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RESUMO 

 

 

Introdução: O AROUCA BARRA CLUBE, através do seu presidente Marcelo Brandão, tem a 

possibilidade de oferecer um espaço que atende com conforto, normas e necessidades para 

a modalidade Bocha Paralímpica. Foi através dessa modalidade que alcançamos resultados 

consideráveis e impactantes na vida dos jovens e adolescentes que atendemos desde que a 

mesma foi implementada no clube. Os sucessos não pararam por aí. Para o clube foi muito 

importante esta atividade, pois trouxe também como objetivo a responsabilidade social que 

tanto almejava. Com a chegada da Bocha, outros projetos foram complementando e 

enriquecendo a parte social do clube, trazendo inclusão, oportunidade e lazer em outras 

modalidade do paradesporto. Objetivo: Continuar implementando  a modalidade   Bocha 

Paralímpica,  possibilitando os usuários a oportunidade da prática de um desporto, tendo em 

vista que ainda enfrentam muita exclusão. Para tal, também buscamos a cada dia, através 

desse trabalho dar mais visibilidade na sociedade de é que possível transformar vidas 

através da Bocha Paralímpica. Método: Entrevista com o presidente do clube relatando qual 

a experiência que ele tem hoje com a Bocha Paralímpica. Resultados: Antes da Bocha 

Paralímpica não havia nenhum outro paradesporto no clube, e a Bocha gerou mudanças 

extraordinárias para pessoas que começaram a prática do jogo, motivação para o presidente 

do clube a desenvolver projetos para outras modalidades para-desportivas, transformando a 

vida do clube e das pessoas. Atualmente o envolvimento dos funcionários e o público que 

frequenta o clube ajudam promover o paradesporto dentro e fora do clube, divulgando a cada 

dia este conceito de mudança na vida social das pessoas que participa desta atividade. 

Conclusão: Concluímos que podemos usar o jogo da bocha em alto nível como esporte 

competitivo, ou recreativo, a transformação na vida das pessoas é o saldo mais importante, 

este é o resultado que o clube tem como experiência, a inclusão social não somente dos 

atletas mais também de toda a família, tendo em vista a promoção do ser humano, objetivo 

com que se propôs o clube quando abriu as portas para esta nova era. 
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