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Todos os anos, quando chega a época do Super Bowl, o debate ferve... 

Quem é o maior quarterback de todos os tempos? E o melhor running 

back? Qual é o número 1 entre os jogadores de defesa? 

A discussão é divertida, acirra rivalidades e colore o esporte. Mas nem 

sempre ela realmente tem fundamento. É natural: nossa tendência é olhar 

apenas para o que está perto de nós – não apenas no sentido geográfico, 

mas também temporal: os astros da atualidade ou, no máximo, aqueles 

que vimos na televisão cinco ou dez anos atrás. 

Mas a NFL não nasceu ontem. A mais bem-sucedida liga esportiva dos 

Estados Unidos está perto de completar cem anos de existência. Uma his-

tória ora épica, ora bizarra, mas muito rica e sempre cheia de curiosidades 

e surpresas. 

Quem imaginaria que em 1920, em meio ao racismo institucionalizado nos 

Estados Unidos, o primeiro campeão da história da liga tivesse como astro 

um atleta negro? E que uma das equipes pioneiras da NFL seria extinta 

por causa de uma aposta? Ou ainda, que nos primórdios, houvesse um 

time profissional composto somente de índios, que divertiam o público 

fazendo exibições de arco e flecha nos intervalos dos jogos? E que um dos 

maiores craques da NFL inspirou o nome de um avião de guerra no Brasil? 

Sem falar no time que tinha como estrela um center chamado... Mancha.

Remexendo nesse passado fantástico surgiu a ideia deste livro. São 32 ti-

mes da atualidade e 52 de outrora, expostos por meio de sua história, seu 

uniforme e das fotos de seus principais ídolos.

Para que este livro fosse escrito tivemos o apoio direto ou indireto de 

amigos e fãs apaixonados pelo esporte. Sem falar nos colegas narradores, 

comentaristas e produtores da ESPN que, no dia a dia, tornam possível o 

nosso trabalho em frente às câmeras. 
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O grande diferencial desta obra está na apresentação dos uniformes 

dos times. Das equipes atuais você poderá conferir o primeiro uniforme 

usado pelos jogadores e o último, utilizado na temporada de 2016. Não 

existe regra rígida que defina qual uniforme é usado em casa e fora de 

casa. Assim, usamos a terminologia “uniforme 1”, “uniforme 2” e “alter-

nativo”. Em geral, o uniforme 1 é usado nos jogos em casa, e o 2, fora de 

casa. Em alguns times da atualidade há mais de um uniforme alterna-

tivo, incluindo a versão “color rush” usada nos jogos de quintas-feiras. 

Optamos pela mais comum.

Não há registros exatos sobre os uniformes de oito equipes dos primór-

dios da NFL, mas apenas as cores que empregavam. Nesses casos, decidi-

mos ilustrar da forma mais provável, seguindo os padrões da época. Essas 

equipes são: Detroit Heralds, Detroit Tigers, Evansville Crimson Giants, 

Kenosha Maroons, Louisville Colonels, Muncie Flyers, Racine Tornadoes 

e Tonawanda Kardex.

Cada capítulo traz a ficha do time com dados sobre a fundação, sede e 

cores da equipe. Na lista de títulos conquistados, a data entre parênte-

ses refere-se à temporada do campeonato em questão, e não ao ano da 

partida. Ao lado do nome dos ídolos colocamos a sigla com a posição 

do jogador e o desenho de uma bola dourada  indicando que aquele 

atleta foi eleito para o Hall da Fama do Futebol Americano Profissional.

Ao final deste livro, você encontra ainda uma tabela com todos os cam-

peões – desde a primeira competição em 1920 –, as posições dos joga-

dores com suas respectivas siglas e um glossário completo para ficar por 

dentro do universo do futebol americano.
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COMO TUDO COMEÇOU
O futebol americano nasceu na segunda metade do século XIX, nos Es-

tados Unidos, como uma variação do rúgbi, trazido ao país pelos jovens 

abastados que iam à Inglaterra estudar. 

Duas mudanças de regras foram fundamentais para que essa modalida-

de se transformasse em um esporte definitivamente diferente do rúgbi 

inglês. A primeira, em 1882, foi a introdução de uma distância míni-

ma a ser percorrida em um certo número de tentativas de avanço (os 

downs), com o jogo sendo interrompido brevemente no final de cada 

uma dessas jogadas para que as equipes pudessem se reorganizar em 

campo. A outra aconteceu em 1906, ano em que passou a ser permitido 

lançar a bola para a frente. 

NASCE A NATIONAL FOOTBALL LEAGUE (NFL)
Desde a sua introdução nos Estados Unidos, na década de 1860, até o 

começo do século XX o esporte foi eminentemente amador, praticado 

em escolas e universidades. Entretanto, em 1900 já existiam equipes semi-

profissionais, concebidas por ex-universitários que não queriam parar de 

jogar após se formarem. Esses times disputavam pequenos torneios regio-

nais ou simplesmente jogos de exibição, dividindo entre eles o dinheiro 

arrecadado com os ingressos. 

A partir de 1910 o futebol americano universitário (amador) ganhou im-

portância, e aquele praticado em clubes atléticos (semiprofissional) se 

aproveitou disso, recebendo atenção de jornais e investimentos de patro-

cinadores e simpatizantes. 

Nessa época, os torneios regionais se fortaleceram muito. Um deles, or-

ganizado pela Liga de Ohio, obteve tanta relevância que passou a atrair 

clubes de outros estados. Em 20 de agosto de 1920, em uma reunião 

realizada dentro de uma loja de automóveis, diretores de vários times 

John Heisman é conside-
rado o “pai” do passe para 
a frente. No rúgbi, apenas 
passes para os lados ou 
para trás são legais.
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A NFL nasceu em 1920 
na cidade de Canton, 
Ohio, onde hoje fica o 
Hall da Fama do Futebol 
Americano Profissional.

concordaram em criar uma liga de futebol americano em nível nacio-

nal. Ela foi batizada inicialmente de American Professional Football 

Conference (APFC) e, no mês seguinte, rebatizada de American Profes-

sional Football Association (APFA). Dois anos depois veio a mudança 

para o nome definitivo, que vigora até hoje. Assim nasceu a National 

Football League (NFL).

POR QUE OS TIMES SÃO CHAMADOS DE “FRANQUIAS”?
Desde a fundação, a NFL adotou o sistema de franquias. Ou seja, ela 

concede, mediante pagamento, a autorização para que um time possa 

representá-la em determinada cidade ou região do país. Isso explica, em 

boa parte, o entra e sai de clubes na NFL em seus primórdios. Muitos 

deles não conseguiam dinheiro suficiente para bancar salários, viagens 

e taxas dos campeonatos. Por isso, eram banidos ou se retiravam por 

conta própria. 

AS POSIÇÕES ERAM DIFERENTES 
Antes da década de 1940, a nomenclatura do futebol americano era um 

pouco diferente. Não existiam, por exemplo, wide receivers. Os jogadores 

que se posicionavam nas extremidades da linha de scrimmage (portanto, 

elegíveis para o recebimento de passes) eram chamados de “ends”. Ou 

seja, todo time tinha seus “offensive ends”, por mais estranho que esse 

termo soe atualmente. 

Os jogadores do backfield também tinham denominações e funções 

diferentes das atuais. Os corredores se dividiam em halfbacks, fullbacks 

e tailbacks, conforme seu posicionamento em relação ao quarterback. 

Havia ainda o wingback, que se posicionava no backfield, mas lateral-

mente deslocado, além do end. Por isso, era geralmente acionado em 

jogadas de passe.
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E o mais curioso: o quarterback não era o único que lançava a bola. Todos 

no backfield faziam passes. Em muitas jogadas, por sinal, o snap era feito 

diretamente a um dos corredores, enquanto o quarterback servia de blo-

queador extra, auxiliando os guards e os tackles.

Tudo isso mudou a partir de 1936, com a alteração do formato da bola. 

Graças a esse novo formato, o jogo de passes tornou-se muito mais fácil, 

profundo e eficiente, incentivando a especialização na função de lança-

dor. O quarterback ganhou status e passou a desempenhar quase exclusi-

vamente o trabalho de arremessar a bola. 

Inovações táticas como a T-formation, de 1940, também influenciaram 

na nomenclatura e na descrição das posições em campo. A tradicional 

formação single wing (que privilegiava o jogo terrestre) perdeu espaço e 

termos como tailback passaram a ser menos usados, com os corredores 

sendo divididos simplesmente em fullbacks e halfbacks – estes últimos 

conhecidos hoje em dia como running backs. 

Além disso, os ends passaram a se alinhar de forma ampla (“wide”, em 

inglês), perto da lateral do campo. Ganharam assim a alcunha de wide 

receivers, tornando-se alvo dos lançamentos mais longos. E o wingback 

começou a jogar mais próximo da linha ofensiva, atuando ora como rece-

bedor de passes, ora como bloqueador – o tight end dos tempos atuais.

TODOS JOGAVAM NO ATAQUE E NA DEFESA

Do surgimento da liga nacional de futebol americano, em 1920, até o ano 

de 1943, as substituições de jogadores eram limitadas – a exemplo do que 

se vê no soccer nos dias de hoje. Assim, os mesmos 11 jogadores ataca-

vam e defendiam durante as partidas. Quando o time atacante perdia a 

posse de bola e passava a se defender, em geral o quarterback passava a 

safety, os running backs (halfback, tailback etc.) se tornavam linebackers, 

e assim por diante. Nos registros históricos, contudo, somente as posições 

de ataque aparecem para cada atleta. 

 

Veja a lista de posições 
de jogadores e suas siglas 
na página 139.

A bola original era 
difícil de lançar por seu 
tamanho e formato. Em 
1936, ela ficou menor 
e ganhou contornos 
aerodinâmicos.

O quarterback Sid Luckman, 
do Chicago Bears, foi o 
primeiro a ter sucesso com a 
T-formation nos anos 1940.

Início do século XX.

Depois de 1936.



OS TIMES
ATUAIS
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ARIZONA CARDINALS

A franquia mais antiga em atividade na NFL nasceu bem longe de sua 

sede atual, no inverno gelado de Illinois, e de forma prosaica: um grupo 

de vizinhos que queria se divertir. Esse grupo formava o Morgan Athletic 

Club, time que chamou a atenção do empreiteiro Chris O’Brien. Ele deci-

diu comprá-lo e conseguiu uniformes usados da Universidade de Chicago 

para os jogadores. O tom avermelhado das roupas e a nova administração 

inspiraram o rebatismo do time para Racine Street Cardinals.

Em 1920, os Cardinals se juntaram a outras equipes de futebol americano, 

entre elas a do Chicago Bears, e deram origem à APFA, que dois anos mais 

tarde passaria a ser a NFL.

Uma nova mudança de nome transformaria o time em Chicago Cardinals, 

e foi com essa alcunha que o esquadrão alvirrubro venceu o seu primeiro 

título da NFL, na temporada de 1925. O feito se repetiria 22 anos depois, 

em 1947. Mesmo com o título no final da década de 1940, os Cardinals 

não conseguiam competir em pé de igualdade com os Bears pelo público 

pagante em Chicago. A solução para a falência que se avizi-

nhava foi a migração para Saint Louis, em 1960. 

O desempenho do time ao longo de 28 anos de estada 

no Missouri se manteve sofrível, com apenas três 

participações nos playoffs. Por isso, uma segunda 

mudança de ares aconteceu, com a equipe ga-

nhando um novo e moderno estádio ao se trans-

ferir para o Arizona, em 1987. 

Eleito para o Hall da Fama, 
Charley Trippi jogava em 
cinco posições, mas se 
sobressaiu mesmo como 
halfback, entre 1947 e 1955.
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RACINE CARDINALS

Fundação: 1898
Sede: Glendale, Arizona
Divisão: NFC Oeste
Cores: 

Títulos no Super Bowl: –
Títulos pré-união AFL/NFL: 2
Estádio: University of 
Phoenix Stadium
Capacidade: 63,4 mil pessoas

Í D O LO S
Charley Trippi (QB/HB) 

John “Paddy” Driscoll (QB/técnico) 

Kurt Warner (QB) 

Larry Fitzgerald (WR)

Larry Wilson (S) 

Marshall Goldberg (HB)

Pat Tillman (S)

O Phoenix Cardinals, como foi então rebatizado, assumiu o atual 

nome de Arizona Cardinals em 1994, e mais de uma década de-

pois viveu a melhor fase de sua história: a campanha brilhante 

de 2008, que levou a equipe ao título da National Football Con-

ference (NFC) e a uma participação no Super Bowl do mesmo 

ano. Apesar de perder a finalíssima para os Steelers, o time 

celebrizou-se como um dos mais potentes de toda a história em 

ataque aéreo, com o quarterback Kurt Warner e o wide receiver 

Larry Fitzgerald atuando de forma primorosa.



ATLANTA FALCONS

Os Falcons nasceram em 1965, graças à disputa que envolvia as duas ligas 

de futebol americano à época: a NFL e sua rival AFL. Em uma jogada de 

mestre, um grupo de investidores de Atlanta pediu a entrada da cidade 

em ambas as ligas. A briga de bastidores foi grande, um momento em 

que os dois campeonatos se “canibalizavam” – fato que culminaria com 

uma trégua no ano seguinte e com a criação do Super Bowl como forma 

de unificar o campeão nacional.

Uma vez aceito na NFL, o nome do clube da Geórgia foi determinado por um 

concurso: mais de 550 ideias surgiram para nomeá-lo. Com quarenta men-

ções, “Falcons” foi o nome escolhido. O primeiro jogo da história da franquia 

ocorreu em 1o de agosto de 1966, contra o Philadelphia Eagles. Diante de uma 

plateia de 26 mil torcedores no Atlanta Stadium, seu antigo estádio, e jogando 

pela pré-temporada, os Falcons perderam. Era o prenúncio de tempos mui-

to difíceis. A primeira vitória só viria após a décima rodada do campeonato 

daquele ano. Depois disso, a primeira temporada com mais vitórias do que 

derrotas chegaria apenas seis anos mais tarde, em 1971. 

Os Falcons começariam finalmente a se destacar na NFL em 1980, ao con-

quistarem pela primeira vez o título da divisão Oeste da NFC. Nove anos 

depois, em 1989, voltaram às manchetes com o recrutamento do corner-

back Deion Sanders. Apelidado de Prime Time, o jogador se tornou um 
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Deion Sanders jogou nos 
Falcons de 1989 a 1993. 
Eleito para o Hall da Fama, 
consagrou-se como um dos 
maiores cornerbacks da 
história.

O moderníssimo Mercedes-Benz 
Stadium, inaugurado em 2017, 
foi escolhido para sediar o Super 
Bowl LIII, em fevereiro de 2019.
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astro do futebol americano e trouxe apelo de mídia para uma 

equipe até então considerada coadjuvante.

Na temporada de 1998, o Atlanta Falcons venceu seu primeiro títu-

lo da NFC e chegou à disputa do Super Bowl XXXIII, ocasião em que 

foi derrotado pelo Denver Broncos. Na década de 2000, seguiu-se 

um período conturbado durante o reinado de Michael Vick. 

O quarterback titular da equipe entre 2001 e 2006, conside-

rado um dos jogadores mais dinâmicos da liga, provocou 

diversas polêmicas e foi preso por financiar e participar de 

um esquema de apostas em brigas de cachorros.

A queda de Vick trouxe um período de va-

cas magras. Somente na segunda metade da 

década de 2000 é que os Falcons ressurgiriam 

com o quarterback Matt Ryan conduzindo o time à se-

gunda disputa do Super Bowl, na temporada de 2016.

Fundação: 1965
Sede: Atlanta, Geórgia
Divisão: NFC Sul
Cores: 

Títulos no Super Bowl: –
Títulos pré-união AFL/NFL: –
Estádio: Mercedes-Benz 
Stadium
Capacidade: 71 mil pessoas

Í D O LO S
Claude Humphrey (DE) 

Deion Sanders (CB) 

Jeff Van Note (OL)

Matt Ryan (QB)

Roddy White (WR)

Steve Bartkowski (QB)



OS TIMES
DO PASSADO
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A

Fundação: 1908 
(amador)
Última temporada: 1926
Sede: Akron, Ohio
Cores: 

Títulos: 1 (1920)
Estádio: League Park
Capacidade: 5 mil pessoas

Í D O LO S
Al Nesser (OL)

Elgie Tobin (FB/B) 

Fritz Pollard (HB/técnico) 

AKRON PROS | INDIANS

O Akron Pros foi o primeiro campeão da NFL, em 1920, quando 

a liga ainda se chamava American Professional Football Associa-

tion, com a sigla APFA. Naquela temporada histórica, o clube de 

Ohio terminou o ano invicto, com oito vitórias e três empates, 

levando a taça pioneira do futebol americano profissional.

A equipe, na verdade, já existia desde 1908 como clube semipro-

fissional, e mudou de nome várias vezes conforme a empresa 

que a patrocinava. No final de 1919, fixou-se como Akron Pros 

e a alcunha só mudou novamente em 1925, ano em que o es-

quadrão voltou ao seu primeiro nome: Akron Indians. 

O time acabou falindo em 1927, mas não sem deixar um im-

portante legado. Os Pros tiveram em seu elenco o halfback e 

técnico Fritz Pollard – uma das figuras mais marcantes da his-

tória do futebol americano. Além de atleta notável, Pollard foi 

o primeiro negro a comandar um time profissional em 1922, 

assim como o mais antigo quarterback afrodescendente a figu-

rar no Hall da Fama do Futebol Americano Profissional (eleito 

postumamente em 2005). 

Os Pros foram os primeiros campeões da história 
da NFL (quando ainda se chamava APFA), com 
uma campanha de oito vitórias e três empates.
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Fundação: 1947 
(liga AAFC)
Última temporada: 1950
Sede: Baltimore, 
Maryland
Cores: 

Títulos: –
Estádio: Memorial Stadium
Capacidade: 31 mil pessoas

Í D O LO S
Art Donovan (DT) 

Y. A. Tittle (QB) 

BALTIMORE COLTS

Não confunda este Colts com o time de mesmo nome e unifor-

me azul que existe até hoje, com sede em Indianápolis. São fran-

quias diferentes, que apenas compartilham o mesmo nome.

Os Colts que jogavam de verde nasceram em 1947 – acredi-

te ou não – com o nome de Miami Seahawks. A ideia era 

participar da recém-criada liga rival da NFL, a AAFC, na qual 

já estavam clubes do calibre de San Francisco 49ers e Cleve-

land Browns. 

No entanto, o time de Miami era fraco demais e logo no pri-

meiro ano foi à bancarrota. Um grupo de empresários de 

Maryland comprou o espólio, levou os atletas para Baltimore 

e rebatizou a equipe. Eles chegaram a disputar uma temporada 

pela NFL e contaram, em uma das partidas, com o quarterback 

e kicker George Blanda – na época um novato desconhecido 

que anos depois se tornaria ídolo da NFL, atuando por Bears, 

Oilers e Raiders. 

Em 1950, atolada em dívidas, a diretoria decidiu devolver a fran-

quia à liga e os Colts de verde se extinguiram. 

Apesar de fracassada,  a franquia gerou ídolos para outros ti-
mes, como Y. A. Tittle, que jogou nos 49ers e nos Giants, e Art 
Donovan, que fez fama no Baltimore Colts de Indianápolis.

Bob Kelley Chet Mutryn Y. A. Tittle




