FUTSAL CURUMIM
Júlia Medeiros Dantas¹, Romeson Viriato Braga ²
Resumo: O Projeto de Extensão “Futsal Curumim”, do Programa de Bolsas
Acadêmicas de Extensão, atende a comunidade escolar Ovídio de Souza e é
estendido, ainda, aos alunos da escola Ieda da Silva Amorin, onde tem como
principal objetivo proporcionar aos participantes uma melhora na qualidade física
além de ofertar opções de lazer dentro da escola atendendo uma demanda
crescente no município e com isso estimular práticas saudáveis através do esporte.
As atividades são desenvolvidas no horário oposto ao de estudo com o intuito de
estimular o preenchimento dessas horas vagas com atividades relacionadas a
prática e conhecimento do futsal, para tanto as atividades foram divididas em duas
categorias para melhor atender os participantes, pré-mirim e mirim, e assim foram
desenvolvidas durante a semana no horário da noite. A metodologia utilizada foram
aulas práticas e teóricas abordando diversos temas tendo como fio condutor o
esporte, mais especificamente o futsal, que serviu de pano de fundo para abordar o
respeito ao próximo com ênfase no combate a xenofobia e preconceito,
considerando as características da população atendida, composta por migrantes,
indígenas, não indígenas e afro-brasileiros. Durante o projeto os participantes ainda
tiveram contato com os fundamentos do futsal, colocando em prática as teorias
abordadas. Os resultados indicam que 90% do publico atendido mostra-se satisfeito
com as atividades, a pequena porcentagem insatisfeita atribui as falhas ao pouco
tempo disponível para ao desenvolvimento do projeto. Os participantes do projeto
ainda participaram de competições locais, demonstrando um rendimento acima do
esperado, utilizando-se das técnicas e fundamentos que foram passados. Conclui-se
que apesar das dificuldades enfrentadas as atividades do projeto foram executadas
conforme planejadas e com sucesso, em todas categorias.
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