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RESUMO 

 

A prática de atividades físicas por pessoas com deficiência vem desde tempos 

remotos e para corroborar com tal afirmativa basta lembrar que após a 1ª Guerra 

Mundial, as atividades centravam-se na preocupação em oferecer tratamentos aos 

indivíduos que sofreram traumas durante as batalhas, com o intuito de reabilitá-los e 

incluí-los novamente na sociedade. Essa relação que envolve atividade física e 

pessoas com deficiência tende a ganhar importância e projeção em nosso meio 

social seja na dimensão da prática seja no campo da reflexão teórica e neste 

sentido, alguns debates e pesquisas tem sido empreendida a fim de pensar o 

cenário. Desta forma, o presente estudo tem por objetivo realizar uma revisão 

integrativa da literatura brasileira relacionada à modalidade futebol de cinco. Como 

desdobramento desta investigação, realizamos uma pesquisa de revisão de 

literatura, baseado na coleta de dados e verificação de artigos científicos e relatórios 

de pesquisas originais. Os estudos selecionados deveriam abordar quaisquer 

informações sobre a modalidade, tais como treinamento esportivo, iniciação ao 

esporte, avaliação do contexto esportivo, reabilitação e/ou representações sociais 

por pessoas com deficiência visual que praticam a modalidade. Após a busca dos 

manuscritos, os documentos localizados foram organizados em duas categorias: 

estudos sob o ponto de vista cineantropométrico e sob o ponto de vista sócio cultural 

envolvidos na modalidade. Mediante a base de dados construída conclui-se que 

atletas de futebol de cinco apresentam condições físicas similares às encontradas 

em atletas convencionais, com exceção dos goleiros videntes que, em virtude da 

regulamentação, podem apresentar perfis antropométricas inferiores aos jogadores 

de linha. E também é de se mencionar que, a prática da modalidade parece 

influenciar positivamente no equilíbrio dos praticantes além se caracterizar como 

uma prática que, mesmo em alto rendimento, contribui para a interação e inclusão 

social dos sujeitos na sociedade. 

 

Palavras-chave: Futebol de 5; Futebol de cinco; Futebol para cegos;  Futebol para 

deficientes visuais. 

 

 



ABSTRACT 

 

The practice of physical activities by people with disabilities comes from remote 

times. After World War I, activities focused on the concern to offer treatments to the 

individuals who suffered traumas during the battles, with the intention to rehabilitate 

them and to include them in the society. Thus, the present study aims to perform an 

integrative review of the Brazilian literature related to the soccer modality of five. 

Como desdobramento desta investigação, realizamos uma pesquisa de revisão de 

literatura, baseado na coleta de dados e verificação de artigos científicos e relatórios 

de pesquisas originais. The selected studies should address any information about 

the modality, such as sports training, sports initiation, sports context assessment, 

rehabilitation and / or social representations by persons with visual impairment who 

practice the sport. After searching the manuscripts, the documents located were 

organized into two categories: studies from the point of view of kinanthropometry and 

from the socio-cultural point of view involved in the modality. It is concluded that 

soccer athletes of five present physical conditions similar to those found in 

conventional athletes, with the exception of sighted goalkeepers who, by virtue of the 

regulations, may present lower anthropometric profiles than line players. Finally, the 

practice of the modality seems to positively influence the practitioners' equilibrium 

and is characterized as a practice that, even in high income, contributes to the 

interaction and social inclusion of the subjects in society. 

 

 

Keywords: Football of five; Football for the blind; Football for the visually impaired. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

A prática de atividades físicas realizadas por pessoas com deficiência vem 

desde a Grécia Antiga o que envolve um longo processo social. Porém, é após a I 

Guerra Mundial, que a prática dos esportes começa a ser utilizada como inserção 

social e reabilitação da pessoa com deficiência. Assim, as atividades descritas no 

início centravam-se na preocupação em oferecer tratamentos aos indivíduos que 

sofreram traumas medulares no combate.  

 Neste sentido, o Dr. Guttman foi o precursor, introduzindo o esporte como 

parte do tratamento e reabilitação dos lesionados. E, tão rapidamente, a resposta 

positiva neste cenário particular fez com que a atividade física evoluísse para níveis 

competitivos. Com isso, ao longo dos anos em 1948 foram realizados os primeiros 

jogos de Stoke Mandeville, paralelo aos jogos Olímpicos que aconteciam em 

Londres. E foi nessa época que surgem as primeiras competições com o uso das 

cadeiras de rodas. Esse acontecimento histórico faz com que de quatro em quatro 

anos são realizados os jogos de Stoke Mandeville (ADAMS, 1985).     

É precisamente dentro deste cenário de acontecimentos por nós ligeiramente 

esboçado que Guttmann e Lipton se conhecem, precisamente, em 1950 e a partir de 

1952 os Jogos de Stoke Mandeville passaram a ter caráter internacional e a serem 

reconhecidos pelo Comitê Olímpico Internacional, em 1956. Mas foi em Roma em 

1960 que os Jogos aconteceram imediatamente após as Olimpíadas e receberam a 

denominação de Paraolimpíadas (ARAÚJO, 1998). 

Dentro da História a Paraolimpíadas a exemplo da Olímpiadas é marcada 

pela realização de competições que envolvem diferentes esportes e, entre eles, 

encontra-se o futebol. 

Do ponto de vista histórico, a prática do futebol por pessoas com deficiência 

visual teve seu início em meados da década de 1920 na Espanha, nas escolas e 

institutos especializados ao atendimento desse público, como forma de recreação 

dos alunos (IBSA, 2006). No Brasil, existem relatos da prática do futebol desde a 

década de 1950, também em escolas e institutos especializados. Segundo Fontes 

(2006) os primeiros institutos a praticar o futebol para cegos foram o Instituto Santa 

Luzia, em Porto Alegre; o Instituto Padre Chico, em São Paulo; e o Instituto 

Benjamim Constant, no Rio de Janeiro. 
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A modalidade praticada por atletas com deficiência visual entrou para o 

programa dos Jogos Paraolímpicos em Atenas-2004. Desde a estreia, todas as 

edições foram vencidas pelo Brasil. Depois da conquista do tricampeonato 

consecutivo em Londres-2012, a equipe recebeu o prêmio do Paralympic Sport 

Awards, do Comitê Paraolímpico Internacional. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Nesta parte de nosso trabalho o ponto em que dialogamos com alguns 

autores e temas que elegemos para fundamentar um debate acerca do tema por nós 

investigado e neste sentido a escolha recai sobre o esporte adaptado, a deficiência 

visual e o futebol de 5 que num conjunto dão conta de pensar a temática alvo. Todos 

estes três pontos apontados são trazidos aqui sem a pretensão de esgotar o assunto 

visto ser eles em si mesmo de tamanha complexidade, mas, que não nos impede de 

tecermos uma dada abordagem em torno dos mesmos. 

2.1 Do esporte adaptado 

 

  O esporte adaptado surgiu no início do século XX, sendo utilizado como 

ferramenta para reabilitação e inserção social para pessoas com deficiência e 

segundo temos conhecimento neste momento as atividades implantadas eram para 

jovens com deficiência auditiva. Porém aos poucos as transformações ocorrem de 

modo que em 1920 iniciaram-se o atletismo e a natação para pessoas com 

deficiência visuais, e para pessoas com deficiência física o esporte adaptado 

começou pós 2ª Guerra Mundial, também com o intuito de reabilitar e socializar os 

soldados que voltavam mutilados de alguma forma.  

Depois dos conflitos ocasionados por conta da guerra, o intuito era de 

oferecer alternativas aos indivíduos que sofreram traumas medulares. Em 1944, por 

meio de um convite do Governo Britânico, Dr. Ludwig Guttmann inaugurou o centro 

de traumas medulares dentro do Hospital de Stoke Mandeville e é a partir desse 

momento que de modo mais contundente o esporte paraolímpico começa a ganhar 

forças.  

Com o passar do tempo a prática de esportes adaptados foram crescendo. A 

ascensão profissional, pessoal e social, pode ter contribuído para tornar o 

paradesporto mais atraente para as pessoas que praticam tais atividades em si. 

Mas, o processo de conquista, por assim dizer, não é simples tendo em vista que o 

preconceito com a pessoa com deficiência, a falta de acessibilidade, a baixa 

divulgação na mídia, são alguns aspectos que fazem com que a pessoa com 

deficiência perpasse todas as barreiras e suba o ponto mais alto do pódio da vida.  
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É, pois, em meio a este cenário que os primeiros jogos para pessoas com 

deficiências físicas, foram realizados em Stoke Mandeville, Inglaterra, no ano de 

1948. O responsável foi o alemão Guttmann, decidindo colocar competições 

esportivas envolvendo veteranos da Segunda Guerra Mundial com ferimentos na 

medula espinhal. 

No mesmo ano, no dia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 

Londres, os jogos de Stoke Mandeville foram lançados e a primeira competição para 

atletas em cadeira de rodas foi organizada. Tendo participação de 16 atletas 

guerrilheiros, 14 homens e duas mulheres. Quatro anos depois, atletas dos Países 

Baixos juntaram-se aos jogos, no qual nasceu o que conhecemos hoje como 

paralimpíadas.  

Dentro, pois, de um esboço que agrega informações do desenvolvimento do 

esporte adaptado no curso da história não se pode deixar de mencionar o fato de 

que os jogos olímpicos especiais para atletas com deficiência foram organizados 

pela primeira vez em Roma em 1960, imediatamente após os Jogos Olímpicos. Eles 

são considerados os primeiros jogos Paralímpicos envolvendo cerca de 400 atletas 

vindos de 23 países competiram em 8 esportes, 6 deles ainda inclusos no programa 

de competição Paralímpica (tênis de mesa, arco e flecha, basquete, natação, 

esgrima e atletismo). Desde então, os Jogos Paralímpicos são organizados a cada 

quatro anos, sempre no mesmo ano dos Jogos Olímpicos. Fruto do crescimento do 

esporte adaptado, em 1964, foi criada a Organização Internacional de Esportes para 

Deficientes (ISOD). 

Desde 1960, foram organizados 11 Jogos Paralímpicos de Verão e 7 Jogos 

Paralímpicos de Inverno. A 11ª Paralimpíada de Verão foi realizada com sucesso em 

Sydney, Austrália, e a 8ª Paralimpíada de Inverno foi realizada em março de 2002, 

na cidade de Lago Salt, EUA. 

Ousamos pensar que é nessa conjuntura mais ampla de alcance mundial que 

o esporte adaptado revela em maior escala suas possibilidades concretas de 

existência e relação com as pessoas com deficiência. Não que a prática se efetive 

apenas nesta instância, mas, por que a própria estrutura dos jogos proporciona 

difundir em tempo real global o que as pessoas são capazes de fazer e fazem a 

partir do envolvimento com o esporte de lazer, amador e profissional.  

O Esporte Adaptado no Brasil surgiu em 1958. Atualmente é administrado por 

6 grandes instituições: A ABDC (Associação Brasileira de Desporto para Cegos), a 
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ANDE (Associação Nacional de Desporto para Excepcionais), a ABRADECAR 

(Associação Brasileira de Desportos em Cadeira de Rodas), a ABDA (Associação 

Brasileira de Desportos para Amputados), a ABDEM (Associação Brasileira de 

Desportos para Deficientes Mentais) e a CBDS (Confederação Brasileira de 

Desportos para Surdos). 

O Brasil começou a incluir a pessoa com deficiência após dois brasileiros que 

sofreram acidentes que resultaram em lesões medulares. Depois que voltaram dos 

Estados Unidos de um período de reabilitação pelo esporte, Sérgio Serafim Del 

Grande e Robson Sampaio de Almeida, ambos fundaram clubes para pessoas com 

deficiência. Del Grande fundou o Clube dos Paraplégicos de São Paulo e Almeida 

fundou o Clube do Otimismo, no Rio de Janeiro, ambos no ano de 1958.  

Entretanto em termos de participação olímpica, ou se preferirem, paralímpica 

é somente em 1972, na Alemanha, foi onde o Brasil teve sua primeira participação 

em jogos paralímpicos. Levando uma delegação na modalidade de bocha, podendo 

observar uma evolução desse esporte. Mas tarde, nas paralimpíadas do Canadá, O 

Brasil ganha sua primeira medalha. E em Sydney começou a despontar, ganhando 

22 medalhas. Em consequência, no ano de 2014 levou sua maior delegação para 

Atenas, com 98 integrantes.  

Como muitos sabem as pessoas que participam dessa conjuntura esportiva 

são acometidos de diversas deficiências e uma delas é a visual.  

2.2 Deficiência Visual 

 

Em se tratando dessa parcela da população que temos debatido até aqui há 

muitas tentativas no sentido de achar termos que melhor a definam. Com o passar 

dos anos, o termo que melhor foi se adequando com a evolução da sociedade e da 

ciência é o de pessoa com deficiência. Esse termo faz parte do texto aprovado pela 

Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidades das 

Pessoas com Deficiência, aprovado pela Assembleia Geral da ONU, em 2006 e 

ratificada no Brasil em julho de 2008. 

 Dentro ainda do contingente de pessoas com deficiência se encontram as que 

são acometidas pela deficiência visual. Os termos déficit visual, visão subnormal, 

baixa visão, visão residual e outros, referem-se a uma redução da acuidade visual 

central ou a uma perda subtotal do campo visual, devida a um processo patológico 
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ocular ou cerebral (Faye, 1972). Já OMS considera que existe deficiência visual 

quando a acuidade visual de ambos os olhos, com correção, é igual a 0,3 pela 

escala de Snellen.    

Segundo a (OMS) Organização Mundial da Saúde, os critérios estabelecidos 

para os diferentes graus de deficiência visual são classificados em:  

 Baixa Visão: Que com o auxílio de alguns instrumentos podem ser 

amenizados, sejam eles lupas, bengalas, lentes de aumento; 

 Próximo a cegueira: Quando ainda é possível diferenciar sombra e luz, mas 

utiliza o sistema Braille. Precisa de bengala para se locomover e treinamento 

para se deslocar nos espaços; 

  Cegueira: Quando a percepção de luz não existe mais. Necessita do sistema 

Braille para ler e escrever, assim como outros meios para se locomover e 

sistemas de ensino aprendizagem didáticos.  

As causas da deficiência visual podem ser de formas congênitas ou 

adquiridas. Sendo elas: 

 Congênitas: amaurose congénita de Leber, malformações oculares, glaucoma 

congénito, catarata congénita; 

 Adquiridas: traumas oculares, catarata, degeneração senil de mácula, 

glaucoma, alterações relacionadas à hipertensão arterial ou diabetes.   

Diversos autores como Guttman (1976), Seaman (1982), Lianza (1985), 

Sherrill (1986), Rosadas (1989), Souza (1994), Schutz (1994) e Give it a go (2001), 

ressaltam que os objetivos estabelecidos para as atividades físicas ou esportivas 

para portadores deficiência, seja esta física mental, auditiva ou visual devem 

considerar e respeitar as limitações e potencialidades individuais do aluno, 

adequando as atividades propostas a estes fatores, bem como englobar objetivos, 

dentre outros: 

 Melhoria e desenvolvimento de autoestima, autovalorização e autoimagem; 

 O estímulo à independência e autonomia; 

 A socialização com outros grupos; 

 A experiência com suas possibilidades, potencialidades e limitações; 

 A vivência de situações de sucesso e superação de situações de frustração; 
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 A melhoria das condições organo-funcional (aparelhos circulatório, 

respiratório, digestivo, reprodutor e excretor); 

 Melhoria na força e resistência muscular global; 

 Ganho de velocidade; 

 Aprimoramento da coordenação motora global e ritmo; 

 Melhora no equilíbrio estático e dinâmico; 

 A possibilidade de acesso à prática do esporte como lazer, reabilitação e 

competição; 

 Prevenção de deficiências secundárias; 

 Promover e encorajar o movimento; 

 Motivação para atividades futuras; 

 Manutenção e promoção da saúde e condição física 

 Desenvolvimento de habilidades motoras e funcionais para melhor realização 

das atividades de vida diária 

 Desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas. 

Foi, pois, em grande parte fundados nas considerações e objetivos apontados 

acima que alargamos nossas reflexões investigativas tomando o futebol de 5 e 

aquilo que os autores trazem sobre a relação que se estabelece entre as pessoas 

com deficiência visual e a pratica desta modalidade.  

2.3 O futebol de 5 

 

A modalidade a ser desenvolvida no estudo será o futebol de cinco, a qual é 

exclusiva para pessoas com deficiência visual. Tudo indica que o respectivo futebol 

surgiu na Espanha por volta da década de 1920 e como é natural sua prática se 

expandiu para o mundo. No Brasil, há indícios de que era praticado durante a 

década de 1950 por cegos que jogavam com latas. Em nosso país, o futebol é 

gerido pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais – CBDV, 

Internacionalmente, a gestão cabe a Federação Internacional de Esportes para 

Cegos – IBSA.  

Com relação a esta última, embora a sigla tenha sido mantida (IBSA), o nome 

da entidade passou recentemente de International Blind Sports Association para 

International Blind Sports Federation. 
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Retomando o debate brasileiro relacionado à prática e organização do futebol 

de cinco Durante as Olimpíadas das APAEs, em 1978, foi organizado, na cidade de 

Natal (RN), o primeiro campeonato da modalidade. Em 1984, ocorreu a primeira 

Copa Brasil, em São Paulo. Posteriormente, a Seleção Brasileira participou de 

edições da Copa América, conquistando o ouro em 1997, 2001 e 2003. Em 1998, o 

Brasil foi ainda o campeão do primeiro Mundial, realizado em Paulínia (SP). 

Em 2004, foi que a modalidade entrou para os jogos Paralímpicos em Atenas. 

E até hoje o Brasil é o único campeão com 4 títulos. O futebol de 5 consiste nas 

mesmas dimensões de uma quadra de futsal, com algumas alterações nas regras 

tradicionais. Os jogadores de linha não enxergam ou tem baixa visão, e para ficar de 

forma igualitária são usadas vendas deixando todos com a mesma condição, se 

tocá-la é falta. O único dos jogadores a enxergar é o goleiro, tendo uma área 

delimitada de 5 metros de comprimento por 2 metros de largura para se movimentar 

além de não poder ter participado de competições oficiais da FIFA nos últimos cinco 

anos. 

São colocadas algumas placas em volta da quadra denominadas bandas 

laterais, a fim de evitar a saída da bola e dar dinâmica ao jogo. É cinco a quantidade 

de jogadores, quatro na linha e um no gol. Diferente das partidas tradicionais, a 

torcida tem que ficar em silêncio para não atrapalhar os atletas, só podendo se 

manifestar quando é feito o gol. Com cinco infrações o atleta é expulso e pode ser 

substituído.  Há ainda um guia “chamador”, orientando a posição onde o atleta deve 

chutar a bola. O goleiro ainda orienta sua defesa e seu treinador pode orientar a 

transição do meio para o ataque. O jogo tem dois tempos de 25 minutos cada e um 

intervalo de 10 minutos. No Brasil, a modalidade é administrada pela Confederação 

Brasileira de Desportos para Cegos (CBDC). 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Figura 1. Materiais adaptados para a prática de futebol de cinco. A (vendas 

especiais); B (bola com guizos). 

A B 

  

 

Para esse tipo de modalidade paralímpica os atletas são classificados como 

classe B1 (inicial em inglês para Blind, refere-se aos atletas que possuem grau de 

visão muito próximo ou igual a 0%).  

Além da categoria B1 para os jogos paralímpicos, existe também para o 

futebol de 5 as categorias B2 e B3. Sendo: 

 

B1 – Cego total: Com nenhuma percepção luminosa em ambos os olhos até a 

percepção de luz, mas com a incapacidade de reconhecer o formato de uma mão a 

qualquer distância ou direção. Acuidade Visual inferior a 2,60 LogMar1; 

B2 – Os jogadores têm a percepção de vultos, a capacidade de reconhecer a forma 

de uma mão até a acuidade visual de 2/60 e/ou campo visual inferior a 5 graus. 

Acuidade Visual variando de 1,50 a 2,60 LogMAR e /ou campo visual restrito a um 

diâmetro inferior a 10 graus; 

B3 – Os jogadores já conseguem definir imagens. Acuidade visual de 2/60 a 6/60 

e/ou campo visual de 5 graus e menos de 20 graus. Acuidade visual variando de 

1,40 a 1 LogMAR e/ou campo visual restrito a um diâmetro inferior a 40 graus. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 LogMAR: Acuidade visual correspondente a 1,0 LogMAR equivale a 6/60 metros, 20/200 pés ou 0,1 

no sistema decimal de Snellen.  
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Figura 2. Sistema decimal de Snellen 

 

 

 

 

Os atletas das categorias B2 e B3 jogam juntos, porém em uma partida deve-

se ter em quadra, no mínimo dois jogadores da classe B2 durante toda a partida. Em 

caso de lesão de um jogador na categoria B2, deverá ser substituído por outro 

jogador B2, em caso de não dispor de jogadores B2 para tal substituição, deverá 

terminar a partida com 3 (três) jogadores de linha. 
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Figura 3. Representação de uma quadra de jogo de futebol de cinco e seus 

respectivos participantes. 

 

 

 

 

Desde a estreia, todas as edições foram vencidas pelo Brasil. A final da 

primeira edição dos Jogos Paraolímpicos, em Atenas-2004, disputada pela Seleção 

Brasileira, foi contra a Argentina. E o jogo precisou ser definido nos pênaltis. O 

placar terminou em 03 x 02 para o Brasil. Em Pequim-2008 a decisão foi contra os 

anfitriões chineses e, em Londres-2012 os rivais do Brasil foram na disputa pelo 

ouro foram os franceses. E mais recentemente no Rio de Janeiro a seleção 

brasileira sagrou-se campeã invicta em cima da seleção do Irã pelo placar de 1 x 0, 

gol feito pelo atleta Ricardinho, logo no início da primeira etapa. Conquistando 

assim, o tetracampeonato.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral: 

 

Revisar a literatura brasileira acerca do futebol de cinco para pessoas com 

deficiência visual, a fim de evidenciar o estado da arte dessa discussão no Brasil. 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

a) Verificar quais as áreas se concentra os estudos sobre a modalidade; 

b) Verificar quais os benefícios da prática do futebol de cinco para pessoas com 

deficiência visual;  

c) Quais fatores podem interferir no desempenho esportivo de atletas de futebol 

de cinco. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 Da pesquisa 

 

O presente estudo trata- se de uma pesquisa de revisão de literatura, baseado na 

coleta de dados e verificação de artigos científicos e relatórios de pesquisas 

originais. Para a busca foram utilizadas as seguintes palavras/termos: “futebol de 5”; 

“futebol de cinco”; “futebol para cegos” e “futebol para deficientes visuais”. Os 

estudos selecionados deveriam abordar quaisquer informações sobre a modalidade, 

tais como treinamento esportivo, iniciação ao esporte, avaliação do contexto 

esportivo, reabilitação e/ou representações sociais por pessoas com deficiência 

visual que praticam a modalidade. 

 

4.2 Da seleção e da análise dos estudos 

 

 Foram considerados elegíveis para compor o quadro final da revisão as 

investigações que tivessem alinhadas às duas áreas de concentração delimitadas 

normalmente nas ciências do esporte, nomeadas “cineantropometria” e “aspectos 

sócio-cultural”. Para tanto, apenas as pesquisas que tivessem como objetos de 

estudo o futebol de cinco, bem como praticantes da modalidade, foram consideradas 

para a revisão. Assim, foram selecionadas, independente da fonte bibliográfica, 

pesquisas publicadas em periódicos científicos e também aquelas oriundas de 

monografias, dissertações e teses acadêmicas. A partir da seleção foi realizada a 

leitura minuciosa dos manuscritos no sentido de refletir o “estado da arte” científico 

da modalidade no Brasil, com possíveis limitações, avanços e perspectivas futuras. 
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5 RESULTADOS 

 

Na tabela um estão disponíveis os critérios de busca, a fonte selecionada e os 

respectivos resultados após a administração dos termos e palavras chave definidas. 

Tabela 1. Resultado das buscas nos respectivos sites selecionados 

Combinação (termos e palavras-chave) Fonte de busca 
Quantidade de 

documentos 
Selecionados 

“Futebol de 5”  177 17 

“Futebol de cinco” 203 08 

“Futebol para cegos” 50 08 

“Futebol para deficientes visuais” 08 04 

“Futebol de 5”  118 03 

“Futebol de cinco” 30 00 

“Futebol para cegos” 02 01 

“Futebol para deficientes visuais” 03 03 

“Futebol de 5”  713 02 

“Futebol de cinco” 50 00 

“Futebol para cegos” 02 02 

“Futebol para deficientes visuais” 03 02 

Total de artigos após a exclusão dos 

documentos duplicados 
24 estudos 

Total de estudos após a leitura dos 

documentos na íntegra 
10 estudos 

Fonte: O Autor, 2016. 
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Quadro 1. Estudos sob o ponto de vista cineantropométrico envolvendo aspectos relativos à modalidade futebol de cinco 

Autor Título Periódico 
Tipo do 

documento 
Principais resultados 

Rodrigues 

(2006) 

Equilíbrio em 

indivíduos com 

deficiência visual 

NA Monografia 

Quando se considerou a prática de atividade física regular, encontramos níveis de equilíbrio 

significativamente superiores nos praticantes comparativamente aos não praticantes. Também os praticantes 

de futebol apresentaram valores de equilíbrio significativamente superiores quando comparados aos 

praticantes de goalball. Nas restantes variantes estudadas- grau de deficiência, tipo de deficiência e idade- 

não foram encontradas diferenças significativas nos níveis de equilíbrio entre os indivíduos deficientes 

visuais praticantes de atividade física regular. 

Silva et al 

(2011) 

Aspectos das 

Lesões Esportivas 

em Atletas com 

Deficiência Visual 

Revista 

Brasileira de 

Medicina do 

Esporte – Vol. 

17, nº 5. 

Artigo 

original 

Os dados foram coletados através de uma ficha médica e fisioterápica utilizada pela Confederação Brasileira 

de Desporto para Cegos e pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro. Participaram do estudo 131 atletas, sendo 42 

do sexo feminino e 89 do sexo masculino, 61 com classe visual B1, 46 com classe B2 e 24 com classe B3. 

Deste total, 102 atletas apresentaram 288 lesões resultando em uma média de 2,82 lesões por atleta. Atletas 

do sexo feminino lesionam mais que atletas do sexo masculino; porém, essa diferença não é estatisticamente 

significante. Com relação à classificação visual, atletas B1 lesionam mais que B2 e esses mais que B3; 

porém, só foi encontrada diferença significativa entre os atletas B1 e B3. Foi encontrado valor próximo entre 

lesões por acidente esportivo e sobrecarga. A respeito dos segmentos corporais, os membros inferiores foram 

mais acometidos, seguido por membros superiores, coluna, cabeça e tronco. Foram encontrados 21 

diagnósticos diferentes, sendo mais frequentes as tendinopatias, contraturas e contusões. 

Déa et al 

(2011) 

Avaliação dos 

estados de humor 

dos atletas 

paraolímpicos 

brasileiros do 

futebol de cinco 

Pensar a Prática, 

Goiânia, v. 14, 

nº 2, p. 1-10, 

maio/ago. 

Artigo 

Participaram desta pesquisa 16 atletas, sendo 13 atletas com deficiência visual e 3 videntes (goleiros), pré-

convocados pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro para participar das Paraolimpíadas de Pequim. Para a 

avaliação dos estados de humor foi utilizado o instrumento Profile Mood States (POMS). Observaram-se 

distúrbios em todos os atletas com visão normal, sendo dois no nível de tensão e um no nível de vigor. Nos 

atletas com deficiência visual apenas 38,5% apresentou alterações nos estados de humor. 

Morato et 

al (2011) 

Futebol para cegos 

(futebol de cinco) 

no brasil: leitura do 

jogo e estratégias 

tático-técnicas 

Porto Alegre, v. 

17, nº 3, p. 97-

114, jul/set. 

Artigo 

Este estudo objetiva descrever e analisar as estratégias dos jogadores na leitura de jogo no futebol para 

cegos. Utilizamos entrevistas semi-estruturadas junto a jogadores e treinadores da modalidade. Após a 

transcrição recorremos à Análise de Enunciação, técnica da Análise de Conteúdo, para interpretar os temas 

enunciados nas falas dos entrevistados. As temáticas encontradas (Referências Sonoras/Sinestesicas, Mapa 

Mental, Comunicação, 

Características Jogadores) representam as estratégias utilizadas pelos entrevistados na leitura do jogo, pois 

permitem a orientação espacial baseada em pontos de referência fixos e móveis (jogadores) com recurso às 

suas potencialidades figuradas nas percepções auditivas e sinestésica. 

Gorla et al 

(2016) 

Composição 

corporal e perfil 

somatotípico de 

Revista 

Brasileira de 

Ciências do 

Artigo 

De acordo com a análise estatística feita, observou-se que apenas os goleiros apresentaram diferença 

estatística significativa (p ≤ 0,05) na variável antropométrica de MC (82,3 Kg) e nas variáveis de 

composição corporal de %GC (21,5%) e 9DC (169,5) em relação aos atletas de outras posições. Com relação 
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atletas da seleção 

brasileira de futebol 

de cinco 

Esporte. No 

prelo 

ao perfil somatotípico, não foi observada diferença estatística significativa (p ≤ 0,05) entre os componentes 

de ectomorfia, mesomorfia e endomorfia por posição. Porém, com relação às classificações, de maneira 

geral, a mediana dos resultados da amostra do estudo apresentou predominância do perfil endo-mesomorfo 

entre os atletas, ou seja, o componente muscular superou a linearidade e a gordura relativa. 

Campos et 

al (2015) 

Avaliação 

isocinética em 

atletas da seleção 

brasileira de futebol 

de cinco 

Revista 

Brasileira de 

Medicina do 

Esporte – Vol. 

21, nº 3. 

Artigo 

original 

Nos movimentos concêntricos da musculatura flexora foram observadas diferenças significativas no pico de 

torque (PT) entre os membros dominantes (MD) e não dominante (MND) na velocidade de 60°.s-1 e 180°.s-1, 

no pico de torque normalizado (PTN) a 60°.s-1 e na velocidade de 180°.s-1 para os músculos extensores. Na 

razão agonista antagonista (RAA), observou-se diferença significativa entre MD e MND, e níveis aceitáveis 

de RAA em ambas as pernas, de acordo com o proposto para o futebol convencional. 

NA: não se aplica 

Fonte: O Autor, 2016. 

Quadro 2. Estudos sob o ponto de vista sócio cultural envolvendo aspectos relativos à modalidade futebol de cinco 

Autor Título Periódico 
Tipo do 

documento 
Principais resultados 

Morato et 

al (2011) 

A mediação cultural no 

futebol para cegos 

Movimento; Porto 

Alegre, v. 17, nº 

4, p. 45-63, 

out/dez. 

Artigo 

Original 

A inferência dos dados evidenciou o ciclo de mediação cultural, influenciado pelo fenômeno futebol 

e protagonizado pelos seguintes personagens: jogadores de futebol, família, professor/técnico, 

amigos e jogadores de futebol para cegos. Tais personagens interagem nos conseguintes contextos 

para a mediação da aprendizagem da modalidade: instituto/entidade, eventos (paradesporto), seleção 

brasileira da modalidade e faculdades de educação física. Entrevistados aos símbolos valorizados 

pela cultura deste país, motivando a busca pela prática do esporte nacional. Existe grande 

consideração dos jogadores para com seus professores/técnicos, mas em um caso específico esse 

sentimento se eleva e o professor/técnico é considerado um pai pelo entrevistado. 

Pereira et 

al (2013) 

A importância do desporto 

de alto rendimento na 

inclusão social dos cegos: 

Um estudo centrado no 

Instituto Benjamin Constant 

– Brasil 

Motricidade, vol. 

9, nº 2, pp. 95-106 
Artigo 

Melhorias individuais como a locomoção, a orientação e ao fator cognitivo, o que os tornou mais 

ativos. Além de a inclusão nos grupos sociais ser mais fácil, o esporte como inibidor do medo, ser 

mais independente. 

Ranieri et 

al (2013) 

Dimensões existenciais e 

vivências esportivas: as 

experiências de atletas com 

deficiência visual 

Memorandum 25, 

out/2013; Belo 

Horizonte: 

UFMG; Ribeirão 

Preto: USP 

Artigo 

Por meio da arqueologia fenomenológica das culturas, a análise de entrevistas em profundidade, 

realizadas com quatro atletas, permitiu apreender e descrever estas experiências vividas no nível 

fundamental das mesmas. Os atletas com deficiência visual, no esporte, experimentam uma situação 

de efetividade corporal, de ampliação – de sua condição existencial, da condição do corpo no mundo 

– e, assim, experimentam a potencialização de seu ser no mundo. 
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Pontes 

(2014) 

Cinco contra onze: um 

estudo sobre a importância 

do futebol adaptado 

Revista Mineira 

de Educação 

Física, Viçosa, v. 

22, nº 2, p. 144-

155, 2014 

Artigo 

Concluiu-se que há influência positiva da família para a continuidade da pessoa com deficiência na 

prática esportiva; é baixa a valorização do desporto adaptado por parte da imprensa e do governo; e é 

difícil para a sociedade enxergar os atletas deficientes como profissionais no esporte. 

Fonte: O autor, 2016. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O objetivo da presente pesquisa foi revisar os estudos desenvolvidos até a 

presente data sobre a modalidade paraolímpica futebol de cinco, no intuito de 

evidenciar o “estado da arte” do esporte, no âmbito nacional. Optamos por 

desenvolver as análises dos artigos dividindo-os por área de concentração das 

respectivas áreas de concentração. Neste sentido, são apresentados a seguir 

informações mais detalhadas dos respectivos estudos elegíveis para esta revisão. 

 

Estudos da área de cineantropometria 

 

 Rodrigues (2006) teve o objetivo de caracterizar o nível de equilíbrio dos 

indivíduos deficientes visuais em função da prática de atividade física regular, 

procurando comparar no grupo de praticantes, os valores desta capacidade em 

função da modalidade esportiva praticada, tipo de deficiência, grau de deficiência e 

idade. Para a análise utilizou-se da Escala de Equilíbrio de Berg, na versão 

traduzida e adaptada para a língua portuguesa de “The Berg Balance Scale”, 

(MIYAMOTO, 2004). A amostra foi constituída por 56 indivíduos deficientes visuais, 

dos quais 26 praticam atividade física regular (futebol de 5, goalball, natação ou 

musculação) sendo o restante, comporto por não praticantes de atividade física 

regular. Foram encontrados níveis de equilíbrio significativamente superiores nos 

praticantes comparativamente aos não praticantes. De maneira complementar, os 

praticantes futebol de cinco apresentaram valores de equilíbrio significativamente 

superiores aos praticantes de goalball. 

Em outro estudo, Silva et al (2011), analisou a frequência das lesões 

esportivas em atletas com deficiência visual, identificando as áreas corporais mais 

lesionadas, o mecanismo das lesões esportivas, as principais lesões que acometem 

os atletas com deficiência visual além da relação entre o grau de limitação visual e a 

incidência das lesões. Participaram do estudo atletas com deficiência visual (homens 

e mulheres), integrantes das seleções brasileiras de atletismo, futebol de 5, goalball, 

judô e natação, participantes de competições internacionais, entre os anos de 2004 

e 2008. Os dados foram coletados através de uma ficha médica e fisioterápica 

utilizada pela Confederação Brasileira de Desporto para Cegos e pelo Comitê 
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Paralímpico Brasileiro. O estudo objete dados de 131 atletas, sendo 42 do sexo 

feminino e 89 do sexo masculino, 61 com classe visual B1, 46 com classe B2 e 24 

com classe B3. 

Do total de atletas investigados, 102 apresentaram cerca de 288 lesões, 

resultando em uma média de 2,82 lesões por atleta. As mulheres se lesionaram 

mais que os homens. Com relação à classificação visual, atletas B1 lesionam mais 

que B2 e esses mais que B3. Em relação à etiologia das lesões, encontraram-se 

valores próximos entre às adquiridas por acidente esportivo e sobrecarga. A respeito 

dos segmentos corporais, os membros inferiores foram mais acometidos, seguido 

por membros superiores, coluna, cabeça e tronco. Foram encontrados 21 

diagnósticos diferentes, sendo mais frequentes as tendinopatias, contraturas e 

contusões (SILVA et al, 2011). 

No campo da psicologia do esporte, Déa et al (2011), buscou caracterizar o 

estado de humor dos atletas com deficiência visual de futebol de cinco. Participaram 

do estudo 16 atletas, sendo 13 atletas com deficiência visual e 3 videntes (goleiros). 

Para a avaliação dos estados de humor foi utilizado o intrumento Profile Mood 

States. Observaram-se distúrbios em todos os atletas com visão normal, sendo dois 

no nível de tensão e um no nível de vigor. Nos atletas com deficiência visual apenas 

38,5% apresentou alterações nos estados de humor. 

Gorla et al (2016), verificaram o perfil somatotípico e a composição corporal 

de atletas da seleção brasileira de futebol de cinco. Observou-se que apenas os 

goleiros apresentaram maiores valores de massa corporal (82,3 Kg), percentual de 

gordura (21,5%) e somatório de dobras cutâneas (169,5) em relação aos atletas de 

outras posições. Com relação ao perfil somatotípico, não foi observada diferença 

entre os componentes de ectomorfia, mesomorfia e endomorfia por posição. Porém, 

com relação às classificações, de maneira geral, a mediana dos resultados da 

amostra do estudo apresentou predominância do perfil endo-mesomorfo entre os 

atletas, ou seja, o componente muscular superou a linearidade e a gordura relativa. 

Em relação ao desempenho físico, Campos et al (2015), avaliaram os níveis 

de torque máximo, a diferença bilateral na produção de força e a razão convencional 

das musculaturas flexoras e extensoras do joelho em diferentes velocidades de 

execução em um aparelho de dinamometria isocinética. Participaram do estudo 11 

atletas de futebol de cinco. Observou-se que nos movimentos concêntricos da 

musculatura flexora foram verificadas diferenças significativas no pico de torque 
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entre os membros dominante e não dominante na velocidade de 60°.s-1 e 180°.s-1, 

no pico de torque normalizado a 60°.s-1 e na velocidade de 180°.s-1 para os 

músculos extensores. Na razão agonista antagonista, observou-se diferença 

significativa entre membro dominante e membro não dominante, e níveis aceitáveis 

de relação agonista-antagonista em ambas as pernas, de acordo com o proposto 

para o futebol convencional. 

Uma das facetas mais comentadas por entusiastas do futebol de cinco diz 

respeito ao nível de habilidade apresentado no campo de jogo pelos atletas cegos. 

Neste sentido, Morato et al (2011), descreveu e analisou as estratégias dos 

jogadores para a leitura de jogo na modalidade. Para isso foram utilizadas 

entrevistas semi-estruturadas proferidas a jogadores e treinadores. Após a análise 

dos dados os autores evidenciaram que as referências sonoras/sinestesicas, o mapa 

mental, a comunicação e o conhecimento das características dos jogadores 

representam as estratégias utilizadas pelos entrevistados na leitura do jogo, pois 

permitem a orientação espacial baseada em pontos de referência fixos e móveis 

com recurso às suas potencialidades figuradas nas percepções auditivas e 

sinestésica. 

Complementarmente, a imagem mental permite que eles se orientem pelo 

espaço de jogo, tomando como base os pontos referenciais fixos previstos em regra. 

A comunicação de sua equipe e também da adversária, permite a localização dos 

referenciais móveis (jogadores). Conhecer as características dos outros jogadores, 

tanto parceiros quanto adversários, também auxilia a leitura do jogo. De posse das 

informações obtidas pela leitura do jogo, o jogador as processa de acordo com sua 

capacidade perceptiva e seleciona as estratégias tático-técnicas que julga 

necessárias para resolver a situação problema em que se encontra (Morato et al, 

2011). 

 

Estudos da área sociocultural 

 

Após a leitura na íntegra dos quatro estudos com enfoque sociocultural 

(Morato, 2011; Pereira, 2013; Ranieri, 2013; Pontes, 2014), percebemos que a 

prática do futebol de cinco contribui de maneira positiva para a integração e inclusão 

de pessoas com deficiência visual na sociedade. Morato et al (2011), descreveram e 

analisaram os contextos e personagens responsáveis pelo desenvolvimento do 
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futebol para cegos no Brasil. Foram entrevistados jogadores e treinadores da 

modalidade. A inferência dos dados evidenciou o ciclo de mediação cultural, 

influenciado pelo fenômeno futebol de cinco e protagonizado pelos seguintes 

personagens: jogadores de futebol, família, professor/técnico, amigos e jogadores de 

futebol para cegos. Tais personagens interagem nos conseguintes contextos para a 

mediação da aprendizagem da modalidade: instituto/entidade, eventos 

(paradesporto), seleção brasileira da modalidade e faculdades de educação física. 

No intuito de investigar as contribuições da prática de esporte de alto 

rendimento para inclusão social de atletas cegos, Pereira et al (2013), entrevistaram 

dez atletas egressos do Instituto Benjamin Constant, que estudaram entre 1994 e 

1998. Na época da pesquisa os sujeitos estavam na condição de atletas de alto 

rendimento e ao mesmo tempo cidadãos, que trabalham, estudam e são 

independentes. Após a análise das respostas por meio de entrevista semi-

estruturada, os autores concluíram que a participação no esporte de alto rendimento 

contribuiu para a inclusão social de todos os entrevistados. Seus depoimentos 

responsabilizam o esporte como fator primordial para realização de parte de seus 

ideais, sugerindo esta prática em todas as instituições de ensino especial. 

Em outro estudo similar, Ranieri et al (2013), procuraram compreender as 

experiências esportivas significativas relatadas por atletas com deficiência visual, e 

suas possíveis repercussões na vida cotidiana dessas pessoas. Após a análise das 

entrevistas realizadas com 4 atletas praticantes de futebol de cinco, os autores 

verificaram que os sujeitos com deficiência visual experimentam uma situação de 

efetividade corporal, de ampliação – de sua condição existencial, da condição do 

corpo no mundo – e, assim, experimentam a potencialização de seu ser no mundo. 

Com o propósito de identificar a opinião dos atores envolvidos com a 

modalidade sobre a importância da sua prática, Pontes et al (2014), empregou uma 

entrevista semiestruturada com dois atletas e um técnico de futebol para cegos. 

Como técnica, utilizou a análise de discurso. Ao final, foi possível concluir os 

seguintes aspectos: a) influência positiva da família para a continuidade da pessoa 

com deficiência na prática esportiva; b) é baixa a valorização do esporte adaptado 

por parte da imprensa e do governo; e c) a dificuldade para a sociedade enxergar os 

atletas deficientes como profissionais no esporte. 
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7 CONCLUSÃO  

 

 A prática esportiva promove melhorias no equilíbrio de pessoas cegas, e o 

futebol de cinco é a modalidade mais eficiente nesse sentido. Os atletas utilizam-se 

de estratégias particulares, baseadas na regra do jogo e no treinamento, para se 

deslocarem com habilidade durante as partidas de futebol de cinco.  

Com relação aos estudos na área de cineantropometria, mulheres se 

lesionam mais que homens; atletas com maior limitação visual possuem maior 

frequência de lesões em comparação às demais classes (B2 e B3), porém, atletas 

com deficiência visual possuem menos distúrbios de humor em comparação aos 

atletas videntes. Os goleiros (videntes), mais uma vez, mostraram-se em piores 

condições do que os jogadores de linha (com deficiência visual).  

Informações similares e aceitáveis em comparação ao futebol convencional, 

evidenciaram a importância dos diversos contextos sociais para o desenvolvimento 

da modalidade. Neste sentido, o esporte de alto rendimento é fator decisivo para a 

inclusão social de pessoas com deficiência visual, tanto no contexto esportivo 

quanto no social. 
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