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Entenda  
 

A modalidade paralímpica futebol de 7 é uma adaptação do futebol e segue quase todas as regras 
aplicadas ao futebol de campo pela Fédération Internationale de Football Association FIFA). Mas como se 
destina a pessoas com paralisia cerebral ou outros distúrbios neurológicos (decorrentes de acidente 
vascular ou outros traumas cerebrais, por exemplo) responsáveis por comprometimento motor, possui 
algumas adaptações regidas pela Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association (CP-ISRA).  

 
É importante não confundir com o Futebol 7 Society, que é uma modalidade de futebol jogada em 

campo de grama sintética, por atletas sem deficiência.  
 
A classificação dos atletas decorre do nível de deficiência motora que apresentam. A classe mais 

comprometida é a C5 (comum, inclusive, o déficit motor de membros inferiores) e a menos é a C8.  
 

Nas regras desse 
paradesporto é necessária a 
presença de ao menos um atleta C5 
ou C6 durante todo o jogo e não 
pode haver mais de um C8 entre os 
titulares. Caso a equipe não 
apresente o número adequado de 
atletas C5 ou C6, ela ficará com um 
a menos em quadra.  

 
A primeira adaptação se 

refere ao número total de 
componentes da equipe em quadra, 
que é de sete: seis na linha e um no 
gol. Na reserva é possível até cinco 
atletas.  

 
A segunda adaptação diz 

respeito ao campo e ao gol. Estes são menores do que no futebol convencional. Segundo a International 
Federation of Football of CP Football, o tamanho do campo é de 70-75m por 50-55m e o gol é de 5m por 
2m. A marca de pênalti fica a 9.20m da linha de gol.  

 
O tempo da partida também difere do esporte olímpico, pois tem a duração de 60 minutos, 

divididos em dois tempos de 30 minutos. O intervalo é de 15 minutos, assim como no futebol de campo 
convencional.  

 
Outras características específicas do futebol de 7: não há a infração de impedimento, o atleta pode 

realizar o arremesso lateral com apenas uma das mãos, a distância dos atletas adversários no momento do 
tiro livre é de 7m e o goleiro, diferentemente do futebol de 5, deve ter comprometimento (geralmente é 
escolhido um atleta C5). 

 
Em síntese: é um paradesporto que agrada a muitos, assim como a modalidade que o originou, e 

promove melhora da saúde e de qualidade de vida de seus praticantes, além de possibilitar a socialização e 
o aprendizado de habilidades esportivas. 

 
 
 

Adaptado para o português de: <http://www.ifcpf.com/rules> 



 
 

Superando dificuldades para chegar ao alto rendimento 
 

Conquistar um espaço no campo do esporte de alto rendimento paralímpico não foi tarefa fácil 
para os paralisados cerebrais. O processo para a criação de uma organização independente e direcionada 
aos ideais desse grupo demorou a acontecer.  

 
Os primeiros deficientes a criarem um órgão responsável pela promoção de paradesportos foi o dos 

surdos que, em 1924, criou o International Comittee of Sports for the Deaf(CISS).  
 
Em 1960, como consequência das grandes guerras, foi criada a World Veteran’s Association que 

objetivava estudar e promover a prática esportiva para deficientes, principalmente para os soldados 
amputados. Em 1964 houve a sua dissolução, mas em seu lugar ocorreu a criação da International Sports 
Organization for the Disabled (ISOD). A paralisia cerebral estava incluída.  

 
Porém, esta organização oferecia poucas oportunidades para os paralisados cerebrais e, por isso, 

em 1969, em uma conferência internacional de reabilitação, em Dublin, criou-se a International Cerebral 
Palsy Society (ICPS), direcionada a esse segmento populacional. Tal instituição, inicialmente, não objetivava 
promover o esporte de alto rendimento, pois percebia dificuldades em uma classificação justa dos 
comprometidos com a paralisia cerebral, já que o comprometimento motor varia e o déficit cognitivo pode 
ou não estar presente e quando existe também é bastante subjetivo. Por isso, os trabalhos iniciais da 
sociedade foram direcionados ao lazer, bem estar e melhora da qualidade de vida dos deficientes. 

  
Mais uma dificuldade era a dependência da ICPS à ISOD que impossibilitava plenos poderes de 

decisão à primeira. Apenas em 1978 houve a independência da ICPS e a consequência foi a fundação da 
CP-ISRA. Foi nesse momento que se desenvolveu uma política esportiva também voltada ao alto 
rendimento. Esta instituição é até hoje a responsável pela organização, promoção e desenvolvimento dos 
esportes destinados aos deficientes com paralisia cerebral e outras desordens neurológicas.  

 
A CP-ISRA foi fundada no rimeirosFirst Internationl Cerebral Palsy Games em Edinburgo. E, também, 

nesse evento, houve a primeira participação do Futebol de 7 em competições internacionais.  
 
Esta modalidade que serve tanto como prática recreativa como paradesporto de alto rendimento 

possui campeonatos mundiais desde 1982. Estes ocorreram, quase sempre, de quatro em quatro anos. 
Embora existissem várias competições regionais em diversos países, a entrada nas Paralimpíadas foi em 
1984, em Nova Iorque.   

 
Atualmente são mais de 25 países que têm o futebol de 7 como uma opção de esporte adaptado e 

a Europa, berço do processo civilizatório, é o continente com a maior quantidade de adeptos, mais de 10 
países, com destaque para Rússia, Irlanda, Países Baixos e Ucrânia. Provavelmente foi o primeiro lugar a 
acreditar e a lutar para que os paralisados cerebrais tenham condições de participar de paradesportos no 
alto rendimento.  

 
Trajetória paralímpica  

 
1984. Foi neste ano, em Nova Iorque, que o futebol de 7 estreou nas paralimpíadas. A grande 

vitoriosa foi a seleção da Bélgica, mas tal proeza não se repetiu novamente nas edições seguintes. A 
medalha de prata ficou com a Irlanda, seguida pela Grã-Bretanha. Esta edição foi marcada como a última a 
ser realizada em uma sede diferente da dos Jogos Olímpicos.  

 
Foi o que ocorreu no ano de 1988, em Seul: 17 modalidades paralímpicas estavam presentes e o 

futebol de 7 foi para a sua segunda participação. A vitória desta vez ficou com os Países Baixos, a Bélgica, 
que defendia o título, levou a medalha de prata e a Irlanda se manteve no pódio, conquistando o bronze. 



 
 

Na competição seguinte, em Barcelona (1992), os Países Baixos se mantiveram no topo, tendo 
Portugal ficado com o segundo lugar, seguido pela Irlanda que novamente obteve a medalha de bronze – 
por sinal, seria a última vez que a seleção irlandesa subiria ao pódio. 

 
Atlanta, 1996. As Olimpíadas comemoraram 100 anos de existência: a abertura fora realizada pelo 

então presidente dos Estados Unidos da América, Bill Clinton; a simbólica tocha olímpica foi acesa pelo 
maior peso-pesado de todos os tempos, Muhammad Ali. Neste mesmo ano o futebol de 7 comemorava 
sua quarta participação nos Jogos Paralímpicos. Na final entre Países Baixos e Rússia, foi com o placar em 3 
a 2 que a esquadra laranja se tornaria tricampeã; a Espanha ficou em terceiro lugar após vencer os donos 
da casa. 

 
Na edição seguinte, em Sydney (2000), a vice-campeã mostrou a sua força, e desta vez conquistou o 

ouro em cima do ascendente time da Ucrânia. A disputa pelo bronze foi entre países com fortes vínculos, 
Brasil e Portugal travaram um embate acirrado, com a seleção brasileira conquistando a sua primeira 
medalha paralímpica no futebol de 7. 

 
Em Atenas (2004), Ucrânia, Brasil e Rússia se destacaram na competição e foi nesta sequência que 

se estabeleceu o pódio. A sólida seleção ucraniana finalmente conquistara a sua primeira medalha de ouro 
e o Brasil atingira a sua melhor marca olímpica. 

 
Nos Jogos Paralímpicos de Pequim (2008), ocorreram vários recordes expressivos para o 

paradesporto. 20 modalidades foram disputadas nos Jogos e 146 países participaram do evento. O futebol 
de 7 fez parte deste marco histórico. A grande surpresa da edição foi o selecionado do Irã que surpreendeu 
o favorito Brasil na disputa pelo bronze, vencendo por 4 a 0. A disputa pelo ouro ocorreu entre duas 
equipe já conhecidas dos Jogos anteriores: Ucrânia e Rússia travaram uma “batalha”, ambas lutando pelo 
bicampeonato. Assim como na edição anterior, em Atenas, a Ucrânia subiu no lugar mais alto do pódio, 
sagrando-se bicampeã paralímpica. 

 
Aberto oficialmente pela Rainha Elizabeth II, os Jogos Paralímpicos de Londres (2012) também 

obtiveram resultados sociais expressivos. Dentre eles, vale ressaltar a quebra de recordes mundiais (foram 
199 marcas ultrapassadas),o grande número de atletas e países participantes, mais de 4 mil  e 164, 
respectivamente. O cenário das disputas por medalhas no futebol de 7, foi muito símile ao dos Jogos de 
Pequim, novamente Ucrânia e Rússia se encontram na final, mas desta vez o resultando não fora o mesmo, 
a Rússia também obteve o bicampeonato, vencendo por 1 a 0; já na disputa pelo bronze não teve 
alteração, sendo assim, mais uma goleada de 5 a 0 sobre o Brasil, deu ao Irã o terceiro lugar.  

 
Fez História 
 

A Holanda marcou a história do futebol de 7 pelo inédito título de tricampeã nos jogos 
paralímpicos, consecutivamente: em Seul (1988), Barcelona (1992) e Atlanta (1996). Provavelmente 
movido pela grande repercussão, no mundo futebolístico, do desempenho apresentado em 1974 na Copa 
do Mundo, na antiga Alemanha Ocidental, a seleção holandesa ficou conhecida como “Laranja Mecânica” 
ou “Carrossel Holandês” - porque os jogadores circulavam livremente pelo campo com o objetivo de 
acentuar a ofensividade – o futebol de 7 tornou-se uma liderança paralímpica. 
 
Potência Paralímpica 
 
 Sem dúvida a Ucrânia, é um forte selecionado em se tratando de futebol de 7, mas por pouco foi 
desclassificada - a jogar no Parapan-Americano desse ano (2015) em Toronto – quando enfrentou a grande 
potência ucraniana, na Inglaterra no Mundial, também em 2015. A seleção ucraniana foi a primeira a 
garantir seu lugar nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro (2016). Os ucranianos podem ser considerados 



 
 

uma potência, pois foram campeões, consecutivamente, nas Paralimpíadas de Atenas (2004) e Pequim 
(2008), além de vice-campeões em Sydney (2000). 

 
De Olho Neles 

 
Jack Rutter, 24 anos (2015) e atual capitão 

do time da Inglaterra. Pivô no meio de campo 

alcança o recorde de dez gols. Aos 18 anos, no ano 

de 2009, quando foi ao bar com uns amigos, Jack se 

envolveu em uma briga e acabou com serias 

sequelas cerebral e perdeu a audição do ouvido 

direito. Seu sonho antes do acidente era se tornar 

jogador de futebol profissional, pois desde dez anos 

de idade participava do clube da universidade de 

Birmingham City. O paratleta garantiu sua vaga nas 

Paralimpíadas no Rio(2016), graças a vitória 2-0 

contra a Irlanda no Cerebral Palsy World 

Championships de 2015. Destemido e ousado para enfrentar qualquer situação de jogo, Jack adora 

desafios e diz que fará seu melhor nas Paralimpíadas no Rio de Janeiro. 

Futebol de 7, vencendo barreiras também no Brasil 
 
O futebol de campo convencional, no início da década de 1980, vivia o seu período pré-

espetacularização. Salários exorbitantes, carros de luxo, patrocinadores e várias oportunidades no exterior 
ainda não eram comuns nesta época, mesmo para jogadores de clubes famosos e atletas de seleções. No 
final da década o esporte mais popular do mundo passaria por mudanças:  o crescimento das transmissões 
televisivas, o apoio maciço das mídias, o surgimento da internet, entre outros fatores, colaboraram para 
que se tornasse um  mega espetáculo. 

 
 É neste contexto que o futebol de 7 chegou ao Rio de Janeiro. Porém, todas essas características 

que ocorriam no futebol de campo não atingiram o futebol de 7. A falta de apoio institucional e algumas 
dificuldades internas, como a irregular aderência dos praticantes, eram barreiras que prejudicavam o 
esporte. Mesmo assim, a determinação e superação dos atletas brasileiros os levaram a participar pela 
primeira vez da Paralimpíada de Barcelona (1992). Desde então a seleção brasileira de futebol de 7 
participou de várias competições internacionais. E foi na cidade onde o esporte fora introduzido no país, o 
Rio de Janeiro, que o selecionado nacional obteve a sua primeira medalha, com a conquista do terceiro 
lugar no Campeonato Mundial que ocorreu em 1998. Mas foi nos Parapan-Americanos, em 2002 no Chile e 
em 2007 no Rio de Janeiro, que a seleção triunfou e conseguiu conquistar as medalhas de ouro. Já nas 
Paralimpíadas, a maior façanha nacional foi em 2004, em Atenas, quando obteve a medalha de prata. 

 
A seleção brasileira de futebol de 7 vem crescendo de forma significativa nos últimos anos, 

participando efetivamente de jogos nacionais e internacionais, obtendo bons resultados. Em breve, nas 
Paralimpíadas do Rio de Janeiro (2016) os atletas com paralisia cerebral estarão levando as cores 
brasileiras e a possibilidade de conquistar medalha é tangível. 

 
Nosso Destaque 
 

Marcos Yuri Cabral da Costa é o atleta mais novo da seleção brasileira de futebol de 7 e joga na 
posição de meio-campo. Nascido no dia 15 de dezembro de 1993, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), Marcos 
Yuri da Costa já ganhou o ouro no Parapan-Americano de Jovens, em Buenos Aires (Argentina), derrotando 

Paratleta Jack Rutter. Disponível em: 
<http://www.theguardian.com/football/2015/jun/12/england-football-

cerebral-palsy-jack-rutter> 



 
 

o time da casa na final; no mesmo ano de 2013 sagrou-
se vice-campeão na Copa Intercontinental, na Espanha; 
também obteve o título de campeão no Aberto na 
Holanda, em 2014. Apesar da pouca idade, o paratleta 
mostra maturidade, habilidade e velocidade em campo. 
Com classificação funcional C8, começou a jogar 
futebol de 7 no Clube de Regatas Vasco da Gama*, em 
2010. Sempre contando com o apoio da família e com o 
grande incentivo do pai, Yuri – como gosta de ser 

chamado pelos mais íntimos –, jogava futebol desde 
criança em clubes e escolinhas. Otimista e 
entusiasmado com a proximidade dos Jogos 

Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016 (será a sua estreia nas paralimpíadas), Yuri cria grandes expectativas 
nos torcedores, prometendo seu melhor desempenho para o público. 

 
 
 

 
 

  

Paratleta Yuri da Costa. Disponível em: 
<http://www.netvasco.com.br/m/112469/futebol-paralimpico-marcos-

yuri-do-vasco-convocado-para-londres> 



 
 

Para saber mais 
 
CP-ISRA 
<http://cpisra.org/main/sports/football-7-a-side>/ 
 
INTERNATIONAL FEDERATION OF CP FOOTBALL 
<http://www.ifcpf.com/history> 
 
INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE 
<www.paralympic.org> 
 
MELLO, M. T.; WINCKLER, C.; Esporte Paralímpico. São Paulo: Editora Atheneu, 2012.  
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