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RESUMO
INTRODUÇÃO: O Rondônia Clube Paralímpico através do Projeto de iniciação esportiva
em Futebol de Sete – PC contando com a parceria da Associação Nacional de Desporto
para Deficiente – ANDE e o Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB estão fomentando o
esporte para a pessoa com deficiência no Estado de Rondônia na modalidade: Futebol de
Sete PC, desde os anos de 2005 a 2012 o referido projeto acontece na Cidade de Porto
Velho/RO. OBJETIVO: O Projeto visa oferecer atendimento esportivo paralímpico para
alunos com deficiência: Físicas (Paralisia Cerebral) na faixa etária entre 06 á 21 anos
desde que estejam matriculados e freqüentando as escolas públicas, particular ou
especial de ensino. O objetivo da ANDE e CPB com o projeto e revelar novos talentos e
que estes talentos possam representar o Brasil nas Paraolimpíadas do Rio/2016.
METODOLOGIA: O Futebol de Sete – PC é realizado no Estádio Aluízio Ferreira (campo
de futebol) nas quintas feiras no horário de 17h00min as 19h00min e no sábado a
modalidade acontece na sede social Ferroviário Atlético Clube no horário de 10h00min as
12h00min. São ministrados aulas de iniciação, aperfeiçoamento e o treinamento.
Profissionais que desenvolvem suas atividades no Projeto: 01 (um) Coordenador, 01 (um)
Professor de Educação Física e 03 (três) Voluntário do Curso de Fisioterapia. Dentro do
projeto também e realizado várias atividades extras como a classificação funcional em
alunos cadastrados no projeto também são realizadas palestras nas escolas, abordando
vários temas voltados ao esporte paralímpico. As palestras são ministradas por alunos,
professores e familiares. Dessa forma há uma maior integração e interação entre os
alunos do projeto, professores, familiares e a comunidade. RESULTADOS: Vários são os
talentos revelados pelo projeto como o atleta Allisson da Silva Pomenchinki e Mateus
Evangelista Cardoso, ambos foram convocados para a Seleção Brasileira de Futebol de
Sete – PC Sub 21 da ANDE e ambos foram campeões dos Jogos Parapan-Americanos
Juvenil na Cidade de Bogotá/Colômbia em 2009. Também Mateus e Allisson foram
convocados para a Seleção Brasileira de Futebol de Sete – PC adulta da ANDE para
representarem o Brasil na Copa America de Futebol de Sete – PC e Foram também
convocados para representar o Brasil junto as Paraolimpíadas de Londres mais ambos os
atletas do projeto foram cortados dos dois eventos citados. Os alunos do Projeto
representaram Rondônia nas Paraolimpíadas Escolares nos anos de 2009, 2010, 2011 e
2012. No ano de 2009 os alunos do projeto de futebol de sete – PC conquistaram a
medalha de bronze nos jogos, em 2010 ficaram na quarta posição, em 2011 repetiram a
quarta posição e em 2012 conquistaram a sexta posição dos jogos na modalidade de
futebol de sete – PC. Totalizando o Número de medalhas conquistadas pelos atletas do
Projeto foram 02 (duas) medalhas um Ouro nos Jogos Parapan-Americanos em
Bogotá/Colômbia em 2009 e um de Bronze na Fase Nacional das Paraolimpíadas
Escolares no ano de 2009. CONCLUSÃO: Quando a ANDE e o CPB decidiram investir
em projetos na Região Norte do Brasil, acertaram em cheio é na mina em revelar novos
talentos ao esporte paralímpico do Brasil. Essa decisão importante veio apoiar os clubes
que tem um investimento na base do esporte paralímpico brasileiro. O Projeto do

Rondônia Clube Paralímpico é reconhecido na Região Norte, pela sociedade rondoniense
e no Brasil como um projeto inovador em iniciação esportiva para a pessoa com
deficiência.
Palavras Chave: Iniciação esportiva, futebol de sete, revelação de talentos

