
Esporte Paralímpico
GOALBALL



Histórico
goalball

O goalball foi criado em 1946 pelo austríaco Hanz Lorezen e o

alemão Sepp Reindle, que tinham como objetivo reabilitar

veteranos da Segunda Guerra Mundial que perderam a visão. Nos

Jogos de Toronto (1976) sete equipes masculinas apresentaram a

modalidade aos presentes. Dois anos depois teve o primeiro

Campeonato Mundial de Goalball, na Áustria. Em 1980 na

Paralimpíada de Arnhem, o esporte passou a integrar o programa

paralímpico. Em 1982, a Federação Internacional de Esportes para

Cegos (IBSA) começou a gerenciar a modalidade. As mulheres

entraram para o goalball nas Paralimpíadas de Nova Iorque, em

1984.

A modalidade foi implementada no Brasil em 1985. Inicialmente, o

Clube de Apoio ao Deficiente Visual (CADEVI) e a Associação de

Deficientes Visuais do Paraná (ADEVIPAR) realizaram as primeiras

partidas. O primeiro campeonato brasileiro de Goalball foi

realizado em 1987.



Regras
•Os jogos tem uma duração de 12 minutos cada tempo;

•Sempre que a bola sair da linha do line out, o cronometro e parado;

•As equipes são compostas por 6 atletas sendo 3 jogadores titulares em quadra e 3 reservas;

•Cada técnico tem direito a 4 pedidos de tempo;

•E permitido um total de 4 substituições por equipe;

•Qualquer atleta que tocar nos óculos sem autorização do arbitro, será cobrada uma penalidade, que será 

defendida por quem cometeu a infração;

•A equipe e composta de 6 jogadores, 1 técnico, 1 auxiliar técnico e 1 staff (podendo ser médico, fisioterapeuta, 

massagista ou ajudante)



Conheça um
pouco sobre o
goalball



Quadra
A quadra de Goalball, e do mesmo tamanho que uma quadra de

Voleibol. O piso deve ser liso de tabua corrida, tacos, material sintético

emborrachado. As dimensões da quadra de Goalball são de 9 m x 18

m, jogado em ambiente fechado e é muito importante que não haja

muito eco. Os gols medem 9m x 1,30 de altura (medida interna) e

devem ser cobertos com espuma, para proteger os atletas contra

impacto.

Para as marcações nas linhas pode-se colocar uma fita adesiva e com

barbante embaixo, para que possa ser percebido com o tato pelos

atletas. A largura da fita deve ser de 5cm.

Em volta da quadra deve haver uma marcação distante 1,50 da linha

lateral somente com a fita, chamada line out.



Bola
As bolas Oficiais de Goalball são produzidas na Alemanha e no

Canadá. Somente essas bolas são permitidas em competições.

As bolas possuem guizos no seu interior e emitem sons.

Bola Oficial, autorizada internacionalmente, bola de borracha

com guizos no interior.

oPeso: 1250 gr

oDiâmetro: 25 cm

oCor: Azul



Óculos

Todos os atletas classificados nas 3 categorias B1, B2 e

B3, podem participar das competições de goalball. Os

jogadores devem ser vendados (gaze ou olftam) e

usar sobre a bandagem os óculos durante toda a

partida. Não e permitido passar luz pelos óculos.



Participação e Resultados do Brasil

No Brasil, o goalball começou a ser praticado em 1985 e, 10 anos depois, a seleção nacional já conquistou a

medalha de prata nos Jogos Parapan-Americanos de Buenos Aires. A estreia nos Jogos Paraolímpicos foi em

Pequim-2008. Apenas quatro anos depois, em Londres-2012, a equipe masculina ficou com a inédita

medalha de prata.

Atual líder do ranking mundial no masculino e terceiro colocado no feminino. O Brasil é um dos países mais

fortes do mundo quando falamos de Goalball. Em 2015, no Parapanamericano de Toronto, as duas seleções

conquistaram a medalha de ouro e chegaram ao topo do ranking mundial, aumentando com isso a

expectativa para a Paralimpíada do Rio de Janeiro, no ano seguinte.



Prática no 
país

Segundo a Confederação Brasileira de Desportos de 

Deficientes Visuais (CBDV), o goalball é a modalidade para 

cegos com mais praticantes no país. A estimativa é que de 600 

a 700 atletas (entre homens e mulheres) sejam filiados e 

participem de torneios oficiais. A edição deste ano da Copa 

Brasil, como é chamado o campeonato nacional, reuniu no 

Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, 189 

jogadores de 33 equipes separados em quatro divisões (séries

A e B, masculino e feminino).



Webgrafia

• https://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/noticia/2019-11/do-improviso-gloria-como-o-brasil-virou-o-melhor-goalball-do-
mundo#:~:text=Segundo%20a%20Confedera%C3%A7%C3%A3o%20Brasileira%20de,e%20participem%20de%20torneios%20oficiais.

• http://www.olimpiadatododia.com.br/paralimpicos/83325-brasil-
goalball/#:~:text=O%20Brasil%20%C3%A9%20um%20dos,de%20Janeiro%2C%20no%20ano%20seguinte.

• http://rededoesporte.gov.br/pt-br/megaeventos/paraolimpiadas/modalidades/goalball

• http://atletanaescola.mec.gov.br/goalball_para.html

• http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=126#:~:text=O%20goalball%20foi%20criado%20e
m,apresentaram%20a%20modalidade%20aos%20presentes.

• https://www.youtube.com/watch?v=UinvTFoRpP8

https://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/noticia/2019-11/do-improviso-gloria-como-o-brasil-virou-o-melhor-goalball-do-mundo#:~:text=Segundo%20a%20Confedera%C3%A7%C3%A3o%20Brasileira%20de,e%20participem%20de%20torneios%20oficiais.
http://www.olimpiadatododia.com.br/paralimpicos/83325-brasil-goalball/#:~:text=O%20Brasil%20%C3%A9%20um%20dos,de%20Janeiro%2C%20no%20ano%20seguinte.
http://rededoesporte.gov.br/pt-br/megaeventos/paraolimpiadas/modalidades/goalball
http://atletanaescola.mec.gov.br/goalball_para.html
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=126#:~:text=O%20goalball%20foi%20criado%20em,apresentaram%20a%20modalidade%20aos%20presentes.
https://www.youtube.com/watch?v=UinvTFoRpP8

