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[Sobre... 

 
A EXIGÊNCIA CADA VEZ MAIOR DE PORTE FÍSICO AVANTAJADO, 

NA SELEÇÃO DE ATLETAS PARA PRATICAR FUTEBOL].  
     

05 de julho de 2014 

 

 

Futebol padrão MMA 
  

Há tempos que venho observando, que o padrão físico dos jogadores de futebol 

mudou muito. Nos chamados times profissionais, não há mais espaço para aqueles 

moleques franzinos e de origem humilde (tipo assim, como foram Zico, Romário, os 

Ronaldos, etc...) que, mesmo desfavorecidos de riqueza, eram maestros com a pelota, 

aprimorados nas ruas de terra e campinhos de várzea. 

Hoje em dia, nas chamadas ‘peneiras’ dos clubes de futebol profissional do 

Brasil, só são aprovados atletas de biótipo ‘armário’. Com raríssimas exceções (Neymar 

foi a última?).  

Ah, e ainda há a questão dos moleques que não jogam bulhufas, mas, por serem 

filhos de A, B, ou C, ou serem ‘apadrinhados’ por conselheiros, sócios beneméritos, 

empresários, etc, são alçados aos times profissionais, em detrimentos de legítimos 

artistas da pelota, que são jogados ao esquecimento, justamente por não terem 

‘padrinhos’, ou porte físico de ‘jiujiteiros’.  

Acredito que o jogador de futebol deva ter o biótipo longilíneo, pois esse biótipo 

potencializa e privilegia a agilidade, e as habilidades com a bola são melhor 

aproveitadas. A meu ver, jogador de futebol deve se parecer com bailarinos, 

dançarinos... 

Nada contra atletas de porte avantajados jogarem futebol, desde que tenham 

habilidade para tal. Que o diga o porrudão do Hulk, e os zagueiraços como David Luiz e 

Thiago Silva! 

O que diferenciava a seleção do Brasil das outras, era justamente a capacidade 

dos nossos jogadores de executar dribles e jogadas foras dos manuais dos técnicos, 

capazes de quebrar as mais intransponíveis retrancas.  

Isso era possível justamente pela técnica refinada que nossos jogadores traziam 

dos tempos de várzea, e das dificuldades da vida, mesmo. Hoje, com a ‘apadrinhação’ 

na seleção dos nossos meninos, e com a ‘europeização’ dos chamados jogadores, 

acabamos por nos igualar aos europeus... 

Viramos uma seleção comum. Jogamos como os comuns. 

Ah, mas alguns hão de dizer: ‘O futebol de hoje é para homens’! 
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[continuação de “Futebol padrão MMA”, de Luíz Fernando Liveira................................................................................................................................] 

 

Concordo. Futebol é para homens, e não para bestas humanas sem freio, como 

aquela que destroçou a coluna vertebral do Neymar, no jogo de ontem... 

À propósito: O tal Zuñiga daria um excelente atleta de MMA. Só que, antes de 

tentar a sorte nos octógonos, deveria ser preso, sem direito a fiança ou apelação. 

 

 


