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                                                                                                                                           Resumo 

Resumo 

O presente estudo pretendeu verificar se os tempos oficiais do lançamento 

do Goalball podem ser reduzidos, traduzindo-se numa modalidade mais 

competitiva e dinâmica. A amostra foi constituída por 28 indivíduos, do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 19 e os 54 anos, distribuídos 

por 5 clubes (Académico F.C., Alcoitão, Beirões, Caldelas e F.C. Ranhados). A 

recolha das imagens foi efectuada durante os jogos da época desportiva 

2007/2008, ao longo de 2 jornadas, correspondendo a 13 jogos. Para a análise 

das filmagens recolhidas utilizou-se o programa Ariel® Performance Analysis 

System (APAS). Para o registo dos dados utilizámos o programa Microsoft® 

Office® Excel 2007. O tratamento estatístico dos dados foi efectuado através do 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) versão 15.0 para o 

Windows®, utilizando o teste de medidas independentes (Independent-Samples 

T Test), de onde obtivemos o cálculo da estatística descritiva (média ( X), 

desvio padrão (dp), assim como os valores máximos e mínimos) e cálculo da 

estatística inferencial (distribuição amostral de t e valor de prova). Utilizou-se 

um nível de significância menor ou igual a 0,05 (p≤0,05). Foram analisadas as 

seguintes variáveis: tempo de lançamento em jogo corrido (JC) e tempo de 

lançamento após recolocação de bola pelo árbitro (RB), nos grupos de atletas 

deficientes visuais (Dv) e normovisuais (Nv). Com base na análise dos dados, 

verificou-se uma redução significativa do tempo de lançamento, em ambas as 

situações de jogo, com valores médios na ordem dos 7 segundos. Na 

comparação do tempo de lançamento entre atletas Dv e os atletas Nv, 

verificaram-se diferenças estatisticamente significativas, excepto na situação 

de RB. Como tal, propomos a redução do tempo oficial de lançamento no 

Goalball para 8 segundos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIA VISUAL; GOALBALL; LANÇAMENTO; 

TEMPO. 
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                                                                                                                                           Abstract 

Abstract 

The present study intended to verify if the Goalball official hit time can be 

reduced, translating into a more competitive and dynamic sporting event. The 

sample was made up by 28 subjects (of the masculine sex, 19 to 54 years), 

distributed for 5 clubs (Académico F.C., Alcoitão, Beirões, Caldelas and F.C. 

Ranhados). The images recolt took place during the 2007/2008 national 

championship, along 2 pools, corresponding to 13 matches. For the analysis of 

the gathered videos we were using the Ariel ® Performance Analysis System 

(APAS) program. For the data record we resorted to the Microsoft® Office® 

Excel 2007 program. The statistical analysis of the data was carried out the 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) 15.0 for Windows®, using 

the Independent Samples T Test, from where we obtained the calculation of the 

descriptive statistic (average ( X), standard deviation (Sd), as well as the 

maximum and minimum values) and calculation of the inferencial statistic 

(sample t distribution and proof value) - signification level p≤0,05. The variables 

analysed: hit time in quick play (QP) and the same after referee’s replaced ball 

(RB), in the visual impairment athletes (VIA) and no visual impairment athletes 

(NVIA) groups. With the data analysis, we verified a significant reduction of hit 

time, in both match situations, with medium values in the 7 seconds rank. When 

comparing the hit time between VIA and NVIA, it was possible to observe a 

statistically significant differences, with the exception of the RB situation. So we 

propose the reduction of the official hit time of Goalball for 8 seconds. 

 

KEY-WORDS: VISUAL IMPAIRMENT; GOALBALL; HIT; TIME. 
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1 – Introdução  

“Com o lema “Desporto para todos”(…) praticantes do desporto são hoje os 

homens e as mulheres na pluralidade e diversidade dos seus estados de 

desenvolvimento; são, por isso, crianças, jovens, adultos e idosos, maridos e 

esposas, pais e mães, avós e avôs, solteiros, casados e divorciados, saudáveis 

e doentes, normais e deficientes” 

 (Bento, 1993. p.34). 

Este trabalho foi realizado no âmbito da disciplina de Seminário do 5º ano 

da opção de Reeducação e Reabilitação da licenciatura em Desporto e 

Educação Física da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

A deficiência visual (DV) afecta o comportamento do indivíduo, que irá 

percepcionar o ambiente de forma diferente do normovisual (Nv). Esta falta de 

visão pode levar o indivíduo ao sedentarismo, provocando nele problemas 

físicos, psicológicos e sociais irreversíveis. (Rodrigues, 2002). 

Neste sentido, é no desporto que o deficiente visual (Dv) poderá encontrar 

os meios para que estes problemas não se aprofundem, podendo mesmo 

serem reversíveis. 

Tal como refere Bueno (1994), pela prática de actividade física e 

desportiva, o Dv desfruta, através do movimento, da interacção e cooperação 

com outros indivíduos. 

No desporto para deficientes existem várias modalidades desportivas 

comuns ao desporto em geral, adaptadas contudo a esta população. Segundo 

Pereira (1998), existe um conjunto de modalidades específicas de algumas 

áreas da deficiência, sendo uma destas modalidades o Goalball. 

 O Goalball, além de ser uma modalidade desportiva, possui características 

próprias e, como em qualquer desporto, a exigência ao nível técnico e das 

capacidades motoras para o rendimento do atleta é, também ela, específica. 
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O Goalball é uma modalidade desportiva colectiva criada para ser praticada 

especificamente por pessoas com DV. Como tal, as dimensões táctil e auditiva 

são utilizadas em detrimento da dimensão visual. 

Trata-se de um modalidade interessante e vibrante, específica, praticada 

quase exclusivamente por atletas portadores de DV, dividindo-se nas classes 

B1, B2 e B3, sendo separados em duas categorias: feminino e masculino. O 

sistema competitivo português permite que um atleta Nv possa integrar cada 

equipa (Rodrigues, 2002). 

Apesar de encontrarmos na literatura algumas investigações que se 

referem à modalidade em questão, são ainda escassos os estudos que 

mencionam a redução do tempo de lançamento no Goalball. Por este facto, 

acreditamos ser relevante tentar perceber a influência do tempo limite de 

lançamento e a possibilidade deste ser reduzido, traduzindo-se numa 

modalidade mais competitiva e dinâmica.  

O presente estudo está estruturado em sete capítulos, articulados entre si, 

e apresentação dos anexos, como exposto: 

 Capítulo I – Introdução – Apresenta o enquadramento teórico e prático 

do trabalho, as razões da escolha do problema, realçando a pertinência 

do estudo e a estruturação do mesmo. 

 Capítulo II – Revisão de Literatura – Faz a caracterização da deficiência 

visual, da relação desta com o desporto, e caracterização do Goalball.  

 Capítulo III – Objectivos e Hipóteses – Apresentam-se os objectivos do 

trabalho, subdivididos em objectivos gerais e específicos, assim como as 

hipóteses a serem levantadas. 

 Capítulo IV – Materiais e Métodos – Caracteriza a amostra estudada, 

descreve os processos metodológicos utilizados para a recolha dos 

dados e refere procedimentos estatísticos utilizados para o seu 

tratamento. 

 Capítulo V – Apresentação e Discussão dos Resultados – Apresenta e 

discute os principais resultados obtidos. 
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 Capítulo VI – Conclusões e Sugestões – Apresenta as principais 

conclusões do trabalho com base na discussão desenvolvida no capítulo 

anterior, seguindo-se um conjunto de sugestões para temas de trabalhos 

de investigação futuros. 

 Capítulo VII – Referências Bibliográficas – Listam-se as referências 

bibliográficas consultadas para a fundamentação desta pesquisa. 

 Anexos – Apresenta os documentos utilizados para complementar o 

estudo. 
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2 – Revisão de Literatura 

2.1 – Deficiência Visual 

2.1.1 – Definição 

Existem muitas maneiras de ver. Em alguns seres vivos a visão é um 

sentido reflexo. No Homem situa-se a nível superior. Neste contexto, o Homem 

depende do sentido visual, isto é, privilegia o sentido da visão. 

A capacidade de ver no Dv depende de muitos factores, tais como o 

envolvimento físico e humano, a idade em que foi instalada a deficiência, a 

capacidade de adaptação à situação, a inteligência, o tipo de personalidade, o 

espírito de maior ou menor autonomia, a educação recebida e os apoios 

técnicos (Gregory, 1968). 

Segundo Pereira (1980) e Rosadas (1989), para se falar em indivíduos com 

DV é importante definir o tipo de população normalmente abrangida por este 

conceito. Pereira (1980), baseando-se na terminologia da Educação Especial 

da United Nations Educational Scientific and Cultural Organization – UNESCO, 

o deficiente visual (Dv) é todo o indivíduo que apresenta um grande deficit 

visual, podendo, em alguns casos menos graves, ser ensinado a ler caracteres 

impressos, utilizando auxiliares ópticos. Apresenta, ainda, a necessidade de 

que se ocupem especialmente deste indivíduo no decorrer da sua 

escolaridade. 

A DV é definida por Bagatini (1987) como a incapacidade total ou parcial 

dos seus portadores utilizarem o sentido da visão nas actividades normais da 

vida e como a capacidade de superarem a sua deficiência, valendo-se dos 

sentidos remanescentes. No entanto, nem todas a pessoas que apresentam 

algum deficit visual podem ser consideradas Dv (Anache, 1994), pois uma 

perturbação que pode ser totalmente corrigida por óculos ou lentes de contacto 

não é habitualmente considerada como DV (Organização Mundial de Saúde – 

OMS, 1995). 
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Segundo a mesma organização, DV é a inabilidade, perda ou ausência de 

percepção visual. Esta condição pode ter tido resultado de doenças nos olhos e 

doenças cerebrais, que afectam os campos visuais (OMS, 1995). 

Rosadas (1989) considera o Dv todo o indivíduo que apresenta um grande 

deficit visual e que necessita de métodos de leitura Braille e de técnicas de 

Orientação e Mobilidade. 

Para Vranckx, Ysewijn e Wilms (1999), a pessoa com DV é aquela que 

apresenta uma deficiência na visão que, mesmo após correcção, afecta a sua 

vida diária. Quando a visão é insuficiente ou está totalmente ausente a pessoa 

fica desprovida de um importante estímulo para o movimento e actividades de 

muitas formas (Tonjum, 1986). 

Outros autores consideram que a DV resulta da perda da visão central, 

periférica, ou de ambas, sendo definida pela acuidade visual perdida, pela 

função da visão central e da penetração da clareza visual (Lockette & Keyes, 

1994).  

A característica central da DV é o sério comprometimento ou, então, a 

privação total da aquisição de informações pelo canal sensorial responsável 

pela visão (Ochaita & Rosa, 1995).  

Rodrigues (2002) declara que a DV é um termo utilizado para reunir os 

indivíduos portadores de cegueira (total ou parcial) e ambliopia. Esta 

deficiência implica a necessidade da existência de apoios técnicos e humanos 

no decorrer da vida dos sujeitos. Fonseca (1989) refere que se tem que 

distinguir, em termos educacionais, o amblíope do cego.  

Como anuncia Monteiro (2006), a procura do conceito de DV demonstra 

que, ao longo do tempo, há uma crescente preocupação quanto à quantidade e 

qualidade da elaboração de estudos relacionados com a DV, a sua 

problemática e efeitos. No entanto, como descreve Rodrigues (2002), a 

definição de DV não é tão simples quanto se possa imaginar, podendo variar 

mesmo de um país para outro. 
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Neste contexto, importa referir que a DV deve ser considerada apenas 

como factor que restringe e limita certas acções humanas, mas que nem por 

isso impede a realização de um grande número de actividades que garantem 

ao Dv a sua independência e auto-realização como membro da sociedade. 

2.1.2 – Classificação 

A classificação do Dv é feita, normalmente, através da determinação da 

acuidade visual e do campo visual.  

Para Munster e Almeida (2005), a acuidade visual pode ser entendida como 

a capacidade de distinguir detalhes, sendo determinada a partir da relação 

entre o tamanho do objecto e a distância onde este se encontra. Pinho (2000) 

complementa-o, definindo a acuidade visual como a capacidade de descriminar 

claramente os pequenos detalhes, de objectos ou símbolos a uma dada 

distância, e é apenas indicativo da recepção dos estímulos visuais pela retina 

que está ligada directamente às áreas visuais no córtex occipital. A acuidade 

visual indica-nos o tamanho da imagem retiniana que pode ser vista pelo olho; 

a distância a que uma pessoa pode ver objectos de tamanho conhecido; o nível 

de visão para ser classificado como cego legal e que ampliação precisará que 

lhe seja prescrita em ajudas ópticas. 

Entende-se por campo visual o “espaço”que os olhos humanos imóveis são 

capazes de abranger num dado momento, nomeadamente 130º / 140º em cada 

globo ocular, designando-se visão tubular quando a sua redução é de 20º. 

Compreende todos os pontos do espaço, observados simultaneamente pelo 

olho quando se mantém fixo num ponto preciso. O campo visual monocular 

abrange o lado temporal até 90º, o lado nasal e superior até aos 60º e inferior 

até aos 70º (Hollwich, 1990).  

Tanto a acuidade visual como o campo visual são considerados no melhor 

olho, depois de corrigido. 

O instrumento que normalmente se utiliza para determinar a acuidade 

visual é a Escala Optométrica Decimal de Snellen. O mapa de teste de Snellen 

consiste em filas de letras ou Es, em linhas de diferente tamanho de 
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impressão, em várias posições, ou ainda com figuras de animais para as 

crianças ou as pessoas que não sabem ler. Cada fila de letras de um 

determinado tamanho tem uma designação de distância; por exemplo, a fila de 

6 metros pode ser lida por pessoas com visão normal a essa distância (6/6). 

Um indivíduo que não consiga ler nada menor do que o contido na linha de 20 

metros, à distância estandardizada de 6 metros, tem uma acuidade visual de 

6/20. 

Normalmente utiliza-se o sistema métrico que corresponde à distância de 6 

metros ou, em alguns países, a medida em pés (20 pés). Assim uma acuidade 

visual (normal) de 6/6 equivale a 20/20, ou a 1,0 (Fracção de Snellen), 

correspondendo a cegueira aos seguintes valores: 6/60, 20/200 ou 0,1. 

(Monteiro, 1999) 

2.1.2.1 – Classificação Médica 

A OMS, no seguimento da realização de um grupo de estudos sobre a 

Prevenção da Cegueira em 1972, propôs normas para a definição de DV, tendo 

por base duas escalas oftalmológicas: a acuidade visual e o campo visual.  

Decorrente dos critérios definidos no Congresso de Genebra em Novembro 

de 1972, a OMS adoptou a seguinte classificação para a DV (OMS, 2008):  

Quadro 1 – Classificação da DV (OMS, 2008) 

Categoria de 
Deficiência Visual 

Acuidade visual com a melhor correcção possível 
Máximo inferior a: Mínimo igual ou superior a: 

1 
6/18 

3/10(0,3) 
20/70 

6/60 
1/10(0,1) 
20/200 

2 
6/60 

1/10(0,1) 
20/200 

3/60 
1/20(0,05) 

20/400 

3 
3/60 

2/20(0,05) 
20/400 

1/60 (contagem de dedos a 1m) 
1/50(0,02) 

5/300 

4 
1/60 (contagem de dedos a 1m) 

1/50(0,02) 
5/300 

Percepção de luz 

5 Sem percepção de luz 
9 Indeterminada ou não específica 

 

Ainda segundo a OMS (1989), cerca de 1% da população mundial 

apresenta algum grau de DV. Mais de 90% encontram-se nos países em 

desenvolvimento. 
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Esta mesma organização (OMS, 1995) sugere uma nomenclatura 

preferencial para categorizar os graus de DV conforme a acuidade visual: 

cegueira e ambliopia, a fim de evitar ambiguidades na terminologia e no seu 

significado. Estas podem ser de carácter congénito ou adquirido, total ou 

parcial. 

Cegueira, na opinião de Martin e Ramírez (1994), é a ausência total de 

visão ou a simples percepção de luz; ambliopia é um deficit unilateral, que é 

associado ao estrabismo, defeitos de refracção, entre um olho e outro, falta de 

estímulo visual (cataratas congénitas, lesões da córnea, entre outros), ou as 

nistagmos, provocando uma diminuição importante da visão de ambos os 

olhos. 

Segundo a National Society for the Prevention of Blindness, entende-se por 

ambliopia uma acuidade visual igual ou inferior a 0,3 no melhor olho depois de 

corrigido. O limite inferior de acuidade visual, através do qual este grupo é 

definido, é variável conforme os países e corresponde ao limite superior da 

acuidade que define a cegueira legal: 1/10 em Portugal, 20/200 nos EUA e 6/60 

em Inglaterra (Fernandes, 1994). 

Quando se fala em cegueira, habitualmente pensa-se que é cegueira total. 

No entanto, de acordo com Buell (1983), 80% das pessoas legalmente cegas 

têm restos de visão. 

Para a caracterização da DV, importa também sublinhar a idade em que 

esta é compreendida. Com efeito, esta pode ser adquirida ou congénita.  

Arnaiz e Martínez (1998) consideram cego congénito todo o indivíduo que 

apresenta cegueira no momento do nascimento ou em períodos posteriores. 

Quando o indivíduo cega depois do primeiro ano de vida então será 

considerada cegueira adquirida. A adquirida aparece em qualquer fase etária 

de vida do indivíduo (Milton, 1980). 

De acordo com Rodrigues (2002), as classificações de DV variam de país 

para país. 
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Em Portugal, normalmente, divide-se a DV em dois grandes grupos 

(Pereira, 1987; Moura e Castro, 1994):  

 Cegueira, que subdivide-se em: 

− Indivíduos com cegueira total – indivíduos sem percepção luminosa. 

− Indivíduos com cegueira prática – indivíduos com percepção 

luminosa, até acuidade de 1/10. No sentido de clarificar o seu tipo de 

visão, podemos referir que estes sujeitos conseguem ver vultos e 

sombras ou mesmo objectos a pequena distância, sendo ainda 

capazes de se orientar em ambientes já frequentados. 

− Indivíduos com cegueira legal – indivíduos com uma acuidade visual 

menor que 1/10 no melhor olho depois de corrigida ou menos de 20º 

de campo visual. 

 Ambliopia: 

− Grande ambliopia – indivíduos com acuidade visual entre 1/10 e 3/10 

no melhor olho, depois de corrigida. 

− Pequena ambliopia – indivíduos que apresentam uma acuidade 

visual entre 3/10 e 5/10 no melhor olho, depois de corrigida.  

O critério para a definição legal de cegueira foi oficialmente estabelecido 

tendo por base a Escala de Snellen, que determina uma acuidade visual do 

olho com melhor visão, após correcção com lentes, de 1/10 ou inferior, ou 

acuidade visual a 1/10, mas acompanhada de uma restrição do campo visual a 

menos de 20 graus (Decreto-Lei nº49331/69 de 29 de Outubro) (Pereira, 1980; 

Dias, 1995). 

Quadro 2 – Classificação da DV em Portugal (adaptado de Dias, 1995) 

 

 

 Perturbações do Aparelho 
Visual 

10/10 Visão total 

 Pequeno Amblíope 
5/10  

Apoio  
Especial 

Grande Amblíope 3/10  
1/10  

Cegueira Legal 1/10 Cegueira Prática 
0 Cegueira total 

Pelo exposto, entendemos que são vários os autores a definirem e a 

classificarem DV. Esta varia, na sua classificação, de país para país. Mas, de 
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uma forma geral, todos referem que a DV é uma perda de visão, perda essa 

que pode ser adquirida ou congénita, total ou parcial. 

2.1.2.2 – Classificação Desportiva 

Em termos desportivos, a International Blind Sport Association - IBSA 

(2006) regulamentou os procedimentos e os requisitos para a classificação dos 

atletas com deficiências do tipo visual. Mede-se através da escala de Snellen, 

que envolve os parâmetros de acuidade visual. As medidas são feitas no 

melhor olho depois de corrigido. O sistema classificativo da IBSA é igual para 

todas as modalidades desportivas. Esta definiu três classes:  

 Classe B1 – Parte da ausência de percepção luminosa em ambos os 

olhos até alguma percepção de luz, mas sem reconhecer a forma de 

uma mão em qualquer direcção ou distância. 

 Classe B2 – Aptidão de reconhecer a forma de objectos ou contornos. A 

sua acuidade visual não supera 2/60 (vêem a 2 metros o que 

normalmente uma pessoa Nv percebe a 60). O seu campo de visão 

alcança um ângulo menor de 5 graus. 

 Classe B3 – A sua acuidade visual situa-se entre 2/60 e 6/60 e o seu 

campo de visão alcança um ângulo maior de 5 graus e menor que 20. 

2.1.3 – Etiologia 

Segundo Van Coppenolle (s/d), os distúrbios da visão podem ter 3 origens: 

 Doença – 42% (glaucoma, catarata senil, diabetes, acidente vascular, 

sífilis). 

 Congénita – 31% (rubéola, toxoplasmose, tratamentos pré-natais, 

síndromes variadas). 

 Acidente – 27% (lesões, acidentes de guerra, etc.). 

Silva (1991) aponta as seguintes causas da DV, em função dos períodos de 

desenvolvimento dos indivíduos ao longo da vida: 

 Causas Pré-natais – hereditariedade, alterações genéticas, infecções 

maternas (rubéola), hemorragias, medicamentos tóxicos. 
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 Causas Perinatais – prematuridade, sofrimento fetal, traumatismo no 

parto. 

 Causas Pós-natais – infecções (meningite, encefalite), traumatismos 

(craniano e ocular), problemas neurológicos. 

 Adulto – acidentes vasculares cerebrais, tumores intracranianos, 

diabetes, atrofias ópticas, hipertensão arterial, processo degenerativo do 

mecanismo ocular. 

 Causas desconhecidas – situações em que se desconhecem as causas 

que originaram a DV. 

De acordo com a OMS (2004), as principais causas de DV a nível mundial 

são: 

 Catarata – opacificação do cristalino. 

 Glaucoma – tensão intra-ocular superior a 40mm de mercúrio (Hg). 

 Tracoma – nas regiões superpovoadas, com falta de higiene e pobreza. 

É transmitida pelas moscas. 

 Xeroftalmia – defeito de visão provocado por falta de vitamina A. 

 Traumatismo ocular.  

 Oncocerose – transmitida por um parasita. Em África é conhecida por 

doença dos rios. 

As principais causas de visão abaixo do normal são, nos jovens, a catarata 

congénita, diversas malformações, degenerescências retinianas, nistagmos 

congénitos, miopia forte. Nos adultos, atrofias ópticas, deslocamento da retina, 

diabetes, traumatismo ocular.  

A OMS (2004) refere as cataratas como a principal causa de DV a nível 

mundial, seguindo-se o glaucoma nesta classificação. 

De acordo com a mesma organização (OMS, 2004), as estimativas no ano 

de 2002 indicavam que a DV afectava mais de 161 milhões de pessoas, das 

quais 124 milhões apresentavam ambliopia, sofrendo os restantes 37 milhões 

de cegueira.  
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Mais de 82% da população portadora de DV possui mais de 50 anos de 

idade, sendo que a análise em função do sexo indica-nos que são as mulheres, 

em qualquer parte do mundo e com qualquer idade, que têm maiores 

probabilidades de sofrer de algum problema visual. Para além disso, mais de 

90% dos problemas deste tipo ocorrem nos países desenvolvidos (OMS, 2004). 

2.1.4 – Caracterização 

Segundo Winnick (1990), as características do Dv são fortemente 

influenciadas pela quantidade de visão, pela altura em que ocorreu a 

deficiência e outros problemas de saúde.  

No caso das crianças que nascem cegas ou cegam durante o primeiro ano 

de vida, o seu desenvolvimento é substancialmente afectado, principalmente 

nos primeiros anos de vida, dado que é uma fase de aquisições essenciais, 

atendendo que estas irão ser, pelo menos, retardadas (Pereira, 1980). 

Neste sentido torna-se de crucial importância a estimulação desde os 

primeiros anos de vida, dado que, se a criança não for motivada a explorar e a 

interpretar tudo o que a rodeia, pode ficar comprometida fisicamente, 

intelectualmente, socialmente e moralmente. 

2.1.4.1 – Características Cognitivas 

Craft (1990) e Winnick (1990) descrevem que as crianças, antes dos 2 

anos, desenvolvem a base para o controlo corporal, orientação da postura, 

integração sensorial e padrões motores. Se uma criança com DV congénita 

não é estimulada para aprender através dos restantes sentidos, ocorrerão 

atrasos subsequentes na percepção e desenvolvimento cognitivo. Muitas 

crianças que nascem sem visão mostram atrasos nestas áreas que não são 

apresentadas por crianças que perderam a sua visão mais tarde. 

2.1.4.2 – Características Afectivas e Sociais 

Para Munster e Almeida (2005), as crianças cegas ou com fraca visão 

podem apresentar maneirismos. Estes comportamentos são repetitivos e 

inúteis, tais como movimentarem-se para trás e para a frente enquanto estão 
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parados ou sentados, o que pode inibir as suas interacções sociais e a atenção 

da criança para eventos do mundo externo.  

Segundo diversos autores (Winnick, 1990; Afonso, 1995; Moura e Castro, 

1996a), a insegurança, receio, desconfiança, ansiedade, isolamento, 

dependência e dificuldades de integração podem caracterizar algumas pessoas 

com DV, independentemente de esta ser congénita ou adquirida. Estas 

características provavelmente não resultam da falta de visão, mas 

provavelmente da exagerada protecção familiar e mesmo social. Familiares e 

professores bem-intencionados podem ser superprotectores de crianças cegas 

que têm de viver sem o benefício de um dos sentidos. Mas esta costuma 

acarretar a redução do número de oportunidades para tais indivíduos 

explorarem o ambiente com liberdade, o que pode originar atrasos no 

desenvolvimento perceptivo, motor e cognitivo (Craft, 1990; Craft & Lieberman, 

2004). 

No que concerne ao auto-conceito e à auto-estima, as crianças cegas 

serão afectadas se não possuírem uma adequada imagem corporal, pelo que 

se torna fundamental desenvolver correctamente este aspecto, não 

esquecendo que aquelas desenvolvem com lentidão o processo de auto-

realização (Cobo, Rodriguez & Bueno, 1994). 

No que diz respeito à motivação no portador de DV, esta deverá ser tanto 

mais elevada quanto maior for o grau de dificuldade que lhe é causado pela 

locomoção, compensando os inúmeros riscos de acidentes e entraves que este 

tem de enfrentar (Hoffman, 1998). 

2.1.4.3 – Características Motoras 

Para Craft (1990), a falta de visão não causa directamente qualquer 

característica específica, física ou motora. Todavia, na opinião de Craft e 

Lieberman (2004), a oportunidade reduzida para o movimento que 

frequentemente acompanha os indivíduos com DV pode resultar em padrões 

únicos neste domínio. As reduzidas oportunidades para correr e saltar com os 

pais, o exagero dos instintos protectores de pais e educadores, o medo que a 

própria criança sente de ser bruscamente movimentada, a falta de visão que 
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motiva o movimento e a falta de oportunidade de observar os outros podem 

também contribuir para atrasos motores nas crianças Dv.  

Apoia esta opinião Moura e Castro (1994), indicando que a oportunidade e 

a vontade de se moverem, e não o grau de visão, são os factores-chave que 

determinam o nível de desempenho dos indivíduos com DV. 

Moura e Castro (1994), assim como Craft e Lieberman (2004), indicam que 

os níveis de aptidão física das pessoas com DV estão abaixo dos seus pares 

normais. Esta população pelo seu tipo de vida sedentário, com todos os 

factores de risco inerentes, tanto a nível de saúde, como ao nível da 

independência, apresentam muitas vezes problemas como a obesidade, trem 

superior fracos, baixa tolerância para o exercício, fraca musculatura 

respiratória, fraca resistência muscular do trem inferior e baixa capacidade de 

resistência aeróbia. Além do mais, a realização de uma determinada tarefa 

motora sem “feedback visual” aumenta a tensão muscular, assim como o 

metabolismo basal. 

Por vezes adoptam uma postura anormal, caracterizada por: cabeça 

pendente; tronco inclinado atrás, numa posição de defesa; braços oblíquos em 

relação ao corpo; colocação de toda a planta do pé no chão na marcha. 

Surgem comportamentos estereotipados, mais ou menos frequentes, na 

deficiência congénita (maneirismos), tais como: piscar ou esfregar os olhos, 

rodar a cabeça, balançar o corpo (Mendes, 1999). 

De acordo com Castro (2005), algumas características motoras da criança 

Dv são: atraso nos grandes marcos do desenvolvimento motor; deficiência na 

lateralidade; equilíbrio insuficiente; mobilidade restrita; orientação e navegação 

espacial amplamente comprometidas; esquema corporal deficiente; defeitos no 

alinhamento postural; expressão corporal e facial raras; coordenação motora 

muito desfasada; falta de resistência física e iniciativa pobre para a acção 

motora.  

Enquanto que para o Nv a eficiência máxima espacial não é fundamental 

para a vida do dia-a-dia, para o Dv esta representa a diferença entre o 

deslocamento com sucesso e insucesso, com dependência ou com 
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independência. Com efeito, a organização espacial é fundamental para a 

deslocação no espaço, tendo o cego dificuldades em adquirir estes conceitos, 

particularmente a avaliação de distâncias e direcções (Moura e Castro, 1994). 

Torna-se fundamental intervir, possibilitando aos Dv as condições 

necessárias para estes atingirem o melhor desenvolvimento cognitivo, afectivo 

social e motor. 
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2.2 – Deficiência Visual e o Desporto 

“O acesso à prática desportiva é um direito que assiste  

todos os cidadãos independentemente da sua condição”  

(Silva, 1992, p.10). 

 

O desporto tem contribuído, ao longo dos últimos tempos, para uma 

mudança na mentalidade da nossa sociedade em relação às pessoas com 

deficiência.  

Embora “diferente” e com limitações, o indivíduo com deficiência é uma 

pessoa que possui legislação própria que o protege e lhe assegura direitos, nos 

demais variados domínios sociais. A partir do momento em que o acesso à 

prática desportiva se torna um direito de todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição, permitiu que os indivíduos com 

deficiência beneficiassem dessa mesma prática. 

Silva (1998) é apologista de que o indivíduo com deficiência, através da 

prática de actividade física e desportiva, define os seus limites e 

potencialidades, ultrapassando alguns obstáculos que a própria sociedade 

coloca, relacionando-se e trocando experiências com os outros. A pessoa com 

DV tem que demonstrar a si própria e à sociedade que a sua deficiência não é 

sinónimo de invalidez ou incapacidade. 

Tal como menciona Moura e Castro (1996b), reconhece-se que o desporto 

pode ser um meio decisivo para melhorar a qualidade de vida sendo, talvez, o 

meio mais aglutinador dos vários factores que dão qualidade de vida e 

provavelmente o mais barato. 

Besnick (1973) refere que, de uma forma geral, o desporto contribui para 

melhorar os padrões normais do movimento, desenvolvendo a autonomia 

motora, de modo a que a pessoa Dv tenha sucesso perante si próprio e os 

outros. Proporciona um melhor conhecimento de si mesmo, o que em conjunto 

com situações de sucesso, aumenta a sua confiança, auto-domínio e 

capacidade de iniciativa. Favorece, também, a comunicação interpessoal, 

determinante no processo de socialização. 
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Conforme o que foi anteriormente referido, Ferreira (1993) e Alves (2000) 

referem que qualquer que seja o nível de prática desportiva alcançada pela 

pessoa com deficiência, os efeitos são de três ordens: 

 Fisiológicos – exploração dos limites articulares, controlo do movimento 

voluntário, melhoria da aptidão física geral e da saúde. 

 Psicológicos – domínio do gesto que conduz a um aumento de 

autoconfiança, redução da ansiedade e melhoria da comunicação. 

 Sociais – contribuição para o desenvolvimento da autonomia e da 

reintegração social, aos quais Guttmann (1977) acrescenta: 

− Terapêuticos – utilizados como complemento de terapia física e 

psicológica. 

− Recreativos – a grande vantagem do desporto sobre o exercício 

curativo, reside na sua vertente recreativa. 

Segundo Sherrill (1986), quase todas as pessoas com deficiência vêem o 

desporto como um meio de afirmarem a sua competência, e com isso, 

procuram focar a atenção das pessoas nas suas habilidades, em vez de nas 

suas incapacidades  

Verificamos, de facto, que o desporto assume um papel determinante no 

desenvolvimento da pessoa com DV, contribuindo decisivamente para a saúde 

e bem-estar, autonomia e integração com amigos e famílias normais. Os 

indivíduos Dv têm o direito de participar em actividades desportivas de Alto 

Rendimento, como Campeonatos do Mundo, Campeonatos Europeus, 

Campeonatos Nacionais e Jogos Paralímpicos, ao nível do Desporto Adaptado. 

Varela (1991) refere que o desporto para deficientes, apesar de englobar 

um conjunto de práticas semelhantes à do desporto em geral, acontece num 

contexto social, cultural e terapêutico distinto do desporto em geral.  

Os Desportos Adaptados são aqueles cujas regras sofrem alterações 

relativamente à modalidade em questão. Os Desportos Específicos são 

completamente distintos, pois têm regras próprias que nada têm em comum 

com as outras modalidades desportivas. 
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Craff (1990) aponta um desenvolvimento nos desportos de competição para 

Dv, como por exemplo: Atletismo, Ginástica, Goalball, Halterofilismo, Judo, 

Natação. Actualmente, fazem parte do programa Paralímpico as seguintes 

modalidades: Atletismo, Equitação, Futebol de 5, Goalball, Judo, Natação, 

Vela. 

2.3 – Goalball 

2.3.1 – História do Goalball 

O Goalball foi inventado pelo alemão Hanz Lorenzen e pelo austríaco Sepp 

Rindle em 1946. Esta modalidade inseria-se num programa de reabilitação dos 

veteranos que perderam a visão na Segunda Guerra Mundial, com o fim de 

desenvolver a capacidade de concentração e capacidades físicas, não tendo 

como base nenhuma modalidade praticada por Nv como é o caso de outras 

modalidades paralímpicas. 

Foi apresentado nos Paralímpicos de Toronto, no Canadá, em 1976, na 

categoria masculina, e em 1984, na cidade de Nova Iorque, nos Estados 

Unidos, na categoria feminina. 

O primeiro Campeonato do Mundo realiza-se na Áustria em 1978 (Mendes, 

1999; Rodrigues, 2002). Só em 1980 se torna modalidade paralímpica, nos 

Jogos Paralímpicos em Arnhemia, Holanda.1 

No ano de 1981, em Paris, os representantes de mais de 30 países 

participantes em desporto para Dv formam a IBSA. Um ano depois, a própria 

IBSA cria um subcomité de Goalball, com o objectivo de consolidar o desporto 

a nível mundial e examinar os regulamentos periodicamente. 

A popularidade do Goalball tem aumentado a nível mundial, sendo 

praticado competitivamente em mais de 112 países, e é considerado como 

uma das modalidades paralímpicas mais populares.2  
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2.3.2 – História do Goalball em Portugal 

O inicio da modalidade em Portugal surge muito recentemente. Foi no ano 

de 1992 que se começaram a realizar os primeiros processos de divulgação da 

modalidade, com a Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) 

como sua promotora. Foram assim realizadas as primeiras demonstrações, que 

foram dirigidas para o público escolar, tendo inicialmente como praticantes os 

atletas do futebol, atletismo e ginástica.  

No ano de 1994 houve um esforço no sentido de organizar um conjunto de 

equipas que possibilitasse a futura disputa de um campeonato em Portugal. No 

entanto, foi em 1995 que se deu um passo gigante no que diz respeito à 

implementação e desenvolvimento da modalidade no nosso país, organizando-

se o primeiro curso de treinadores e árbitros de Goalball, o qual foi dirigido por 

técnicos da Organização Nacional de Cegos de Espanha (ONCE). Associado a 

esse acontecimento, teve também lugar um torneio que envolveu duas 

selecções espanholas e duas portuguesas. Foi a partir deste marco que se 

tornou possível organizar o primeiro Campeonato Nacional de Goalball, que 

ocorreu na época desportiva de 1995/1996 e contou com a participação de 

quatro equipas, três de Lisboa e uma do Porto, tendo-se sagrado campeã a 

equipa lisboeta dos Blueteam, composta essencialmente por praticantes de 

atletismo (Rodrigues, 2002). 

Em 1996 é organizado o segundo Campeonato Nacional, no qual 

participam equipas de Lisboa, Coimbra (Académicos) e Porto, sagrando-se 

campeã a equipa Lisboeta dos Moinas composta por elementos já exclusivos 

desta modalidade. Um grande passo em 1996 foi também a criação da primeira 

equipa feminina na cidade do Porto. Ainda neste mesmo ano dá-se a 

organização do 1º Torneio Internacional Oporto Cup realizado no Palácio de 

Cristal no Porto, onde participaram as selecções do Canadá, da Suécia (que se 

sagrou vencedora do torneio), da Espanha e duas selecções Portuguesas. 

Em 1997 há um novo aumento do número de equipas e são organizados, 

além do Campeonato Nacional, também o 1º Torneio Inter-Regional e a Taça 

de Portugal. No Campeonato os Moinas foram novamente os vencedores, pela 

Paulo Matos 22 
 



 

                                                                                                  Capítulo II – Revisão de Literatura 

segunda vez consecutiva, num ano onde entraram equipas novas como a dos 

Bacos (do Porto) e a dos Beirões (da Covilhã), assim como uma equipa de 

Braga que só participou na Taça. Na Taça saiu vencedora a equipa recém 

formada dos Bacos. 

No ano de 1998 surgem duas novas equipas de Lisboa, os Minas e os Clã, 

consequência da divisão dos campeões nacionais, os Moinas. A equipa dos 

Baços dá lugar aos CCD, constituindo este o trio que passou à fase final do 

Campeonato, da qual saiu vencedora a equipa dos Minas, ganhando também a 

Taça de Portugal. Por seu turno, na competição feminina apenas participaram 

equipas do Porto e de Coimbra, tendo esta sido dominada pelas equipas 

nortenhas. Ainda neste ano uma suposta selecção de jogadores portugueses 

participa numa prova internacional em Inglaterra, não tendo obtido qualquer 

vitória. No entanto, o objectivo não era esse. O principal objectivo era dar 

alguma experiência internacional aos nossos atletas e ficar dentro do trabalho 

que se ia desenvolvendo no exterior. Neste mesmo ano foi organizado um 

segundo curso de árbitros no Porto, também este com a participação de dois 

monitores espanhóis. 

Já em 1999 deu-se continuidade às competições existentes e a equipa dos 

Minas volta a fazer a dobradinha, ao passo que o segundo e terceiro lugares 

ficaram para as equipas do CCD, que este ano participara com equipa A e B 

sendo o segundo lugar da equipa B que ficara à frente da equipa A. Neste 

mesmo ano realizou-se o 2º Torneio Internacional Oporto Cup. Neste evento 

participaram as selecções apuradas para o Campeonato do Mundo em Madrid, 

como eram o caso da Finlândia, a Dinamarca e a Itália. Foi contra esta última 

que a Selecção Portuguesa conseguiu a sua primeira vitória com uma equipa 

internacional. Foi também ainda neste ano num torneio em Praga, na 

República Checa, que a selecção portuguesa obteve mais resultados 

animadores e juntou ao seu currículo mais uma vitória internacional, desta vez, 

perante a Roménia. 

No ano de 2000 surge uma nova equipa do Porto, o Boavista F.C., que 

trouxe um novo alento à modalidade, natural do reconhecimento que este clube 
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poderia trazer para uma maior divulgação da modalidade. Também neste ano 

tentou-se expandir a modalidade no Norte nas localidades de Braga, 

Felgueiras, Mirandela e Vila Verde e também nos arquipélagos dos Açores, 

realizando acções de demonstração. Pela terceira vez consecutiva a equipa 

dos Minas faz a dobradinha ganhando o Campeonato e a Taça. Ainda este ano 

Portugal ganha o concurso para a organização do Campeonato Europeu de 

Goalball a realizar-se aquando da distinção do Porto como Capital Europeia da 

Cultura. 

Em 2001, a equipa dos Minas volta a vencer as duas competições. No 

entanto, foi um ano desastroso para o Goalball, pois devido à má organização 

e à falta de verbas, o Campeonato Europeu foi transferido para Lahti, na 

Finlândia. 

No ano de 2002, no seguimento do desastre do ano anterior, agravou-se a 

recessão e contou mesmo com a interrupção prematura do Campeonato 

Nacional, que desta forma não chegou ao fim. Ainda assim, a vitória no 

Campeonato foi atribuída aos Minas, por se encontrarem na liderança do 

mesmo aquando da sua interrupção. No que se refere à Taça de Portugal, esta 

foi ganha pela recém-formada equipa de Alcoitão que quebrou o domínio 

avassalador dos Minas. 

Em 2003 a modalidade parte quase do ano zero, devido aos 

acontecimentos que surgiram na época transacta, assim como à forma como 

os eventos foram realizados. No entanto, foi possível realizar vários eventos, 

nomeadamente o Campeonato e a Taça de Portugal, bem como outros 

torneios, o que acabou por fazer desta época uma das mais activas para a 

modalidade no nosso país. O Campeonato seguiu este ano um modelo 

diferente do habitual. Anteriormente cada delegação regional organizava a sua 

própria jornada, compondo um total de três. As duas primeiras serviam de 

primeira fase, de apuramento para a terceira, designada como fase final. A 

partir desta época, cada grupo, agregado a uma instituição ou clube, passou a 

organizar a sua própria jornada. O Campeonato teve assim a participação de 

apenas cinco equipas, e foi disputado em quatro jornadas, duas no Porto e 
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duas em Lisboa, saindo pela sexta vez consecutiva a equipa Minas A como 

vencedora. Na Taça de Portugal já houve a participação de mais equipas, oito 

equipas, sendo um dado novo a integração de duas equipas minhotas e duas 

dos Açores. Mais uma vez aqui, os Minas saíram vencedores. A realização de 

outros torneios e algumas demonstrações foram também dados importantes 

para esta época, sendo de destacar o torneio de Santo André que sorriu à 

equipa do Boavista F.C. e o Torneio da Amizade que se juntou à vasta 

colecção arrecadada pelos Minas A. Outro dado importante ainda nesta época 

foi a participação do Boavista F.C. num Torneio Internacional visto se tratar da 

primeira participação de uma equipa portuguesa numa competição fora de 

portas. Também neste ano se forma o Clube Desportivo “Os Especiais”, na ilha 

da Madeira, o qual tinha um objectivo mais virado para a reabilitação do que 

para a competição. Também este ano se realizaram os XI Jogos Especiais na 

ilha da Madeira, onde pela primeira vez é integrada a modalidade, tendo 

participado o Boavista F.C. e o Alcoitão como clubes promotores da 

modalidade. 

Em 2004, o número de equipas participantes no Campeonato Nacional foi 

aumentado para sete, juntando-se duas equipas do Minho – AADVDB (Póvoa 

de Lanhoso) e GoalBraga (Braga) às cinco anteriores existentes. Segundo um 

modelo semelhante ao da época anterior, o Campeonato é disputado em seis 

jornadas, cada uma das quais da responsabilidade de cada equipa, sorrindo 

mais uma vez a vitória à equipa, então designada de Minas-Murtalense, pela 

sétima vez consecutiva. Neste ano, apesar dos esforços no sentido de 

melhorar a modalidade, assinalam-se pela negativa as desistências, no 

campeonato, das duas equipas do Porto, DRNorte e o Boavista F.C., tendo 

mesmo a primeira não realizado a jornada da sua responsabilidade. Na Taça 

de Portugal participaram neste ano o maior número de sempre de equipas, 

sendo nove o seu número. Além das cinco equipas que terminaram o 

campeonato, juntaram-se-lhe uma equipa B do Alcoitão, uma equipa dos 

Açores – Os Delfins, a equipa recém-formada do Académico F.C. (do Porto) e 

os Viriatos (de Viseu). Ainda no ano de 2004, é organizado pela primeira vez o 

Campeonato Regional das Beiras, onde participaram, além dos vencedores 
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Viriatos, as reaparecidas equipas dos Académicos de Coimbra e os Beirões, 

agora de Castelo Branco. 

No ano de 2005, o número de equipas participantes no Campeonato 

Nacional volta a aumentar, passando a ser oito. O número de deslocações 

também, num total de sete. Participam pela primeira vez as equipas dos 

Viriatos, Académico FC e Alcoitão B. Murtalense B e DRNorte, por motivos de 

secretaria, são os ausentes. O campeonato decorre normalmente sem grandes 

sobressaltos organizativos. A equipa A do Grupo Desportivo do Alcoitão sagra-

se pela primeira vez campeã nacional pondo fim à impressionante sequência 

de sete campeonatos conquistados pelos Minas-Murtalense. A Taça de 

Portugal também bate recorde de presenças contando com uma dezena de 

equipas. Os Viriatos, equipa revelação da época, além do vice-campeonato, 

conquistam a Taça de Portugal. 

 Na temporada de 2006 é quebrado ligeiramente o ritmo de crescimento da 

modalidade. Das oito equipas inscritas no início do Campeonato chegam sete 

ao seu termo, graças à desistência prematura da equipa de Viseu. O 

campeonato é vencido, mais uma vez, de forma categórica pela equipa do 

Alcoitão A, que festeja o seu segundo campeonato consecutivo, além de bater 

inúmeros recordes nacionais da modalidade. A Taça de Portugal também não 

prosseguiu o seu ritmo ascendente quanto ao número de equipas, mas mesmo 

assim conseguiu contar com nove, tendo o título ficado em Viseu pelo segundo 

ano consecutivo, só que desta vez na equipa do F.C. Ranhados. 

No ano de 2007 são inscritas nove equipas no campeonato nacional: 

Alcoitão A, Alcoitão B, F.C. Ranhados, GoalBraga, Beirões, Académico FC, 

Caldelas, Minhotos A e Minhotos B. O campeonato volta a ser vencido pela 

equipa do Alcoitão A, alcançando o seu terceiro campeonato consecutivo, 

sendo a Taça de Portugal conquistada pela mesma equipa.3 

2.3.3 – Caracterização do Goalball 

O Goalball trata-se de uma modalidade desportiva colectiva, interessante e 

vibrante, especifica, praticada por atletas portadores de DV, dividindo-se nas 

classes B1, B2, B3. O sistema competitivo português permite que um atleta 
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Nv possa integrar cada equipa em campo, desde que para isso utilize o 

equipamento necessário e obrigatório para a sua realização, que os atletas de 

diferentes classes joguem na mesma equipa e em equipas mistas (Rodrigues, 

2002). 

O objectivo principal do jogo consiste na marcação do maior número de 

golos na baliza do adversário, tendo a bola que atravessar a linha de fundo na 

sua totalidade para ser considerado golo, enquanto a equipa defensiva tenta 

bloquear o caminho da bola com os seus corpos. 

Como se percebe, o jogo baseia-se no uso da audição, para detectar a 

trajectória da bola, e no tacto, que requer uma grande capacidade de 

orientação espacial para saber situar-se adequadamente em campo, com o 

objectivo de interceptar a bola. A bola é rematada pelo chão, os jogadores 

adoptam uma postura baixa para a defender, recorrendo à audição e tentando 

ocupar a maior área de defesa possível. 

É um jogo onde os remates se sucedem, onde a desconcentração é letal. 

Por este facto, enquanto o jogo decorre é fundamental que este se desenrole 

num ambiente sem quaisquer ruídos que sejam exteriores ao próprio jogo, para 

permitir aos jogadores captarem a informação do ambiente de jogo, ou seja, o 

som da bola e comunicação sonora entre a equipa. 

Este é um pormenor que pode causar algum desinteresse por parte de 

quem assiste, mas é compreensível e fundamental. Contudo, os golos podem 

ser entusiasticamente festejados como em qualquer outra modalidade. 

O jogo apresenta relações individuais, ou seja, a do jogador com o seu 

próprio espaço, com os gestos inerentes a cada fase de jogo (ataque e defesa), 

e também relações inter-individuais, que serão o conjunto de combinações ou 

esquemas tácticos, tanto de cooperação com os companheiros, como de 

oposição aos adversários (Marques et al, 1987). 

Na fase de ataque existe o passe, a recepção e o lançamento. O primeiro e 

o segundo advêm da necessidade de os jogadores da mesma equipa 

passarem a bola entre si, quando o jogador que defende não for o mesmo que 

Paulo Matos 27 
 



 

                                                                                                  Capítulo II – Revisão de Literatura 

irá fazer o lançamento de ataque. O lançamento é o gesto utilizado para a 

concretização do objectivo de jogo. 

No Goalball, a organização prévia intra-equipa diminui o tempo de decisão 

sobre a escolha do lançador após recepção defensiva da bola, escolha essa 

que depende das características individuais do jogador (ofensiva e defensiva) e 

do entendimento que a equipa tem do adversário, no que respeita ao colectivo 

e ao individual (Marques et al., 1987). 

Os gestos técnicos relativos ao ataque e defesa são variados, nas 

competições nacionais e internacionais. Alguns correctos e com grande 

percentagem de sucesso, porém outros incorrectos e sem rendimento. O 

mesmo se passa com a táctica, podendo variar conforme a equipa adversária, 

a própria equipa, o piso onde se joga (este pode ou não deslizar), entre outros. 

É uma modalidade muito exigente do ponto de vista físico e psíquico. Para 

além da posição baixa, mantida durante a maior parte do jogo, cada equipa 

dispõe de 10’’ para realizar o ataque, contados a partir do primeiro contacto 

com a bola numa acção defensiva, que pode tornar a partida muito intensa 

(Moreira, 2006). 

2.3.3.1 – Organização no Âmbito Internacional 

O Goalball está regulamentado pela IBSA, através do Subcomité de 

Goalball, encarregado de aprovar todos os campeonatos oficiais, assim como 

de rever os regulamentos de jogo a cada quatro anos, realizar cursos de 

formação de árbitros e também promover a prática do Goalball em todos os 

lugares do mundo.4 

A nível internacional, o ciclo de competições oficiais é o seguinte: 

 Ano 0: Jogos Paralímpicos. 

 Ano 1: Campeonato da Europa. 

 Ano 2: Campeonato do Mundo. 

 Ano 3: Campeonato da Europa e Torneio de Classificação 

Paralímpica. 

 Ano 4: Jogos Paralímpicos. 
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2.3.3.2 – Organização no Âmbito Nacional 

Os atletas de Goalball, enquanto praticantes de uma modalidade desportiva 

paralímpica, estão inseridos, em primeiro lugar, em clubes ou delegações da 

ACAPO. Por sua vez, os clubes estão inseridos numa Associação que regula o 

desporto da população com DV – a ACAPO. Esta é a entidade responsável 

pela organização das competições em Portugal, cabendo-lhe a organização do 

Campeonato Nacional, assim como a Taça de Portugal. A Federação 

Portuguesa de Desporto para Deficientes (FPDD) é a entidade de utilidade 

pública e desportiva que congrega todas as Associações nacionais por área de 

deficiência e representa em termos nacionais o desporto adaptado. A FPDD 

encontra-se, por sua vez, filiada no International Paralympic Committee (IPC), 

que tutela e representa os Jogos Paralímpicos e o Movimento Paralímpico 

(Fernandes, 2005). 

2.3.3.3 – Caracterização do campo e equipamentos 

O Goalball é uma modalidade jogada entre duas equipas de três 

elementos, com um máximo de três suplentes em cada equipa. É realizada 

num ginásio ou espaço coberto com piso de madeira polida ou em sintético, 

tendo o campo as mesmas dimensões que um campo de voleibol, ou seja, 18 

metros de comprimento por 9 metros de largura, como apresenta na Figura 1: 

 

Figura1 – Campo de Goalball. 

As balizas situam-se nos extremos do campo e abrangem toda a largura do 

campo, ou seja, possuem 9 metros de comprimento por 1,30 metros de altura. 

Da linha de baliza até à outra colocada 3 metros paralelamente à frente 

encontra-se a chamada área de defesa, desta linha até outra paralela, 
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colocada 6 metros à frente da baliza, encontramos a área de lançamento. Os 

restantes 6 metros recebem a designação de área neutra. A equipa nas acções 

defensivas apenas dispõe da área de defesa, distribuindo, geralmente, os três 

jogadores em triângulo, com o central numa posição mais avançada que os 

laterais. Todas as outras linhas do campo são marcadas em relevo, assim 

como pequenas marcações no interior da área defensiva, que servem para 

orientação dos jogadores. A área de lançamento é por excelência a área de 

ataque.5  

Os lançamentos são realizados com uma bola oca que contém guizos no 

seu interior, fabricada exclusivamente na Alemanha, como podemos observar 

na Figura 2.  

 

Figura 2 – Bola utilizada no Goalball. 

Esta pesa pouco mais de 1kg (1,250 Kg), com uma circunferência de 

aproximadamente 76cm (dimensão de uma bola de basquetebol), e possui oito 

orifícios para que os guizos sejam mais facilmente audíveis pelos jogadores. 

Quando é efectuado o lançamento, o primeiro contacto desta com o solo 

deverá ocorrer antes da linha de 6 metros, ou seja, na área de lançamento, e 

outra vez na área neutra do lado de quem lança. A bola tem que respeitar as 

especificações da IBSA.6 

O jogo tem a duração de 20 minutos, divididos em duas partes de 10 

minutos, com 3 minutos de intervalo entre elas. 

2.3.3.4 – Equipamento Individual 

Embora seja um desporto jogado preferencialmente por Dv, é obrigatória a 

utilização de vendas, como apresentamos na Figura 3. 
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Figura 3 – Exemplo de vendas utilizadas. 

Nas competições oficiais, como é o caso do Campeonato Nacional, os 

jogadores têm que ter os seus olhos cobertos por pensos oftalmológicos, para 

que todos fiquem em igualdade de circunstâncias, permitindo assim a prática 

da modalidade por Dv e Nv.  

O equipamento deve assemelhar-se ao de um guarda-redes de futebol, 

com calções de protecção para as ancas, coquilhas para os homens e 

protecção de peitos para as mulheres, e camisa com o número claramente 

visível no peito e costas de cada jogador. 

2.3.3.5 – Regras 

As regras para a competição internacional de Goalball são as adoptadas 

pela IBSA. Estas são igualmente as aplicadas no nosso Campeonato Nacional 

e vão ser por isso apresentadas na sua totalidade, no regulamento de Goalball 

(anexo 1), para uma mais explícita compreensão de todos os detalhes da 

modalidade. 

Temos que referir que no Goalball todos os termos relacionados com a 

modalidade, e que são indicados pelos árbitros, são comunicados na língua 

universal, o inglês. 

Num jogo oficial há dois árbitros de campo, um cronometrista, dois 

cronometristas de 10 segundos, um anotador, um anotador de lançamentos e 

quatro juízes de baliza. 

Existem muitos tipos de faltas, as quais são divididas em dois grupos: as 

faltas pessoais e as faltas de equipa. Em ambos os casos, há direito à 

marcação de um lançamento de penalização. Nestes, um único jogador 

permanece no campo para defender o lançamento. Caso seja uma falta 

pessoal, defende o próprio jogador que cometeu a penalidade, no caso de ser 
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uma falta de equipa defende o jogador que realizou o último lançamento 

anotado antes de ser cometida a falta, a não ser que essa falta de equipa seja 

realizada antes mesmo de ter sido feito qualquer lançamento, sendo nesse 

caso o treinador a escolher o jogador que vai defender a penalidade. 

Como faltas pessoais apresentamos: 

 High ball - acontece quando a bola ao ser lançada, não toca no solo pelo 

menos uma vez na área de equipa ou na área de lançamento. 

 Long ball - acontece quando a bola ao ser lançada, depois de tocar na 

área de equipa ou na de lançamento, não toca outra vez o solo antes da 

linha central. 

 Third time throw - acontece quando um jogador realiza três lançamentos 

consecutivos. 

 Eyeshades – o jogador toca nas vendas sem permissão do árbitro. 

 Illegal defense – o jogador defense sem contacto com a área de equipa. 

 Personnal delay of game – Atraso por reorientação inválida ou o jogador 

não está preparado. 

 Personnal unsportsmanlike conduct – Conduta anti-desportiva 

(Expulsão). 

No caso das faltas de equipa podemos destacar as seguintes penalizações: 

 10 Seconds – surge quando a equipa atacante utiliza mais de 10 

segundos para efectuar o lançamento após ter sido realizado o primeiro 

contacto defensivo com a bola por parte de qualquer dos jogadores da 

equipa. 

 Team delay of game - acontece no caso de a equipa não estar 

preparada para começar a jogar quando o árbitro indicar; quando 

qualquer acção levada a cabo por essa equipa impede que continue o 

jogo; ou ainda no caso de a equipa realizar uma substituição no final de 

qualquer metade do jogo sem notificar o árbitro. 

 Team unsportsmanlike conduct – Conduta anti-desportivas a partir do 

banco (Expulsão) - nenhuma pessoa da área do banco de uma equipa 
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pode dar instruções aos jogadores que estão dentro da área de jogo, 

excepto em momento de pausa de jogo. 

 Illegal Coaching – acontece quando o treinador fala durante o jogo sem 

permissão. 

Além das faltas que levam à marcação de penalidades, existem também 

um conjunto de infracções que neste caso, ao serem cometidas, provocam a 

passagem da bola para a equipa defensora: 

 Premature throw - acontece quando um jogador lança a bola antes da 

autorização dada pelo árbitro. 

 Pass out - esta infracção pode ocorrer durante a passagem da bola entre 

membros da mesma equipa, saindo esta dos limites laterais do campo. 

 Ball over - acontece quando um jogador de uma equipa defende a bola e 

esta ressalta para lá da linha central do campo, ou quando ao embater 

no poste ou trave da baliza esta volta para trás e transpõe a linha 

central. 

 Dead ball - esta situação ocorre se a bola ficar imóvel depois de tocar 

num jogador da equipa defensiva sem que este tenha podido ficar com 

ela em seu poder ou sem que se tenha esforçado por fazê-lo. 

Existem vários tempos mortos:  

 Time out - cada equipa tem direito a três tempos mortos de quarenta e 

cinco segundos, durante o tempo regulamentar, para que possa 

contactar com o treinador. 

 Official time out - um árbitro pode declarar um tempo morto oficial em 

qualquer momento que considere necessário, no entanto, não é 

permitido aos treinadores dar instruções aos jogadores no campo 

durante um tempo morto oficial. 

 Medical time out - em caso de lesão ou doença, o árbitro pode declarar 

um tempo morto médico. Neste caso, o cronometrador dos dez 

segundos deve contar quarenta e cinco segundos para este período, no 

final do qual o treinador terá de optar por fazer uma substituição médica 

ou por manter o jogador em campo. 
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O treinador tem à sua disposição além das substituições médicas (medical 

time out), as quais podem ser utilizadas em caso de infortúnio por parte de um 

jogador, também mais três substituições durante o tempo regulamentar, uma 

durante o tempo de prolongamento e três no final de qualquer metade da 

partida.7 

2.3.4 – Benefícios da Prática do Goalball 

Pereira e Leitão (1982) referem que o Goalball constitui para a pessoa com 

DV uma alternativa às actividades lúdico-desportivas já existentes e praticadas 

por esta população. Possibilita o acesso a uma actividade desportiva que 

reflecte o valor lúdico-recreativo, educativo e reabilitativo, de comunicação e 

socialização e, por fim, o valor competitivo, que se traduz no facto de ser uma 

modalidade Paralímpica. A sua prática contribui para a concentração, 

recreação, integração e socialização das pessoas com DV. 

ACAPO (cit. por Mendes, 1999) refere que o Goalball apresenta 

características que o integram no quadro dos Jogos Desportivos Colectivos, 

com especificidades extremamente enriquecedoras para os seus praticantes, 

que o distinguem dos demais. A sua dupla natureza possibilita a promoção e 

integração das pessoas com DV, mas também contribui para o fomento e 

divulgação da prática desportiva entre esta população. Rodrigues (2002) 

destaca as habilidades perceptivo-motoras, cognitivas, emocionais e sociais 

mais importantes no Goalball, segundo a perspectiva dos treinadores da 

modalidade. Deste modo, ao nível das habilidades perceptivo-motoras 

distingue-se a orientação espacial, a velocidade de reacção, o equilíbrio e a 

resistência. Nas habilidades cognitivas, são valorizadas a concentração e a 

capacidade de antecipação. Em termos emocionais, a capacidade de 

antecipação e o domínio da ansiedade são aspectos fundamentais. Por último, 

a cooperação e o espírito de equipa assumem um papel de destaque no 

domínio social. 
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3 – Objectivos e Hipóteses 

3.1 – Objectivo Geral 

O presente estudo tem como objectivo geral verificar se os tempos oficiais 

do lançamento do Goalball podem ser reduzidos, traduzindo-se numa 

modalidade mais competitiva e dinâmica. 

3.2 – Objectivos Específicos 

Os objectivos específicos visam: 

 Analisar o tempo de lançamento dos: 

−  Atletas deficientes visuais, em situação de jogo corrido. 

−  Atletas normovisuais, em situação de jogo corrido. 

−  Atletas deficientes visuais, após recolocação de bola pelo árbitro. 

−  Atletas normovisuais, após recolocação de bola pelo árbitro. 

 Verificar se existem diferenças no tempo de lançamento entre atletas 

com deficiência visual e os atletas normovisuais. 

3.3 – Hipóteses 

H1 – Os atletas deficientes visuais apresentam tempos de lançamento 

inferiores aos tempos oficiais de lançamento, em situação de jogo corrido. 

H2 – Os atletas normovisuais apresentam tempos de lançamento inferiores 

aos tempos oficiais de lançamento, em situação de jogo corrido. 

H3 – Os atletas deficientes visuais apresentam tempos de lançamento 

inferiores aos tempos oficiais de lançamento, após recolocação de bola 

pelo árbitro. 

H4 – Os atletas normovisuais apresentam tempos de lançamento inferiores 

aos tempos oficiais de lançamento, após recolocação de bola pelo árbitro. 

H5 – Os atletas deficientes visuais apresentam tempos de lançamento 

inferiores em relação aos atletas normovisuais. 
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4 – Material e Métodos 

Neste capítulo, procedemos à apresentação dos aspectos metodológicos 

considerados relevantes para a realização deste trabalho. 

Assim, após a caracterização da amostra utilizada neste estudo, são 

apresentados os instrumentos utilizados e explicada a respectiva forma de 

aplicação. A terminar o capítulo, indicamos os procedimentos estatísticos 

adoptados. 

4.1 – Amostra 

A amostra do presente estudo foi constituída por 28 indivíduos, do sexo 

masculino, praticantes de Goalball, dos quais 25 são atletas com DV e 3 atletas 

Nv.  

Os atletas implicados no estudo pertencem aos seguintes clubes: 

Académico F.C. (n=5), Alcoitão (n=7), Beirões (n=5), Caldelas (n=5), F.C. 

Ranhados (n=6). 

4.1.1 – Caracterização da amostra 

Pelos dados recolhidos na ficha de identificação do atleta, foi possível 

caracterizar a amostra em função da idade, tempo de prática, número e 

duração dos treinos semanais, como demonstrado no quadro 3. 

Quadro 3 – Caracterização da amostra em função da idade (anos), tempo de prática (anos), 

treinos por semana (nº) e duração do treino (horas) dos sujeitos. 

 X dp Mínimo Máximo 
Idade (anos) 33,4 8,95 19,0 54,0 
Tempo de prática (anos) 6,7 4,62 0,3 17,0 
Treinos Semana (nº) 1,2 0,57 0 2,0 
Duração Treino (horas) 2,2 0,79 0 3,0 

 

Como verificamos no quadro 3, a amostra do estudo apresenta uma idade 

média de 33,4 anos. No entanto, existe uma amplitude de variação muito 

elevada, dado que o atleta mais novo apresenta 19 anos e o mais velho 54 

anos. 
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No que concerne ao tempo de prática, verificamos que em média os atletas 

praticam Goalball há 6,7 anos. A amplitude de variação nesta característica é 

bastante elevada, dado que atletas participam apenas há 3 meses, enquanto 

surgem atletas inseridos na modalidade há 17 anos. 

No que diz respeito ao número de treinos por semana e duração dos 

treinos, os valores médios variam muito de equipa para equipa assim como de 

atleta para atleta, dado que dependem muito da disponibilidade de cada um 

destes. Deste modo, o valor médio de treinos por semana é de 1,2, sendo que 

alguns atletas praticam 2 vezes por semana, assim como acontece que alguns 

apenas surgem nos jogos. Em relação à duração dos treinos, a média situa-se 

nas 2,2 horas, dado que a duração máxima situa-se nas 3 horas, surgindo 

valores nulos, pelo facto de alguns atletas não se apresentarem nos treinos. 

Para uma descrição mais pormenorizada de cada grupo, apresentamos o 

quadro 4. 

Quadro 4 – Caracterização dos atletas Dv e Nv em função da idade (anos), tempo de prática 

(anos), treinos por semana (nº) e duração do treino (horas) dos sujeitos. 

Atletas Dv Nv 

Variáveis X  dp X  dp 
Idade (anos) 34,6 8,58 23,0 4,00 
Tempo de prática (anos) 6,97 4,83 4,3 0,58 
Treinos Semana (nº) 1,2 0,58 1,3 0,58 
Duração Treino (horas) 2,2 0,82 2,3 0,58 

 

Os atletas Dv possuem uma média de idades de 34,6 anos, apresentam um 

tempo médio de prática de Goalball de 6,97 anos, com uma média de 1,2 

treinos semanais, tendo em média, cada sessão de treinos, uma duração de 

2,2 horas.  

Já os Nv são mais jovens, apresentando uma média de idades de 23 anos, 

com um tempo médio de prática de Goalball de 4,3 anos, com uma média de 

1,3 treinos semanais, tendo em média, cada sessão de treinos, uma duração 

de 2,3 horas.  
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4.2 – Procedimentos Metodológicos 

4.2.1 – Autorizações 

Para a aplicação dos estudos, foi enviada uma carta de autorização (anexo 

2) a todos os clubes participantes no Campeonato Nacional de Goalball, época 

2007/2008. 

4.2.2 – Teste Piloto 

Antes de iniciarmos a nossa recolha de dados, realizámos um teste piloto 

no mês de Novembro de 2007, em consequência da época desportiva 

2007/2008 apenas se ter iniciado em Fevereiro de 2008. Como não foi possível 

realizá-lo com todas as equipas, convidámos a Equipa do Académico F. C. 

(Porto) para realizar um jogo-treino no Pavilhão Polidesportivo da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. Foi nosso intuito testar os equipamentos, 

bem como procurar o melhor ângulo, a fim de se conseguir a posição ideal das 

câmaras de filmar, que atendesse às necessidades do nosso estudo. Com 

base nas imagens obtidas foi possível determinar a posição exacta das 

câmaras para a recolha dos dados, posição descrita no subcapítulo 

“Instrumentos”. 

4.2.3 – Recolha de Dados 

As imagens foram recolhidas durante os jogos da época desportiva 

2007/2008, ao longo de 2 jornadas, correspondendo a 13 jogos, que 

decorreram nos meses de Fevereiro e Março de 2008, sendo estas efectuadas 

nas cidades de Lisboa e Porto, respectivamente. 

Durante as jornadas foi aplicada uma ficha de identificação (anexo 3), de 

natureza anónima, pelo que a informação fornecida é confidencial e de 

interesse somente dos investigadores. 

4.2.4 – Instrumentos 

A recolha dos dados foi efectuada através da captura de imagens por três 

câmaras digitais Sony®, 480x digital zoom, Carl Zeiss – vario tessar optical 12x, 

Mega Pixel – Wide LCD, com uma velocidade de captura de 50 Hertz. 
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A disposição das câmaras procedeu-se do seguinte modo: duas câmaras, 

cada uma colocada atrás da baliza, distanciadas a 3 metros da linha final de 

campo, e uma câmara num plano superior, numa posição lateral ao campo de 

jogo, a 5,4 metros da linha lateral e 0,90 metros da linha final, tal como 

demonstra a figura 4: 

 

Figura 4 – Posição das câmaras para recolha das imagens 

Para a análise das filmagens captadas nas jornadas do Campeonato 

Nacional de Goalball utilizou-se o programa Ariel® Performance Analysis 

System (APAS). 

Para o registo dos dados usou-se o programa Microsoft® Office® Excel 

2007. 

4.4 – Procedimentos Estatísticos 

Na análise e tratamento estatístico dos dados recolhidos utilizamos o 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) versão 15.0 para 

o Windows®.  

Para o cálculo da estatística descritiva utilizamos o teste de medidas 

independentes (Independent-Samples T Test), para deste modo obtermos a 

média ( X ), desvio padrão (dp), assim como os valores máximos e mínimos.    

Para o cálculo da estatística inferencial utilizamos novamente o teste de 

medidas independentes, obtendo a distribuição amostral de t e valor de prova 

(p) para um nível de significância menor ou igual a 0,05 (p≤0,05). 
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5 – Apresentação e Discussão dos Resultados 

Expomos de seguida os resultados obtidos a partir do tratamento estatístico 

dos nossos dados. 

Apresentamos, inicialmente, a média e dp referente às variáveis 

analisadas, lançamento em jogo corrido (JC) e lançamento após recolocação 

de bola pelo árbitro (RB), consoante os diferentes grupos de atletas, Dv e Nv. 

Os dados, que se seguem no quadro 5 e 6, referem-se ao tempo dispendido 

para realizar um lançamento, consoante as variáveis já referidas.  

Quadro 5 – Descrição dos valores médios obtidos na análise dos lançamentos dos Dv. 

 Nº de lançamentos X  (s) dp (s) 

JC 757 5,25’’ 2,12’’ 

RB 653 4,36’’ 2,09’’ 

 

Partindo dos dados referidos no quadro 5, é possível observar que os 

indivíduos Dv concretizaram 757 lançamentos em JC, despendendo, para tal, 

5,25 segundos, em média, com um dp 2,12 segundos.  

Na situação de RB, os Dv concretizaram 653 lançamentos, observando-se 

uma média de 4,36 segundos, com um dp de 2,09 segundos.  

Ao analisarmos os tempos obtidos pelo grupo de atletas Dv, verificamos 

uma redução muito pronunciada em relação ao tempo estabelecido pela IBSA, 

com valores médios, em ambas as situações, inferiores a 6 segundos.  

Indo de encontro aos nossos objectivos, ou seja, reduzir o tempo oficial de 

lançamento no Goalball, propomos que essa redução seja estabelecida nos 8 

segundos, pois se acrescentarmos uma variação populacional de 2 segundos, 

correspondente ao dp, às médias obtidas nas diversas situações de jogo, surge 

um tempo de lançamento de, aproximadamente, 8 segundos.  

Deste modo, e aquando da análise do número de lançamentos efectuados 

em comparação com o tempo oficial de lançamento no Goalball, obtivemos 

dados de grande interesse.  
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Os atletas Dv, em situação de JC, apresentaram somente 9,25% dos 

lançamentos com tempos iguais ou superiores a 8 segundos, como podemos 

verificar na figura 5. 

 

90,75%

0,13%
9,12%

< 8''

8''

> 8''

Figura 5 – Percentagem de lançamentos efectuados por atletas Dv, em situação de JC, 

comparativamente com os 8’’. 

Assim, como analisado na situação de JC, o mesmo grupo de atletas, em 

situação de RB, apenas apresenta 4,44% dos lançamentos efectuados com 

tempos superiores a 8 segundos, valor que consideramos ser viável, como 

comprovado na figura 6. 

 

95,56%

4,44%

< 8''

> 8''

Figura 6 – Percentagem de lançamentos efectuados por atletas Dv, em situação de RB, 

comparativamente com os 8’’. 

 

O número de atletas Nv para a análise é significativamente inferior, 

relativamente aos atletas Dv, influenciando, portanto, o número de lançamentos 

efectuados.  
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Quadro 6 – Descrição dos valores médios obtidos na análise dos lançamentos dos Nv. 

 Nº de lançamentos X  (s) dp (s) 

JC 119 6,40’’ 2,06’’ 

RB 97 4,81’’ 2,14’’ 

 

Como demonstra o quadro 6, os indivíduos Nv efectuaram 119 

lançamentos em JC, despendendo em média 6,40 segundos, com um dp 2,06 

segundos.  

Na situação de RB, os Nv concretizaram 97 lançamentos, observando-se 

uma média de 4,81 segundos, com um dp de 2,14 segundos.  

Ao analisarmos os tempos médios obtidos pelo grupo de atletas Nv, 

verificamos uma redução do tempo, em relação ao estabelecido pela IBSA, 

com valores, em ambas as situações, inferiores a 6,40 segundos. Apesar do 

valor obtido no lançamento, em situação de JC, ser um valor que corrobora 

com os nossos objectivos, é, no entanto, o valor médio mais alto apresentado 

nesta análise.   

Para apoiar os nossos objectivos, analisamos o número de lançamentos 

inferiores a 8 segundos.  

Do total de lançamentos em JC, apenas 17,65% dos lançamentos 

apresentam valores superiores a 8 segundos, como podemos verificar na figura 

7.  

 

82,35%

17,65%

< 8''

> 8''

Figura 7 – Percentagem de lançamentos efectuados por atletas Nv, em situação de JC, 

comparativamente com os 8’’. 
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Assim, como analisado na situação de JC, o mesmo grupo de atletas, em 

situação de RB, apenas 7,22% dos lançamentos efectuados apresentam 

tempos de lançamento superiores a 8 segundos, como demonstrado na figura 

8. 

 

92,78%

7,22%

< 8''

> 8''

Figura 8 – Percentagem de lançamentos efectuados por atletas Nv, em situação de RB, 

comparativamente com os 8’’. 

 

Por último, parece-nos relevante referir que, na nossa opinião, apenas se 

deverá proceder a uma alteração do regulamento da IBSA, se for possível 

reduzir para os 8 segundos mencionados, pelo que não seria prático nem 

viável uma redução de apenas 1 segundo ou até mesmo 1,5 segundos, quer 

para os atletas, quer mesmo para os cronometristas. Por este facto, propomos 

uma alteração do tempo de lançamento estipulado apenas se for possível 

reduzir 2 segundos, tempo que notamos ser significativo para a promover uma 

maior dinâmica na modalidade. 

Em nossa opinião, pensamos que esta redução do tempo de lançamento, 

em ambas as situações e grupos, poderá resultar num jogo mais competitivo 

ou dinâmico, sem muitas pausas e desta forma tornar-se mais atractivo para o 

público, sem, no entanto, prejudicar o desempenho dos atletas. 

Esta ideia é reforçada por Leite (2001), num estudo realizado pelas 

estatísticas de 209 jogos da Liga Portuguesa de Clubes de Basquetebol, onde 

verificou que a redução do tempo de ataque de 30 para 24 segundos promoveu 
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a alteração da dinâmica ofensiva e defensiva do jogo. A qualidade do jogo 

parece ter sofrido igualmente uma alteração positiva.  

Segundo o mesmo autor, o jogo tornou-se mais dinâmico, mais intenso, e 

provavelmente mais espectacular, com alternâncias vivas no marcador e com 

superiores níveis de imprevisibilidade no desfecho das competições. 

Pelos quadros anteriormente apresentados, podemos verificar que, em 

ambas as situações de jogo, os dois grupos analisados apresentaram valores 

médios inferiores a 7 segundos, com uma elevada percentagem de 

lançamentos inferiores a 8 segundos, pelo que a margem dos 8 segundos se 

torna significativa e relevante para a redução do tempo limite de lançamento  

 

Através da análise do quadro 5 e 6, é possível verificar uma tendência para 

o tempo de lançamento ser, em média, inferior nos indivíduos Dv em relação 

aos Nv, em ambas as situações de jogo analisadas. Com tal, procuramos obter 

resposta quanto à relação existente entre cada grupo, consoante as variáveis 

estudadas. 

Nesta ordem de ideias, apresentamos o quadro 7, onde é possível observar 

os valores de t amostral e os valores de prova (p), para que deste modo, sejam 

estabelecidas as diferenças significativas entre grupos. 
 

Quadro 7 – Valores de média, t amostral e valor de prova entre Nv e Dv, na situação de JC e 

RB. 

 X  t p 

JC 
Dv 5,25’’ 

-5,52 0,000 
Nv 6,40’’ 

RB 
Dv 4,36’’ 

-1,95 0,052 
Nv 4,81’’ 

 

Na situação de JC, o valor de t amostral é de -5,52, sendo o p=0,000. Já na 

situação de RB, podemos verificar um valor de t amostral de -1,95, com um 

p=0,052.  
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Ao compararmos os dados dos Dv e Nv, quer na situação de JC quer na 

situação de RB, verifica-se que os Nv apresentam valores médios ligeiramente 

superiores aos Dv. No entanto, apenas na situação de JC é que podemos 

verificar diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos, dado 

que o p é inferior ao nível de significância (p≤0,05) 

Podemos, deste modo, concluir que os atletas Nv não permitem, 

estatisticamente, melhorar os tempos de lançamento, não trazendo, deste 

modo, uma maior dinâmica para a modalidade. Como tal, seria dispensável, ao 

nível da melhoria da performance da equipa, ter atletas Nv na competição. No 

entanto, à luz do panorama nacional, esta situação não seria plausível, dado 

que o número de atletas Dv a praticar Goalball ainda não possui uma 

expressão significativa, de modo a que as equipas consigam ser compostas 

apenas por Dv. Como tal, surge a necessidade de recorrer a atletas Nv para 

completar as equipas e permitir mais equipas a participar no Campeonato 

Nacional de Goalball. 
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6 – Conclusões e Sugestões 

6.1 – Conclusões 

Finalizado o nosso trabalho, poderemos apresentar algumas conclusões 

relativas ao estudo realizado, focando a temática a que propusemos analisar. 

Como objectivo geral pretendíamos verificar se os tempos oficiais de 

lançamento no Goalball poderiam ser reduzidos. Este facto pôde ser 

comprovado, pelos dados anteriormente expostos, dado que em ambas as 

situações de jogo os dois grupos de atletas apresentaram valores médios muito 

baixos, o que nos permite apoiar os nossos objectivos específicos. De referir 

que quando analisados os tempos, em relação com o limite de 8 segundos, 

podemos verificar que se apresenta uma percentagem elevada de lançamentos 

com valores iguais ou inferiores a este tempo, o que corrobora com a nossa 

proposta de redução dos tempos oficiais de lançamento no Goalball. 

No último objectivo específico do nosso trabalho, que pretendia verificar se 

existem diferenças no tempo de lançamento entre atletas com DV e os atletas 

Nv, apenas se verificam diferenças significativas na situação de JC, não sendo 

esta muito elevada, como se pôde comprovar nos dados apresentados, 

aquando da análise e discussão dos resultados. 

 Deste modo, e no sentido de verificar se as hipóteses apresentadas são 

aceites ou recusadas, podemos concluir que: 

 Aceita-se a H1, dado que os atletas Dv apresentam tempos de 

lançamento inferiores aos tempos oficiais de lançamento, em situação de 

JC. 

 Aceita-se a H2, dado que os atletas Nv apresentam tempos de 

lançamento inferiores aos tempos oficiais de lançamento, em situação de 

JC. 

 Aceita-se a H3, dado que os atletas Dv apresentam tempos de 

lançamento inferiores aos tempos oficiais de lançamento, após RB. 

 Aceita-se a H4, dado que os atletas Nv apresentam tempos de 

lançamento inferiores aos tempos oficiais de lançamento, após RB. 
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 Aceita-se a H5, dado que os atletas Dv apresentam tempos de 

lançamento inferiores em relação aos atletas Nv. No entanto, apesar dos 

atletas Dv apresentarem valores médios inferiores aos atletas Nv, na 

situação de RB as diferenças não foram estatisticamente significativas. 

Por não termos encontrado na literatura, ao longo das nossas pesquisas, 

estudos que tivessem feito esta análise nesta modalidade, foram muitas as 

dificuldades para o poder concluir, dado não termos nenhum termo de 

comparação. Visto ser um estudo inovador, a discussão foi feita quase 

restritamente pela análise dos dados que obtivemos, tendo como comparação 

apenas um estudo efectuado noutra modalidade. 

Estamos cientes que é necessário continuar a realizar estudos nesta área 

para que o Goalball se possa desenvolver e promover uma melhor 

competitividade e dinâmica para os atletas e para o público. 

6.2 – Sugestões 

Os conhecimentos alcançados na elaboração deste estudo, assim como na 

experiência obtida aquando da recolha dos dados, permite-nos sugerir algumas 

propostas para novas investigações que permitam desenvolver esta 

modalidade. 

Deste modo, sugerimos: 

 Aumentar o número de jogos observados, fazendo uma recolha com 

todas as jornadas do Campeonato Nacional e Taça de Portugal de Goalball 

e, eventualmente, comparar os resultados obtidos no nosso país e outros 

países praticantes de Goalball. 

 Analisar os tempos de lançamento no Goalball consoante o marcador de 

jogo (vantagem, igualdade ou desvantagem), assim como verificar as 

diferenças entre as duas partes do jogo. 

 Analisar os tempos de lançamento no Goalball consoante a postura 

adoptada pelo jogador em campo (posição base, de joelhos, de cócoras, 

em pé). 
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 Elaborar estudos que permitam modificar o regulamento da modalidade, 

procurando aumentar o nível competitivo e dinâmico. 
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Anexo 1 – Regulamento de Goalball 

NOTA: Caso surjam algumas dúvidas no que respeita às regras da IBSA 
para o Goalball, existe uma versão mais actualizada (2006-2010), em inglês, 
que pode ser consultada em: http://www.ibsa.es/esp/deportes/ 
goalball/reglamento.htm 

 
1 – CAMPO E EQUIPA 
  
1.1 – CAMPO  
  
1.1.1 – DIMENSÕES 
O campo utilizado para o Goalball consiste num rectângulo de 18,00 metros 

de comprimento e 9,00 metros de largura. 
  
1.1.2 – ÁREA DA EQUIPA 
A área de cada equipa consiste numa zona de 9,00 de largura e 3,00 

metros de profundidade cuja extremidade posterior é a linha de golo. 
  
1.1.3 – LINHAS DE ORIENTAÇÃO DO JOGADOR  
Na área de equipa marcam-se duas linhas exteriores de posição a 1,50 

metros da linha frontal que delimita a área da equipa. Estas linhas medem 1,50 
metros de comprimento e são marcadas para o interior desde a linha exterior 
do campo até ao centro da área de equipa. As linhas estão colocadas de cada 
lado da área de equipa.  

Além disso, marcam-se duas linhas de posição centrais na área de equipa. 
Estas linhas assinalam o centro da área e são traçadas perpendicularmente, 
até ao interior, uma desde a linha frontal da área de equipa e outra desde a 
linha de golo. Têm um comprimento de 0,50 metros. além disso, há outras duas 
linhas de 0,15 metros colocadas perpendicularmente à linha de golo. estas 
linhas estão colocadas a 1,50 metros de cada linha lateral do campo, e são 
marcadas desde a linha frontal da área de equipa.  

  
1.1.4 – ÁREA DE LANÇAMENTO  
Imediatamente a seguir à área de equipa, logo à frente desta, está a área 

de lançamento. Esta área mede 9,00 metros de largura por 3,00 metros de 
profundidade.  

  
1.1.5 – ÁREA NEUTRA 
A área restante entre as duas áreas de lançamento é a área neutra, que 

mede 6,00 metros de profundidade. 
  
1.1.6 – ÁREA DO BANCO DA EQUIPA 
Os bancos das equipas respectivas situam-se de cada lado da mesa de 

juízes e a uma distância mínima de 3,00 metros da linha lateral da área de 
jogo. A área de banco da equipa deve estar o mais próximo possível da mesa 
de juízes e não alinhada com a área de equipa. Mede 4,00 metros de 
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comprimento e identifica-se por meio de uma linha frontal e duas linhas laterais 
de pelo menos, 1 metro de comprimento. Todos os elementos da equipa 
permanecem na área de banco que lhes foi atribuída durante a partida. Durante 
o intervalo troca-se de área de banco. As áreas de banco de cada equipa estão 
colocadas no mesmo extremo do campo que a área de equipa dessa mesma 
equipa.  

  
1.1.7 – MARCAÇÕES 
Todas as linhas do campo medem 0,05 metros de largura, estão bem 

visíveis e podem reconhecer-se pelo tacto, com o fim dos jogadores 
orientarem-se com facilidade. Em todas as linhas é colocada uma corda de 
0,003 metros de espessura abaixo da fita. 

  
1.1.8 – LINHA DE TEMPO MORTO OFICIAL 
À distância de 1,50 metros das linhas delimitadores do campo de jogo, 

situa-se uma linha não táctil. Quando a bola ultrapassa esta linha, o árbitro 
decreta um tempo morto oficial.  

  
1.2 – EQUIPAMENTO 
  
1.2 – BALIZAS 
As medidas interiores das balizas são de 9,00 metros de largura por 1,30 

metros de altura. Os travessões devem ser rígidos. Os postes devem estar fora 
do campo, mas alinhados com a linha de golo. O diâmetro máximo dos postes 
e do travessão não deve exceder os 0,15 metros. A construção das balizas 
deve estar completamente segura.  

  
1.2.2 – BOLA 
A bola tem um peso de 1,250 kg, com guizos no seu interior. Tem um 

perímetro de aproximadamente 0,76 metros e 8 orifícios de 0,01 metros de 
diâmetro cada um. É feita de borracha, e tem uma rigidez que lhe foi 
determinada pelo Comité Técnico de Desportos da IBSA. 

  
1.2.3 – EQUIPAMENTO REGULAMENTAR 
Todos os jogadores devem vestir uma camisola oficial de competição. As 

camisolas devem estar numeradas tanto à frente como atrás. Os números 
devem estar compreendidos entre zero (0) e nove (9), ambos incluídos, e medir 
no mínimo 0,20 metros de altura. A roupa não pode separar-se do corpo mais 
de 0,10 metros. 

  
1.2.4 – ÓCULOS E LENTES DE CONTACTO 
É proibido levar óculos ou lentes de contacto.  
  
1.2.5 – VENDAS 
Todos os jogadores que estejam dentro do terreno de jogo devem ter 

colocadas vendas, desde o primeiro apito de qualquer metade do jogo até ao 
final dessa metade. Isto inclui o tempo normal do jogo. O prolongamento e 
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grandes penalidades. Se durante uma situação de tempo morto um jogador do 
banco entrar no campo, deve levar as suas vendas colocadas.  

  
1.2.6 – PENSOS 
Em todos os campeonatos oficiais, sancionados pelo Subcomité de 

Goalball da IBSA, os jogadores participantes num desafio devem cobrir os 
olhos com pensos oftalmológicos, sob a supervisão do delegado técnico de 
Goalball da IBSA. 

  
2 – PARTICIPANTES  
  
2.1 – CLASSIFICAÇÃO 
A competição divide-se segundo o sexo, em dois grupos: masculino e 

feminino.  
  
2.2 – CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS 
No princípio de um torneio, a equipa é composta por três (3) jogadores, 

com um máximo de três (3) suplentes. em caso de lesão, uma equipa pode 
seguir a sua participação com menos jogadores, mas em nenhum caso seguirá 
a sua participação com apenas um jogador.  

Cada equipa pode ter até três (3) guias no banco.  
  
 3 – ÁRBITROS 
  
3.1 – NÚMERO REQUERIDO 
Num jogo oficial há dois (2) árbitros, um (1) encarregado de medir o tempo, 

dois (2) encarregados de medir períodos de 10 segundos, um (1) encarregado 
do resultado, um (1) anotador de lançamentos e quatro (4) juízes de baliza.  

  
Árbitros 
Têm o controlo absoluto da partida. A sua autoridade sobre os jogadores e 

restantes membros da equipa é absoluta e esta mantém-se até que 
abandonem o recinto de jogo. Estão providos de um apito cada um, com o qual 
assinalam o princípio do jogo, a reanotação do jogo, os golos, as infracções ao 
regulamento e quando acharem conveniente interrompem o jogo. As suas 
decisões têm que ser obedecidas durante o mesmo. 

Têm a possibilidade de suspender a partida se ao julgarem a conduta das 
equipas, dos espectadores, ou por alguma outra razão haja impedimento que o 
jogo decorra regularmente.  

  
Cronometradores 
O cronometrador controla a duração exacta de cada período de jogo, e o 

intervalo entre períodos. Ao mesmo tempo leva o marcador da instalação. 
O cronometrador dos dez segundos controla o tempo de posse de bola por 

parte de cada equipa, assim como o tempo morto solicitado por parte dos 
treinadores. São os responsáveis por assinalar acusticamente a falta de dez 
segundos.  
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Anotadores 
O anotador do resultado é o responsável pela recolha e elaboração da acta 

da partida.  
O anotador dos lançamentos é o responsável por anotar o número de 

lançamentos e de assinalar a falta de terceiro lançamento consecutivo.  
  
Juízes de Linha 
Os 4 juízes de linha estão situados nos lados de cada uma das balizas e 

têm as seguintes funções:  
- Assinalar os golos usando a bandeirinha  
- Dar a bola rapidamente aos jogadores quando esta sai.  
   
4 – JOGO 
  
4.1 – DURAÇÃO DO JOGO 
Cada partida tem uma duração total de vinte (20) minutos, dividida em duas 

metades de dez (10) minutos cada uma. O oficial encarregado pela contagem 
do tempo, avisa trinta (30) segundos antes do começo de qualquer parte. 
Considera-se terminada qualquer parte do jogo quando expira o tempo. O 
intervalo entre uma parte e outra tem a duração de três (3) minutos. A partida 
recomeça assim que expirarem os três minutos. Se entretanto uma equipa não 
estiver preparada para recomeçar o jogo, será sancionada por atraso do jogo. 
A contagem do tempo fica suspensa durante as situações de sanção.  

  
4.2 – PROLONGAMENTO 
Se for necessário enumerar um vencedor em caso de, ao terminar o tempo 

oficial, e o encontro resulte num empate no marcador, as equipas jogarão um 
prolongamento de seis (6) minutos de duração, dividido em dois períodos de 
três minutos cada um. De qualquer forma, o jogo termina no momento em que 
uma das equipas marcar um golo, e é proclamada vencedora.  

Há um intervalo de três minutos entre o final do tempo oficial e a primeira 
parte do prolongamento. Um segundo lançamento de moeda determina o 
lançamento ou a recepção para cada equipa no princípio do prolongamento. 
Durante a segunda metade do prolongamento, invertem-se as posições na 
partida. Se se mantiver o empate depois do fim do prolongamento a questão 
resolver-se-á com o recurso a lançamentos livres.  

  
4.3 – LANÇAMENTO DA MOEDA 
Antes de começar a partida, o árbitro ou outro oficial designado, lança ao ar 

uma moeda. O vencedor pode escolher a baliza que prefere defender ou pode 
dizer se prefere lançar ou receber. A escolha que restar cabe ao perdedor. Ao 
começar a segunda metade, invertem-se as posições da partida, e a situação 
de lançamento ou recepção. Se no momento do lançamento de moeda não 
estiver presente o representante de alguma equipa, a essa equipa é imposta 
uma sanção por atraso de jogo.  
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4.4 – REORIENTAÇÃO 
Durante uma partida é permitida ajuda para que se orientem os jogadores 

defensores que, após uma situação de sanção hajam tido que abandonar o 
campo, se for necessário reorientar um jogador em qualquer outro momento, 
impõe-se uma sanção pessoal por atraso do jogo.  

  
4.5 PONTUAÇÃO 
 Sempre que a bola atravessar a linha de fundo e entrar na baliza, é 

marcado golo. Contudo, não é considerado golo se a bola cruzar a linha 
impelida pelo árbitro ou pelo juiz de baliza. Se se marcar um golo logo ao 
terminar o tempo, esse golo será validado sempre que a totalidade da bola 
tenha ultrapassado a linha antes de expirar o tempo.  

  
4.6 – TEMPOS MORTOS 
  
4.6.1 – TEMPO MORTO DE EQUIPA 
A cada equipa são permitidos três tempos mortos de 45 segundos cada um 

durante o tempo oficial, para que possa contactar com o treinador. Uma vez 
declarada o tempo morto, as duas equipas podem utilizá-lo. Uma vez que uma 
equipa tenha solicitado um tempo morto e que dele tenha tirado proveito, não 
pode solicitar outro tempo morto ou uma substituição até que se efectue pelo 
menos um lançamento. Além disso, a cada equipa é permitido um tempo morto 
durante o prolongamento. Um treinador ou um jogador pode solicitar um tempo 
morto ao árbitro em qualquer momento por intermédio de sinais com a mão. 
não verbais. O árbitro pode declarar um tempo morto durante uma pausa oficial 
na partida ou quando a bola tenha sido tocada por um membro da equipa 
defensora. O árbitro reconhece o tempo morto dirigindo verbalmente à equipa 
que o haja solicitado em seu nome. O encarregado de medir os tempos dá um 
aviso audível 15 segundos antes que expire o tempo morto. 

  
4.6.2 – TEMPO MORTO PARA ÁRBITROS 
Um árbitro pode declarar um tempo morto oficial em qualquer momento que 

considere necessário. Não é permitido aos treinadores dar instruções aos 
jogadores no campo durante um tempo morto oficial; isto considera-se conduta 
anti-desportiva.  

  
4.6.3 – TEMPO MORTO MÉDICO 
Em caso de lesão ou doença, o árbitro pode declarar um tempo morto 

médico. Se o jogador lesionado prossegue sem estar em condições de jogar 
após 45 segundos, ou se outro membro da equipa tiver que entrar no campo 
para o assistir, esse jogador deve ser substituído até ao final dessa metade do 
jogo.  

  
4.7 – SUBSTITUIÇÕES 
 
4.7.1 – SUBSTITUIÇÕES DE EEQUIPA 
Durante uma partida cada equipa pode efectuar um máximo de três 

substituições durante o tempo oficial e uma substituição durante o 
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prolongamento. Uma vez que uma equipa efectue uma substituição, deve ser 
realizado pelo menos um lançamento para que a mesma equipa possa solicitar 
outra substituição ou um tempo morto.  

O mesmo jogador pode ser substituído mais de uma vez; contudo, cada 
troca de jogador é registada como uma substituição.  

Um treinador ou jogador pode pedir uma substituição ao árbitro em 
qualquer momento por meio de sinais com a mão, não verbais. O árbitro pode 
reconhecer uma substituição durante uma pausa oficial da partida ou quando a 
bola tenha sido tocada por um membro da equipa defensora. Uma vez 
reconhecida pelo árbitro, o treinador deve mostrar uma placa de substituição 
com o número do jogador que vai abandonar o campo e o do jogador que o vai 
substituir. Durante uma situação de sanção, é permitida a substituição de 
qualquer jogador, excepto o que foi sancionado.  

O jogador que entra no campo e o que o abandona são acompanhados por 
um oficial, sem que troquem instruções verbais do treinador. Se o árbitro 
considerar que o treinador deu instruções aos seus jogadores no campo, 
imporá a essa equipa uma sanção por instruções ilegais. Se se levar a cabo 
uma substituição durante um tempo morto, é contabilizada tanto a substituição 
como o tempo morto, e é permitido ao treinador que dê instruções aos seus 
jogadores. Qualquer substituição que se realize no final de qualquer metade da 
partida não se considera dentro das três substituições permitidas, mas será 
reconhecida pelo árbitro.  

  
4.7.2 – SUBSTITUIÇÃO MÉDICA 
Em caso de lesão, quando um membro da equipa deva entrar na área de 

jogo para proporcionar assistência, ou quando um jogador não pode continuar 
a jogar transcorridos os 45 segundos do tempo morto médico, leva-se a cabo 
uma substituição do jogador o antes possível, e o jogador lesionado não pode 
voltar ao campo até que termine essa metade do jogo. Estas substituições não 
se consideram dentro das três permitidas.  

  
5 – INFRACÇÕES 
  
Caso ocorra uma infracção a bola regressa à equipa defensiva.  
  
5.1 – LANÇAMENTO PREMATURO 
Se um jogador lança a bola antes do permitido, o remate contará, mas não 

se anota qualquer pontuação.  
  
5.2 – SAIR DO CAMPO (STEP OVER)  
O jogador que efectua o lançamento deve estar em contacto com o campo 

de jogo no momento de lançar a bola. Caso assim não seja, o remate contará, 
mas não se anota qualquer pontuação.  

  5.3 – PASSE PARA FORA(PASS OUT) 
Estando a bola em jogo, se esta vai para fora pelas linhas laterais, 

enquanto é passada entre os membros da equipa, é considerado um passe 
para fora.  
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5.4 – RETROCESSO DA BOLA (BALL OVER)  
Se um jogador da equipa defensiva defende a bola e esta ressalta para lá 

da linha central do campo, a bola voltará a estar em poder da equipa que 
efectuou o lançamento. Esta regra também se aplica quando a bola bate no 
poste da baliza e volta para lá da linha central. Esta regra não se aplica nos 
lançamentos livres.  

  
5.5 – BOLA MORTA 
Se a bola ficar imóvel depois de tocar num jogador da equipa defensiva 

sem que este tenha podido ficar com ela em seu controlo ou sem que se tenha 
esforçado por fazê-lo, considera-se uma falta de capacidade da equipa para 
controlar a bola, e portanto é uma infracção. Esta regra não se aplica nos 
lançamentos livres ou remates de sanção.  

  
5.6 – BOLA MORTA (DEAD BALL)  
Se a bola ficar imóvel na zona de equipa defensora sem que tenha havido 

nenhum contacto da parte da equipa defensora, ou em qualquer ponto entre a 
linha de baliza e a do meio campo depois de tocar na baliza, esta volta a ficar 
na posse da equipa que efectuou o lançamento. Esta regra não se aplica nos 
lançamentos livres.  

  
6 – FALTAS  
  
Há dois tipos de faltas: pessoais e de equipa. Em ambos os casos, um 

único jogador permanece no campo para defender o lançamento de sanção. 
Caso seja uma falta pessoal, defende o próprio jogador sancionado. Caso seja 
uma falta de equipa, permanece o jogador que realizou o último lançamento 
anotado antes de ser cometida a falta. Caso se produza uma falta de equipa 
antes de ser feito qualquer lançamento, é o treinador que decide que jogador 
permanece em campo.  

Todos os lançamentos de sanção devem levar-se a cabo de acordo com as 
regras do jogo.  

Um jogador ou treinador pode recusar fazer um lançamento de sanção 
mediante sinais manuais não verbais.  

  
6.1 – SANÇÕES PESSOAIS 
  
6.1.1 – BOLA CURTA (SHORT BALL)  
Depois de efectuar um lançamento, a bola não pode ficar imóvel antes de 

chegar à área de equipa da equipa defensora. Se não for assim, o lançamento 
conta mas não se anota qualquer pontuação.  

  
6.1.2 – BOLA ALTA (HIGH BALL)  
A bola deve tocar o solo pelo menos uma vez na área de equipa ou na área 

de lançamento, depois de ser lançada pelo jogador. Se assim não for, o 
lançamento conta mas não é anotada nenhuma pontuação.  
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6.1.3 – BOLA LONGA (LONG BALL)  
Durante um lançamento, a bola depois de ser lançada, também deve tocar 

o solo pelo menos uma vez na área neutra. Se assim não for, o lançamento 
contará mas não se anotará qualquer pontuação. 

  
6.1.4 – VENDAS 
Qualquer jogador do campo que toque nas vendas será sancionado. Um 

jogador que abandone o campo durante uma situação de lançamento de 
sanção não pode tocar nas vendas. Se durante o jogo uma situação de tempo 
morto ou qualquer outra interrupção da partida, um jogador desejar tocar nas 
vendas, deve pedir permissão ao árbitro e se este o conceder tem de se virar 
de costas antes de as tocar.  

  
6.1.5 – TERCEIRO LANÇAMENTO 
Um jogador não pode realizar três lançamentos consecutivos. Se o fizer 

será sancionado. O número de lançamentos consecutivos mantém-se de uma 
metade para a outra ou em situações de sanção, mas não do tempo oficial de 
jogo para o prolongamento. Se algum jogador anota um golo na sua própria 
baliza, é anotada a pontuação mas o lançamento não conta.  

  
6.1.6 – DEFESA ANTI-REGULAMENTAR 
O primeiro contacto de defesa com a bola deve fazê-lo um jogador que 

tenha qualquer parte do seu corpo em contacto com a sua área de equipa.  
  
6.1.7 – ATRASO PESSOAL DO JOGO 
Impõe-se uma sanção quando um jogador é reorientado por qualquer 

pessoa que não seja um colega de equipa no campo, Ou se um jogador não 
está preparado para começar a jogar quando o árbitro dá o sinal.  

  
6.1.8 – CONDUTA PESSOAL ANTI-DESPORTIVA 
Se um árbitro determinar que um jogador no campo se comporta duma 

maneira anti-desportiva, impõe-lhe uma sanção pessoal. Além disso, qualquer 
conduta anti-desportiva pode castigar-se com a expulsão do campo de jogo, ou 
das instalações, e inclusivamente do torneio, se o árbitro considera que a 
situação o exige. Um jogador expulso por este motivo não pode ser substituído 
durante essa partida.  

  
6.1.9 – RUÍDO 
Um ruído excessivo realizado pelo jogador que efectua o lançamento no 

momento de efectuar o mesmo e que, a juízo do árbitro dificulte a acção da 
equipa defensora, é sancionado.  

  
6.2 – SANÇÕES DE EQUIPA 
  
6.2.1 – DEZ SEGUNDOS 
A equipa atacante dispõe de dez (10) segundos para efectuar o 

lançamento, depois que se tenha produzido o primeiro contacto defensivo com 
a bola, por parte de qualquer jogador da equipa.  
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Os dez segundos começam a contar a partir do momento do primeiro 
contacto defensivo, contudo se a bola sai "blocked out", à ordem verbal do 
árbitro o cronómetro é parado (mas não se coloca a zero), retomando a conta 
quando é dito "play" dada pelo árbitro.  

Quando é concedida uma substituição a uma equipa e/ou um tempo morto, 
ao som do apito do árbitro o cronómetro é parado (Mas não se coloca a zero), 
retomando a contagem quando é dito "play" dada pelo árbitro.  

Caso o árbitro se veja obrigado a decretar um tempo morto oficial, por 
motivos alheios à equipa com a posse da bola, ao som do apito do árbitro o 
cronómetro é parado (Y e coloca-se a zero, retomando a contagem quando é 
dito "play" dada pelo árbitro. 

Caso o árbitro se veja obrigado a decretar um tempo morto oficial, por 
causas imputáveis à equipa em posse da bola, ao som do apito do árbitro o 
cronómetro é parado (mas não se coloca a zeros), retomando a contagem 
quando é dito "play" dada pelo árbitro.  

   
6.2.2 – ATRASO DE JOGO PELA EQUIPA 
Impõe-se uma sanção quando uma equipa não está preparada para 

começar a jogar quando o árbitro der o sinal ou quando por qualquer acção 
levada a cabo por essa equipa se impede que continue o jogo.  

  
6.2.3 – CONDUTA ANTI-DESPORTIVA DA EQUIPA 
Se um árbitro determinar que qualquer membro da equipa, na área do 

banco, se comporta duma maneira anti-desportiva, é imposta a essa equipa 
uma sanção. Além disso, qualquer conduta anti-desportiva pode castigar-se 
com expulsão do campo de jogo, ou das instalações, e inclusive do torneio, se 
o árbitro considerar que a situação o exige.  

  
6.2.4 – INSTRUÇÕES ANTI-REGULAMENTARES A PARTIR DO BANCO 
Nenhuma pessoa da área do banco de uma equipa pode dar instruções aos 

jogadores que estão dentro da área de jogo, excepto durante o tempo morto e 
uma vez que termine qualquer metade da partida.  

  
6.2.5 RUÍDO 
Um ruído excessivo realizado pela equipa que efectua o lançamento no 

momento de efectuar o mesmo e que, a juízo do árbitro, dificulte a acção da 
equipa defensora, será sancionada.  

  
7 – LANÇAMENTOS LIVRES 
  
Se for preciso nomear um vencedor caso que ao terminar o tempo oficial de 

jogo e o tempo extra de prolongamento, se tenha produzido um empate no 
marcador, o resultado da partida decide-se por intermédio de lançamentos 
livres.  

  
7.1 – NÚMERO DE LANÇAMENTOS LIVRES 
O número de lançamentos livres é determinado pelo número mínimo de 

jogadores assinalados na folha de lançamentos. Si Se uma equipa tiver mais 
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que a outra, estes eliminam-se da folha de lançamentos, começando pelo 
último.  

  
7.2 – SORTEIO PARA OS LANÇAMENTOS LIVRES 
Antes de começar os lançamentos livres, determina-se quem ataca e quem 

defende, mediante o lançamento de uma moeda. A equipa que tenha saído 
para lançar primeiro, o fará assim em cada par de lançamentos.  

  
7.3 – ORDEM DOS LANÇAMENTOS LIVRES 
A ordem dos lançamentos é determinada pela folha de lançamentos 

apresentada pelo treinador antes de começar o encontro. Esta folha deve 
incluir todos os jogadores que se encontram na acta do encontro. O primeiro 
jogador de cada lista entra no campo ajudado por um árbitro, efectuam os seus 
lançamentos. Esta sequência repete-se com todos os jogadores da folha de 
lançamentos. A equipa que o maior número de golos é declarada vencedora.  

  
7.4 – LANÇAMENTOS LIVRES DE MORTE SÚBITA 
Se depois dos lançamentos livres se mantiver o empate, repete-se a ordem 

até que, havendo disposto cada equipa de igual número de lançamentos, um 
deles tenha obtido vantagem. Antes desta segunda série de lançamentos, 
realiza-se um novo sorteio para determinar quem lança primeiro. Depois de 
cada para de lançamentos, a equipa que no anterior lançou em segundo, agora 
lança primeiro.  

  
7.5 – SANÇÕES NOS LANÇAMENTOS LIVRES 
Os lançamentos livres levam-se a cabo segundo as regras existentes. Não 

obstante, se se produzir uma infracção ofensiva, só se anula o lançamento. Se 
se produzir uma infracção defensiva, o lançamento é repetido, a não ser que se 
tenha conseguido anotar.  

  
7.6 – MOVIMENTO DE JOGADORES 
Nas situações dos lançamentos livres, o árbitro ordena a todas as pessoas 

que estejam no banco e que não venham a realizar lançamento, que se mudem 
para o lado oposto do campo. Os restantes jogadores permanecem no banco 
da equipa, com as vendas colocadas, até que termine o encontro. Os 
jogadores eliminados da competição, ou os que se tenham lesionado e não 
estejam em condições de jogar, são eliminados da folha de lançamentos, e 
todos os que estiverem mais abaixo nessa folha avançam, mantendo a ordem.  

 
8 – AUTORIDADE ARBITRAL 
  
Em todas as questões relativas à segurança, regras, procedimentos e jogo, 

a decisão final é dos árbitros.  
  
9 – INJÚRIAS AOS ÁRBITROS 
  
Qualquer acção de uma participante numa partida que seja denunciada por 

escrito por um oficial autorizado pela IBSA perante o Subcomité de Goalball da 
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IBSA, é debatida na próxima reunião ordinária do Subcomité. As sanções 
contra o dito participante serão as que o dito Subcomité julgue necessárias.  

  
10 – DISPUTAS  
  
Em caso de disputa entre uma equipa e um oficial, só o treinador titular 

pode acercar-se dos árbitros da partida. A discussão leva-se a cabo somente 
durante uma pausa oficial da partida, e só quando o árbitro tiver reconhecido a 
petição do treinador. O árbitro clarifica a questão em disputa com o treinador. 
Em caso do treinador não estar de acordo com a clarificação, a partida é 
retomada e no seu final, o treinador pode protestar contra os seus resultados, 
mediante o formulário oficial de protesto da IBSA e o pagamento da 
correspondente fiança.  
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Anexo 2 – Carta de Autorização 

Exmo.(a) Senhor(a) 

 

 

A investigação na área da Deficiência Visual é relativamente escassa. Uma das razões 

para este facto prende-se com as dificuldades de avaliação. Efectivamente, à medida que 

estes indivíduos com deficiência visual participam em competições e se envolvem na 

comunidade, aumenta a sua oportunidade de se relacionarem com os seus pares, ou seja, 

indivíduos normovisuais. Isto conduz à procura de medidas para o seu ajustamento, como o 

confirmam vários estudos já realizados. Uma dessas medidas consiste em analisar o tempo de 

lançamento dos atletas, em situação de jogo corrido, bem como após recolocação de bola pelo 

árbitro, no Goalball. Neste contexto, e no âmbito das actividades do Gabinete de Actividade 

Física Adaptada, pretendemos verificar se os tempos oficiais da IBSA são possíveis de serem 

reduzidos, traduzindo-se numa modalidade mais competitiva e dinâmica e, desta forma, a sua 

função de espectáculo para o público. 

Por conseguinte, gostaríamos de lhe solicitar a autorização necessária para realizarmos as 

filmagens dos Jogos das Jornadas referentes ao Campeonato Nacional de Goalball 2007/2008. 

Todo este trabalho será desenvolvido sob a orientação do estagiário Paulo César Cunha 

Matos, no âmbito da elaboração da sua dissertação de licenciatura. 

A participação na recolha de imagem é, naturalmente, voluntária e anónima, não sendo, 

portanto, solicitada, em nenhum local, a indicação do nome. Para além disso, todos os dados 

são estritamente confidenciais; ninguém terá acesso aos mesmos, exceptuando os 

investigadores responsáveis. 

Comprometendo-nos, desde já, a realizar as filmagens apenas depois de autorizados e, 

caso entenda, prestando os esclarecimentos que julgar necessários, esperamos a sua melhor 

disponibilidade sobre o assunto, com a brevidade que lhe for possível. 

Atenciosamente, 

 

Os Orientadores 

 

Professora Dra. Maria Adília Silva   Mestre Minerva de Castro Amorim 
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Anexo 3 – Ficha de Identificação 

Nome: …………………………………………………………………………… 

Instituição/ Clube: ………..………..……………………………………………. 

Idade: ………………………. 

Habilitações Literárias:…………….…………………………………………… 

Deficiência: 

  Cegueira :   Parcial   Total 

Ambliopia :   Grande   Pequena 

 

Congénita  Adquirida   

Causa da Deficiência: …………………………………………………………. 

É independente em Orientação e Mobilidade (O&M)? 

 Sim     Não 

Se respondeu sim, à quanto tempo é independente: ……………… 

À quanto tempo pratica Goalball? ……………………………………… 

Quantas vezes por semana? ……………………………………………… 

Qual a duração de cada sessão? ………………………………………… 
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