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Brasil busca o penta na Copa América de Futebol PC 

 A seleção brasileira de Futebol PC já está em Quito, no Equador, onde a partir do dia 
27 começa sua jornada em busca do pentacampeonato da Copa América da 
modalidade! O Brasil foi campeão em: 

• 2014(Toronto-CAN) 
• 2010 (Buenos Aires-ARG) 
• 2007 (Rio de Janeiro-BRA) 
• 2002 (Santiago-CHI) 

 Na última fase de treinamento que aconteceu em setembro, no CT Paralímpico, os 
atletas passaram por uma bateria de testes e exames, visando uma melhor 
preparação para encarar a altitude de 2.850m de Quito.  “Nas primeiras 24 horas na 
altitude, boa parte da delegação já está se adaptando bem, ingerindo bastante 
líquido e com uma alimentação balanceada. Mesmo com todos os cuidados, alguns 
estão sentindo uma dificuldade de respiração e desconforto, o que é normal neste 
início. Vamos aguardar pra ver como serão os primeiros treinos e jogos, mas estamos 
monitorando tudo.” – destacou o médico da seleção Dr. Breno Casari. 

O Brasil chegou ao Equador apontado como favorito pelos adversários, mas o técnico 
Paulo Cabral descarta o favoritismo: “Com a grande mudança que o futebol de 
paralisados cerebrais está passando na classificação funcional, é difícil eleger um 
favorito porque as equipes se modificaram muito. Mas o Brasil está em busca da 
melhor colocação possível.” 

A competição acontecerá no Estádio Municipal General Rumiñahui, com capacidade 
para 7.500 pessoas. 
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CONVOCADOS 

1. Bruno da Silva Ayva – CEMDEF (MS) – Atleta 
2. Dhiego Rezende Rodrigues – CEMDEF (MS) – Atleta 
3. Adriano Costa Martins – CEMDEF (MS) – Atleta 
4. João Batista Araújo – APBS (SP) – Atleta 
5. Lucas Henrique da Silva – ADMC Mogi – Atleta 
6. Ubirajara da Silva Magalhães – Vasco da Gama (RJ) – Atleta 
7. Evandro de Oliveira Gomes de Souza – Vasco da Gama (RJ) – Atleta 
8. Gilvano Diniz da Silva – Vasco da Gama (RJ) – Atleta 
9. Jeferson Aparecido Miranda Cardoso – CEPE (SC) – Atleta 
10. João Vitor Batista Cortês – CETEFE (DF) – Atleta 
11. José Carlos Monteiro Guimarães – AMAPED (RJ) – Atleta 
12. Jan Francisco Brito Costa – AMAPED (RJ) – Atleta 
13. Lucas Fernando dos Santos – APBS (SP) – Atleta 
14. Lucas Thiago Correa – APESBLU (SC) – Atleta 

http://ande.org.br/noticias-posts/brasil-busca-o-penta-na-copa-america-de-futebol-pc/schedule-copa-america/
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15. Paulo Alberto Veiga Cabral –  Técnico 
16. Kleber Luiz Coutinho Silva – Auxiliar Técnico 
17. Ygor Carrozzini Macedo de Mattos – Fisioterapeuta 
18. Marcos dos Santos Ferreira – Estagiário 
19. Dr. Breno Casari – Médico 

O que é o FUTEBOL DE PC?  

Quando pensamos em futebol, a meta, claro, é acertar 
o gol. Mas, nesse caso, são sete jogadores pertencentes 
às classes menos afetadas pela paralisia cerebral. As 
regras do Futebol de PC (paralisados cerebrais) são 
parecidas com as da FIFA para o futebol convencional, 
com algumas adaptações:  

• São 2 tempos de 30 minutos.  
• O campo é menor: 70m x 50m.  
• A baliza tem 5m x 2m.  
• A marca de pênalti fica situada a 9,20m.  
• Não tem impedimento.  
• Além da forma convencional, a cobrança do lateral 

também poderá ser feita com uma das mãos, 
desde que a bola toque imediatamente o solo após a sua execução.  

A partir de janeiro de 2018, a classificação funcional passou a dividir os atletas do 
Futebol de PC  em três novas classes funcionais: FT1, FT2 e FT3. Estas novas classes 
levam em consideração os graus de comprometimento dos atletas das antigas classes 
C5, C6, C7 e C8, já que dentro de cada uma delas existe uma grande variação no 
impacto nas performances dos mesmos. Por exemplo, um atleta que hoje possui um 
hemiplegia e é da classe C8, se tiver muito pouco comprometimento, será 
classificado como FT3. Se for muito comprometido, será da classe FT1. A classe FT2 
será um meio termo entre as duas outras. Os atletas que hoje são da classe C8 
automaticamente serão alocados na classe FT3, ou podem até serem considerados 
inelegíveis.  

Na regra atual é obrigatório que exista sempre pelo menos um atleta da classe FT1 
em campo. Caso não seja possível, o time deve jogar com seis ou cinco jogadores.  
Ah! Vale dizer que cada equipe só pode contar com no máximo um atleta da classe 
FT3 em campo, durante toda a partida.  

No Brasil, o esporte vem crescendo bastante e realizamos campeonatos para 1ª e 2ª 
divisão.  

• 3 campeonatos regionais (Copas Regionais), com 160 participantes, sendo 120 
atletas  
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• 2 campeonatos nacionais (Brasileiro 1ª e 2ª divisão), com 240 participantes, 
sendo 168 atletas  

 Já as principais competições internacionais são:  

• Campeonato Mundial  
• Copa do Mundo  
• Copa América  

A Copa América:  

A Copa América é a mais importante competição das Américas e a ANDE será o  
Comitê Organizador Local da IFCPF (Federação Internacional de Futebol de 
Paralisados Cerebrais). A competição contará com 8 países e é classificatória para a 
Copa do Mundo, que acontecerá em 2019, na Espanha.  

As partidas acontecerão no Estádio do ABC/RN, conhecido como Frasqueirão.  

A ANDE, junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro, já está em negociações avançadas 
para um acordo de transmissão de algumas partidas pelo canal SPORTV.  

  
  

A Classificação Funcional:  
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A classificação fornece uma estrutura para a competição e 
ocorre em nível de Clube, Estado, Nacional, Regional e 
Internacional, tendo dois papéis importantes:  

a) definir quem é elegível para competir no esporte e 
consequentemente quem tem a oportunidade de atingir o 
objetivo de se tornar um para-atleta; e  

b) agrupar atletas em classes que visam assegurar que 
o impacto da deficiência seja minimizado e a excelência 
esportiva determina qual atleta ou equipe é finalmente 
vitorioso.   

O sistema de classificação da IFCPF, a entidade internacional que rege o Futebol de 
PC, foi projetado para minimizar o impacto das deficiências elegíveis sobre o 
resultado da competição, de modo que os atletas que tenham sucesso na competição 
o façam com base em sua habilidade esportiva. No Brasil, a ANDE é a responsável 
por esta modalidade.  
Para competir no Futebol de PC, um atleta deve ser comprometido por pelo menos 
uma das seguintes deficiências elegíveis:  

a) Hipertonia  

b) Discinesia  

• Distonia  
• Corea  
• Atetose  

c) Ataxia  

As classes funcionais são:  
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FT1:  
Comprometimento Severo  

A) Espasticidade Bilateral.  
B) Discinesia/Ataxia.  
C) Espasticidade Unilateral.  

FT2:  
Comprometimento Moderado  

A) Espasticidade Bilateral.  
B) Discinesia/Ataxia.  
C) Espasticidade Unilateral.  

FT3:  
Comprometimento Leve  

A) Espasticidade Bilateral.  
B) Discinesia/Ataxia.  
C) Espasticidade Unilateral.  

Seleção Brasileira de Futebol de PC  

Após a medalha de bronze nos Jogos Rio2016, o planejamento da Seleção Brasileira 
de Futebol de PC foi obrigado a considerar uma grande reformulação do elenco de 
atletas que participou das competições internacionais, nesse último ciclo 
paralímpico, já que o grupo principal cumpriu dois destes ciclos e agora precisa ser 
rejuvenescido.  

O ano de 2017 já fez parte desse contexto em que os Jogos Parapanamericanos de 
Jovens (São Paulo) e o Campeonato Mundial (Argentina) foram competições em que 
atletas que nunca haviam sido convocados estiveram presentes na listagem final.  
No ano de 2018 a sequência desse plano estará sendo colocado em prática no 
Campeonato Mundial Sub19 (Espanha) e na Copa América (Natal-RN). Considerando 
que o Futebol de PC não está entre as modalidades contempladas para os Jogos de 
Tóquio 2020, todo o planejamento tem como foco principal as medalhas de ouro no 
Jogos Parapanamericanos de Lima 2019 e Santiago 2023 e, ainda, uma medalha em 
Paris 2024.  

Nos Campeonatos Brasileiros (primeira divisão e divisão de acesso) da modalidade, o 
Coordenador da Seleção Brasileira (Prof. Hélio dos Santos) e o técnico da seleção 
principal (prof. Paulo Cabral) estarão nesses eventos com função exclusiva de 
observar/avaliar atletas e identificar nomes para serem colocados no radar de 
possíveis convocados para o elenco Sub19 e Principal. Em cada Campeonato 
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Brasileiro um relatório detalhado com as características desses atletas tem sido 
entregue a ANDE.  

Para 2018, já estão definidas seis fases de treinamento em que as Seleções Sub19 e 
Principal estarão juntas, se preparando, trocando experiências e formatando uma 
filosofia de jogo similar de forma a criar um perfil/padrão da forma brasileira de 
atuar. Nessas fases irão ocorrer sessões de treino em que todos os atletas estarão em 
campo trabalhando e sessões onde cada grupo tralhará em horários distintos.  

Também estará agregado a esse trabalho uma equipe multidisciplinar envolvendo 
avaliação física e científica, análise de desempenho/rendimento além da estrutura já 
existente de preparação física, psicologia e fisioterapia. Importante destacar também 
o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro como suporte a todo esse planejamento e, 
ainda, colocando à disposição a área de medicina e nutrição.  

As Comissões Técnicas:  

Seleção Principal:  

Técnico: Paulo Cabral  
Auxiliar Técnico: Kleber Coutinho  
Preparador Físico: Anderson Rosa 
Fisioterapeuta: Igor Carrozzini 
Psicóloga: Cecilia Mira Y Lopez  

Seleção sub19:  

Técnico: Rodrigo Terra  
Auxiliar Técnico: Marcos Vinicius Ramos  
Preparador Físico: Fernando Rocha de Faria  
Fisioterapeuta: Igor Carrozzini  
Psicóloga: Cecilia Mira Y Lopez  

  

Calendário Futebol de PC 2018  

SEMANA DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA – 1° FASE de 
14 a 20 de maio CT CPB –  São Paulo/SP  
   
SEMANA 2 – TREINAMENTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA – 2° FASE de 

11 a 17 de junho Sesc Nogueira – Petrópolis/RJ  
   
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUT7 PC – 2ª DIVISÃO de 

02 a 08 de julho Joinville/SC  
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SEMANA DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA – 3° FASE de 
16 a 22 de julho  

Campo Grande/MS  
   
 SEMANA DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA – 4° FASE  
30 de julho a 04 de agosto  
Sesc Nogueira – Petrópolis/RJ  
   
CPISRA WORLD GAMES 2018 –  FUT7 PC e PETRA de 05 

a 17 de agosto  

San Cugat (ESP)  
   
SEMANA DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA – 5° FASE de 

10 a 16 de setembro CT CPB – São Paulo/SP  
   
SEMANA DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA – 6° FASE de 
01 a 09 de outubro ABC FC – Natal/RN  
   
COPA AMÉRICA DE FUT7 PC 
novembro – Quito Equador 

   
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUT7 PC – 1ª DIVISÃO de 
26 de novembro a 02 de dezembro CT Paralímpico – São Paulo/SP  
   
  
  

  

Contato:  

Claudio Garcia- (21) 98476-2878 / (21) 96782-9228 

claudio@ande.org.br Links úteis:  

Vídeo Futebol de PC - http://bit.ly/futpcbrasil  

Vídeo Copa América - http://bit.ly/teaserCA2018  
  

http://bit.ly/futpcbrasil
http://bit.ly/futpcbrasil
http://bit.ly/teaserCA2018
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