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Editorial Coluna

Dentro da glamourização dos grandes atletas, a mídia es-
portiva continua construindo ídolos, vilões, protagonistas 
e coadjuvantes que estão na boca do povo. Mas, incluso 

nesse universo de paixões, será que existe espaço para a hu-
manização de tais agentes? Falo de humanização no sentido de 
educar, formar seres humanos capazes de se representar ple-
namente diante de uma sociedade cheia de diferenças. Nesta 
edição do jornal-laboratório O Fôlego, do Curso de Jornalismo 
da Unifor, indicamos que o caminho é composto por esses dois 
cenários. Muitas vezes, a inclusão social precede as grandes es-
trelas das mais variadas modalidades desportivas. 

Ainda que “tímida” na grande mídia, a palavra inclusão não 
pode ser relegada a um segundo plano. Ela é forte e presente em 
cada atividade desportiva. Tal força se dá pelo amor ao esporte, 
pelo senso de união e também pelo sentimento de comunidade 
que existe dentro das pessoas. Oferecer oportunidades, inde-
pendentemente de ser na sua própria localidade, permite sonhar. 
O “eu ou ele” dá lugar ao “nós”.  

Em Fortaleza, no bairro do Titanzinho, o exemplo é levado 
adiante. Naquele lugar de gente humilde e batalhadora, berço 
de vários atletas renomados do surfe nacional, projetos são rea-
lizados e levam esporte, educação e inclusão social a crianças 
e adolescentes. O IPOM (Instituto Povo do Mar) trabalha nessa 
frente, assim como o projeto A Maré Vida, que parece fazer uma 
ode ao próximo e ao mar.  

Dentro do contexto esportivo, trabalha duro uma gama de 
agentes, que constituem uma espécie de “lado B” do espor-
te. Trata-se de gente que vem batalhando por maior reconheci-
mento e colhendo boa reputação no meio. 

No futebol americano cearense, o amadorismo ainda é a re-
gra, mas o amor ao esporte passa por cima das dificuldades es-
truturais e o nosso Estado vem ganhando cada vez mais respei-
to. A busca por atenção também se expande à turma do rugby e 
do badminton nas praças alencarinas. 

Nesta edição, damos destaque também para o papel que a 
Universidade de Fortaleza promove durante os finais de semana. 
Se as praças, ruas e demais espaços urbanos da quinta maior 
capital brasileira não são mais tão convidativos, nada melhor 
que um espaço seguro, amplo, cheio de opções de lazer e de 
esporte espalhados por mais de 720 mil metros quadrados. 

No futebol, apesar de o centro das atenções estar nos gra-
mados, uma turma vem ganhando muita importância. Res-
ponsáveis diretos por um olhar mais científico dentro das qua-
tro linhas do campo, os analistas de desempenho são uma 
realidade na grande maioria dos clubes europeus. No Brasil, 
a realidade não é a mesma, mas o futuro do futebol indica um 
caminho que provavelmente será sem volta. A modernidade 
também tem o seu lado bom.

A pós séculos de proibições e res-
trições não somente para praticar 
esportes, mas também para assis-

tir campeonatos, as mulheres puderam 
conquistar seu espaço em diferentes 
modalidades e consolidar-se como atle-
tas. A oportunidade não veio facilmente: 
foi somente durante os Jogos Olímpicos 
de 1900 que mulheres puderam compe-
tir. Na ocasião, apenas duas categorias 
— tênis e golfe — tiveram a participação 
feminina. Esta, porém, era considerada 
extraoficial, e as competidoras recebe-
ram apenas um certificado de participa-
ção dos jogos.

O número de categorias permitidas 
para mulheres aumentou com o tempo, 
ainda restringindo-se, porém, o contato 
físico. Foi com a francesa Alice Milliat 
que os primeiros passos rumo à mudan-
ça foram dados, a partir da criação da 
Federação Esportiva Feminina Interna-
cional (FEFI), em 1917. Com a FEFI, a 
reivindicação pela participação feminina 
em mais modalidades ganhou uma voz.

Em 1936, o Comitê Olímpico Interna-
cional (COI) reconheceu mulheres como 
atletas olímpicas pela primeira vez. A 
conquista foi importante, mas também 
revelou um aspecto preocupante quando 
analisada em uma linha do tempo. So-
mente em 2012 as mulheres adquiriram 
o direito de participar em todas as mo-
dalidades olímpicas. Ora, se os simples 
direitos ao reconhecimento como atletas 
e à prática de esportes foram restringi-
dos por 76 anos, quantas décadas mais 
serão necessárias para que o destaque 
na mídia e o investimento conferidos às 
mulheres se equiparem aos que são con-
cedidos a homens desde a origem das 
grandes competições? 

É impossível dizer que não há talen-
to o bastante para ser reconhecido. Ao 
longo desta trajetória de conquistas ob-
tidas a duras penas, muitas mulheres 
provaram suas habilidades, superando 
inclusive os competidores cativos. Em 

1896, como forma de protestar contra a 
proibição da participação de mulheres 
na primeira edição dos Jogos Olímpicos 
da era moderna, a grega Stamati Revithi 
realizou o percurso da maratona do lado 
de fora do estádio, completando-o em 
quatro horas e meia e conquistando um 
índice melhor que o de muitos homens 
que disputavam a prova.

O Brasil tem outros grandes exem-
plos. Em 1932, aos 17 anos de idade, a 
nadadora brasileira Maria Lenk foi a pri-
meira sul-americana a participar de uma 
Olimpíada.  O feito é considerado um 
marco histórico para o esporte nacional, 
apesar de a jovem não ter subido ao pó-
dio. Ela ainda é a única mulher a entrar 
para o hall da fama da natação. Mais tar-
de, em 1964, Aída dos Santos tornou-se 
a primeira mulher brasileira a participar 
de uma final olímpica. classificando-se 
em quarto lugar no salto em altura na 
competição de Tóquio.

A edição de 1996 das Olimpíadas foi 
particularmente importante, pois não 
apenas o segundo, mas também o primei-
ro lugar do pódio na categoria estreante 
vôlei de praia foram ocupados por duplas 
brasileiras: Jacqueline Silva e Sandra Pi-
res foram medalhistas de ouro após ven-
cerem Adriana Samuel e Mônica Rodri-
gues, que levaram a prata. A jogadora de 
basquete Hortência Marcari foi a primeira 
brasileira a entrar para o hall da fama do 
basquete feminino, e chegou a contabili-
zar 3.160 pontos em 127 partidas.

Grande estrela de sua área, a ginasta 
Daiane dos Santos também fez história 
ao se tornar a primeira pessoa no Brasil 
a conquistar uma medalha de ouro em 
uma edição do Campeonato Mundial. Já 
no futebol feminino, o primeiro nome a 
ser lembrado é o de Marta Vieira da Sil-
va, eleita cinco vezes pela Fifa como a 
melhor jogadora de futebol do mundo, 
além de ser a artilheira da seleção brasi-
leira com o maior número de gols marca-
dos, totalizando 117.

Barbara Câmara
Estudante de jornalismo

Renato Borges
Estudante de jornalismo

O esporte socializa, 
reconhece e conhece

A história das mulheres no esporte
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Bicampeão nordestino. 
O Asa Branca Rugby 
realiza treinamentos 
aberto ao público em 
ponto turístico de 
Fortaleza.

Airton Nogueira e David Mota 

A lenda diz que o rugby surgiu em 
1823, com William  Webb  Ellis, 
estudante da Escola de Rugby, na 

Inglaterra. Ele teria pegado a bola de fu-
tebol com as mãos e seguido com ela até 
a linha de fundo adversária. Na época, 
cada escola inglesa jogava a sua própria 
forma de futebol (football) e a primei-
ra a ter suas regras escritas foi o futebol 
de Rugby, em 1845.  

No Brasil, o esporte chegou em 1894 
pelas mãos de Charles Miller, o mesmo 
que trouxe o futebol para a cidade de 
São Paulo. Miller chegou com a bola e 
as regras do rugby na cabeça e realizou o 
primeiro jogo de rugby no Brasil. 

O esporte pode ser jogado nas cate-
gorias de 15, 11, 10 ou 7 jogadores. Já o 
beach rugby é praticado na praia. A cate-
goria de sete jogadores foi recentemente 
disputada nos jogos olímpicos Rio-2016 
por ter jogos mais curtos, com dois tem-
pos de 40 minutos. Suas regras são sim-
ples e valorizam a disciplina dos atletas. 

Oito equipes praticam o esporte em 
nosso Estado: duas do Interior — o Au-
rora Rugby Club e o Araripe Soldiers (de 
Juazeiro do Norte) — e seis  da Capital — 
Tubarões, Asa Branca, Centuriões, Ser-
tões, Leoas e Valkírias. O clube mais anti-
go do Estado é o Sertões, criado em 2007. 
O clube mais vitorioso é o Asa Branca, 
com nove títulos, incluindo duas Copas 
Nordeste. O clube foi fundado em 2008. 

Apesar dos títulos, as dificuldades 
financeiras apresentam-se como grande 
desafio. Informa Fred Ribeiro, fundador 
do clube:  “Por questão de custo com 
viagens, os grupos da Liga Nordeste 
foram divididos  por áreas geográficas, 
onde os campeonatos estaduais fossem 
realizados no seu grupo e os classifica-
dos jogariam com os clubes de outros 
Estados. Por isso, a primeira rodada do 
campeonato cearense foi também a pri-
meira rodada do nordestino”.

As categorias mais praticadas no Cea-
rá são o rubgy XV, o de sete jogadores e o 

Tag RugbyRegras básicas do Rugby

Embora o rugby possa parecer 
novo para muita gente, é uma 
prática quase comum nas 
aulas de educação física das escolas 
europeias. O tag rugby, por exemplo, 
é um jogo de iniciação ao rugby, fácil 
de jogar, divertido e seguro. Pode 
ser praticado por equipes de 5 a 
7 jogadores, mesmo em espaços 
reduzidos e com pisos duros, como 
os que habitualmente existem nas 
nossas escolas. O objetivo do jogo 
é marcar o try, ou seja, ultrapassar 
a linha de try adversária com a bola 
nas mãos, não sendo necessário, no 
entanto, tocar com a bola no solo.

beach rugby. O Asa Branca tem o elenco 
de três equipes de XV, mas há dificulda-
de de reunir todo o grupo, já que muitos 
atletas têm outras atividades e  os  com-
promissos os impedem de ter uma  fre-
quência competitiva dentro do clube. 

O esporte teve crescimento de pro-
cura após tornar-se modalidade olím-
pica: “A  CBRu  (Confederação Brasilei-
ra de  Rúgbi) tem trabalhado de forma 
intensa com divulgação. Chegou a pro-
mover jogos da seleção brasileira no 
estádio do Pacaembu com transmissão 
pela TV aberta. Também houve mais 
transmissões pela TV fechada”, afirma 
Fred Ribeiro. 

“Embora tenha apoio da Federação, a 
seleção brasileira ainda tem nível inferior 
em relação a outros países da América 

Rugby é alternativa de prática 
esportiva na praia de Iracema 

• A bola pode ser chutada ou passada com as mãos. No caso de passe, a 
bola somente poderá ser lançada para trás e, no caso do chute, somente 
para a frente. Entretanto, no time que ataca, quem estiver à frente do 
chutador está impedido até que seja posto em jogo de alguma forma. 

• A partida deve ser conduzida por um árbitro e dois bandeirinhas. Já nos 
jogos profissionais é necessária a presença de mais um árbitro. Este 
segundo utiliza recursos de replay de vídeo para tirar dúvidas quanto à 
validade de algum passe. 

• O tackle ou teco (derrubar outro jogador) só é permitido quando o atleta 
estiver segurando a bola. É uma infração de grande gravidade derrubar o 
adversário com as pernas ou passar rasteira em qualquer jogador. 

• O jogo deverá ser paralisado quando a bola sair pela lateral, quando for 
cometida alguma infração ou quando algum ponto for marcado. 

• Algumas infrações comuns: segurar a bola quando caído no chão, 
derrubar um atleta sem a posse de bola, tentar derrubar um dos jogadores 
enquanto estiver caído no chão etc. 

do Sul. A Argentina, por exemplo, chega 
a disputar torneios sul-americanos com 
a terceira força de seu elenco. Uruguai e 
Chile são outros países  onde  o esporte 
está em processo de expansão”, diz o fun-
dador do Asa Branca.

O capitão  Miler  Romão, no Asa 
Branca desde a sua fundação, foi 
atleta garimpado nos treinamen-
tos de sábado. Para ele, o que dificul-
ta o rugby no Ceará é a falta de divul-
gação: “É uma modalidade que não é 
tão falada na mídia. Aqui tem atletas 
que bancam a inscrição de torneio do 
próprio bolso. Quando temos uma 
competição fora do Estado, temos 
ainda que arcar com viagens”.

O Asa Branca promove treinamento 
aberto ao público, aos sábados. O espor-

te é de bastante contato físico, disposi-
ção e interesse em aprender. 

O desafio para manter o clube ati-
vo em competições não é a ausência 
de atletas. O que mantém o Asa Bran-
ca é uma parceria com um pub em 
Fortaleza, cujo proprietário é o vice-
-presidente do clube. O Asa Branca 
também tem parceria com uma  em-
presa têxtil que fornece coletes de 
treinamento.

O clube está disponível para vo-
luntários em assessoria de comu-
nicação e de fisioterapia. Além  de 
enriquecer o conhecimento, o está-
gio voluntário serve na prática para 
criação de portfólio e experiências 
que serão levadas para quem quiser 
seguir a carreira esportiva. 

O clube coleciona títulos desde a sua fundação. Atualmente o Asa Branca é bicampeão nordestino. Foto: Stephan Eilert
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Projeto “Badminton School”, do educador 
Rainot Santos, busca revelar novos talentos do 
esporte e tirar crianças da ociosidade.

Airton Nogueira

No Estado do Ceará, o professor 
de educação física Rainot San-
tos tenta levar o badminton para 

crianças da periferia de Fortaleza. Ele é 
vice-presidente da Federação Cearense 
de Badminton, a Febace, e, com o proje-
to “Badminton School”, busca, além de 
tirar as crianças da ociosidade, formar 
futuros atletas da modalidade, que está 
em crescimento no Brasil. 

Para o professor, as dificuldades apa-
recem em razão do desconhecimento 
do público. “Muitas pessoas não conhe-
cem nem a modalidade. Chega momen-
tos que eu tenho que mostrar a minha 
camisa para as pessoas perceberem de 
qual esporte estou falando”.  

Além dessas dificuldades de divulga-
ção do esporte, falta material para o uso. 
“O projeto teria mais adeptos hoje se ti-
véssemos um incentivo para compra de 
material. Até guardamos raquetes mais 

Badminton: esporte acessível 
para aulas de educação física

As crianças do projeto “Badminton School”, projeto que procura novos talentos para a prática do esporte. Foto: Acervo pessoal

Durante a inauguração do Centro de Formação Olímpica em 2013, com o governador da 
época, Cid Gomes. Foto: Acervo Pessoal
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Atletas do projeto “Badminton School” durante os Jogos Escolares da Juventude de 2016 
em João Pessoa-PB. Foto: Acervo Pessoal

Educador Rainot Santos orienta os alunos do projeto “Badminton School. Foto: Acervo pessoal

História do badminton

Foi na Índia que o badminton nasceu, com o nome de poona. Oficiais ingle-
ses a serviço naquele país gostaram do jogo e o levaram para a Europa. O 
“poona” passou a se chamar badminton quando, na década de 1870, uma 
nova versão do esporte foi jogada na propriedade de Badminton, perten-
cente ao Duque de Beaufort’s, em Gloucestershire, Inglaterra. 

Em 1934, foi fundada a Federação Internacional de Badminton (IBF), com 
nove membros: Canadá, Dinamarca, Escócia, França, Holanda, Inglaterra, 
Irlanda, Nova Zelândia e País de Gales. Sua sede permanece em Glouces-
tershire/ING. Nos anos seguintes, mais países se tornaram membros, espe-
cialmente após a estréia do esporte nas olimpíadas de Barcelona, em 1992. 
Hoje existem 130 países membros da IBF.
 
Em 1995, o badminton foi incluído nos XII Jogos Pan-Americanos de Mar 
del Plata, Argentina, e foi jogado novamente em 1999, nos XIII Jogos Pan-
-Americanos em Winnipeg, Canadá. Depois disso, a modalidade se firmou 
no evento. Em 2007, nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, o Brasil 
conquistou sua primeira medalha na competição. O feito histórico foi alcan-
çado pelos atletas Guilherme Kumasaka e Guilherme Pardo, que conquista-
ram medalha de bronze na categoria de dupla masculina. 

Como se joga badminton

Objetivo e regras do jogo 
O jogo é acompanhado por um árbitro. Cada jogador usa uma raquete para 
bater na peteca. O objetivo do jogo é fazer com que a peteca toque o cam-
po do adversário, passando por cima da rede. Quando isto acontece, é con-
tabilizado um ponto. Quando o jogador joga a peteca para fora da quadra, o 
ponto é contabilizado para o adversário. O jogo é dividido em três games de 
15 pontos. O jogo é vencido pelo jogador ou dupla que ganhar dois ou três 
games (sets). Os jogos individuais femininos são realizados em três games 
de 11 pontos. 
  
 Curiosidades
- A peteca de badminton possui 16 penas de ganso. 
- O badminton é o segundo esporte mais praticado no mundo. É muito po-
pular em países asiáticos como, por exemplo, Cingapura, Índia, Indonésia, 
China, Paquistão, Japão e Tailândia. 
 - O badminton é um jogo muito rápido e a peteca pode atingir uma veloci-
dade superior a 300 km/h numa raquetada. 

O Projeto Badminton School funciona na Escola Municipal Enf. Maria Viviane Benevides 

Gouveia, no bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza. Os treinos ocorrem às terças, quintas 

e sextas das 18h às 20h. 

Para conhecer mais sobre a Federação Cearense de Badminton (Febace), acesse: https://

www.facebook.com/febace

resistente para atletas de competição.”  
Outro problema é a questão do apoio 

financeiro. “Aqui nós já deixamos de 
participar de competições por não con-
seguir o dinheiro da viagem. Quando 
competimos em outros Estados, geral-
mente ficamos em alojamentos, por 
ser mais barato. Nesse ano tivemos que 
fazer pedágio pra conseguir a quantia 
financeira das viagens e competições”, 
relata Rainot.

Em 2016, dois de seus atletas conquis-
taram a medalha de prata com os atletas 
Gabriel Santos e Paulo Victor na catego-
ria de dupla masculina, nos Jogos Esco-
lares da Juventude, em João Pessoa, ca-
pital da Paraíba. Em 2017, outra prata foi 
conquistada com a dupla mista Fernanda 
Pascoal e Luan de Oliveira perdendo a fi-
nal para uma dupla do Sergipe. 

Para o educador, os problemas de 
divulgação do esporte partem muitas 
vezes dos profissionais de educação fí-
sica, já que o badminton é um esporte 
totalmente acessível. “O badminton é 
um esporte escolar. Existem raquetes 
no mercado a partir de R$ 30,00. Ge-
ralmente se compram as petecas em 
um kit de seis peças. A rede de badmin-

ton custa cerca de R$ 200,00 e tem uma 
vida útil em média de cinco anos. Sem 
contar que uma quadra poliesportiva 
pode ter espaço para até três quadras 
de badminton”. 

Tênis x badminton 

Entre os esportes de raquete, o tênis 
acaba sendo o mais lembrado, pois o 
Brasil já teve Gustavo Kuerten como 
melhor tenista do mundo no início da 
década de 2000. Para Rainot, variações 
do esporte acaba tornando-se mais po-
pulares em Fortaleza. “Quando falo em 
divulgação aqui no Ceará, o que tem um 
pouco mais de visão é o beach tennis, 
até mesmo por questões climáticas. O 
badminton está começando a ser divul-
gado por conta dos Jogos Olímpicos de 
2016”, afirmou Rainot Santos. 

O professor identifica o crescimento 
da modalidade no Interior do Estado. A 
cidade de Quixadá, que sediou o Cam-
peonato Cearense de 2017, tem o proje-
to chamado “Viva o Badminton”. Por lá, 
o professor Luis Carlos de França, que 
levantou o esporte no Piauí, está fazen-
do um trabalho de expansão do esporte 
na faculdade católica da região.

Serviços
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Desde o começo dos anos 2000, nas areias da Praia de Iracema, nos 
campos e estádios da Capital, o público vem abraçando o futebol 
americano e, mesmo com difi culdades na infraestrutura de times locais, 
não faltam empenho e força de vontade para o progresso 
da modalidade esportiva.

Davi Piancó e Matheus Miranda

No Brasil e em Fortaleza, a existência 
do futebol americano é uma verda-
deira prova de amor à modalidade. 

A falta de apoio fi nanceiro e governa-
mental é a principal barreira desta cami-
nhada para alcançar o sucesso. Mesmo 
sendo o esporte que mais cresce no Bra-
sil, como aponta um estudo de audiên-
cia feito pela fi lial brasileira da ESPN, a 
prática ainda é um pouco restrita a al-
guns grupos. Segundo a emissora, com-
parando-se a audiência da NFL (Natio-
nal Football League) em 2013 com a da 
temporada passada, houve um aumento 
de 800% nas transmissões televisivas de 
canais fechados. O último Super Bowl 
(fi nal do campeonato) bateu a marca de 
62% de televisores ligados.

Por ser um esporte amador, os jo-
gadores, em sua grande maioria, não 
recebem salário fixo, trabalhando em 
outras atividades. Os atletas têm suas 
rotinas específicas que se encaixam da 
maneira mais adequada às suas roti-
nas. Os locais onde ocorrem os treinos 
são estabelecidos por meio de parce-
rias, voluntárias ou não. A equipe 
cearense do Roma Gladiadores tem 
uma parceria com a AESP (Academia 

Estadual de Segurança Pública), onde 
treinam aos domingos, pela manhã. 
Toda a logística da equipe tem que se 
adequar ao dia e horário cedidos para 
os treinamentos.

Superando adversidades

Várias ligas amadoras e semiamado-
ras de futebol americano existem no 
Brasil. A Liga Nordeste, por exemplo, 
é dividida em 10 equipes de Estados 
nordestinos variados. As viagens, em 
sua maioria, são feitas por via terrestre, 
demorando longas horas e até mesmo 
dias. O alto custo dessas viagens é ou-
tro desafi o a se enfrentar. José Mota, 31, 
presidente e atleta da equipe Roma Gla-
diadores, lembra que em uma das par-
tidas realizadas na última temporada, 
teve que pagar do próprio bolso junto 
com outros atletas, para disputar uma 
partida. Afi nal de contas, o auxílio que a 
Secretaria de Esportes dá não é sufi cien-
te. “A Secretaria de Esporte e Lazer nos 
ajuda para conseguirmos fretar um ôni-
bus. Afi nal, estamos indo representar o 
Estado no esporte”, comenta. Por não 
ter uma cobertura midiática massiva, o 
números de anunciantes ainda é baixo.

Como a entrada de capital é pouca e 
o esporte é de alto custo, todas as des-

Aspectos amadores são uma das caracteristicas que marcam o futebol americano em Fortaleza. Foto: Arquivo pessoal

O futebol americano cresce 
nos gramados de Fortaleza

Atleta equipado 
para a prática 

do esporte. 
Foto: Matheus 

Miranda

Desde o começo dos anos 2000, nas areias da Praia de Iracema, nos 
campos e estádios da Capital, o público vem abraçando o futebol 
americano e, mesmo com difi culdades na infraestrutura de times locais, 

Atleta equipado 
para a prática 

do esporte. 
Foto: Matheus 

Miranda

pesas são divididas entre os prati-
cantes: dos uniformes da partida, do 
lazer e de viagem aos materiais de 
treinamento e traslado para jogos 
em distâncias consideravelmente 
longas. Um dos principais em-
pecilhos para a expansão da 
categoria no País é a falta de 
aporte fi nanceiro. O exemplo 
a ser seguido é o do basquete 
cearense, que, após ser apoia-
do por grandes marcas, teve 
um verdadeiro boom, ganhan-
do espaços cada vez maiores na 
mídia local. O futebol americano segue 
nessa corrente de crescimento, buscan-
do alçar voos cada vez maiores.

Por ser um esporte de alto contato 
físico, contusões são “normais” nesse 
esporte. Mota, que inclusive está con-
tundido, ressalta a importância do uso 
completo dos materiais de segurança. 
“Na partida que realizamos em Olinda 
(PE), eu e outro atleta nos contundimos 
no joelho. Acho que volto só em 
julho, no começo da próxima 
temporada. Ou seja, o mate-
rial de proteção é muito impor-
tante! É fundamental!”, afi rma.

O futebol americano pode parecer 
violento à primeira vista, mas é preci-
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Fortes embates denotam a rotina da modalidade. Foto: Alê Machado

so diferenciar o contato físico da vio-
lência. Ao se aprofundar nas regras do 
esporte, você percebe que a modalidade 
é técnica e tática. Assim, muitos atletas 
têm mais de uma função em campo, 
chamando atenção quando comparado 
ao nosso futebol, no qual os jogadores 
têm apenas uma posição, sendo relati-
vamente mais fácil de se praticar.

Novas táticas e jogadas são estuda-
das diariamente pelos membros das 
equipes. Um dos técnicos da equipe do 
Roma Gladiadores, Victor Jardel, 35, 
um dos mais antigos praticantes de fu-
tebol americano no Estado, afi rma que 
essa mudança de jogadas e de estra-
tégias improváveis faz a diferença em 
muitas partidas.

Jardel conta que conheceu o esporte 
por intermédio de seu irmão, quando 
viu uma reportagem comentando que 
tinham trazido a “bola oval” aqui para 
Fortaleza. ‘‘Meu irmão me chamou para 
irmos no treino e acabei indo com ele e 
me interessando. Daí em diante, eu to-
mei gosto e nunca mais parei de prati-
car’’, comentou.

Outro time do Estado, o Ceará Ca-
çadores, integra a elite do futebol ame-
ricano no País. O assessor de imprensa 
da equipe, Giuliano Vandson, 35, afi rma 
que, por ser um time de primeiro esca-
lão, existe uma parceria com o Estádio 
Presidente Vargas (PV). Por terem mais 
recursos, quando comparados com ou-
tras equipes do Estado, os Caçadores lo-
cam o estádio para a realização de suas 
partidas, com todas as taxas devida-
mente pagas. O contrato de aluguel com 
o PV é similar ao das equipes de futebol 
como Fortaleza e Ceará, por exemplo.

Ações de marketing são realizadas 
nos locais de jogos e shoppings da Capi-
tal. Vandson entrou no Ceará Caçadores 
em junho de 2015, após observar que 
esportes amadores não recebiam tanto 
espaço na mídia estadual e até mesmo 
nacional. “O que me motiva a continuar 
lutando pelo crescimento do futebol 
americano é ver a modalidade crescen-
do. E,    em um futuro próximo, poder 
olhar para trás e ver que tudo valeu a 
pena e que fi z parte disso tudo desde o 
início. Quando o futebol americano for 
uma potência no Brasil, eu vou ter orgu-
lho de dizer que desde lá no comecinho 
a gente tava ralando, levantando essa 
bandeira”, relata esperançoso.

A paixão pela modalidade esportiva

Sem o mesmo prestígio norte-ameri-
cano, o desenvolvimento da modali-
dade em nosso País acontece apenas 
em número de jogadores, organização 
de torneios e dedicação dos atuantes 
para elevar a modalidade a patama-
res relevantes no cenário nacional. 
Privilégios como uma boa estrutura e 
patrocínio, poucos times de Fortaleza 
têm a sorte de ter.

O futebol americano, no contexto 
brasileiro, ainda briga para conseguir 
seu espaço. Vale salientar que o es-
porte consegue reunir praticantes de 
todo e qualquer biotipo. Gordos ou 
magros, altos ou baixos, todos têm 
espaço nesse jogo, que tem um alto 
índice de inclusão social quando com-
parado a outras modalidades. ‘‘Existe 
todo tipo de jogador no futebol ameri-
cano. Todos têm um papel importante 
no funcionamento das equipes. Aqui 

sempre cabe mais um. O importante é 
somar’’, falou José Mota.

Esse estilo de esporte tornou-se 
popular devido aos times que se for-
maram nas principais universidades 
americanas, que adaptaram o rugby, 
esporte comum na Europa e Oceania. 
Este foi ganhando popularidade, pois 
os jogadores passaram a correr com 
a bola nas mãos enquanto jogavam. 

‘‘Comecei a jogar rugby e dois anos 
depois conheci o futebol americano 
e me encaixei demais. Gostava do 
esporte. Me dava muito bem, mas, 
como eu já tinha esse desejo pelo 
futebol americano, foi aí que eu co-
mecei a praticar’’, relata João Paulo, 
32, coordenador defensivo e atleta do 
Roma Gladiadores.

Apesar da falta de estrutura, a mí-
dia local ainda tem receio em querer 
se aprofundar mais sobre a modali-
dade esportiva. ‘‘É um desconheci-
mento generalizado. São poucos os 
nomes do jornalismo cearense que 
procuram saber como é o funcio-
namento do futebol americano aqui 
em Fortaleza. Existe um acomoda-
mento de alguns, mas a maioria de-
les já procuram, perguntam, querem 
entender mais sobre o esporte, que 
vem crescendo a cada ano’’, falou 
Giuliano Vandson.

A prática do esporte cresce ao lon-
go dos anos aqui no Brasil. Não é à 
toa que a popularidade e familiarida-
de com a festa norte-americana cres-
cem a cada nova temporada da NFL. 
De acordo com o site Global Web In-
dex, o Brasil é o terceiro do mundo 
em número de fãs da Liga, com 19,7 
milhões de telespectadores, perden-
do apenas para os Estados Unidos, 
com 117 milhões, e o México, com 
23,3 milhões.

As redes sociais também contri-
buem para a propagação. Por meio 
delas, é possível encontrar tudo o 
que se quer saber, da história do 
time até vídeos de jogadas ou parti-
das completas. Os jogadores, atletas 
e equipes divulgam o seu trabalho 
pela internet, que é uma ferramen-
ta democrática, abrangendo todas as 
mídias sociais.

O preço do futebol americano

Com a falta de apoio financeiro, 
qualquer valor apresentado para se 
gerir um clube de futebol americano 
em nosso País é alto. Segundo Vand-
son, para se gerir um clube como 
o Ceará Caçadores, por exemplo, 
os números giram em torno de R$ 
10.000,00 por mês. Este valor é usa-
do para locação de equipamentos, 
estádio para realização das partidas, 
compra de material esportivo, com-
pra de equipamentos de segurança 
e até mesmo pagamento de gasolina 
para carro de atletas que moram em 
outros Estados e vêm para a capital 
cearense em dias de treino. 

Para se gerir um clube de futebol 
americano no Brasil, principalmen-
te no eixo Norte/Nordeste, é preci-
so, acima de tudo, força de vontade 
e amor. Os contratempos são co-
muns. Então, são o amor pela mo-
dalidade e a vontade de vê-la conti-
nuar nessa crescente que movem o 
esporte no Brasil.

“O que me motiva 
a continuar lutando 

pelo crescimento do 
futebol americano 

é ver a modalidade 
crescendo. E, em 

um futuro próximo, 
poder olhar para 

trás e ver que tudo 
valeu a pena e que 
fi z parte disso tudo 

desde o início.”
Giuliano Vandson

Assessor de imprenssa do 

Ceará Caçadores
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O projeto A Maré Vida foi fundado em junho 
de 2016, na Praia do Futuro, em Fortaleza, 
com o objetivo de transformar o surfe em um 
esporte acessível a todos, independentemente da 
condição física ou mental.

Barbara Câmara, Isabelle Coutinho                    

e Rodrigo Caravajal

A ideia surgiu de um sonho comum 
entre três pessoas, com o objeti-
vo de fazer a diferença na vida do 

próximo. Luís Gustavo, 40, dono da es-
cola PF Surf School (Escola de Surfe da 
Praia do Futuro), Raíssa Forte, 29, edu-
cadora física, e Camila Lima, 30, médi-
ca acupunturista, decidiram encorajar 
e oferecer a estrutura necessária para 
atender pessoas com defi ciência física 
ou mental, oferecendo-lhes novas pos-
sibilidades por meio do surfe.

“É uma conexão na forma de você 
ajudar o próximo e de arrancar um sor-
riso dessas pessoas. Eles relatam que a 
vida deles é ali, entre quatro paredes. 
O habitat é trancado. E com essa pos-

sibilidade de poder resgatá-los, a gen-
te vem utilizando o surfe, que tá aí e 
é nosso, é de graça, para poder trazer 
eles de volta à sociedade. E a sensação 
é maravilhosa e única! O preço é ini-
gualável. O que a gente sente aqui, nin-
guém pode comprar isso”, afi rma Luís 
Gustavo, dono da PF Surf School e um 
dos idealizadores do projeto.

A educadora física Raíssa Forte era 
aluna da escola PF Surf School quan-
do decidiu unir suas experiências 
anteriores e pessoas com deficiência 
para fundar o projeto com  Gustavo 
e Camila. “Eu acredito que o surfe é 
uma ferramenta de transformação. 
Não só na transformação dos alunos 
como o Mercinho e o Rafael, mas tam-
bém de outras pessoas que não têm 
deficiência, mas que surfarão ao lado 

de pessoas com deficiência e vão ter 
a consciência de que o surfe realmen-
te transforma. Transformou a minha 
vida, a vida deles e vai transformar a 
vida de todo mundo”, destaca Raíssa.

Camila Lima, médica acupunturis-
ta, também possui uma longa histó-
ria de relação e doação com o projeto 
A Maré Vida. Ela conheceu Gustavo 
quando ainda era aluna de surfe, e de-
cidiu fundar o projeto com ele e Raís-
sa. “É muito gratifi cante ver a felici-
dade deles, de vir à praia e de ver eles 
na água. E, pra mim, a sensação é de 
que às vezes a gente reclama por muito 
pouco, que a gente não valoriza tanto o 
que a gente tem ou o que a gente faz. E 
nós vemos os meninos com tantas difi -
culdades e, ainda assim, se divertindo 
e se esforçando para vir surfar e tendo 
objetivos e correndo atrás. A gente se 
inspira com eles”, revela Camila.

Além das aulas de surfe, o projeto A 
Maré Vida também vem promovendo 
a construção de pranchas ecológicas 
feitas de garrafas PET, além de ofere-
cer sessões de acupuntura para os pais 
e cuidadores que vêm acompanhan-
do a rotina de desafios e superação 
de seus familiares que participam do 

projeto. E para os jovens que sentem 
vontade de participar das aulas, mas 
não têm condições de ir até a Praia do 
Futuro, a sede do projeto, a equipe se 
dispõe a levar toda a estrutura por vá-
rios locais de Fortaleza.

Segundo Gustavo, Raíssa e Cami-
la, o projeto ainda tem muito o que 
melhorar e acrescentar na vida dessas 
pessoas. O trabalho, porém, está cres-
cendo e deverá impactar ainda mais 
vidas de forma gratuita. Hoje, A Maré 
Vida se mantém por meio da colabo-
ração dos idealizadores e do lucro da 
PF Surf School, que atende outros jo-
vens da região.

Heróis do bairro

O surfe acessível é capaz de impactar 
mais que a vida de seus praticantes. Foi 
com a implementação desse esporte, 
por meio de projetos sociais, que a praia 
do Titanzinho conseguiu, aos poucos, se 
distanciar da realidade de perigo e risco 
constante que a estigmatizava.

O professor Francisco Serafi m Car-
neiro, conhecido como Duda Carneiro, 
tem 36 anos e pratica o surfe desde os 
11. Ele ensina o esporte em aulas par-
ticulares e em um projeto social no 

Na onda da solidariedade
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Gustavo e Émerson, momentos 
antes de caírem no mar. 
Foto: Isabelle Coutinho

Gustavo e Émerson. Foto: Isabelle Coutinho

Passo a passo da fabricação 
da prancha de stand up com 
garrafas PET

Saiba mais

1º Dia
- Tirar rótulos;
- Limpar;
- Cortar as extremidades superior e inferior de 50 
garrafas, de modo a fi car cada uma com a dimensão 
de 17 cm (esses pedaços serão usados para fazer as 
emendas);
- Lixar as extremidades de todas as garrafas, para 
aumentar a aderência da cola.

2º Dia
- Infl ar 60 garrafas com ar;
- Formar as longarinas de garrafas, colando garrafas 
inteiras nos conectores (duas longarinas com seis garrafas, 
duas com sete garrafas e quatro com oito garrafas).

3º Dia 
- Tirar as ligas que vamos usar para deixar as longarinas 
fi rmes;
- Iniciar colagem lateral posicionando as fi leiras no 
modelo fi nal por mais 12 horas.

4º Dia
- Aplicar os canos PVC;
- Finalizar com a aplicação do EVA.

Obs: Selecionar garrafas (modelos específi cos), 
verifi cando se não têm furos e se não estão 
amassadas ou danifi cadas.

Titanzinho, por meio da DC Escola 
de Surf. “A gente não mistura as coi-
sas. No projeto tem mais recreação, a 
gente passa algumas coisas da técnica 
de surfe pra eles, e a aula particular é 
mais aprofundada com o aluno. Às ve-
zes, o aluno não sabe de nada, e a gente 
tem que ensinar ele a nadar, colocar na 
água, acompanhar em tudo. No proje-
to, tem uns meninos que já surfam, que 
já são pré-competidores, então a gente 
trabalha com eles mais no dia a dia”, ex-
plica Duda Carneiro.

Dos 150 alunos da escola, 30 per-
tencem à comunidade local e aten-
dem às aulas por meio do projeto so-
cial. Para Duda, o esporte mudou a 
realidade do bairro. “O surfe aqui no 
Titanzinho é tudo. Aqui é um bairro 
que era muito perigoso. O Serviluz era 
um bairro muito perigoso. Até hoje, as 
pessoas não acreditam que dá pra fi car 
tranquilo vindo aqui. Mas hoje, com o 
surfe e tudo que tá acontecendo, dá pra 
acreditar na paz e na tranquilidade que 
a comunidade tem agora. Além do nos-
so projeto, tem a Escolinha Benefi cente 
do Carlos Alexandre e outros projetos 
que estão sendo abertos por surfi stas 
profi ssionais”, diz Duda Carneiro.

Sobre os alunos do bairro, o pro-
fessor explica que “quando eles saem 
da escola, eles vêm pra cá. A gente faz 
atividades com eles, tem um grupo de 
psicologia que vem atender, tem aula 
de inglês. Pra gente, é super gratifi can-
te trabalhar com eles, porque a gente 
tira eles da ociosidade. Apesar de mui-
tos jovens do nosso bairro desviarem 
pra esse caminho mau, a gente quer 
trazer eles pro projeto, pra mostrar 
uma nova qualidade de vida com o 
surfe. Na real, queremos formar um 
cidadão”, revela.

Alguns adolescentes participan-
tes do projeto social já consegui-
ram vagas para trabalhar em em-
presas como jovens aprendizes, 
por meio do contato com empre-
sários que são alunos particulares 
da DC Escola de Surf. “Isso acaba 
melhorando a própria comunida-
de. A gente não consegue abraçar todo 
mundo, mas, como tem muito projeto 
aqui, cada um acaba fazendo a sua par-
te”, afi rma o professor.

Nascido e criado no Titanzinho, 
Duda Carneiro cresceu em meio a pro-
jetos sociais que, segundo ele, desperta-
ram seu desejo de trabalhar na área logo 

na infância. “Eu dizia que um dia ia ser 
campeão e abrir um projeto pra colocar 
os meninos. E deu certo. Nem tudo é 
maravilha, mas é gratifi cante. O sorriso 
de uma criança paga tudo”, conclui.

Dos ares aos mares

Em 1995, quando tinha apenas 22 
anos, Emerson Martins Paiva sofreu 
um acidente de carro que o deixou 
tetraplégico. Naquele dia, a partir do 
momento em que recobrou sua cons-
ciência, ele soube que sua vida nunca 
mais seria a mesma.

Durante três anos, Emerson fi cou 
internado na enfermaria do hospital 
Sarah Kubitschek e aposentou-se da 
profi ssão de paraquedista. Segundo ele, 
os primeiros seis meses foram os piores 
porque demorou até se conformar com 
a nova realidade. Depois de um ano, co-
meçou a fazer trabalhos de reabilitação 
e novas possibilidades surgiram. “A par-
tir daquele momento, eu vi que minha 
vida não tinha acabado, que um mundo 
novo tinha sido aberto”, revela Emerson.

Desde então, o ex-paraquedista leva 
sua vida da maneira mais ativa possí-
vel. A natação foi o esporte que esco-
lheu para si, e que o acompanhou por 
17 anos. Durante esse tempo, ele con-
quistou dois campeonatos estaduais e 
um nordestino da sua categoria.

Foi no surfe, porém, que Emerson 
se redescobriu. Há quatro anos e meio, 
por coincidência, Emerson encontrou 
Gustavo, “conhecido de longa data,” que 
fundou uma escola de surfe na Praia do 
Futuro e desenvolvia atividades volta-
das pra pessoas com defi ciência.

Tão logo Emerson começou o novo 
esporte, pôde experimentar o que, se-
gundo ele, foi a melhor sensação da sua 
vida. “Quando eu entrei, desci a pri-
meira onda e caí, eu me encontrei ali 

dentro, sozinho. Foi a melhor experiên-
cia do mundo, da minha vida”, conta 

Emerson, com brilho no olhar.
Depois disso, o surfe virou 

rotina para Emerson, que pra-
tica o esporte pelo menos duas 
vezes por semana. Tornou-se 
amigo e inspiração para todos 

que convivem com ele na PF Surf 
School (Escola de Surfe da Praia do 

Futuro). O ex-paraquedista sabe que 
poucos como ele têm essa oportunida-
de, e, por isso, tomou como uma mis-
são de vida trazer outras pessoas com 
defi ciência para o surfe, para mostrar 
que um recomeço sempre é possível e 
que limites existem para serem ultra-
passados. “Sua vida pode ser difícil o 
quanto for, eu sou tetraplégico, mas, se 
você não desistir desse sonho, você vai 
chegar lá”, afi rma.

Gustavo e Émerson, momentos 
antes de caírem no mar. 
Foto: Isabelle Coutinho

Sobre os alunos do bairro, o pro-
fessor explica que “quando eles saem 
da escola, eles vêm pra cá. A gente faz 
atividades com eles, tem um grupo de 
psicologia que vem atender, tem aula 
de inglês. Pra gente, é super gratifi can-
te trabalhar com eles, porque a gente 
tira eles da ociosidade. Apesar de mui-
tos jovens do nosso bairro desviarem 
pra esse caminho mau, a gente quer 
trazer eles pro projeto, pra mostrar 
uma nova qualidade de vida com o 
surfe. Na real, queremos formar um 

Alguns adolescentes participan-
tes do projeto social já consegui-
ram vagas para trabalhar em em-
presas como jovens aprendizes, 
por meio do contato com empre-
sários que são alunos particulares 
da DC Escola de Surf. “Isso acaba 
melhorando a própria comunida-
de. A gente não consegue abraçar todo 
mundo, mas, como tem muito projeto 
aqui, cada um acaba fazendo a sua par-

Nascido e criado no Titanzinho, 
Duda Carneiro cresceu em meio a pro-
jetos sociais que, segundo ele, desperta-
ram seu desejo de trabalhar na área logo 

Futuro e desenvolvia atividades volta-
das pra pessoas com defi ciência.

Tão logo Emerson começou o novo 
esporte, pôde experimentar o que, se-
gundo ele, foi a melhor sensação da sua 
vida. “Quando eu entrei, desci a pri-
meira onda e caí, eu me encontrei ali 

dentro, sozinho. Foi a melhor experiên-
cia do mundo, da minha vida”, conta 

Emerson, com brilho no olhar.
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tica o esporte pelo menos duas 
vezes por semana. Tornou-se 
amigo e inspiração para todos 

que convivem com ele na PF Surf 
School (Escola de Surfe da Praia do 

Futuro). O ex-paraquedista sabe que 
poucos como ele têm essa oportunida-
de, e, por isso, tomou como uma mis-
são de vida trazer outras pessoas com 
defi ciência para o surfe, para mostrar 
que um recomeço sempre é possível e 
que limites existem para serem ultra-
passados. “Sua vida pode ser difícil o 
quanto for, eu sou tetraplégico, mas, se 
você não desistir desse sonho, você vai 
chegar lá”, afi rma.
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Renato Borges

É impressionante como sabemos 
pouco sobre o jogo que jogamos 
nossa vida toda”. A frase de Vitor 

Frade, um dos mais importantes teóri-
cos do futebol, ajuda a compreender que 
o esporte vem passando por alterações, 
a começar pela própria iniciativa de 
“pensar fora da caixa”, reconhecer o au-
todesconhecimento em um meio onde 
cada um se julga conhecedor de tudo, 
principalmente imprensa, torcedores, 
dirigentes e, pior, até profi ssionais den-
tro de clubes.

Em um meio vaidoso, “verdades” 
são ditas e exercitadas a todo momen-
to. Quer um exemplo? Números. É 
inegável que podem nos dizer muito, 
principalmente durante os 90 minutos, 
mas será que isolados, da forma como 
sempre são mostrados, conseguem nos 
traduzir muito? Não. Assim como cada 
informação, precisam ser contextualiza-
dos. Precisam das perguntas certas para 
nos mostrarem algo.

O conhecimento é marca importante 
na formação e evolução de equipes que, 
de diferentes formas, marcaram época. 
O tempo passa, os agentes mudam, mas 
o estudo, a convergência de diferentes 
setores do conhecimento e os relaciona-
mentos entre profi ssionais continuam 
sendo fundamentais para ter discerni-

mento a respeito de si e também sobre 
os adversários.

Transformando números em 
conhecimento

No futebol, os números aparecem o 
tempo todo. Em transmissões ou até na 
boca do povo, nunca se viu tanta ênfase 
sobre a posse de bola e fi nalização, por 
exemplo. Dentro das esferas dos clubes, 
os profi ssionais da análise de desem-
penho precisam fi car atentos. Não que 
fi quem relegados somente a isso, mas, 
em seu ofício, precisam transformar 
um simples número em conhecimento 
a serviço do clube.

Os números, como representações de 
um fato que acontece dentro de campo, 
podem ser denominados como dados. 
Por exemplo: determinado jogador per-
correu 6 km na última partida. O dado, 
em si, não signifi ca muito. É preciso pôr 
o dado em contexto, ou seja, transfor-
mar o dado em informação e, princi-
palmente, saber dar um signifi cado ao 
dado. Isso é informação. Por exemplo: 
determinado jogador percorreu 6 km, 
enquanto outros colegas da mesma po-
sição costumam percorrer entre 9 e 11 
km. Já melhorou, certo? 

Colocar a informação em contexto e 
dar-lhe um signifi cado nos permite che-
gar a um conhecimento. O conhecimen-
to é aonde pretendemos chegar desde o 

momento em que nos deparamos com 
um simples número. Por exemplo: o 
jogador percorreu, no mínimo, 3 km a 
menos que os jogadores da sua mesma 
posição. Isto se deve a uma opção tática? 
A uma defi ciência física? Se isto se deve 
à segunda opção, é preciso montar trei-
nos específi cos para que o atleta consiga 
cumprir a função com maior qualidade. 

Os números são parte fundamental 
do processo de análise de desempenho. 
São os conhecidos scouts, defi nidos 
como uma ferramenta de coleta e aná-
lise quantitativa de tudo o que aconte-
ce dentro das quatro linhas, sendo, de 
forma geral, o principal meio utilizado 
para coleta de ações. 

Álvaro Martins, analista de desem-
penho das categorias de base do Ceará 
Sporting Club, dá o exemplo. “Quando 
a gente leva em consideração o futebol 
sem o contexto, não é que não faça sen-
tido, mas faz muito menos sentido. Por 
exemplo, se a análise quantitativa for 
posse de bola, passes certos, passes erra-
dos, todas essas que eu disse são extre-
mamente vazias. Agora, se o quantitati-
vo for chutes de dentro da área após um 
contra-ataque em que roubamos a bola 
no nosso campo de ataque, aí começaria 
a fazer mais sentido porque tu consegue 
caracterizar o tipo de fi nalização”. 

É preciso fazer as perguntas ade-
quadas. O analista de desempenho é 
um agente a serviço do clube e, com o 
avanço da tecnologia, ela mesma se tor-
na uma grande aliada. Claro, tal combi-
nação só tem efetividade se estivermos 
prontos para entender o esporte de ma-
neira ampla. O ser humano é o agente 
condutor do processo.

Nas últimas décadas, a função ga-
nhou força e projeção. Atualmente, o 
setor de análise de desempenho é um 
entre vários setores que representam 
um aspecto de profi ssionalização den-
tro do futebol. Trata-se de um caminho 
sem volta, do conhecimento acoplado às 
potencialidades existentes no clube. 

O que faz um analista?

A função de analista de desempenho 
pode ser muito bem explicada por 
meio da defi nição de Bruno Baque-
te, graduado em Educação Física pela 
Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) e profi ssional com ampla 
experiência em clubes do Brasil. “Aná-
lise individual dos atletas em treinos, 
jogos e fora do campo; análise coletiva 
de equipes em jogos e treinos; análise 
do adversário individual e coletiva-
mente. Dentro dessas funções, temos 
subdivisões que vão desde a análise 
comportamental do atleta até a análise 
das suas ações no jogo com controles 
subjetivos, quantitativos e qualitativos 
de seu desempenho, que precisa ser en-
tendido como algo complexo.” 

O trabalho é intenso e demanda a co-
leta e análise de dados técnicos (passes, 
cruzamentos, fi nalizações etc.), táticos 
(identifi cação e análise de padrões de 
jogo, mapas de calor etc.), físicos (velo-
cidades de atletas, distâncias, desloca-
mentos da bola e de atletas ao caminhar, 
correr etc.) e até psicológicos (número 
de cartões, reclamações etc.).

Outros autores também apontam di-
ferentes tarefas. Podemos citar o mapea-
mento de atletas que interessam à comis-
são técnica e, claro, podem futuramente 

De fundamental importância no meio, o setor de 
análise de desempenho chegou para fi car. É um 
caminho sem volta rumo ao conhecimento.

Análise de 
Desempenho: 
a modernidade 
a serviço do 
futebol
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Em terras 
alencarianas

Saiba mais

E como é a situação dos nossos 
clubes cearenses? Segundo in-
formações das assessorias de 
Ceará e Fortaleza, os dois maio-
res clubes do Estado, repassa-
das em outubro, o número de 
profissionais no setor de análise 
de desempenho não é superior 
a dois. Ou seja, a realidade por 
aqui persegue o que acontece 
em nosso País.  “É um desconhe-
cimento mais técnico, até porque 
a maioria dos dirigentes dos clu-
bes brasileiros não têm um co-
nhecimento minucioso da área. 
Então, é realmente a minoria que 
tem a preocupação de entender a 
importância da área, assim como 
foi o psicólogo no futebol alguns 
anos atrás”, conclui Hannover 
Xavier.

semanais pra discussão de todos os que-
sitos. E realmente, a gente vê o que o 
Corinthians é”.

Levando em consideração os clu-
bes europeus, a divisão de funções é 
praticada de cabo a rabo. Existe, por 
exemplo, a divisão de tarefas como ob-
servação, estatística, edição de vídeos 
e perfil psicológico dentro dos setores 
de análise de desempenho. De acordo 
com César Andrade, executivo da em-
presa SportsTec, 99% dos clubes euro-
peus possuem recursos tecnológicos, 
enquanto, em terras tupiniquins, ape-
nas 20% conseguem aproveitar o setor 
adequadamente. 

Percebendo a importância da força 
do coletivo, David Lopes nos explica 
como pode funcionar dentro do contex-
to do futebol.

“A comissão técnica, em geral, 
abrangendo a área clínica, médica, fisio-
terapia, fisiologia, tem que trabalhar in-
tegrada. Cada um tem o seu setor, cada 
um tem as suas informações, mas tudo 
é muito integrado. É óbvio que eu não 
posso interferir no sistema de fisiologia. 
O que passarem, a gente tem que acatar, 
mas o que eu passar também é impor-
tante. A gente faz as nossas reuniões 
periódicas com a comissão técnica jun-
to com a área clínica, até porque tem 

O futebol está inserido também em smart-
phones. Foto: Arquivo Pessoal

“Com o constante feedback entre os setores do clube, os vídeos são importantes meios de 
coleta de informações.”. Foto: Banco de imagens

fazer parte de uma negociação. Também 
existe o rastreamento de atletas das cate-
gorias de base, em treinos, jogos e com-
portamentos extracampo, para o caso 
de uma posterior ou imediata transição 
base/profissional. 

“O analista de desempenho pode in-
fluenciar no jogo, mas depende de como 
o clube está estruturado para tal coisa. 
Por exemplo, até onde eu sei, no profis-
sional do Corinthians, são quatro a cinco 
analistas que vão estar fazendo análises 
estatísticas e diversas outras coisas en-
quanto o jogo ocorre. No intervalo, eles 
descem pro vestiário e passam algumas 
informações”, afirma Álvaro Martins.   

No Brasil, fatores financeiros e até 
mesmo o desconhecimento inviabi-
lizam, para muitos clubes, a possi-
bilidade de se ter um departamento 
de análise com muitos profissionais. 
Hannover Xavier, analista de desem-
penho da Next Academy (projeto es-
pecializado em levar jovens do Brasil 
pros Estados Unidos para estudar e 
jogar), acredita que o profissional “em 
alguns quesitos é bem sobrecarregado, 
principalmente nos clubes”.

Entretanto, existe um clube que pode 
ser considerado como um modelo na-
cional para o ofício. Como exemplifica-
do antes por Álvaro Martins, este clube 
é o Corinthians. David Lopes, que tra-
balhou como analista de desempenho 
e auxiliar técnico na campanha do vi-
ce-campeonato do Ferroviário de 2017, 
não poupa elogios ao clube paulista.

“Em 2013, fiz um estágio no Corin-
thians com o Tite. Fui pra trabalhar na 
área técnica, fazer um estágio. Passei um 
ano inteiro, acompanhei bastante o sis-
tema na área de fisiologia, fisioterapia, 
análise, área clínica, técnica. E pra você 
ter uma ideia, no setor de análise de de-
sempenho, são 10 pessoas trabalhando. 
São três cargos de chefia, os auxiliares, 
o pessoal da técnica. Se não me engano, 
eles têm uma sala de 30 metros quadra-
dos, vários computadores, telões”. 

Hannover Xavier não hesita em citar 
o clube do Parque São Jorge e também 
é só elogios ao Tite, atual treinador da 
seleção brasileira de futebol. Pra ele, este 
é o modelo a ser seguido: “Ele viu que 
os analistas de desempenho estavam 
sobrecarregados e criou uma equipe de 
12 pessoas, com uma sala, com reuniões 
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atleta que, por exemplo, está semilesio-
nado ou propício a uma lesão.”

As reuniões entre analistas e de-
mais setores acontecem em intervalos 
de poucos dias, dependendo da sema-
na, da competição e principalmente 
da carga de jogos. Às vezes, acontecem 
até diariamente. Então, no plano das 
ideias, o que pode ser analisado como 
um ponto positivo e o que pode ser 
negativo durante os treinos e jogos? 
Qual a linha a ser seguida para ajudar 
na consecução do objetivo do clube? 
Segundo Hannover Xavier: “Geral-
mente existem reuniões semanais só 
para a discussão de resultados. A gen-
te passa umas duas horas ou mais. Em 
cada quesito entrando em um con-
senso. Não que você não possa pensar 
fora da caixa, mas você precisa ter um 
padrão a ser seguido de acordo com a 
realidade do clube”.

Entretanto, sabemos que a subje-
tividade impera nos estudos e inter-
pretações dos fatos. Existem casos de 
treinadores, aqui no Brasil, que não se 
importam muito com feedbacks. 

“Na Europa é um pouco diferente. 
Não é que o analista tenha a decisão aci-
ma do que o treinador vai decidir, mas o 
treinador precisa ter mais contato com 
o analista. É uma obrigação. Aqui no 
Brasil, não. O analista está ali, se você 
quiser usufruir, tu pode usufruir”, expli-
ca Hannover Xavier. 

Dentro de campo, muitas vezes, 
acontece o mesmo. Não à toa, muito se 
fala em egos, confl itos e vaidades dentro 
de uma equipe de futebol. As barreiras 
são imensas, mas, para superá-las, Da-
vid aponta que a solução mais viável é 
alcançada através de muito trabalho e 
clareza na comunicação.

“Você pode pegar o atleta, o treina-
dor ou até presidentes, dos mais cultos 
aos menos cultos. É incrível como existe 
uma vaidade muito grande. O que eu 
consigo fazer no dia a dia? É tentar en-
xergar como é cada atleta e tentar, aos 
poucos, buscar a confi ança pra conse-
guir passar as informações”.

E não é só o analista que precisa estar 
atento a esses mínimos detalhes. Álvaro, 
em uma oportunidade que teve no Esto-
ril, de Portugal, relatou uma experiência 
que presenciou com o treinador Fabia-
no Soares, que estava recentemente no 
Atlético/PR. 

“Ele gostava muito de separar 
grupos, mesmo que fosse pra passar o 
mesmo conteúdo, pra passar conteúdos 
sempre curtos antes dos treinos. Eram 
cinco minutos de vídeos com dez ou 
treze jogadores, depois eles trocavam 
de lugar com o outro grupo. Todos 
tinham exatamente o mesmo feedback 
do treinador. E ele fazia duas ou três 
vezes por semana. Ele evitava fazer no 
primeiro treino pós-jogo, pros caras 
fi carem um pouco mais relaxados. No 
dia seguinte é outro conteúdo. Isso era 
uma dinâmica boa.”

Tanta tecnologia pra quê?

O alargamento das possibilidades ins-
trumentais disponibilizadas resulta na 
utilização de metodologias com recur-
sos cada vez mais sofisticados. Com 
isso em mente, a coleta e gerencia-
mento de dados vêm sendo auxiliados 
pela enorme capacidade de registro e 
memorização de computadores a ser-
viço dos profissionais do futebol.

Segundo David Lopes, “a função 
do analista precisa de uma área técni-
ca bem apurada. Um sistema de infor-
mática de qualidade, uma internet de 
qualidade, câmeras de vídeo, máqui-
nas fotográficas. O que você imaginar 
de tecnologia é necessário”.

Os recursos tecnológicos, se bem 
aproveitados, podem potencializar 
significativamente a velocidade e qua-
lidade das análises. Porém, devemos 
lembrar que é o profissional quem 
qualifica dados, os transforma em in-
formação para depois contextualizá-la 
e obter o conhecimento.

O uso dos chamados softwares, 
programas para coleta, observação, 
manipulação, redirecionamento ou 
até modificação de dados, é de gran-
de valia no meio. Na escolha de um 
software, faz-se necessário considerar 
o fornecimento de informações con-
textualizadas e em conformidade com 
o modo de jogar utilizado por uma 
equipe, com as ideias de um treinador. 

Os softwares não se restringem so-
mente à realidade dos grandes clubes 
de futebol. Hannover Xavier diz que 
“dentro da realidade de alguns clubes 
nacionais a nível de Série B, os softwa-
res utilizados aqui já são bem eficien-
tes pra realidade dos clubes”. 

Essa realidade, em suas devidas 
proporções, se estende até a clubes de 
divisões inferiores, como é o caso do 
Ferroviário. David Lopes, profissional 
com passagens pelo “Ferrão”, traba-
lhou de forma solitária como analista, 
na última temporada. 

“Era eu, eu e eu. Como é que eu fa-
zia o scout? Nos jogos, na análise dos 
vídeos. O que era mais importante, 
eu coletava no vídeo e fazia o scout. 
Alguns atletas, individualmente, 
me pediam: Davi, quantos passes eu 
acertei? Então, eu ia analisando indi-
vidualmente para cada atleta que me 
solicitava, mas isso me dava muito 
trabalho porque é muito complicado 
fazer isso sozinho”.

O acesso aos softwares “geralmen-
te é feito pela assessoria de comuni-
cação do clube”, segundo Hannover 
Xavier. Em sua experiência pelo Ceará 
Sporting Club, quando estagiou em 
2013, ele lembra que “são programas 
simples de bases de cálculo, porém, a 
demanda das dimensões táticas neces-
sita de alguns programas estrangeiros. 
São programas de scout, de análise tá-
tica e análise de desempenho de perfil 
técnico também”.


