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Apresentação

Em uma tarde chuvosa, de junho de 2002, me vi boquiaberto em 
frente ao busto de Joe Montana e outras centenas de astros do 

passado da afamada National Football League, a NFL. Eu estava 
na cidade de Canton, em Ohio, nos Estados Unidos, onde fica o 
Hall da Fama do Futebol Americano Profissional. 

Nunca tinha visto um museu esportivo daquela estirpe. Passei 
horas me deliciando com fatos do passado, curiosidades e lendas da 
bola oval. E foi naquele momento que percebi a grandiosidade 
da história desse esporte. 

A saga de uma modalidade que, em pouco mais de cem anos, 
passou de uma versão feia e mal-acabada do rugby a um jogo ins-
tigante, repleto de técnica e estratégia – o mais amado passatempo 
dos norte-americanos.

Uma história que envolve não apenas os presidentes e a eli-
te da nação, mas também indígenas, descendentes de escravos e 
imigrantes do mundo todo; que teve seu destino moldado pelas 
guerras mundiais, pela Grande Depressão, pelo surgimento da TV 
e por muitos outros fatores que fizeram do futebol americano uma 
parte concreta da história dos Estados Unidos. 

Nas páginas a seguir você encontrará um pouco disso tudo. Dos 
fatos mais remotos aos mais recentes. Dos dramas pessoais, como o 
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do jogador que largou tudo para ir lutar no Afeganistão, aos acon-
tecimentos mais bizarros, como o do presidente norte-americano 
que quase morreu vendo um jogo de playoffs. Dos lances heroicos, 
como a incrível recepção “de capacete” em um Super Bowl, aos fatos 
hilários, como o do jacaré no banheiro antes de uma grande final.

Algumas dessas histórias deram origem a “pílulas” exibidas pela 
ESPN no Brasil durante as transmissões de NFL. Aqui, elas foram 
revisadas e vitaminadas. Outras são inéditas em língua portuguesa. 

TOUCHDOWN! 100 histórias divertidas, curiosas e inusitadas 
do futebol americano está disposto em ordem cronológica, mas você 
pode ler na sequência que preferir. Na verdade, a ideia desta obra 
não é, nem de longe, ser uma “enciclopédia” ou um “compêndio 
histórico” do futebol americano ‒ é uma forma de entretenimento 
com boa dose de cultura. 

Não foram poucos os que me ajudaram para que eu conse-
guisse escrever este livro: Ivan Zimmermann, a quem devo mi-
nha primeira chance na TV; Sílvio Santos Júnior, o companhei-
ro de grandes batalhas em prol do futebol americano no Brasil; 
Everaldo Marques, que confiou em mim e foi o grande respon-
sável pela minha entrada no time dos canais ESPN; Rômulo 
Mendonça, meu amigo e “mensageiro do caos” nas transmissões 
da NFL; Ari Aguiar, com quem fiz minha primeira transmis-
são na ESPN; Edu Zolin, Antony Curti, Eduardo Agra e Paulo 
Antunes, meus “brothers” comentaristas que sempre trabalharam 
como um time; Gabriela Ventura, meu anjo da guarda na prepa-
ração para os jogos; Tuca Moraes, Érico Lotufo, Felipe Soria-
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ni, Márcio Papi, Tito Mekitarian e toda a galera da produção 
da ESPN, que faz um trabalho magistral por trás das câmeras; 
a família D’Amaro e minha amada Elena Vorontsova, meus 
maiores apoiadores. 

E, claro, os fãs e jogadores de futebol americano no Brasil. 
Sem eles, nada disso aconteceria.

Espero que você goste e se apaixone ainda mais pelo esporte 
da bola oval.

Paulo Mancha
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D

1. Por que se chama futebol se é jogado com as mãos?

Quem gosta do esporte da bola oval certamente já ouviu esta 
pergunta. A explicação é simples, mas, para compreendê-la, é 

preciso voltar no tempo.
Brincadeiras de chutar bolas existiam desde a Antiguidade, em 

vários lugares do mundo. Foi na Inglaterra, no entanto, que o jogo 
evoluiu para algo realmente organizado. Isso aconteceu a partir de 
1815, ano em que um primeiro rascunho de regras foi escrito, na 
cidade de Eton. 

Surgia assim o futebol da bola redonda, jogado com os pés – que 
posteriormente ganharia o nome oficial de Association Football.

Não demorou, contudo, para aparecer uma dissidência: em 
1823, na cidade de Rugby, um estudante chamado William 
Webb Ellis decidiu correr com a bola nas mãos. Seus colegas 
gostaram da ideia e, dessa forma, despontou uma nova modali-
dade esportiva: o Rugby Football, em que era permitido carregar 
a pelota, e não apenas chutá-la. 

Detalhe: a bola não precisava ser perfeitamente redonda para 
levar nas mãos e, por isso, os praticantes podiam usar modelos 
ovalados, feitos com bexigas de porco.

As duas versões do esporte – Association Football e Rugby 
Football – foram parar nos Estados Unidos por volta de 1860, 
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graças a jovens de famílias abastadas que iam à Grã-Bretanha es-
tudar nas universidades mais famosas. 

Em terras ianques, os norte-americanos misturaram tudo e apeli-
daram o jogo de American Rugby Football. Com o tempo, no entan-
to, as regras foram sendo modificadas e, por volta de 1880, o esporte 
ficou tão diferente que a palavra “rugby” não fazia mais sentido. 

Surgiu assim o American Football. 
E uma curiosidade: nos Estados Unidos, o futebol jogado com 

os pés ficou conhecido como “soccer”, mas saiba que essa palavra 
foi inventada... pelos ingleses! Sim, no final do século XIX era 
comum entre os britânicos abreviar o nome oficial Association 
Football para “assoc” e, depois, para “soccer”. Os norte-americanos 
apenas foram na onda...

D

2. Quando o touchdown não valia pontos

Não há consenso quanto à data da primeira partida de futebol 
americano. Muitos apontam o ano de 1869, quando as universi-

dades Rutgers e Princeton se enfrentaram em um jogo que mistu-
rava regras de rugby com as do futebol da bola redonda. 

Outros consideram o ano de 1882 como o da invenção do 
American Football, já que nessa época surgiu a regra dos downs 
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e das jardas a conquistar – algo que diferenciou completamente o 
novo esporte da mecânica contínua do rugby.

Seja como for, o fato é que o futebol americano jogado no final 
do século XIX era muito diferente do que se vê hoje nos domingos 
de NFL. 

O campo tinha 70 X 140 jardas (hoje são 53 X 100 jardas). Os 
times eram compostos de 15 jogadores cada um (contra os 11 de 
cada lado que temos hoje). A equipe que tinha a posse de bola devia 
percorrer cinco jardas em três downs (na regra moderna são quatro 
chances para atingir dez jardas) e a partida durava noventa minutos 
(hoje temos contados sessenta minutos). Também não havia subs-
tituições e os mesmos 15 jogadores de cada plantel atacavam e 
defendiam – como no futebol da bola redonda.

Mas as duas diferenças mais gritantes eram a forma de avançar 
e a pontuação: era proibido lançar a bola para a frente (veja “Lan-
çar a bola já foi proibido!”, na página 21) e, no começo de tudo, o 
touchdown não valia pontos – ele apenas dava direito a um chute 
que, este sim, garantia 1 ponto ao time se a bola cruzasse a linha 
entre as traves.

Com o tempo, o critério de pontuação foi mudando. Mas, por 
quase duas décadas, ele conferia 4 pontos para cada touchdown e 
5 pontos para o field goal. 

Somente em 1912 o sistema de pontuação passou a ser o que é 
hoje, com 6 pontos para o touchdown, 1 ponto para o extra point, 
3 pontos para o field goal e 2 pontos para o safety.




