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No país da Copa, o 
futebol como ciência
Pesquisas desenvolvidas na UFJF contribuem para entender 
o perfil de jovens jogadores, treinar goleiros e compreender a 
identidade do futebol brasileiro

Raul Mourão
Repórter

Goooool!

A regra é clara: na ciência, um gol não é 

apenas um gol. Na tentativa de encontrar 

explicações para quase tudo, pesquisadores 

investigam desde o aproveitamento da bola 

lançada pelo goleiro, o perfil do jovem jogador 

à influência da profissionalização na conquista 

de prêmios e as relações entre o trimestre de 

nascimento do atleta e seu desempenho. Se 

você é torcedor, também está sendo observado 

por músicos e comunicadores sociais, ainda mais 

quando entoa hinos ou adapta canções. Na área 

de tecnologia, prepare-se para a Copa do chip na 

bola, ou footbyte.

Na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

mais de 50 livros, artigos, monografias, disserta-

ções e teses já foram elaborados sobre futebol. 

É uma amostra de que ciência e esporte querem 

jogar no mesmo time, principalmente em ano 

de Copa do Mundo, no Brasil, que pode oferecer 

novas fontes de interesse para os estudos. Se a 

pergunta “Quem vai ganhar o mundial?” perpas-

sa as 32 seleções do campeonato, várias outras 

movem os pesquisadores. Conheça-as.

 O PAI DO FUTEBOL?
Os questionamentos começam pela própria 

história do futebol no Brasil que pode ser 

reescrita. Juiz de Fora (MG) pode ter sido o 

berço desse esporte e de muitos outros no 

país, considerando os registros de partidas 

realizadas, na cidade, no Instituto Metodista 

Granbery.  A versão mais aceita atualmente é a 

de que o futebol chegou ao solo tupiniquim em 

1894 pelo brasileiro Charles Miller. Em abril de 

1895, foi registrada a primeira partida oficial, 

em São Paulo, entre funcionários da São Paulo 

Gás Company e da São Paulo Railway.

No entanto, os registros do Arquivo Histórico 

do colégio, em Juiz de Fora (ver foto na página 
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34), mostram que a bola teria rolado primeiro no 

campo mineiro em 1893 entre Gregos e Troianos. 

Há duas anotações nesse ano no livro “Regis-

tro de Notas e Matrículas do Granbery – 1890 

a 1897”. A primeira, de 10 de março, informa 

simplesmente: “Inaugurou foot-ball and tennis”. 

A segunda, de 24 de junho, traz relato de com-

petições, como salto em distância e em altura. 

“Houve também Indian Club; Tennis, Patecca 

e Foot-ball entre Gregos e Troianos. Muitos 
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pelos professores da Faculdade de Educação 

Física e Desportos (Faefid) da UFJF, Maurício 

Bara, Marcelo Matta, José Augusto Pereira, José 

Marques Novo Júnior e Renato Miranda.

No caso da paternidade do futebol no Brasil, o 

meio de campo embola quando surgem mais 

versões sobre a origem desse esporte no país. 

Há quem reivindique a introdução na cidade do 

Rio de Janeiro, no campo do Paissandu, entre 

1875 e 1876, ou em Jundiaí, na região metropo-

litana de São Paulo, em 1882, por Mr. Hugh. De 

fato, o futebol foi mais bem promovido fora 

das escolas e clubes pelo empenho de Charles 

Miller, conforme o pesquisador Ronaldo Helal, 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(Uerj). Nessa história, John Lander só não pode 

ficar esquecido no banco de reserva. Enquanto 

isso, a bola rola. Ou melhor, outras pesquisas são 

elaboradas. Uma delas é sobre características de 

jogadores brasileiros.

 

PERFIL DE JOVENS 
ATLETAS
Imagine-se como o responsável por escalar um 

time de garotos de 13 e 14 anos (categoria sub-

15) e outro de 15 e 16 anos (sub-17) para um clube 

tradicional em busca de novos talentos. Entre 

eles há dois tipos de perfis: aqueles com alto 

desempenho físico, robustos, altos e outros com 

performance física, estatura e massa corporal 

medianas. Quais biotipos escolheria para compor 

os times? Um detalhe: as habilidades para 

conduzir a bola são similares. Lembre-se de que 

grandes atletas começaram cedo até serem con-

vocados para times profissionais: Neymar, Ro-

naldo, Messi, Cristiano Ronaldo. A boa escolha é 

importante. Questões como essa estimularam 

o professor da Faefid da UFJF, Marcelo Matta, a 

desenvolver pesquisa de doutorado, defendida 
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Alvo de pesquisa: 
jogadores do Bonsucesso 
Futebol Clube, no Bairro 
Industrial, Zona Norte 
de Juiz de Fora, em 
mais um dia de treino. 
O clube reúne cerca de 
200 meninos, entre 5 
e 17 anos, da cidade 
e também de Matias 
Barbosa (MG), há 19 anos

amigos assistiram, o Collegio Mineiro brilhantou 

(sic) a ocasião. Teve foguetes, bandeiras etc. 

Serviu-se lunch na varanda.”

A mescla de português com erros de grafia 

e inglês nas anotações feitas à mão são do 

americano John McPhearson Lander, o primeiro 

reitor do Instituto. Ou podemos chamá-lo do pai 

do futebol no Brasil em vez de Charles Miller? O 

coordenador do Arquivo Histórico e do Museu do 

Granbery, Ernesto Giudice Filho, prefere não en-

trar na polêmica, mas lista mais uma evidência 

do pioneirismo juiz-forano. “Existe uma carta, 

datada de 1892, escrita pela filha de Lander, que 

diz que o pai havia retornado da Inglaterra nesse 

ano com um livro de regras, um par de calçados 

e uma bola. Suponho que os calçados tenham 

sido parecidos com as chuteiras”, afirma o 

documentalista. Apesar de ter o registro, poucas 

publicações abordam os jogos em Juiz de Fora. 

Uma delas é o Atlas do Esporte no Brasil on-line, 

no capítulo sobre o esporte na cidade, escrito 
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em março de 2014, na Universidade do Porto 

(Portugal). O estudo foca o efeito da maturação 

biológica no desempenho do atleta. “Jovens que 

nasceram no dia 1º de janeiro competem com 

outros nascidos em 31 de dezembro do mesmo 

ano. São 12 meses de diferença – em adulto isso 

não apresenta problema, mas em crianças e 

adolescentes sim. Torna-se mais preocupante se 

considerarmos que uma faixa etária (sub-15, por 

exemplo) é composta por futebolistas de dois 

períodos de nascimento, de 13 e 14 anos. Esse 

fenômeno, muito observado no futebol, mostra 

que a maioria dos futebolistas das equipes de 

formação nasceu no primeiro quartil do ano 

(janeiro, fevereiro e março), fato explicado pela 

influência da maturação.” São aqueles em que 

a idade cronológica, marcada na carteira de 

identidade, não condiz exatamente com o aporte 

físico, parecem garotos mais velhos, desenvolvi-

dos fisicamente.

Nesse chamado efeito da idade relativa, ado-

lescentes com desenvolvimento biológico mais 

avançado costumam ter melhor desempenho fí-

sico e serem escolhidos pelos clubes, mas pouco 

se sabia a respeito da influência da maturação 

nas habilidades técnicas e motoras de jovens 

jogadores brasileiros, como o controle e a con-

dução da bola. Para auxiliar nessa descoberta, o 

docente avaliou 245 garotos, de 13 a 16 anos, das 

categorias infantil e juvenil (sub-15 e sub-17), em 

Juiz de Fora (ver arte na página 35). É um estudo 

inédito no Brasil  – nenhuma pesquisa com 

esses objetivos havia sido aceita em publicações 

científicas internacionais qualificadas, segundo 

Matta.

 

CRITÉRIOS EM 
XEQUE
O professor analisou os índices obtidos nos tes-

tes de cada categoria separadamente (sub-15 e 

sub-17), descrevendo suas características, e, em 

seguida, comparou os dados entre as duas. Os 

resultados da pesquisa apontam para possível 

supervalorização dos efeitos da maturação 

biológica dos futebolistas quando ela é utilizada 

como um dos principais critérios para selecionar 

jogadores. Isso porque, como já era esperado, os 

jovens de 15 e 16 anos “são mais altos e pesados, 

apresentaram desempenho físico superior nas 

provas funcionais que avaliam a força explosiva, 

resistência e potência”, afirma o professor. Mas, 

em relação à habilidade com a pelota, como 

Professor da UFJF, Marcelo Matta, 
defendeu pesquisa de doutorado na 
Universidade do Porto (Portugal), sobre 
o efeito da maturação biológica no 
desempenho do atleta

Documento do Arquivo Histórico do Granbery (A.F.T.): 
Juiz de Fora pode ter sido o berço do futebol no Brasil
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domínio da bola e precisão do chute, os mais 

velhos não mostraram desempenho significati-

vamente superior aos adolescentes mais novos, 

da categoria sub-15.

A influência da maturação somente foi mais 

evidente quando os adolescentes de 13 e 14 anos 

são comparados entre si. Os garotos com sinais 

biológicos avançados mostraram mais força e 

potência. Novamente, no quesito habilidade 

técnica, todos apresentaram índices semelhan-

tes, independentemente de terem nascidos 

em janeiro ou em dezembro de um mesmo 

ano. “Sendo assim, treinadores de futebol 

devem estar atentos às possíveis influências 

da maturação no desempenho de seus atletas 

na categoria sub-15, pois os mais avançados 

maturacionalmente podem evidenciar maiores 

dimensões somáticas (altura e peso) e um supe-

rior desempenho funcional (velocidade, agilidade 

e capacidade aeróbia) em relação aos seus pares 

classificados como normomaturos”, explica 

o docente. Considerando esses aspectos, em 

princípio, garotos mais amadurecidos fisicamen-

te teriam vantagens em competições somente 

dessa faixa etária.

Na comparação restrita aos jovens da categoria 

sub-17 (de 15 e 16 anos), o desenvolvimento 

biológico avançado não é significativo estatisti-

camente nem mesmo em relação à performance 

física. Ou seja, o adolescente pode ter traços 

maturacionais, como ser mais alto, forte e 

robusto, mas que não garantem boa atividade 

em campo. “Nesse caso, portanto, treinadores 

precisam considerar estratégias para aqueles 

garotos que desenvolvem suas habilidades no 

‘tempo normal’, pois a pesquisa, assim como 

outros estudos, mostra que pode haver exagero 

em valorizar demais o desenvolvimento físico 

do garoto. O desempenho esportivo resulta da 

interação de diferentes variáveis”, alerta Matta. 

O garoto robusto e peça-chave do time sub-15, 

nascido geralmente nos primeiros meses do 

ano da sua categoria, pode não ser a estrela em 

ascensão amanhã, uma vez que os efeitos da 

idade relativa podem ser minimizados ao longo 

do tempo e as habilidades motoras melhoram 

com a idade e a prática, conforme outras pesqui-

sas realizadas pelo professor. O sucesso, nesse 

caso, é um processo de longo prazo, adequando 

os níveis de exigência competitiva e treinos com 

as características de crescimento, maturação 

e desenvolvimento dos praticantes, conforme 

Matta (ver arte do estudo sobre a influência da 

profissionalização na obtenção de prêmios na 

página 36) .

Logo, se no início desta seção você, leitor, esco-

lheu jovens com desenvolvimento físico mais 

avançado para compor seu time de garotos de 13 

e 14 anos, a princípio, acertou, pois poderá preci-

sar de adolescentes fortes e velozes. Mas errou 

caso tenha apostado somente nesse biotipo 

para formar o time de 15 e 16 anos, uma vez que 

o desempenho físico e a habilidade técnica são 

semelhantes entre os mais desenvolvidos e os 

normomaturos. Em se tratando de grandes clu-

bes, a escolha inadequada do jogador de futebol 

pode significar o investimento a mais de recur-

sos nas categorias de base, desgaste do jovem 

jogador entre outras consequências. Há o risco 

de deixar de fora novos Neymar ou Messi. Nesse 

caso, a ciência trabalha para otimizar os critérios 

de escolhas. “Nem sempre isso é possível, o ser 

humano é uma ‘caixinha de surpresas’, não dá 

para precisar com exatidão seu potencial.”

 

FUTEBOL PARA 
EXPORTAÇÃO
Entre os adolescentes pesquisados pelo pro-

fessor, estão jogadores do Bonsucesso Futebol 

Clube, no Bairro Industrial, na Zona Norte de Juiz 

de Fora (MG), que reúne cerca de 200 meni-

nos entre 5 e 17 anos de bairros da cidade e de 
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Matias Barbosa (MG) há 19 anos. O artilheiro de 

um campeonato local, em 2013, com seis gols, 

Wendell Santos Oliveira, 16, está há mais de dois 

anos no projeto e sinaliza desenvolvimento fun-

cional e técnico ao longo do tempo. “Melhorei o 

condicionamento físico com a preparação daqui 

e sou incentivado a fazer virada de jogo, treinar 

com um toque só e fazer finalizações”, lista o 

jovem atleta.

Além dos reflexos sociais, o projeto é pelo 

terceiro ano consecutivo o que mais conquista 

prêmios em Juiz de Fora e em campeonatos 

regionais. “Atribuímos as vitórias à experiência 

obtida ao longo do tempo. A maioria joga há 

quatro ou cinco anos aqui. E somos a única esco-

la da cidade a aceitar garotos de 5 anos”, afirma 

um dos treinadores do time, Bruno Garcia Motta 

(Piuí), especialista em futebol. Esse aprendizado 

desde cedo com a bola, as conquistas da seleção 

brasileira, o “jogo bonito” ou mesmo o gingado 

brasileiro em campo explicam o interesse de 

clubes e escolas americanas em conhecer a 

técnica brasileira. Pelo terceiro ano, Piuí irá aos 

Estados Unidos com outros treinadores repassar 

conhecimentos para técnicos de lá. “Ficarei dez 

semanas, uma em cada cidade, trabalhando seis 

horas por dia. É preciso elaborar e justificar aos 

treinadores entre 120 a 200 exercícios técnicos 

que passamos para os garotos de 14 a 17 anos. 

É uma série diferente a cada 20 a 30 minutos”, 

explica. Na bagagem de volta, ele também traz 

informações sobre preparação física, área em 

que os americanos possuem mais expertise.

A vivência do profissional é levada aos encontros 

semanais do Grupo de Estudos em Futebol da 

UFJF, coordenado pelo professor Marcelo Matta, 

que conta com a presença de mais treinadores 

locais e estudantes. O objetivo é estreitar a 

relação entre a academia e os profissionais, ser 

referência na pesquisa sobre futebol no país, 

criar equipes de treinamento para jovens e de-

senvolver um currículo com o conteúdo teórico, 

técnico e tático para ser ofertado na formação 

de futebolistas no Brasil.

“Estamos vivendo um 
momento em que a 
tecnologia assume, em 
boa parte das vezes, 
instância majoritária para 
a compreensão e tomadas 
de decisões no jogo”

(Ricardo Bedendo, professor da 
Faculdade de Comunicação)
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TIME DO FUNIL
Os milhares de atletas adolescentes de Juiz de 

Fora ou de qualquer cidade ou país com tradição 

no futebol precisam lidar com uma situação 

frustrante ou, às vezes, positiva: a temida penei-

ra para ingressar nos times profissionais. Não 

há pesquisas que indicam qual é o percentual de 

aproveitamento dos jovens em clubes tradicio-

nais e raros são aqueles que divulgam seus per-

centuais quando possuem. Saber qual é o índice 

de aproveitamento dos jovens esportistas nas 

equipes adultas é importante para, entre outros 

motivos, “verificar se a metodologia implantada 

no processo de formação de seus futebolistas 

apresenta resultados significativos”, afirmam os 

bacharéis em Educação Física pela UFJF Sebas-

tião Salgueiro Júnior e Leonardo Lima Dias.

Diante da realidade desse funil no futebol e da 

falta de estudos e dados sobre o tema, os dois 

estudantes conseguiram verificar que apenas 

25,4% dos 1.304 jogadores de todas as 46 

seleções da Copa do Mundo de 2006 e de 2010 

também atuaram em algum dos mundiais das 

categorias sub-17 e sub-20 ou somente em um 

deles. A dupla vasculhou informações em sites 

de confederações e cruzou dados dos mundiais 

juvenis desde 1977.  Após essa etapa árdua, foi 

buscar possíveis razões para os percentuais de 

cada continente e de algumas seleções (ver arte 

acima)

O índice baixo de aproveitamento dos jovens 

– somente um em cada quatro jogadores na mé-

dia mundial – pode indicar que poucos ascende-

ram à mais alta competição por métodos inade-

quados de treinamento, pressão para descobrir 

novos talentos, concorrência com jogadores mais 

velhos, lesões, interesses externos ao futebol, 

entre outros fatores, explica Leonardo Dias.

 

BASE SÓLIDA
Ainda conforme o estudo, o resultado obtido 

pelas seleções juvenis pode ter influenciado na 

escolha da seleção adulta. Uma das campeãs 

dos mundiais sub-17 e sub-20, a Argentina 

aproveitou 55% das suas equipes iniciantes. Na 

Austrália, o percentual chega a 69%, “tal-

vez pela pouca tradição do esporte no país e 

concorrência”, supõem os autores. Na lanterna, 

aparecem países como Dinamarca, Suécia, 

Grécia, Eslovênia e Sérvia com nenhum jogador 

aproveitado.

Entre os brasileiros, o índice foi acima da média: 

13 jogadores, ou 34% dos 38 selecionados nos 

mundiais da Alemanha e da África do Sul atu-

aram em alguma das disputas sub-17 e sub-20, 

como os laterais-direito Daniel Alves e Maicon 

e o atacante Ronaldinho Gaúcho. Para manter 

esses jovens no país, é preciso oferecer melhor 

estrutura. Parte deles “vai tentar sucesso na 

Europa, mesmo com um processo de formação 

ainda incompleto e, em alguns casos, jogam 

em times inferiores e países fracos no futebol”, 

explica Leonardo Dias.

O profissional chama atenção para o fato de a 

Espanha, campeã da Copa de 2010 e coleciona-

dora de outros títulos recentes, ter aproveitado 

mais da metade dos seus jovens e ressalva 

o caso da Itália, campeã em 2006, mas com 

apenas 5% de reingresso. “A Espanha, no final 

da década de 1990, criou um plano de desenvol-

vimento de futebol que consistia na formação 

de treinadores extremamente qualificados 

para implantar metodologias de trabalho com 

jogadores jovens desde os 5 anos de idade. E os 

clubes alemães de primeira e segunda divisões 

foram obrigados a criar academias de futebol 

para a formação de jovens jogadores”, afirmam 

Sebastião Júnior e Leornado Dias, que foram 

orientados pelos professores Marcelo Matta, da 

UFJF, e Francisco Zacaron Werneck, da Univer-

sidade Federal de Ouro Preto (Ufop). Quando 

comparadas as seleções de cinco continentes, 

a Europa apresenta o percentual mais baixo 

(16,4%) de reaproveitamento dos jogadores, 

enquanto a Ásia o maior (39,9%).

 

SOCIEDADE
FUTEBOL CLUBE
O futebol também é o foco de estudos no Núcleo 

de Pesquisa em Comunicação, Esporte e Cultura 

da UFJF (Nupescec), coordenado pelo professor 

Márcio Guerra, que possui investigações sobre 

identidade do futebol brasileiro, narração e 

jornalismo esportivos, entre outros temas.
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GOLEIRO, OLHO NO LANCE!

Todos sabem que uma boa defesa para 
o goleiro é fundamental, mas a bola 

lançada por ele também faz diferença em 
um campeonato. Na série A do Brasileirão de 
2011, a influência foi negativa…
O bacharel em Educação Física pela UFJF 
Fernando Corrêa encontrou, em pesquisa 
inédita, percentual alto de erros nos 
lançamentos realizados pelos goleiros 
em centenas de partidas de todas as 38 
rodadas do campeonato e de todos os 
20 times participantes. Do total de bolas 
lançadas pelo camisa 1, entre 48% e 75% 
não chegavam ao jogador-alvo ou ele não a 
dominava. Os acertos ficaram na faixa entre 
25% e 52%. 
“Em se tratando de atletas profissionais que 
disputam o principal campeonato nacional, 

este fato torna-se preocupante, pois apenas 
um dos goleiros analisados (Rogério Ceni, do 
São Paulo), de um total de 24, apresentou 
valores de acertos (52%) maiores em relação 
aos erros (48%)”, afirma Corrêa, que é 
treinador de goleiros. No estudo, entre todos 
os lances dos 11 jogadores até um terço foi 
executado pelo defensor do gol.
A partir desses dados, a pesquisa utilizou 
métodos estatísticos para correlacionar a 
quantidade de acertos e erros do goleiro 
com a pontuação obtida pelos times. Os 
lances certeiros ou equivocados não são 
determinantes para a vitória, pois precisam 
vir acompanhados do desempenho dos 
outros dez jogadores. No entanto, a 
pesquisa mostra que “o lançamento correto 
tem uma influência negativa menor em 

relação ao errado, o que faz refletir sobre a 
integração do goleiro no modelo de jogo da 
equipe”, diz Corrêa.
“O resultado indica que o goleiro tem 
uma parcela de participação relevante na 
fase ofensiva. O tiro de meta assim como 
os outros meios de reposição de bola 
feitos pelo goleiro podem se tornar uma 
importante forma de começar um momento 
ofensivo quando explorados corretamente.” 
Ou seja, pode estar havendo algo errado 
em priorizar demais o trabalho de defesa, 
minimizando a prática de lançamentos. 
“A maioria do treinamento existente e 
aplicado aos goleiros não oferece esse 
treino de características ofensivas”, afirma 
o profissional, cuja pesquisa pode ser 
referência para treinos.

ESPECIAL
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O professor defende, ao lado de outros pesqui-

sadores e escritores, como Roberto DaMatta 

e Nelson Rodrigues (1912-1980), que o futebol, 

apesar de ter nascido na Inglaterra, ganhou 

identidade brasileira e ainda se mantém como 

expressão da cultura nacional. “Percebemos isso 

claramente. O cotidiano e o comportamento 

do brasileiro são como um jogo para driblar as 

adversidades. E a imprevisibilidade do futebol, 

em que o fraco pode vencer o forte, é o nosso 

jeitinho brasileiro, de contornar aqui e ali. É da 

nossa ginga no dia a dia ao gingado em campo”, 

afirma. O esporte com sua mistura étnica, 

cultural e de classes sociais, seria, conforme o 

pesquisador, um retrato com o qual o brasileiro 

consegue se identificar. E essas características 

são reforçadas pelos meios de comunicação, que 

também precisam manter o espetáculo vivo para 

obter audiência.

Por isso, não é somente quando a seleção está 

em fase ruim, perdendo jogos, que há afasta-

mento do público. O desconforto ainda vem a 

partir dos momentos em que a equipe enfatiza 

demais a técnica e os resultados, em jogos frios, 

como na Copa de 2010, distante do perfil do 

brasileiro médio. “O patrocínio de uma multi-

nacional para a seleção levou o time para jogar 

no exterior, longe do torcedor, criando também 

distanciamento”, acrescenta o professor.

Oportunidades de reaproximação aconteceram 

com a Copa das Confederações, em 2013, e novas 

devem surgir com o Mundial neste ano no Brasil, 

de acordo com Márcio Guerra. O evento ainda 

traz a chance de aferir a validade do “comple-

xo de vira-latas” do brasileiro, 64 anos após a 

derrota na final da Copa de 1950. A expressão, 

criada na época por Nelson Rodrigues, remete ao 

hábito da população em se posicionar de modo 

inferior diante dos outros povos.

E as mudanças ocorridas na sociedade, ao longo 

da última década, foram sendo incorporadas ao 

campo de futebol, que também exporta refe-

rências para o público, a exemplo da valorização 

da estética e o culto ao corpo pelo brasileiro. 

Esses aspectos podem ser detectados no 

esporte por meio do fortalecimento do cuidado 

com a imagem do atleta, como nos casos de 

Kaká e Neymar, transformados em fenômenos 

midiáticos. “Sobre Neymar recai mais do que 

uma esperança no futebol; o povo brasileiro se 

identifica com o seu jeito moleque, seu corte de 

cabelo e ‘dancinhas’ para comemorar os gols”, 

afirma Guerra. Outro indício do par sociedade-

futebol é o crescimento de 61% na quantidade 

de evangélicos no Brasil, na última década, 

representando 22,2% dos brasileiros. A mudança 

pode ser percebida no gramado. “O futebol 

continuou sendo um espaço de conquista de 

diversas manifestações religiosas, especialmen-

te dos evangélicos, com jogadores misturando, 

nos discursos e gestos, religião e esporte.” Um 

dos traços marcantes do brasileiro, dentro e fora 

do campo, é sua relação com a música, desde o 

grito de torcida e hinos às produções no samba 

e pop. 

 

FOOTBYTE
Que tal em um domingo ensolarado jogar 

footbyte? Não é nova opção em video game ou 

mudança no nome do esporte. É a expressão 

usada pelo professor da Faculdade de Comuni-

cação, Ricardo Bedendo, para demarcar fortes 

mudanças tecnológicas que vêm ocorrendo 

dentro e fora dos estádios de football, em 

inglês. “Estamos vivendo um momento em que 

a tecnologia assume, em boa parte das vezes, 

instância majoritária para a compreensão e 

tomadas de decisões no jogo, seja por meio 

de telões, lentes potentes, recursos gráficos e 

mais recentemente a inserção de chip na bola, 

ou byte na ball. Na Copa do Mundo, no Brasil, a 

inclusão do chip terá seu teste maior”, ressalta 

o professor. O novo recurso poderá indicar, por 

exemplo, se a bola passou pela linha de gol em 

lances duvidosos.

Bedendo discute as mudanças nas formas de 

vivenciar o futebol, pautadas pelos avanços 

tecnológicos e comunicacionais no que considera 

novas “arquiteturas da experiência e do olhar”, a 

exemplo de estádios que privilegiam um espetá-

culo para ser visto. Experimente acompanhar um 

jogo de times desconhecidos somente pelo rádio 

e a reprise da partida na internet ou na TV para 

sentir as diferenças de percepção. Como ouvinte, 

sua imaginação, capacidade de abstração e o 

locutor ajudam. Apesar de, na TV, a narração ser 

semelhante à radiofônica, a câmera pode colabo-

rar até quando recupera um lance e mostra de-

talhes do jogo. As tecnologias comunicacionais 

e os bytes ampliam a visão do telespectador, em 

um “hiper olhar” e “hiper viver” cada segundo de 

informação, segundo Bedendo. “A partir desses 

avanços, o torcedor tem mais possibilidades de 

interferir nas decisões dos clubes, árbitros, jo-

gadores e da própria imprensa, pois tem acesso 

a essas tecnologias, pode se manifestar pelas 

redes sociais, ter mais subsídios para opinar.”
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