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Introdução: O Goalball é uma modalidade esportiva coletiva criada após a Segunda Guerra 
Mundial especificamente para pessoas com deficiência visual. Apesar de ser muito difundido 
entre tal população ele é pouco conhecido pela população em geral e pouco explorado no 
meio cientifico. Objetivo: Apresentar uma proposta de avaliação para o Goalball. 
Metodologia: Análise de jogos para a determinação das características principais da 
modalidade e aplicação de testes em uma equipe. Resultados: Destacamos cinco 
características principais para serem determinadas no processo de avaliação: orientação 
espacial e agilidade, tempo de lançamento, orientação de lançamento, defesa de 
penalidades e resistência muscular localizada. O teste de orientação espacial e agilidade 
consistiu na marcação do tempo decorrido para cumprimento de uma série de 
deslocamentos em pontos conhecidos na quadra. O de tempo de arremesso foi realizado 
sem deslocamento (extrajogo) e em deslocamento (durante a partida), com a anotação do 
tempo percorrido pela bola num espaço delimitado na quadra. A orientação de lançamentos 
procurava testar a precisão do lançamento dos atletas. Ocorreu em situação extrajogo, uma 
vez que seria necessário passar instruções verbais para os atletas, o que poderia dificultar o 
andamento da partida, eminentemente dependente de silêncio externo. Para a defesa de 
penalidades efetuamos cobrança de seis tiros livres diretos com trajetória e tempo de 
lançamento pré-determinados. Os teste físicos envolveram exercícios de resistência 
muscular localizada dos principais grupos trabalhados no esporte, incluindo testes de 
abdominais, flexões e agachamento. Conclusões: Consideramos que essa forma de 
avaliação pode facilitar o acompanhamento da performance dos atletas de goalball, dada a 
estreita relação de proximidade com as características principais da modalidade. Esperamos 
que esse trabalho possa trazer novas discussões acerca de métodos para a avaliação da 
modalidade e seu desenvolvimento. 
 
 
 
  
 


