
GRÁFICO ATLETAS COM MAIS 

MEDALHAS DE OURO NO FUTEBOL DE 

CINCO EM JOGOS PARALÍMPICOS  

Descrição: Gráfico em barra amarela traz a 

quantidade de medalhas de ouro dos atletas que 

mais conquistaram o primeiro lugar no pódio 

pelo Brasil no futebol de cinco na história dos 

Jogos; cada barra tem apenas uma cor, sendo 

amarelo para representar as medalhas de ouro; 

a primeira barra mostra Marquinhos, com quatro 

medalhas de ouro, a segunda barra mostra 

Damião Robson, com três ouros, a terceira barra 

mostra Fábio Vasconcelos, com três ouros 

conquistadas como atleta; a quarta barra mostra 

Jefinho, com três ouros; a quinta barra mostra 

Ricardinho, com três ouros; a sexta barra mostra 

Mizael Conrado, com dois ouros; a sétima barra 

mostra Andreonni, com dois ouros; a oitava 

barra mostra Cássio, com dois ouros; a nona 

barra mostra João Batista, com dois ouros; a 

décima barra mostra Nonato, com dois ouros; a 

décima primeira barra Sandro, com dois ouros, e 

a décima segunda barra mostra Severino da 

Silva (Bill), com dois ouros. 

 

ARTE OUTRAS CURIOSIDADES  

Descrição: Arte gráfica em formato de campo de 

futebol e com ilustração de cinco camisas de 

seleção que trazem curiosidades de algumas 



marcas obtidas pela Seleção Brasileira de Futebol 

de cinco; no goleiro, o número quatro da camisa 

representa a quantidade de gols que o Brasil 

sofreu em vinte e dois jogos que disputou em 

Jogos Paralímpicos; a camisa do defensor da 

parte de cima do campo traz o número setenta e 

seis por cento, que representa as vitórias do 

Brasil por mais de um gol de diferença em Jogos 

Paralímpicos; a camisa do defensor da parte de 

baixo do campo traz o número vinte e nove por 

cento, que representa a porcentagem dos gols 

marcados pelo Brasil em relação ao total dos 

feitos em Jogos; a camisa do atacante da parte 

de cima do campo traz o número nove, que 

representa a quantidade de jogadores que foram 

responsáveis pelos quarenta gols do Brasil em 

Jogos; a camisa do atacante da parte de baixo 

do campo traz o número dezessete, que 

representa a quantidade de vitórias do Brasil na 

história dos Jogos Paralímpicos. 

 

GRÁFICO BRASIL LIDERA 

ARTILHARIA NA HISTÓRIA DOS 

JOGOS PARALÍMPICOS  

Descrição: Gráfico em barra azul traz a 

quantidade de gols que cada país marcou na 

história dos Jogos; não foram contabilizados gols 

em disputas de pênaltis; a primeira barra mostra 

o Brasil, com quarenta gols; a segunda barra 



mostra a Argentina, com vinte e três gols; a 

terceira barra mostra a Espanha, com dezoito 

gols; a quarta barra mostra a China, com 

dezesseis gols; a quinta barra mostra a França, 

com dez gols; a sexta barra mostra a Grã-

Bretanha, com nove gols; a sétima barra mostra 

a Coréia do Sul, com sete gols; a oitava barra 

mostra a Grécia, com seis gols; a nona barra 

mostra o Irã, com quatro gols; a décima barra 

mostra o Marrocos, com dois gols; a décima 

primeira barra mostra o México, com dois gols; e 

a décima segunda barra mostra a Turquia, com 

um gol.     

 

TABELA OS NOVE ARTILHEIROS DO 

BRASIL DO FUTEBOL DE CINCO EM 

JOGOS PARALÍMPICOS  

Descrição: Tabela com três colunas traz a lista 

dos nove jogadores que fizeram os quarenta gols 

do Brasil na história dos Jogos Paralímpicos; não 

foram contabilizados gols em disputas de 

pênaltis; a primeira coluna traz o ranking da 

artilharia; a segunda coluna traz o nome de cada 

atleta; enquanto a terceira coluna traz a 

quantidade de gols de cada um; na primeira 

linha, João Batista tem onze gols; na segunda 

linha, Ricardinho tem nove gols; na terceira 

linha, Jefinho tem oito gols, na quarta linha, 

Marquinhos tem quatro gols; na quinta linha, 



Mizael Conrado tem dois gols; na sexta linha, 

Nilson Silva tem dois gols; na sétima linha, 

Severino da Silva tem dois gols; na oitava linha, 

Cássio tem um gol; e na nona linha, Nonato tem 

um gol. 


