
 
 

 

NOTA OFICIAL 

08/03/2021 

 

O Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), reconhecido por lei como órgão integrante 

do Sistema Nacional do Desporto (SND), vem a público declarar seu posicionamento contrário 

em relação à reclassificação do campeão paralímpico André Brasil. Com julgamento marcado 

para a próxima terça-feira, 9 de março, na justiça comum da Alemanha, o nadador, com o apoio 

jurídico do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), tenta reverter a decisão do Comitê Paralímpico 

Internacional (IPC) de considerá-lo, depois de 14 anos de carreira, inelegível para o esporte 

paralímpico.  
 

O CBCP é um órgão recente no Brasil, no entanto, sua criação ocorre para somar esforços e 

trazer melhoras ao esporte para pessoas com deficiência no país.  Pela responsabilidade, 

experiência do seu corpo humano e representatividade junto aos clubes, associações e 

entidades que desenvolvem a prática paradesportiva, formadoras de atletas com deficiência, faz-

se necessário esclarecer o que o caso do André Brasil e de outros atletas que foram 

reclassificados antes dele reflete negativamente na credibilidade do esporte para pessoas com 

deficiência, na vida e carreira dos atletas, além de colocar em risco a estrutura financeira do 

esporte e também de exercer um papel de excluir as pessoas com deficiência ao invés de incluir.  
 

Há quase dois anos, André Brasil passou por uma reclassificação (a primeira após mudanças 

nas regras de avaliação definidas em 2018) antes de uma competição internacional em São 

Paulo. Em um mesmo dia, ele foi analisado por duas bancas de especialistas que não o 

considerou apto à classe S10 nos nados livre, costas e borboleta. Como não há categoria acima, 

o brasileiro ficou inelegível, com exceção das provas de nado peito (que não é a especialidade 

dele), após 14 anos de carreira, 14 pódios paralímpicos, 32 mundiais e 21 parapan-americanos. 
 

A subjetividade da classificação funcional se tornou um pesadelo dentro do esporte paralímpico 

a medida em que atletas antes classificados pelo próprio IPC são contestados e, até mesmo, 

retirados do sistema sem que suas deficiências tenham mudado. O que ocorre, na maioria dos 

casos, é a evolução da habilidade dos atletas. André Brasil, por exemplo, treinou quase quinze 

anos para se tornar cada vez mais eficiente. Frise-se que atletas de alto rendimento se dedicam 

aos treinamentos diários para melhorar sua performance, independe se são olímpicos ou 

paralímpicos.  
 

É importante ressaltar que a partir do momento que o IPC age de forma a excluir um atleta como 

o André do cenário esportivo, ele, além de se contrapor a uma decisão adotada anteriormente, 

traz à tona uma discussão séria sobre a qualidade do sistema de classificação mundial. Alguns 



 
 

 

questionamentos começam a surgir como: o que se faz com as medalhas de uma pessoa que é 

considerada inelegível? Porque André foi banido do esporte paralímpico se tem a mesma 

deficiência de antes? Será que o esporte, que de forma geral é uma grande ferramenta de 

inclusão, seguirá o caminho da exclusão?   

 

Sem respostas plausíveis, a reputação do movimento paralímpico acaba arranhada. O CBCP 

entende que o caminho da classificação funcional tem prejudicado os países e eliminado pessoas 

de maneira brusca.  

 

Em relação ao Brasil, o IPC produziu equívocos contra nosso país em praticamente todos os 

ciclos desde 1992. O primeiro a sofrer a injustiça ao ser reclassificado foi Luiz Claudio Alves 

Pereira nos Jogos de Barcelona, 1992. Quatro anos depois, nas Paralimpíadas de Atlanta, foi a 

vez Sueli Guimarães. Luís Silva passou pelo processo nos Jogos de Sidney, em 2000. Clodoaldo 

Silva, nos Jogos de Pequim, em 2008, e o André Brasil, em 2018.  

 

Depois da proporção que o esporte paralímpico tomou no Brasil e no mundo, não existe mais 

motivo para o sistema de classificação contar com subjetividades. O esporte paralímpico é visto 

hoje com mais profissionalização. Atletas de vários países se tornaram ídolos e exemplos para 

a sociedade. Eles são os responsáveis diretos por algumas mudanças de paradigmas, por 

representar e inspirar outras pessoas com ou sem deficiência e, principalmente, por transformar 

o olhar da população em relação às habilidades e capacidades das pessoas com deficiência.  

 

Ao compreender que a classificação pode acabar com a carreira do atleta, bem como a 

credibilidade do esporte paralímpico, definitivamente, esse não pode ser um ambiente pautado 

por incertezas. Por isso, é urgente que ocorram mudanças nesse sistema que sejam mais 

baseadas na ciência e na medicina, com olhar especial para o corpo físico e mental dos atletas.  

Caso contrário, atletas que se tornaram grandes representantes dos seus países correm o risco 

de serem descartados de uma hora para outra.  

 

A responsabilidade dos órgãos nacionais e internacionais que trabalham no setor é grande. Não 

se pode admitir que o esporte que é uma das principais ferramentas de inclusão sirva para excluir 

pessoas e acabar com suas carreiras abruptamente.  
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