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A partir de um jogo criado para a reabilitação de deficientes visuais, o goalball rumou 
para a condição de esporte de alto rendimento. Este estudo teve como objetivo 
identificar e sistematizar as participações internacionais das seleções masculina e 
feminina de goalball no período de 1995 a 2007 e refletir sobre tais incursões em 
relação ao rendimento esportivo, preconizado como melhores resultados e marcas. 
Baseado em observações participantes em eventos esportivos e na coleta de dados 
relacionados às sistemáticas participações, constatou-se que a representação brasileira é 
contínua a partir de 2001 no cenário internacional de eventos esportivos de alto 
rendimento, seja através de uma ou ambas as seleções. Tal fato mostra a modalidade 
esportiva (no caso o goalball) atingindo um desempenho crescente nas competições de 
alto nível, a exemplo das medalhas conquistadas e, inevitavelmente, caminhando ao tão 
desejado lugar mais alto do pódio, ou seja, angariando rendimento desportivo através de 
obtenção da medalha de ouro. O presente trabalho discute, dessa forma, os embates 
estabelecidos entre ‘desempenho’ e ‘rendimento’ esportivos. Além disso, o período de 
14 anos “sistematizados” e a falta da medalha de ouro são elementos que conduzem a 
uma análise pormenorizada sobre cada torneio em que o Brasil esteve presente a fim de 
que se compreenda o real significado das colocações atingidas no ranking de cada 
categoria. Numa conjectura relevante, a falta de investimento suficiente na modalidade, 
de planejamentos de longo prazo e descasos efetivos com a modalidade configuram-se 
como fatores determinantes para os resultados conquistados. Destaca-se, por fim, que 
este trabalho não tem intenção de menosprezar as participações do goalball brasileiro no 
âmbito do alto rendimento desportivo, mas sim analisar sua trajetória ao longo dos anos, 
fomentando uma reflexão para o futuro desenvolvimento desse esporte. 
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