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Entenda 

Criado especificamente para deficientes visuais, o goalball utiliza uma bola e uma quadra adaptadas 
de maneira que as percepções auditivas e táteis dos atletas os guiem durante a partida. 

Estes são classificados em B1 (cegos totais), B2 (cegos que percebem vultos) e B3 (cegos que 
conseguem definir imagens). Como se assume nesse paradesporto o valor paralímpico da igualdade, todos 
os atletas devem estar vendados com um par de óculos e uma bandagem específicos. 

O objetivo no goalball é que uma das equipes faça mais gols do que outra e, caso abra 10 gols de 
vantagem antes do encerramento do tempo regulamentar (24 minutos), a partida é encerrada. 

Para pontuar é necessário que a bola seja arremessada rente ao chão e que toque em áreas 
específicas da quadra. Desta forma, os participantes se orientam pelo som dos guizos que existem no 
interior da bola. Esta possui 0.76m de diâmetro, 1.25Kg e colorida. 

Abaixo uma figura da quadra do goalball: 

O tamanho da quadra é 
de 9m x 18m divididos em duas 
partes e cada uma destas com 
três áreas de 3m x 9m: ataque, 
defesa e neutra. Estas são 
delimitadas        por        barbantes 
colados no solo com fita adesiva, 
possibilitando que os atletas 
sintam        pelo        tato        suas 
localizações. Não é coincidência 
que as dimensões da quadra 
sejam idênticas – à exceção da 
linha que separa a área de 
ataque da de defesa – à do 

voleibol, assim é mais simples 
para os organizadores encontrar 
um local específico para treinos 

e realização de campeonatos. 

A equipe é formada por três membros em quadra (além de três na reserva) que podem assumir a 
posição central, asa direita e asa esquerda, mas estas não são definitivas: podem ser trocadas a qualquer 
momento da disputa. Quanto às ações do atleta, estas poderão ser tanto ofensivas (arremessar) quanto de 
defensivas (defender a bola). 

A defesa será realizada com o uso do corpo a fim de bloquear a passagem da bola. Esta, após ser 
defendida, deverá ser lançada em direção ao gol oposto em, no máximo, dez segundos. 

O árbitro assume também a função de informar aos atletas, através de comandos verbais, tudo que 
ocorre na partida. É o único que pode falar com eles. Técnicos e plateia devem permanecer em silêncio 
absoluto a fim de não comprometer à disputa. O técnico só pode se manifestar durante os três pedidos de 
tempo de 45 segundos a que tem direito. A partida tem a duração de 24 minutos, divididos em dois 
tempos de 12 e mais um intervalo de 3 minutos. 

Representação da quadra do goalball. Disponível em: 
<http://diegobertolli.blogspot.com.br/2011/03/goalball.html> 



As principais penalidades do goalball são: bola alta e bola longa, que não tocam o solo nas marcas 
necessárias para que o som oriente a partida; violação dos dez segundos após a defesa do gol; barulho 
excessivo por parte das equipes; atraso da continuidade do jogo e tocar nas vendas durante a disputa. 

Para praticar e competir no goalball é necessário boa orientação espacial, audição apurada, força e 
potência. E através da modalidade é possível desenvolver-se psicológica, física e socialmente. 

Uma criação e não adaptação 

Pela primeira vez, em 1946, uma modalidade paradesportiva foi criada especificamente para 
deficientes visuais, ou seja, não foi adaptada de algum esporte existente. Seus inventores, o austríaco Hanz 
Lorezen e o alemão Sepp Reindle, objetivavam uma prática que permitisse a reinserção social e melhora da 
autoestima dos soldados que perderam a visão durante a Segunda Guerra Mundial. 

Nos primeiros anos de sua existência, o goalball possibilitou a inclusão de diversas pessoas que 
eram marginalizadas pela sociedade, pois não faziam parte de um grupo dominante (o dos que enxergam). 
Por meio desse paradesporto aqueles com comprometimento da visão puderam (e ainda podem) se 
desenvolver psicológica e socialmente, em um espaço lúdico e coeso que desenvolveu normas para 
possibilitar o valor moral da igualdade. 

A partir da década de 1970, como é recorrente em grande parte dos jogos que haviam surgido no 
pós-guerra, houve um processo de esportivização no qual foram incluídas regras a fim de permitir a sua 
participação em eventos paradesportivos, como jogos mundiais e paralimpíadas. O jogo que visava à 
reabilitação foi inserido no contexto do alto rendimento. 

Em 1976 aconteceu a primeira apresentação (sem contabilizar as medalhas no quadro geral) da 
modalidade na Paralimpíada de Toronto. Foram sete equipes participantes e subiram ao pódio, 
coincidência ou não, os países de seus criadores: a Áustria de Lorezen e República Federativa da Alemanha 
de Reindle. 

Após essa demonstração, em 1978 foi realizado o Primeiro Campeonato Mundial de Goalball, na 
Áustria. Desde então, ocorre um campeonato global deste paradesporto a cada quatro anos. 

Finalmente, em Arhnem (1980), a criação exclusiva para os deficientes visuais se tornou 
oficialmente uma modalidade paralímpica. Neste ano quem se sagrou campeã foi à República Federativa 
da Alemanha. Porém, apenas as equipes masculinas participaram do evento. 

Como acontece com a maioria dos esportes e dos paradesportos, a participação feminina no 
goalball necessitou de mais tempo para ser aceita. Isto porque o esporte é considerado repleto de 
características vistas como masculinas: força, agressividade, racionalidade, entre outras. Foi apenas em 
1982 que as mulheres ganharam o seu espaço no goalball e puderam competir no Mundial de Goalball em 
Indianápolis. As campeãs, nesse importante momento histórico, foram às norte-americanas. Atrás delas 
ficaram as dinamarquesas e canadenses, respectivamente. 

A modalidade começou a ser gerenciada pela International Blind Sports Federation (IBSA) em 1982. 
E atualmente conta com campeonatos da própria federação e das paralimpíadas. Notoriamente, o goalball 
está em ascensão, pois, atualmente, já são mais de 100 países que o praticam com o intuito competitivo. 



Trajetória paralímpica 

Como afirmado, somente 30 anos após a sua criação o goalball estreou efetivamente nas 
Paralimpíadas, na cidade de Toronto em 1976, entretanto, participou como modalidade de exibição sem 
contabilizar medalhas no quadro geral. 

Nesta Paralimpíada, a quinta edição dos Jogos, a estreia demonstrativa do goalball, contou apenas 
com a participação das equipes masculinas. Neste ano quem se sagrou o primeiro medalhista de ouro fora 
a seleção da Áustria que venceu a final contra a até então Alemanha Ocidental, seguida pela Dinamarca 
que obteve a medalha de bronze. 

1980. No ano do grande boicote dos EUA (a aliados) às Olimpíadas de Moscou, as Paralimpíadas 
não foram diretamente atingidas, pois neste ano, como o país sede das Olimpíadas ainda não era obrigado 
a sediar as Paralimpíadas, esta ocorreu em Arnhem, na Holanda. Nesta ocasião, a vice-campeã Alemanha 
Ocidental, enfrentou os atletas norte-americanos na final, já o bronze foi conquistado pelos donos da casa. 

Os Jogos Paralímpicos de Nova York, em 1984, foram importantes para o goalball, pois, iniciou-se 
neste ano a participação das equipes femininas no evento. Nesta ocasião as estreantes que subiram no 
pódio foram as norte-americanas, seguidas pelas canadenses e dinamarquesas. Na categoria masculina foi 
a vez dos vice-campeões, os EUA, superarem essa marca, conquistando a medalha de ouro; o Egito ficou 
com a prata, colocação inédita e nunca superada, já o terceiro lugar foi ocupado pela esquadra da antiga 
Iugoslávia que, por sinal, também conquistou o seu primeiro pódio. 

Seul (1988), foi marcado pelo fato dos Jogos Paralímpicos serem sediados no mesmo lugar dos 
Olímpicos. Fato valorativo foi o fim dos boicotes nos Jogos Olímpicos e os enfrentamentos esportivos entre 
as duas grandes potências. Nesta edição foi a vez da Iugoslávia superar a sua melhor colocação, a terceira, 
conquistando a medalha de ouro, seguida pelos EUA que continuou no pódio pela terceira edição 
consecutiva, o Egito conquistou a medalha de bronze assim fechou-se o quadro de medalhas da categoria 
masculina. No feminino as protagonistas foram as mesmas equipes da última edição paralímpica, a 
mudança ocorreu na configuração do pódio: desta vez a campeã foi a Dinamarca, os EUA ficaram com a 
medalha de prata e o Canadá conquistou a terceira colocação. 

Barcelona (1992) apresentou algumas surpresas, tanto no masculino como no feminino. Países que 
nunca tinham subido ao pódio da modalidade fizeram tal façanha e isto, em se tratando de paradesporto, 
é um indicativo que o projeto global de inclusão por meio do esporte vem atingindo seu o objetivo mor. 
Dentre os homens a surpresa foi a Itália, que venceu na final a Finlândia, também estreante entre os 
primeiros colocados; já o terceiro posto continuou de posse do Egito. No feminino a surpresa foi que os 
EUA não medalharam. O primeiro lugar foi conquistado pela Finlândia, seguida pela Dinamarca e pelo 
Canadá, que, portanto, continuaram no pódio. 

Os Jogos Paralímpicos de Atlanta (1996) apresentaram os seguintes resultados: na categoria 
feminina os EUA voltaram a medalhar conquistando o bronze, a campeã Finlândia perdeu a final para a 
Alemanha. As duas seleções finalistas nunca mais conquistaram medalhas no goalball feminino em 
Paralimpíadas. No masculino a disputa pelo ouro ficou entre a vice-campeã Finlândia e o selecionado do 
Canadá que já se destacava na categoria feminina e agora tornava-se protagonista no masculino também. 
Quem venceu a final foram os finlandeses e a medalha de bronze ficou com a Espanha, que obteve o seu 
melhor resultado nesta edição. 

Em Sidney (2000) os anfitriões ficaram em primeiro lugar no quadro de medalhas geral, porém o 
goalball nada colaborou na realização deste feito australiano. A medalha de ouro masculina ficou com a 
Dinamarca, que ressurgiu após um longo período sem figurar entre os melhores (a sua última conquista 
tinha sido o bronze em 1976). A conquista do ouro foi em cima da Lituânia, seguida pela Suécia que 



conquistou a sua primeira medalha na modalidade. No feminino Canadá, Espanha e Suécia formaram o 
pódio seguindo essa ordem. 

Em Atenas (2004), as canadenses defenderam o título e tiveram êxito vencendo os EUA na final. As 
japonesas apareciam pela primeira vez entre as três melhores equipes, conquistando a medalha de bronze. 
A defesa do título também ocorreu entre os homens, a Dinamarca enfrentou desta vez a Suécia e venceu, 
tornando-se bicampeã paralímpica de goalball. O bronze ficou com os EUA. 

O próprio presidente da China Hu Jintao abriu oficialmente os Jogos Paralímpicos de Pequim (2008), 
assegurando o comprometimento do país com a inclusão. É possível que os realizadores do evento tenham 
se motivado pelo fato de estar jogando em casa. A seleção masculina chinesa surpreendeu e conquistou a 
sua primeira medalha no goalball, surpreendentemente, a de ouro. A prata ficou com a Lituânia, que 
repetiu o feito de Sidney, em 2000. O terceiro lugar foi ocupado pela até então vice-campeã Suécia. No 
feminino as norte-americanas se tornaram bicampeãs, empatando com as canadenses. A conquista foi 
contra as donas da casa que, assim como no masculino, ganharam a sua primeira medalha na modalidade, 
porém esta foi a de prata. O bronze ficou com a Dinamarca. 

Na última edição dos Jogos Paralímpicos, em Londres (2012), a seleção brasileira masculina não 
conseguiu segurar os finlandeses que, por sua vez, buscavam o bicampeonato. Na final entre os dois times 
a Finlândia goleou, vencendo por 8 a 1 sagrando-se bicampeã. Além do Brasil, a novidade foi a Turquia que 
conquistou a medalha de bronze. Na disputa entre as mulheres, o Japão que já tinha sido bronze em 
Atenas 2004, superou tal marca ao vencer a China, que, novamente, ficou com a medalha de prata. A 
Suécia, que em Sidney (2000) havia conquistado o terceiro lugar, conseguiu alcançar novamente esta 
marca, obtendo a medalha de bronze. 

No Rio de Janeiro (2016), analisando a trajetória paralímpica, o desfecho é imprevisível, visto que a 
irregularidade nos resultados e a não existência de um selecionado hegemônico é característica da 
modalidade. Quem ganhará com isso é o público espectador. 

Fez história 

A seleção masculina da China participou, ineditamente, em Pequim (2008) dos Jogos Paralímpicos 
e, para surpresa de muitos, enfrentou e desbancou os favoritos EUA na semifinal, vencendo por 4 a 0. O 
paratleta Yongquan Yaho abriu o placar com os dois primeiros gols e os dois últimos foram do seu 
companheiro Changqui Cai. Na final contra a Finlândia, os chineses acabaram vencendo por 7 a 6 em uma 
partida emocionante. Ao conquistar pela primeira vez o ouro paralímpico, a seleção chinesa mostrou ser 
uma forte potência neste paradesporto. Tanto a seleção masculina quanto a feminina estão classificadas 
para os Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro em 2016 para a preocupação dos demais adversários. 

Potência paralímpica 

Destacando-se entre o grupo de países os quais figuram frequentemente no topo do ranking 
mundial de goalball, o Canadá se estabeleceu como uma potência nessa modalidade, tanto que, mesmo 
não conseguindo se classificar no ano de 2014 para o Goalball World Championships (IBSA), permaneceu 
no topo do ranking feminino. Países como os EUA e a China, também vem se afirmando como duas forças 
prestigiadas nesse esporte, as quais poderão trazer desafios significativos para a seleção brasileira de 
goalball, nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. 

De olho neles 

Considerada como umas das mais fortes seleções da modalidade, os norte-americanos tem no time 
o destemido paratleta Tyler Merrem, nascido em Coral Springs na Flórida. Após ser diagnosticado com 
câncer de retina, começou a jogar goalball em 1999, no Annual Sports Education Camp, motivado pela 



no Campeonato Mundial, em Spartanburg, Carolina do 

Goalball no Brasil 

O goalball chegou ao Brasil na década de 1980. Período marcante para o esporte mundial, 
principalmente pelas disputas políticas/ideológicas que ocorreriam nesta época. A tensão entre Estados 
Unidos da América (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) atingiu as Olimpíadas, 
resultando em um grande boicote dos norte-americanos aos Jogos de Moscou em 1980; já na edição 
seguinte, em Los Angeles, a URSS revidou e as Olimpíadas sofreram um desfalque mais uma vez, 
prejudicando o nível técnico da competição. 

Em 1985 o goalball chegou ao território nacional através do professor Steven Dubner do Centro de 
Apoio ao Deficiente Visual (CADEVI), situado em São Paulo. No ano seguinte, 1986, após o Mundial de 
Goalball da Holanda, o professor Mário Sergio Fontes trouxe o equipamento e foi atrás das condições 
necessárias para a difusão do esporte no país. O primeiro Campeonato Brasileiro de Goalball foi realizado 
no estado de Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, em 1987. Já a participação brasileira em disputas 
internacionais se deu apenas em 2002, quando o Rio de Janeiro foi sede do Mundial de Goalball. Na 

esposa e por suas duas filhas. Logo em seguida, no ano 
de 2001, foi convidado para a seletiva Tyrout USA, na 
qual foi selecionado para representar os EUA nos Jogos 
Parapan-Americanos, em Guadalajara, onde conquistou a 
medalha de prata. Em 2003, Merrem alcançou o segundo 
lugar no Campeonato Mundial de Goalball da IBSA, 
também obteve a medalha de bronze nas Paralimpíadas 
em Atenas (2004), no Parapan-Americano em São Paulo 

Tyler Merren da seleção masculina dos EUA nos Jogos Paralímpicos, em 2005 conquistou a prata e em 2006 ficou em terceiro 
Atenas (2004). Disponível em: <http://www.teamusa.org/US- 
Paralympics/Features/2014/September/25/16-facts-goalball> 

Sul. A seleção norte-americana teve um decréscimo de 
resultados entre os meados da década de 2000 e 2010, mas Merren continuou apresentando bom 
desempenho nos torneios em que participou. Em 2014 foi um dos destaques, com 22 gols, no Campeonato 
Mundial de Goalball da IBSA, quando o selecionado dos EUA obteve a terceira colocação. Aguarda-se que 
Merren tenha um bom desempenho nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro também. 

A experiente paratleta norte-americana, 
Jennifer Armbuster (nascida no ano 1975), capitã do 
seu selecionado, pretende encerrar a sua carreira 
com a conquista de uma medalha nos Jogos 
Paralímpicos no Rio de Janeiro (2016). Seu espírito 
esportivo a acompanhava antes de sua deficiência 
visual, pois praticava várias modalidades, como: 
basquetebol, futebol e softbol. Foi aos 14 anos, 
quando começou a perder a visão, que adentrou no 
mundo do goalball, sempre com o apoio e incentivo 
de seu     pai. Atualmente exibe um currículo 
intimidador na modalidade: campeã dos Jogos 

Casal de paratletas paralimpícas (a direita Jennifer Armbuster ). Disponível         Parapan-Americanos nos anos 2001, 2005, 2007, 
em: <http://portlandtribune.com/component/content/article?id=113073:>        2009, 2011 e 2013; conquistou os títulos nos 

Campeonatos Mundiais nos anos de 2002 e 2014, 
além da prata no ano de 2010 e o bronze em 1998 e 2006. A sua primeira vez nos Jogos Paralímpicos foi no 
ano de 1992, em Barcelona, por sinal, às vésperas de viajar para o evento, perdeu completamente a visão. 
Mas foi em Pequim (2008) que alcançou a primeira vitória paralímpica. Mesmo com todos esses títulos, faz 
questão de enaltecer que a sua principal conquista por meio do paradesporto foi a constituição de uma 
família, pois se casou com a sua parceira de equipe Arya Miller, com a qual tem um filho. 



ocasião o selecionado brasileiro não teve um bom desempenho, ficando em uma posição intermediária, 
porém os Jogos serviram para tornar a modalidade mais popular no Brasil. Diferentemente da maioria dos 
esportes, o goalball brasileiro estreou nas Paralimpíadas com uma equipe feminina, foi nos Jogos de 
Atenas (2004), onde as brasileiras conquistaram o sétimo lugar. A participação masculina veio na 
sequência, nos Jogos de Pequim (2008). Desde então, o esporte no Brasil vem se desenvolvendo e 
melhorando o rendimento, o seu ápice em Paralimpíadas foi na última edição, em Londres (2012). Em tal 
ocasião o selecionado masculino obteve a medalha de prata. Recentemente no Parapan-Americano em 
Toronto (2015) foi a vez das mulheres subirem ao pódio: na final entre Brasil e EUA a partida terminou com 
as brasileiras conquistando a tão sonhada medalha de ouro, após o placar favorável de 7 a 6. 

Atualmente, a modalidade no Brasil conta com diversas equipes masculinas e femininas em vários 
estados nacionais. As competições seguem ocorrendo com a participação considerável das equipes nos 
jogos nacionais. Nos campeonatos internacionais o Brasil tem escrito a sua história e dado a sua 
contribuição para o desenvolvimento deste paradesporto. 

Nosso destaque 

natação. Em 009, o paratleta participou do seu rimei o 

em: 

O brasiliense Leomon Moreno da Silva, nascido no ano de 
1993, é um dos principais destaques da seleção brasileira de 
goalball paralímpico. A modalidade já era praticada pelos seus 
dois irmãos mais velhos, deficientes com comprometimento total 
da visão, que inclusive atuaram na seleção brasileira. Assim, desde 
os sete anos de idade Leomon da Silva tinha contato com o 
paradesporto, já que como enxergava parcialmente, auxiliava os 
seus irmãos nos treinos. Mas foi somente dos 14 para os 15 anos 
que este deu início a sua jornada no paradesporto em questão. 

Paratleta brasileiro Leomon Moreno da Silva. Disponível       Vale ressaltar que antes havia tentado a prática de outros 

<http://www20.caixa.gov.br/Paginas/Fotos/Galeria.aspx       paradesportos, 
2
como judô, ciclismo, atletismo, futebol 
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campeonato, as Paralimpíadas escolares, realizadas em São Paulo, 
jogando no time de Brasília. Na sua estreia na seleção brasileira, já obteve um ótimo e surpreendente 
resultado: a medalha de prata nas Paralimpíadas de Londres (2012). No ano de 2014 colaborou com a 
seleção brasileira na conquista do Campeonato Mundial Masculino de Goalball, marcando, nada mais nada 
menos, do que 51 gols. Devido a essa vitória e seu grande sucesso como artilheiro, seria eleito o melhor 
atleta paralímpico de 2014, prêmio concebido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Leomon é 
extremamente agradecido em relação ao paradesporto, pois foi por meio deste que conseguiu um bom 
padrão de vida. 

?photID=934> 



 Para saber mais 

BRITISH PARALYMPIC ASSOCIATION 
<http://paralympics.org.uk/paralympicsports/goalball> 

CANADIAN BLIND SPORTS 
<http://canadianblindsports.ca/goalball/about-the-game/> 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS DE DEFICIENTES VISUAIS 
<http://cbdv.org.br/pagina/goalball> 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE DESPORTO PARA CEGOS 
<http://www.fpdc.org.br/Modalidade_GoalBall.asp> 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
<http://www.fpdd.org/pt/goalball> 

FSDB GOALBALL 
<http://goalball.fsdb.k12.fl.us/?page_id=9> 

GOALBALL SOUTH AUSTRALIA 
<http://www.goalballsouthaustralia.org/what_is_goalball_.html> 

GOALBALL UK 
<http://www.goalballuk.com/the-sport/> 

INTERNATIONAL BLIND SPORTS FEDERATION 
<http://www.ibsasport.org/sports/goalball/> 

INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE 
<http://www.paralympic.org/goalball> 

MELLO, M.C.; WINCKLER, C. Esporte Paralímpico. São Paulo: Editora Atheneu, 2012. 

NSW GOALBALL 
<http://www.goalball.com.au/> 

TEAM USA 
<http://www.teamusa.org/Home/US%20Paralympics/Sports/Goalball.aspx> 

VICTORIAN GOALBALL ASSOCIANTION 
<http://www.goalball.org.au/about-goaball/history-of-goalball/> 


