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O humorista Millôr Fernandes, que se intitulava um 

dos criadores do frescobol de praia, dizia: “quem não 

pratica esporte no rio devia procurar um psicanalista”. 

O sol, a praia, as quadras do aterro do Flamengo, os 

campinhos de futebol das favelas e dos subúrbios, as 

rampas de skate e de salto de asa-delta e o tapete es-

meralda, por onde saracoteiam pranchas de surf, são 

templos de um cenário eminentemente carioca. a ci-

dade corre, joga, nada, salta, bate, rebate e sua em bicas 

o sol que irradia de seu povo. 

Desde que o rio é o rio, um dos espetáculos mais fan-

tásticos da terra é ver sua gente bonita desfilar elasti-

cidade, tônus muscular, bom humor, requebro e graça 

nas ruas e na areia fervente do firmamento carioca. 

São incontáveis os craques de futebol de campinho, 

praia e quadras do aterro do Flamengo, do vôlei, fu-

tevôlei, frescobol, skate, surf, windsurf, kitesurf, alpi-

nismo, remo, ciclismo, basquete e iatismo, apenas para 

citar os mais votados. Somente os corpos bronzeados, 

verdadeiras pinturas em movimento, rivalizam em 

beleza com o recorte generoso das nossas montanhas, 

desviando olhares sequiosos de deslumbramento. 

O fato e o feto de tanta esportividade se confundem 

com as delicadezas geográficas da cidade, esculpida à 

perfeição para a prática das mais diversas modalida-

des de exercício e competições atléticas. não existe Pa-

sárgada tão olímpica na face da terra. Sim, senhores, 

somos vencedores de todas as Olimpíadas do dia a dia; 

disputas que se realizam no real, com fibra e espíri-

to desportivo. Vencemos porque buscamos o néctar 

do gozo, a inspiração que somente nasce do puro pra-

zer. O carioca é um desportista atávico, por impulso de 

uma cidade que não deixa alternativa: remar, correr, 

chutar, saltar. Sim, saltar mais alto em direção ao céu. 

nascemos para vencer ou vencer, superar ou superar, 

contra adversários ou contra nós mesmos. 

O povo do rio, portanto, amanhece sempre em busca 

de novas medalhas de ouro. Conquista suas condeco-

rações e vai dormir ansioso por novas láureas, mesmo 

que elas sejam apenas uma sola de pé queimada na cha-

pa quente da areia de praia ou um mergulho na imen-

sidão de espumas após manobra radical, feita com uma 

prancha de madeira talhada em um barraco de favela.

O sol, o céu, o mar são a arena do esporte ao ar livre, 

praticado por esse povo dadivoso, por mérito divino, 

na Cidade Maravilhosa de São Sebastião do rio de Ja-

neiro. este livro é uma homenagem a todos estes, ca-

riocas, e também aos não cariocas que souberam amar 

esta cidade com seu gesto de boa vontade. 

nossos agradecimentos ao Bradesco, que tornou pos-

sível esta empreitada com seu apoio de primeira hora. 

Gratidão também aos amigos de copo e de praia que, 

entre uma cerveja e um banho de mar, nos ajudaram 

a interpretar o modo carioca de ser. 

e por fim, o nosso obrigado aos desportistas e atletas, 

mesmo os de fim de semana, que com suas dicas pro-

videnciais nos fizeram entender que o esporte, na sua 

dimensão técnica, é bravura e conquista e, na expres-

são mais lúdica, é enorme fonte de prazer. 

aPreSenTaÇÃO
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Vistos da Praia Vermelha, na urca, os alpinistas 

que se arriscam a escalar o Morro da Babilônia 

parecem pontos imóveis na rocha. De outro ângulo, 

os desbravadores das alturas parecem estar levitando, 

a centímetros do granito. uma pura ilusão de ótica 

provocada pela distância. estes seres consideram 

a pedra um elemento vital, extensão do seu corpo. 

e sobre ela movem-se lentamente para ganhar 

centímetros de travessia na vertical. em algumas 

horas, quando alçarem o pico, eles terão como divina 

recompensa uma verdadeira visão do paraíso. Serão 

deuses os astronautas? Ou alpinistas?

O rio de Janeiro, o maior centro urbano de escaladas 

do mundo, é a Meca do alpinismo. Com mais de 

500 vias, entre morros e montanhas com cenários 

deslumbrantes, os aventureiros das montanhas 

avançam sobre picadas íngremes e desvirginizam 

trilhas e passagens intocadas. no topo da conquista, 

eles vislumbram, no silêncio dos píncaros das alturas, 

paisagens inacessíveis ao resto dos mortais, as mais 

estonteantes belezas naturais da cidade.

a topografia do rio de Janeiro, com suas magníficas 

montanhas, generosas em paredes verticais e 

florestas, oferece opções de escaladas em vários 

níveis de dificuldade. Mas também não faltam trilhas 

a TOPOGraFIa DO rIO De 

JaneIrO, COM SuaS MaGníFICaS 

MOnTanhaS, OFereCe OPÇõeS 

De eSCaLaDaS eM VárIOS 

níVeIS De DIFICuLDaDe
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belíssimas para caminhadas ao gosto da aventura de 

cada um. no complexo do Pão de açúcar e cercanias, 

no Corcovado e na Floresta da Tijuca há centenas de 

vias a serem desbravadas. Cada uma delas promete 

incontáveis surpresas.

Mas é bom olhar por onde se anda, pois o alpinismo 

não suporta improviso. a tecnologia aplicada na 

fabricação dos equipamentos utilizados, aliada ao 

aLPInISMO

aprimoramento de técnicas de escalada, são itens 

de primeira hora na evolução deste esporte. 

quem se aventura a escalar pela primeira 

vez não sobe montanha sem a companhia de 

um instrutor reconhecido pela Federação de 

Montanhismo do estado do rio de Janeiro 

(FeMerJ) ou pela associação de Guias, 

Instrutores e Profissionais de escalada do estado 

do rio de Janeiro (aGuIPerJ).
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as empresas credenciadas pela FeMerJ ou 

aGuIPerJ são zelosas para garantir uma escalada 

segura aos novatos. ninguém sai do chão sem o 

devido equipamento, que inclui cordas, capacete, 

mosquetões, freios, martelete, marreta, estribos, 

ganchos, polias, talhadeira e outros apetrechos que 

parecem ferramentas obreiras. na mochila também 

não podem faltar capa, casaco, lâmpada, água e 

comida, essenciais para subidas mais radicais. nada 

de supérfluo deve ser levado para não pesar na 

bagagem. Saudável e seguro, quando obedecidos 

à risca todos os procedimentos de segurança, o 

montanhismo está associado ao respeito à natureza,  

à atitude solidária com os companheiros e à 

superação os limites – sejam físicos ou psicológicos.

ao contrário do que alguns imaginam, a escalada 

não é um esporte de força, nem exige complexão 
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física avantajada; por isso é acessível a homens 

e mulheres e, a partir de um grau mínimo de 

dificuldade, até para crianças, desde que com 

instrutor e equipamento adequado. Trata-se de uma 

atividade que, sim, requer equilíbrio, posicionamento 

corporal, técnica e bom condicionamento psicológico. 

Brutalidade e escalada não combinam. Certas 

passagens, aliás, exigem leveza, equilíbrio e bom 

alongamento, o que leva as mulheres a superarem, 

não raras vezes, os atletas que perfilam no  

gênero oposto.

O morro do Pão de açúcar, pela diversidade 

de trilhas para escalada que oferece, é um dos 

preferidos dos alpinistas. Pode ser acessado com 

ou sem emoção. uma das subidas mais clássicas 

é a do Costão, para a qual não é necessário 

conhecimento prévio em montanhismo, desde que, 

claro, se esteja em grupo e com um guia. Os mais 

prudentes sobem à tarde, quando a parede está na 

sombra. Mas há que se ter muita disposição para 

encarar a longa travessia de ida e volta, que dura 

em média quatro horas. na subida, feita quase 

toda por costões de rocha e trilhas, há um pequeno 

trecho de escalada de 20 metros para o qual é 

necessário utilizar cordas, cadeirinhas e mosquetões, 

equipamento básico de qualquer alpinista.

Chegando ao cume, a melhor pedida é descansar 

e admirar a paisagem. aqueles que desfrutaram 

da experiência relatam o ocorrido como uma 

observação privilegiada do paraíso. e quem acha 

que a subida é aventura suficiente para o dia, pode 

descer parte do percurso de volta de teleférico, com 

a sensação gostosa do dever cumprido. 

há conquistas maiores, alturas desconcertantes, que 

só os mais experientes se arriscam. no Corcovado, 

quem vencer o “Paredão k2”, será recompensado por 



16          arena CarIOCa

aLPInISMO



arena CarIOCa          17

uma vista de tirar o fôlego. São cerca de 150 metros 

de escalada bem variada, com lances de oposição, 

agarras, aderência e horizontais. a base da via 

encontra-se 500 metros acima da cidade.

alpinistas tarimbados têm no currículo escaladas 

ainda mais radicais, como a Via do Tome, no  

Pão de açúcar; a Oitavo Passageiro, no Corcovado; 

a Sinfonia, no Pico dos quatro; ou a Place of 

happines, na Pedra riscada. alguns desses 

destemidos alpinistas já dormiram pendurados 

em rochas para completar escaladas que duram 

vários dias, como a Contra-Pino, no Pão de 

açúcar; a Tragado pelo Tempo, no Corcovado; 

a Impermeáveis, no Dedo de Deus; a Crazy 

Muzuguns, no Garrafão; ou a Franco-Brasileira,  

na Pedra do Sino.

Fora da cidade estão os picos para os que não 

têm limites em desafiar as alturas. na Serra dos 

Órgãos, no trecho Teresópolis-Petrópolis, em meio à 

exuberância da Mata atlântica, brotam as maiores 

paredes rochosas do país. O ponto culminante é o 

Pico Maior de Friburgo, no Parque estadual dos 

Três Picos, com mais de 2.300 metros. nele, assim 

como nas montanhas à sua volta, está a maior 

concentração de vias longas do Brasil, várias delas 

tendo entre 10 e 24 enfiadas de corda.

Mais perto, seguindo do rio para Teresópolis, a 

pouco mais de uma hora de carro, está o Dedo de 

Deus, ícone do montanhismo nacional. Com um 

cume situado a alucinantes 1.675 metros acima do 

nível do mar, foi escalado pela primeira vez em 1912 

por cinco jovens teresopolitanos. Para conquistá-lo é 

preciso dominar escaladas de Grau IV, que significa 

apoiar-se em ranhuras na pedra, manter certo nível 

de equilíbrio e utilizar muita força física. É a prova 

de fogo da boa forma. Mas quem superou o desafio 
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diz que a sensação não pode ser expressa com 

palavras. e a vista é simplesmente sublime.

a aventura de conquistar o Dedo de Deus começa 

cedo, pela manhã, na entrada do Parque nacional 

da Serra dos Órgãos, com uma caminhada íngreme, 

pela mata, até chegar aos cabos de aço instalados 

no local. Muitos desistem logo ao se defrontar com 

a dificuldade. Os que prosseguem sobem cerca de 

100 metros suspensos por uma cadeirinha com 

cintas, em planos razoavelmente verticais, por 

vezes sobre rocha molhada – em três horas chegam 

à base da face leste do Dedo de Deus. nesse ponto 

da travessia ainda é cedo para comemorar, pois se 

está a menos da metade do caminho. Para concluir 

os 200 metros de via até o cume o alpinista 

ainda terá que superar obstáculos naturais como 

“chaminés”, “diedros” e “aderências”, colocando à 

prova toda a sua técnica.

uma vez conquistado o topo, descortina-se a visão 

privilegiada em 360 graus da cordilheira. Lá estão, 

extasiados, outros adoradores de montanhas, 

alguns relaxados, outros exaustos da travessia.  

O descanso, merecido, é combustível para garantir 

um bom retorno antes que a noite caia. há ainda 

uma longa descida, com direito a rapéis negativos e 

tudo o mais.

Outra opção é ficar no cume e dormir sob as 

estrelas. nesse caso há dois espetáculos imperdíveis 

em dois tempos da criação: o pôr do sol caindo 

sob as montanhas e, no dia seguinte, os primeiros 

raios da manhã solar. no final da viagem, mesmo 

cansados, os alpinistas não se queixam. acreditam 

que estiveram mais perto de Deus. quem pode 

duvidar? 
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o tarzan das montanhas

O carioca Flavio Daflon perdeu a conta das ve-

zes em que teve que dormir pendurado numa 

parede de pedra. Montanhista desde os 16 anos 

de idade, Flavio já virou noite nas alturas, pre-

so por uma corda, para completar escaladas de 

longa duração. Foi assim nas travessias Contra-

-Pino, no Pão de açúcar; Tragados Pelo Tempo, 

no Corcovado; Os impermeáveis, no Dedo de 

Deus; Crazy Muzungus, no Garrafão; ou Fran-

co-Brasileira, na Pedra do Sino. noites frias.

Flavio começou a escalar aos 16 anos e nunca 

mais parou. em 1995 largou a faculdade de in-

formática da uerJ – universidade do estado 

do rio de Janeiro – para se dedicar ao proje-

to de uma escola de escalada e, paralelamente, 

escrever livros sobre montanhismo. É dele, em 

autoria com o amigo Delson de queiroz, o Guia 

de Escaladas da Urca, em que estão mapeadas 

180 vias na área do Pão de açúcar, e o Guia de 

Escaladas da Floresta, no qual são mapeadas 362 

vias nas montanhas Corcovado, Pedra da Gá-

vea e Pico da Tijuca, entre outras. 

em 2000, Flavio e um grupo de guias cariocas 

fundaram a aGuIPerJ – associação de Guias, 

Instrutores e Profissionais de escalada do es-

tado do rio de Janeiro. Flavio nunca se arre-

pendeu de trocar os computadores pelas mon-

tanhas cariocas, mesmo que tenha que passar 

a noite sob as estrelas, balançando numa corda. 

PerSOnaGeM

FLaVIO DaFLOn
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Yes, nós temos basquete de rua. uma bola 

vermelha rodopiando no ar pode ser um objeto 

não identificado no país do futebol. Mas no rio 

de Janeiro, onde a antropofagia cultural há muito 

incorporou esportes estrangeiros, o basquetebol 

ou basquete, para os íntimos, é muito bem-vindo, 

sim senhor. e devidamente assimilado nas quadras 

públicas, como as do aterro do Flamengo, nas ruas 

da cidade e em improváveis locais, como nas encostas 

das favelas, onde hoje já não é raro encontrar 

uma cesta improvisada, o streetball. O esporte que 

imortalizou Magic Johnson está fincando raízes nas 

terras de São Sebastião.

O basquete nativo, é bom que se diga a verdade, 

nunca chegou a ser uma febre no rio. Mas esteve 

na maior parte do tempo como o segundo esporte 

predileto do carioca, dividindo esse lugar no seu 

coração, em algumas temporadas, com o voleibol. 

É bem verdade que os americanos, os feras 

do basquetebol, têm dado uma mãozinha para 

popularizar essa modalidade de jogo onde o homem 

salta e para no ar. 

em outubro de 2013 as torcidas foram ao êxtase. 

numa noite memorável, em plena arena da Barra, 

em partida de pré-temporada da emblemática nBa 

O eSPOrTe que 

IMOrTaLIzOu MaGIC 

JOhnSOn eSTá FInCanDO 

raízeS naS TerraS De 

SÃO SeBaSTIÃO
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americana, os amantes do esporte viram o Chicago 

Bulls bater o arqui-inimigo washington wizards 

num espetáculo jamais visto em solo pátrio. Outra 

bola na cesta para o basquete carioca foi a abertura, 

no mesmo ano, de um escritório da liga americana na 

cidade, numa demonstração de que o Tio Sam quer 

fazer muitas cestas por aqui.

a paixão do rio pelo basquete é antiga. Os primeiros 

torneios foram disputados em 1912, no ginásio 

da rua da quitanda, 47, no Centro da cidade. O 

américa, primeiro clube carioca a adotar o esporte, 

protagonizou uma partida histórica em sua sede, na 

rua Campos Salles, na Tijuca. Integrantes da seleção 

chilena de futebol, em visita ao rio, enfrentaram 

uma equipe formada pela associação Cristã de Moços 

(aCM), vestida com camisetas do clube carioca, 

que os bateram pelo curioso escore de 5 a 4. eram 

tempos em que, se alguém jogasse basquete na rua, 

era tachado de louco. Também não havia quadras 

públicas. a bola só caía na cesta em seu templo, o 

ginásio.

Foi pisando em tacos de madeira que o rio foi 

pioneiro na promoção do primeiro campeonato de 

basquete do país. em sua primeira edição, em 1919,  

o Campeonato Carioca de Basquete foi vencido  

pelo Flamengo, clube que até hoje mantém vivo o 

esporte em suas quadras. e saiu das fileiras do  

rubro-negro, ele, o atleta Oscar Schmidt, o  

“Mão Santa”, nada menos do que um dos ídolos 

máximos do basquete brasileiro e um dos maiores 

recordistas mundial do esporte.

Os clubes cariocas de futebol foram hospedeiros 

da melhor tradição do basquete. em 1933, no 

edifício Guinle, na avenida rio Branco, seus 

dirigentes fundaram a Liga Carioca de Basketball 

(LCB), dissidência da associação Metropolitana de 

BaSqueTe
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Basketball (aMB). a partir de 1938, com o fim da 

LCB, a Federação Metropolitana de Basketball (FMB), 

que sucedeu a aMB, passou a ser a única liga de 

basquete da cidade. em janeiro de 1977, a partir da 

fusão entre a Federação Metropolitana e a Federação 

Fluminense de Basquetebol, foi fundada a Federação 

de Basquetebol do estado do rio de Janeiro (FBerJ). 

O basquete ainda demoraria para ver a luz do sol, e o 

povo, a aplaudir o esporte nas ruas. 

enquanto atletas como Vlamir, rosa Branca, Pipoca, 

amauri e Oscar, no masculino, e hortência e Magic 

Paula, no feminino, brilhavam nas competições 

internacionais, os rachas e as escolinhas de basquete 

dos clubes atraíam um público apaixonado. Seja nas 

ruas, em espaços improvisados, seja nas quadras 

públicas e privadas espalhadas pela cidade, o basquete 

vem formando novas gerações de craques.

Mas nem só de grandes astros e organização 

profissional vive o basquete carioca. O streetball, 

modalidade desse esporte que é praticado nas 

ruas, tem também adeptos apaixonados e torcidas 

febris. Comparado ao de quadra, o basquete 

de rua dá ao jogador mais liberdade de criar e 

improvisar jogadas. Praticado ao som do hip hop, o 

streetball é um espetáculo que, além de habilidade 

técnica, exige muita ginga dos ballers, que levam o 

público ao êxtase com os dribles pirotécnicos nos 

adversários. no streetball a altura do jogador não é 

fator indispensável, e sim a sua habilidade técnica e 

capacidade de improvisação.

no streetball os jogadores mais habilidosos abusam 

do freestyle, que é o ato de manipular a bola, como 

um artista circense, mesmo sem a marcação do 

adversário. O fair play faz parte do show. em vez de 

correrem céleres para fazer uma cesta, como fazem 

os jogadores tradicionais desse esporte, os ballers de 
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rua apostam mais na beleza do espetáculo do que 

propriamente na disputa.

Diferentemente do que ocorreu nos estados unidos, 

onde sempre foi amparado pelas ligas, o basquete de 

rua brasileiro nasceu com um viés de transformação 

social e resgate de cidadania. O streetball, como 

é conhecido, chegou ao rio pelo hip hop e logo 

tomou forma de expressão cultural. em 2001, durante 

um encontro de rappers no armazém 5, na zona 

portuária da cidade, uma galera improvisou uma 

lixeira como cesta de basquete e começou a jogar. O 

gesto foi notado por membros da Central Única de 

Favelas (CuFa), que passou a apoiar o esporte. Foi 

a deixa para criar a Liga Brasileira de Basquete de 

rua (LIBBra), que mais tarde se tornaria a Liga 

Internacional de Basquete de rua (LIIBra).

O streetball também inspirou a criação da Liga 

urbana de Basquete (LuBa), formada por adeptos 

do esporte que, em 2004, jogavam suas peladas 

nas quadras do aterro do Flamengo. Fundada 

numa visão do esporte como instrumento de ação 

social, a entidade promove atividades esportivas, 

culturais e educacionais, com exibições em 

hospitais, creches e escolas.
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Da zona Sul à zona norte do rio, nos bairros 

do subúrbio, o streetball foi ganhando adeptos. 

Madureira, na zona norte da cidade, tornou-se o 

reduto por excelência do basquete de rua. O bairro, 

não por acaso, promove, aos sábados à noite, o maior 

evento de black music da cidade, o “baile do viaduto”, 

que acontece há 20 anos embaixo do viaduto negrão 

de Lima. O local reúne os ballers de rua e adeptos do 

rhythm and blues (r&B), hip hop e rap.

Como no futebol, o desenvolvimento do basquete 

de rua no Brasil deve-se em parte à dispensa de 

equipamento de porte, podendo ser praticado em 

espaços improvisados nos bairros, principalmente 

na periferia da cidade. enquanto o basquete 

tradicional, praticado nos clubes, reúne as 

comunidades locais; nas ruas, os rachas, peladas ou 

pegas misturam diferentes faixas etárias e classes 

sociais. até o início dos anos 80 o basquete foi, 

depois do futebol, a modalidade de esporte mais 

praticada no país, perdendo depois o posto para 

o voleibol, que se organizou profissionalmente 

e passou a colecionar vitórias em competições 

mundiais. Para quem pratica o esporte, na quadra 

ou na rua, tudo é basquete. O que importa é 

colocar a bola na cesta. 
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BaSqueTe
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miguEl da luz E da glória

O técnico Miguel Ângelo da Luz é o que se 

pode chamar de um “carioca de ouro”. ele ja-

mais esquecerá aquela madrugada de 12 de ju-

nho de 1994, em Sidnei, na austrália, na final 

entre Brasil e China pelo Mundial de Basque-

te. ao fim da partida, as brasileiras bateram as 

chinesas por 96 a 87 e conquistaram o título 

mundial. Luz, que era um ilustre desconheci-

do no circuito internacional do esporte, foi elei-

to naquele ano pela imprensa mundial como o 

melhor do mundo. 

até então, o basquete brasileiro jamais tinha 

conquistado um título mundial. nas Olimpía-

das de Barcelona, em 1992, o Brasil tinha ficado 

na sétima e penúltima colocação. Mas em 1996, 

nos Jogos Olímpicos de atlanta, a estrela lumi-

nosa de Miguel brilharia outra vez. Com “rai-

nha hortênsia” e “Magic Paula” à frente, a sele-

ção brasileira conquistaria a medalha de prata 

e colocaria o Brasil definitivamente no mapa 

mundial do basquete.

Foi a glória. quando foi convidado para o car-

go, apenas um ano antes, Miguel era técnico 

do basquete masculino do Grajaú Country Club 

e nunca tinha dirigido uma seleção feminina. 

Mas de cesta ele entendia. Começou como atle-

ta em 1979, no Vasco, e depois, como técnico, 

dirigiu o basquete em vários clubes. no Fla-

mengo, clube pelo qual conquistou quatro títu-

los estaduais, comandou uma equipe integrada 

pelo “Mão Santa” Oscar Schmidt e outras feras 

do basquete brasileiro. 

PerSOnaGeM

MIGueL ÂnGeLO Da Luz
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CICLISMO
a CIDaDe nO PeDaL
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CICLISMO
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Bikes têm tudo a ver com o rio. e a recíproca 

é igualmente verdadeira. numa cidade 

que já conta com 320 quilômetros de ciclovias, 

metade à beira-mar, bicicletas de todas as cores 

e modelos integraram-se à paisagem carioca 

como o pé ao pedal. Como meio de transporte, 

o mais sustentável do planeta, elas se tornaram 

a melhor opção para se locomover à escola, ao 

trabalho ou para qualquer lugar. Leves, práticas 

e saudáveis, as bikes não poluem o ambiente, 

estacionam com facilidade e ajudam a manter 

a boa forma física. a conta é simples: cada bike 

circulando é menos um carro na rua. O rio 

agradece.

Dona de uma das maiores malhas cicloviárias 

da américa Latina, só perdendo para Bogotá, 

na Colômbia, o rio de Janeiro é a única cidade 

latino-americana incluída no ranking elaborado 

pela consultoria dinamarquesa Copenhagenize, 

que lista as cidades mais amigáveis ao trânsito de 

bicicletas. em 2013, a cidade maravilhosa ocupou 

a 16ª posição da lista, novamente encabeçada 

pela capital holandesa, amsterdã.

O carioca está trocando o carro pela bicicleta 

para ir à praia, utilizando os longos trechos da 

O VenTO que BaTe nO COrPO, 

COM a BICICLeTa eM MOVIMenTO, 

reMeTe à SenSaÇÃO De 

LIBerDaDe, reFOrÇaDa PeLa 

BeLa PaISaGeM à VOLTa
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ciclovia na orla. quem não quer comprar pode 

alugar. na zona Sul há opções diversas para o 

lazer ou mesmo para se locomover ao trabalho em 

lugar de transporte público. O carioca, motorizado 

ou não, está colhendo os benefícios indiscutíveis 

dessa substituição despoluidora, que aumenta a 

cada dia. Viva a bicicleta!

Se pedalar é bom para o corpo e para a mente, 

a travessia das ciclovias cariocas propiciam as 

melhores sensações. O vento que bate no corpo, 

com a bicicleta em movimento, remete à sensação 

de liberdade, reforçada pela bela paisagem à 

volta. De quebra, o exercício aeróbico da bike 

ajuda a perder peso, aumenta a capacidade 

cardiorrespiratória e tonifica a musculatura, 

principalmente dos membros inferiores. O 

cansaço pode ser administrado, uma vez que a 

grande vantagem da bicicleta é a mobilidade. É 

só encostar a bike num local próximo da ciclovia 

e aproveitar para descansar, beber uma água de 

coco ou – por que não? – uma cervejinha e depois 

seguir o passeio.

não faltam no rio pontos, rotas e trilhas  

que podem ser feitas de bike. Os mais de  

50 quilômetros de ciclovias na orla carioca são 

compartilhados com pedestres, mas dá para todos. 

Outra opção é pedalar nas vias internas do aterro 

do Flamengo, um dos maiores parques urbanos do 

mundo. É sempre uma oportunidade para apreciar 

o traço mágico do paisagismo de Burle Marx, com 

a vista intermitente do Pão de açúcar.

De pedalada em pedalada é possível conhecer  

os principais pontos turísticos da cidade.  

Grupos de ciclistas, auxiliados por um guia, 

percorrem um circuito que começa no Centro e 

inclui a Cinelândia, a Catedral de São Sebastião,  

CICLISMO
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CICLISMO
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o Theatro Municipal, a Biblioteca nacional e o 

Museu de Belas artes. O passeio prossegue em 

direção à zona Sul, percorrendo toda a orla, 

por ciclovia, até Leblon, seguindo depois para a 

exuberante Lagoa rodrigo de Freitas com seus 

sete quilômetros de pistas.

Fora das ciclovias há percursos que merecem 

ser percorridos de bicicleta, como na urca, com 

o estupendo visual da Baía da Guanabara, desde 

que, claro, se tenha cuidado com os carros. a 

tradicional subida ao Cristo redentor, a recém-

reformada Vista Chinesa, a Mesa do Imperador, 

o alto da Boa Vista e a estrada das Canoas em 

São Conrado estão entre as mais exploradas 

pelos ciclistas. Mas são travessias com aclives, 

que exigem algum preparo físico.

nas ruas, os mais experientes, além de atenção 

redobrada nos cruzamentos e nos buracos do 

asfalto, procuram seguir, sempre que possível, 

na mesma direção dos carros. Muitas vezes 

é necessário saltar da bicicleta e empurrá-la 

pacientemente ao lado dos pedestres que, nunca 

é demais lembrar, são os verdadeiros donos do 

pedaço. Ciclistas prudentes nunca dispensam 

o capacete e as luvas e sempre levam água ou 

alguma bebida isotônica.

O Bosque da Barra é outro lugar perfeito para 

pedalar, especialmente durante a semana, 

quando está mais vazio. O local possui áreas  

de lazer, com lagoas naturais, onde é possível 

ver patos, capivaras e macaquinhos. na zona 

norte da cidade, a ciclovia em torno do estádio 

do Maracanã, recém-reformado, é outra boa 

pedida para os ciclistas. noves fora os dias 

de jogos, por conta da quantidade de pessoas 

circulando no local.
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CICLISMO
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na modalidade esportiva, o rio tem também trilhas para 

todos os níveis de dificuldade. na Floresta da Tijuca, 

para delírio dos desportistas, há subidas íngremes e 

descidas alucinantes. Palco da maior competição de 

ciclismo do país e o maior evento do gênero na américa 

Latina, a cidade recebe todos os anos desportistas 

de vários países que, em várias etapas, percorrem 

aproximadamente 800 km no estado, passando por 

quase 20 cidades, em meio a cenários deslumbrantes de 

mar, serra, fazendas coloniais e outras paisagens.
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Para o ciclismo off road, seja na capital ou 

em cidades do interior do estado, há várias 

alternativas, de meia dificuldade até as mais 

radicais. Mais do que aventura, é atividade para 

quem domina a máquina. no mountain bike, 

considerado esporte de risco, os competidores 

usam joelheiras, cotoveleiras e caneleiras e 

até parecem uns astronautas. na modalidade 

downhill, que consiste numa descida vertiginosa 

de até 80 quilômetros por hora, com obstáculos, 

a proteção inclui ainda o colete de choque e o 

capacete fechado. numa prova dessas, o ciclista 

enfrenta uma série de obstáculos, naturais 

ou artificiais, de curvas muito apertadas a 

rampas estrategicamente colocadas, de forma 

a testar a velocidade de reação e capacidade de 

concentração.

Montado em sua bike, o ponto de vista de quem 

pedala pelo rio é diferente do que se tem da 

janela de um carro ou ônibus. Observadas com 

mais vagar, sobre um selim, o ciclista reeditará  

em sua mente imagens habituais da cidade.  

Locais como o Pão de açúcar, o aterro do 

Flamengo e o Corcovado e mesmo os banhistas 

nas praias, viram pinturas coloridas de um rio 

interativo, que passa devagar, enche os olhos e 

acaricia o espírito.

É bom não esquecer que o ciclismo também 

pedala para que o rio seja conhecido como a 

capital mundial da beleza. não bastasse a praia, 

onde esculturas vivas se deslocam no mar e na 

areia, no calçadão as bikes são um estímulo a mais 

para que gente linda, leve e solta se mostre pelas 

ruas da cidade. um colírio para os olhos. e gira a 

roda viva, a roda da vida. 

CICLISMO
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rEnato E sEus pEdais

Se não fosse ciclista, o carioca renato rezende 

seria uma bicicleta, parodiando o saudoso ar-

mando nogueira, que associou Pelé a uma bola 

de futebol. ele tinha sete anos quando, pela pri-

meira vez, em 1998, passeando com o pai em 

um parque para crianças, pilotou sua primeira 

bicicross. Desde então, voar sobre rampas de-

safiando a gravidade virou coisa séria na sua 

vida. Já no ano seguinte ficou em primeiro lu-

gar no Campeonato Paulista na mesma catego-

ria, BMX, e aos nove anos conquistou o Cam-

peonato Brasileiro.

Depois de conquistar vários títulos sul-ameri-

canos, renato venceu o Campeonato Mundial 

de BMX, na áfrica do Sul, na categoria elite 

Cruiser, trazendo a única medalha de ouro do 

País em toda a história do BMX. Foi também 

o primeiro atleta a representar o ciclismo bra-

sileiro em uma Olimpíada (Londres 2012) e a 

chegar à fase final da Copa do Mundo de Su-

percross, conquistando a sexta posição em 

Manchester, no reino unido, em 2013. 

na terceira etapa da Copa do Mundo 2014 de 

Ciclismo BMX, em Berlim, na alemanha, re-

nato, o maior nome do ciclismo brasileiro na 

atualidade, terminou em quinto lugar, subindo 

12 posições no ranking mundial. na lista divul-

gada pela união Ciclística Internacional (uCI) 

aparece em 10º lugar. Mas bom mesmo para 

renato sempre foi pedalar pelas ruas da cidade 

e constatar que o rio continua lindo.

PerSOnaGeM

renaTO rezenDe
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FreSCOBOL
uM eSPOrTe SeM FreSCura
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FreSCOBOL
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Oimportante é nem competir”, dizia sobre o 

frescobol o escritor, desenhista, dramaturgo, 

tradutor e gozador Millôr Fernandes, que se 

gabava por ser um dos seus incentivadores. Fato 

é que um jogo, sem adversários, vencedores ou 

vencidos, só poderia mesmo ser inventado no rio. 

Criado em fins da Segunda Guerra nas areias de 

Copacabana, o frescobol nasceu e cresceu sob o 

signo da irreverência. Se em qualquer esporte o 

jogador explora os pontos fracos do adversário, 

para fazê-lo errar a jogada, no frescobol o objetivo 

é facilitar a vida do outro. Segue que uma bola 

mal lançada é ruim para todos, pois interrompe 

a dinâmica do jogo. Já um arremesso certeiro 

prolonga o bate-bola e mantém no auge a partida, 

que pode contar com vários jogadores. É a 

supremacia do coletivo sobre o individual.  

O sucesso é sempre plural.

“Me autoproclamei campeão de frescobol do  

Posto 9, e quando alguém jogava melhor, eu 

provava que ele era do posto 8”, dizia Millôr, o 

humorista de todas as horas. Tricolor fanático e 

conhecido por suas frases geniais, Millôr criou um 

painel em homenagem a este esporte na Praça 

Sarah kubitschek, em Copacabana. ele morreu  

aos 88 anos, em 2012.

Se eM quaLquer eSPOrTe O 

JOGaDOr eXPLOra OS POnTOS 

FraCOS DO aDVerSárIO, Para 

Fazê-LO errar a JOGaDa, 

nO FreSCOBOL O OBJeTIVO É 

FaCILITar a VIDa DO OuTrO

“
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O frescobol é um esporte arejado, livre, mas 

sem frescura; tanto que, fora das competições, 

praticamente não há regras, pontuação ou objetivo; 

a não ser o de rebater a bola o maior tempo possível. 

Pode ser jogado um contra outro, em duplas, 

trincas ou a gosto dos jogadores. nessas contendas 

heterodoxas o oponente vira parceiro, e o juiz é 

dispensável. e como também não há tempo definido, 

os jogadores podem interromper a partida para 

beberem uma cervejinha ou se refrescarem em um 

delicioso banho de mar. Se depois vão continuar a 

jogar, é outra história.

É claro que sempre existe quem leve o esporte mais a 

sério. em abril de 2003, no I Congresso de Frescobol, 

em Vitória, no espírito Santo, foi constituído um 

novo regulamento para o bate-bate da bolinha. 

Desde então, em campeonatos, a equipe (dupla ou 

trinca, masculina, feminina ou mista) tem cinco 

minutos para se apresentar na quadra, que tem 

dimensões ideais de 12 x 5 metros. na praia, o espaço 

é geralmente delimitado com fitas ou cordas, e os 

jogadores, de pés descalços, trajam sunga, maiô ou 

biquíni. O time de arbitragem é composto de um 

juiz, que cronometra as sequências, e outros dois, 

com a atenção voltada para cada jogador, anotando 

a quantidade de bolas que geram sequências de jogo. 

Parece até um outro jogo.

esporte de praia mais jogado na américa Latina, 

austrália e estados unidos, o frescobol, com o tempo, 

foi se aprimorando. as raquetes são de fibra, o que 

FreSCOBOL
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garante maior durabilidade e aumenta o poder da 

batida, executada a uma distância de cinco metros. 

as bolas são de borracha. Os jogadores também 

buscaram o aperfeiçoamento; quanto mais exímios, 

mais velocidade imprimem à bola, que no bate e 

rebate entre as raquetes torna-se quase invisível.

atribui-se a invenção do frescobol ao arquiteto 

Lian Pontes de Carvalho, morador de Copacabana, 

o qual, na década de 1950, jogava tênis com 

os amigos naquela praia. Como as raquetes 

estragavam com a maresia, ele pediu a um 

carpinteiro que as fabricasse em madeira – mais 

resistentes. Já o nome frescobol surgiu por conta 

de um hibridismo criado pela junção das palavras 

“frescor”, que, em época de clima mais ameno, se 

referia à brisa dos finais de tarde na praia, e “ball”, 

palavra inglesa para se referir à “bola”. Durante 

muito tempo o frescobol foi visto como um esporte 

de “frescos”.

embora despretensioso, lúdico e prazeroso, o 

frescobol equivale a uma sessão de ginástica 

aeróbica à beira-mar. Durante o jogo, os 

movimentos ativam a musculatura abdominal, 

vertebral, dorsal e torácica, e é tanto mais intenso 

quanto é maior o nível de habilidade dos seus 

praticantes. apesar do pouco deslocamento, 

há também uma alta demanda dos músculos 

inferiores – em isometria, agachamentos e 

alternância de descarga de peso entre as pernas. 

Outra grande vantagem desse esporte é o fato de 

ser praticado na areia, tornando o exercício ainda 

mais intenso.

no rio, frescobol virou sinônimo de praia. que 

atire a primeira bola quem nunca praticou antes 

ou depois de um refrescante – e obrigatório – 

banho de mar. 

FreSCOBOL
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a sacada do  
millôr na praia

“a vida é um saque que se faz entre o tic e o 

tac”, dizia o grande frasista Millôr Fernandes, 

falecido em 2012. Intelectual de estirpe, orgu-

lhava-se de ter sido um dos pioneiros do fres-

cobol no rio, na época em que bolas e raquetes 

“pesavam uma tonelada”. Jornalista, escritor, 

cartunista, artista plástico, teatrólogo, tradutor, 

poeta e gozador, não necessariamente nesta or-

dem, ele dizia que o nome frescobol se referia 

a um joguinho de “maricas” por que não tinha 

competição. heterossexual convicto, ele se au-

toproclamava campeão de frescobol do Posto 9, 

em Ipanema. era mesmo? “quando aparecia al-

guém melhor, eu provava que era o melhor do 

posto 8”, dizia. 

Millôr levava o frescobol tão a sério que, em 

1961, ele e o amigo Gilberto Chateaubriand ten-

taram introduzir o esporte no egito, disputan-

do durante mais de meia hora uma partida de 

frescobol num clube de elite na cidade do Cairo. 

no início da década de 90, o humorista chegou 

a fazer uma homenagem a este esporte num 

painel na Praça Sara kubitschek, em Copaca-

bana, em que aparece o desenho estilizado de 

dois jogadores com raquetes e bola. abaixo se 

lê: “homenagem ao Frescobol. esporte inven-

tado no Brasil nos anos 50, neste exato local, 

entre os postos 4 e 6. Único esporte com espí-

rito esportivo, sem disputa formal, vencidos ou 

vencedores”. 

PerSOnaGeM

MILLôr FernanDeS
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FuTeBOL
O rIO BOM De BOLa
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FuTeBOL
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Orio de Janeiro tem fome de bola. e numa 

cidade generosa em espaços lúdicos estão 

postas as melhores condições para a prática deste 

esporte, que é brasileiro por excelência e carioca por 

vocação. Das quadras à beira-mar, disponíveis por 

toda a cidade, aos campinhos do subúrbio com suas 

torcidas em frenesi, o futebol é a expressão máxima 

de uma arte espontânea, que se desenvolve fora dos 

estádios em qualquer hora ou local.

a começar pelo fato de que a mistura alquímica de 

praia e futebol tem tudo a ver com o rio. De pé em 

pé, mirando o gol, o futebol de areia é uma febre 

em toda a orla carioca. Os craques, ídolos máximos 

da praia, levam as torcidas ao delírio com seus 

voleios, dribles e bicicletas. alguns desses monstros 

da bola, como Júnior e edinho, imortalizaram nos 

estádios as mesmas jogadas de sonho que lapidaram 

nas areias. quem viu jamais esquecerá.

Praia e futebol é uma rima antiga no rio. há 

quem diga que a bola, chutada na direção de uma 

trave protegida por um goleiro, já teria rolado nas 

areias de Copacabana, no início do século XX, 

quando o banho de mar era visto ainda como uma 

recomendação médica. Já a popularização do futebol 

de areia veio com o uso da praia como lazer, e 

De PÉ eM PÉ, MIranDO O 

GOL, O FuTeBOL De areIa 

É uMa FeBre eM TODa a 

OrLa CarIOCa
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depois nunca mais se separaram. nesses primórdios, 

grupos de amigos começaram a formar times, de 

acordo com o bairro, e dessa geografia futebolística 

surgiram equipes como o Lá Vai Bola, Juventus, 

radar, Copaleme, Colorado, areia e Copacabana.

O futebol de praia gerou vários filhotes como 

o futevôlei e as rodinhas de bate-bola. O beach 

soccer é a versão mais fiel do futebol praticado em 

campo, embora tenha ganhado novas regras, como 

a redução do número de jogadores e entrado no 

catálogo da FIFa, que já organizou quatro Copas do 

Mundo – as últimas três vencidas pelo Brasil.

FuTeBOL
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Mas o velho futebol, de onze contra onze, 

permanece vivo nas praias de Copacabana, 

Ipanema, Leblon, Barra e por onde houver areia 

e mar. há escolinhas espalhadas por toda orla, 

e também não faltam peladas descontraídas, 

nas quais o número de jogadores depende da 

disponibilidade. Os fominhas jogam futebol na 

praia desde o pôr do sol e vão até o anoitecer. em 

grupos, eles se divertem fazendo “baixadinhas” ou 

“altinho”, quando a bola vai de pé em pé sem cair no 

chão. na brincadeira da bola, todos saem ganhando.

Para os que não abrem mão da grama, a opção são 

as quadras disponíveis em praticamente todos os 
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bairros da cidade. uma pelada com os amigos 

cabe bem numa quadra society, que tem as 

dimensões um pouco maiores do que a de 

futebol de salão. Muitas das quadras espalhadas 

em clubes, chácaras e outras áreas livres da 

cidade têm estruturas de lazer agregadas, com 

piscinas e até churrasqueiras. Os jogos, aos 

finais de semana, não raro, são finalizados com um 

suculento churrasco.

no aterro do Flamengo o futebol é 24 horas. Com 

oito quadras, tem um dos maiores campeonatos 

amadores do país. Mais de 36 equipes, formadas 

por funcionários da rede hoteleira, restaurantes e 
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bares das proximidades, disputam vários torneios 

– em especial a Copa dos Campeões, de outubro a 

janeiro –, competições interestaduais e o estadual, 

de maio a setembro. a regra determina nove 

jogadores de cada lado, incluindo o goleiro, e não 

há impedimento, o que torna as partidas mais 

emocionantes e arbitragens mais seguras.

Por ali passaram muitos craques, como romário, 

Beto, eduardo (goleiro do atlético Mineiro), 

Leonardo (do Feynoord da holanda), e os  

ex-craques Mário Tilico, afonsinho, Jairzinho,  

entre muitos.

São já tradicionais as peladas disputadas entre 

funcionários de bares e restaurantes das 

redondezas. Garçons, cozinheiros e motoboys 

enfrentam-se nas quadras públicas, nas 

madrugadas de quarta-feira, em pequenos torneios 

e até campeonatos, com direito a um público de 

torcedores boêmios. Os campos têm iluminação 

própria e são protegidos por alambrados.

Brincar com a bola é fácil no rio. Dependendo da 

vontade de jogar, qualquer espaço serve. Basta um 

campinho e meia dúzia de jogadores de cada lado 

para dar início à partida. a bola sempre aparece, 

como que caída do céu. O campo pode variar de 

uma quadra demarcada, com grama natural ou 

sintética, a um terreno baldio, não necessariamente 

plano, como os muitos existentes no subúrbio.  

Juiz sempre é bom, mas não é imprescindível numa 

pelada, onde as regras se estabelecem com o arbítrio 

do bom senso. O que não elimina, evidentemente, 

alongadas e febris discussões. Mas isso também faz 

parte do show. Imagine que, quando abre a cortina, 

você se depara com o Pão de açúcar, colosso, à sua 

frente. Para celebrar uma vista dessas, somente 

com futebol, suor e cerveja. 

FuTeBOL
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o craquE da arEia

ao aposentar-se dos gramados, Júnior, do Fla-

mengo, foi esbanjar sua categoria nas areias da 

zona Sul carioca. Lateral-esquerdo de muitas gló-

rias rubro-negras, deve-se ao “Capacete” – como 

era conhecido pelo cabelo estilo black power, 

agora devidamente aparado – a alavancagem do 

então incipiente futebol de areia à condição de 

esporte reconhecido e sucesso de público. 

Júnior tinha uma torcida plural, composta de 

adeptos de outros times e, principalmente, de 

meninas, moças e moçoilas. Sua predileção era 

mesmo a boa e velha pelada, o rachão, a partida 

sem compromisso. ao lado de outros grandes 

craques do campo, como zico e Cláudio adão, 

Júnior participou das primeiras grandes con-

quistas da seleção brasileira de beach soccer. 

Como nos campos, jogou muito.

Principal incentivador do futebol de praia, Jú-

nior teve seu nome imortalizado na arena de 

Beach Soccer Maestro Júnior, na sede do Fla-

mengo, na Gávea. Inaugurada em 2012, tem 

abrigado competições da modalidade, como a 

decisão da I Super Copa de Beach Soccer e o 

Torneio Intercontinental Interclubes Cidade 

Maravilhosa. na entrada da quadra, uma placa: 

«Júnior está na galeria dos heróis imortais na 

história do Flamengo, pelos 38 títulos conquis-

tados, pelos gols inesquecíveis, mas principal-

mente, por ter vestido o Manto Sagrado como 

se fosse sua segunda pele. Obrigado maestro 

por toda sua dedicação e pelas glórias conquis-

tadas para o Clube de regatas do Flamengo». a 

inauguração da placa foi feita por Júnior e zico 

juntos. que dupla!

PerSOnaGeM

JÚnIOr
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FuTeVôLeI
JOGanDO COM aS eSTreLaS
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FuTeVôLeI
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uma fome de bola, do Flamengo à Barra 

da Tijuca, tem aproximado os fanáticos 

por futebol com os amantes do vôlei. Dois 

antagonistas? Já foi tempo. a fusão entre dois 

esportes que têm em comum apenas a bola foi 

celebrada nas areias das praias cariocas e atende 

por futevôlei. Do futebol, a maior semelhança é 

a proibição do uso das mãos e braços. Do vôlei, 

sobrou apenas a rede, por sobre a qual deve ser 

lançada ou – sacada – a bola.

há quem diga que o futevôlei é a melhor 

tradução do jazz aplicada ao esporte. É um jogo 

de improvisos, repleto de solos de parte a parte. 

Todos demonstram perícia em seus instrumentos, 

praticamente todas as partes do corpo. e os pés são 

o sax; os ombros, o contrabaixo; a cabeça, o piano; o 

joelho, o pistom. um atleta é um músico da bola.

Inventado em meados dos anos 1960, nas areias de 

Copacabana, o futevôlei é desses esportes criados a 

partir de elementos óbvios da cena carioca. não é  

à toa que é praticado na praia, onde qualquer 

queda é amortecida pelo colchão de areia 

aquecida pelo sol, e o cansaço é compensado pelo 

providencial mergulho no mar. Sim, a alquimia 

feliz, que uniu o futebol e o vôlei, duas paixões 

a FuSÃO enTre DOIS eSPOrTeS 

que TêM eM COMuM aPenaS a 

BOLa FOI CeLeBraDa naS areIaS 

DaS PraIaS CarIOCaS e aTenDe 

POr FuTeVôLeI
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nacionais, parece ter ganhado no rio, para deleite 

dos atletas, uma contribuição graciosa da natureza, 

num clima de verão sem fim.

Para os aficionados, não importa se há no esporte 

certa hegemonia futebolística em detrimento 

do vôlei. e há. até porque, entre seus principais 

ídolos, estão craques consagrados – aposentados 

ou não – nas quadras e campos de futebol. De 

fato, desde que o ex-jogador de futebol Octávio 

de Moraes, o Tatá, formou, em 1965, as primeiras 

duplas e regras, o futevôlei começou a atrair os 

bons de bola, em atividade ou não, dos principais 

clubes cariocas – Flamengo, Vasco, Fluminense e 

Botafogo.

antes de virar uma febre nas praias, o futevôlei 

parecia uma brincadeira de craques que desejavam 

apenas se divertir, longe da pressão e adrenalina 

das disputas oficiais de futebol. e como se 

divertiam. Com o tempo, com a disseminação 

de escolinhas para o esporte e o interesse de 

jogadores que estão fora do circuito dos clubes 

de futebol, o futevôlei organizou-se em torneios 

e até campeonatos mundiais. hoje, há estrelas 

de luz própria deste esporte que participam de 

competições internacionais. há quadras – ou redes 

– em diversos points da cidade, onde torcedores 

frenéticos ovacionam seus ídolos em partidas 

disputadíssimas.

em sua versão mais simples, o futevôlei é 

basicamente uma disputa de duplas cujo objetivo é, 

depois de no máximo três toques, colocar a bola no 

terreno adversário. esporte de praia por excelência, 

a exemplo do vôlei e do futebol, não necessita de 

apetrechos para ser praticado, além de uma rede 

e a bola. Como não há confronto frente a frente, 

sem chapéus ou quejandos, ninguém é humilhado 

FuTeVôLeI
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por um drible desconcertante. no mais, jogar é fácil, 

especialmente para quem sabe levitar sobre a areia 

quente, é equilibrista com a bola e se entrega de 

corpo e alma aos raios tórridos do sol. Simples, não?

Diferente do vôlei de praia, no futevôlei existe apenas 

um set de 18 pontos. nos campeonatos, a dupla joga 

duas vezes contra cada adversário e, na partida final, 

a disputa envolve dois sets. no caso de empate, um 

terceiro set será disputado no estilo tie-break, sem 

vantagem e com pontos corridos. Cada dupla pode 

dar apenas três toques durante a jogada, e cada 

jogador, na mesma sequência, tocará na bola uma 

única vez. Mão não vale. antigamente, as mulheres 

disputavam junto com os homens, mas atualmente 

elas têm um campeonato só delas. 
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Com a popularização do esporte e o interesse da 

mídia, criou-se a modalidade 4 x 4, que tem o 

dobro de jogadores e algumas regras adicionais. O 

Brasil já ganhou duas das três versões do Mundial 

de Futevôlei 4 x 4, todas disputadas no rio. no 

primeiro, em 2011, em Ipanema, com romário à 

frente, perdeu para o Paraguai e ficou em segundo. 

no ano seguinte, com renato Gaúcho, bateu o 

Paraguai na final. em 2013 os brasileiros, outra vez 

com renato Gaúcho, conquistaram o bicampeonato.

a desenvoltura do carioca com o futevôlei deve-

se ao fato desse esporte, a exemplo de outros, ter 

encontrado no rio o habitat para se difundir nas 

longas extensões de areia disponíveis. associado 

ao lazer proporcionado pela praia, virou prática 

quase cotidiana, com redes sendo montadas ao 

aparecimento dos primeiros raios de sol. a quadra 

em frente à Constante ramos, em Copacabana, 

berço do futevôlei, já foi palco de disputas 

ontológicas, envolvendo ídolos como Vavá, Fontana, 

Júnior, edinho, edmundo e romário, entre outros.

Consta que no trecho em frente à Miguel Lemos, 

Jairzinho, o furacão da Copa de 70, iniciou-se na 

prática do futevôlei – se é que um craque do seu 

quilate inicia-se em algum esporte em que os pés 

trabalhe com a bola; o mais provável é que tenha 

nascido sabendo. O point era frequentado também 

por Éder, nelinho, romerito, Mazinho e, não raro, 

pelo mágico dos pés e das mãos Diego Maradona.

na zona Sul, o futevôlei é praticado em toda a orla. 

O point do Flamengo, em frente à rua Tucumã, 

foi fundado por nada menos do que Gerson, o 

“Canhotinha de Ouro”. em Ipanema, celebrada em 

prosa e verso por Tom Jobim, seja na altura da 

Vinícius de Moraes, que já foi reduto de  

renato Gaúcho, da Joana angélica, da Garcia 

FuTeVôLeI
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D’ávila ou no arpoador, o futevôlei é tão sagrado 

como o chope. no Leblon, as partidas são 

disputadas em frente à tradicional barraca do Beto, 

na Carlos Góis.

na Barra, onde há mais espaço, há redes entre 

os postos 5 e 9, em frente aos condomínios Barra 

Golden Green, alfabarra e Barramares, no Pepê e 

no quiosque Viajandão, que durante muito tempo 

foi o point do romário, logo depois de seu retorno 

ao Brasil com a conquista do tetracampeonato 

mundial, em 1994. há quadras de futevôlei 

com torneios disputadíssimos no recreio dos 

Bandeirantes; nas praias de Icaraí, Piratininga e 

Camboinhas, em niterói; e em Jeribá, em Búzios, 

sempre com público delirante.

a essência dos esportes de rua, no rio, é seu 

aspecto de amplo acesso público. Talvez não haja 

exemplo maior de democracia do que o direito de 

jogar, assistir, participar aplaudir ou vaiar. É uma 

interação tão perfeita que, fazendo-se um paralelo 

do esporte com o universo da política, o espectador 

e o desportista seriam eleitores com o direito 

soberano de votar em si mesmo e nos outros, para, 

ao mesmo tempo, fruírem da diversão e praticarem 

suas habilidades. Todos podem tudo, sem o arbítrio 

do dinheiro ou das condições sociais.

O futevôlei traz uma perspectiva mais lúdica, 

circense, ao já notado predicado da democracia 

que permeia todos os esportes de rua. há algo de 

malabares com a bola sendo controlada por pés 

mágicos que saltitam sobre a areia escaldante. no 

rio, o circo também está na praia. e a bailarina e o 

porteiro de rua assistem à bola virar lua. 

FuTeVôLeI
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uma divindadE da bola

O baixinho romário, um dos maiores goleado-

res da história do futebol, virou também, quem 

diria, um símbolo do futevôlei. Depois de bri-

lhar nas partidas pela seleção brasileira ou com 

a camisa do Flamengo, Fluminense e américa, 

romário assombrou as torcidas nas peladas de 

futevôlei disputadas nas areias cariocas. O bai-

xinho, nos seus bons tempos, protagonizou, ao 

lado de renato Gaúcho, os mais empolgantes 

ralis de futevôlei jamais vistos nas praias do rio. 

Irreverente, conhecido por tiradas verbais es-

pontâneas e desconcertantes, romário apo-

sentou as chuteiras em 2008, marcando uma 

carreira de glórias no futebol. entre os muitos 

títulos que conquistou, destaca-se a Copa do 

Mundo de 1994, na qual foi a figura principal. 

na época, Jogador do Barcelona, ele ganhou do 

treinador da equipe, Johan Cruyff, o apelido de 

“gênio da grande área”.

eleito, em 2010, deputado federal pelo rio de 

Janeiro, o ex-atacante romário tem atuado na 

defesa dos direitos da pessoa com deficiência. 

nos fins de semana, na Praia do Pepê, Barra da 

Tijuca, vez ou outra ele aparece para uma pe-

lada com antigos ídolos do futebol profissional. 

assistir romário jogando futevôlei permite 

uma sensação lúdica única. O baixinho torna-

-se maior do que a mais alta das montanhas. 

Se existisse um Corvocado dedicado somen-

te àqueles que saltitam fazendo magia com a 

bola, romário de Souza Faria, com certeza, te-

ria uma estátua sua encrustada no topo.

PerSOnaGeM

rOMárIO
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IaTISMO
O BarquInhO VaI 



arena CarIOCa          73



74          arena CarIOCa

IaTISMO
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B enzer-se antes de içar velas é sinal de 

respeito dos navegadores aos deuses dos 

ventos e das águas. Mas no rio é também tributo 

à natureza exuberante de paisagens estonteantes. 

Feitas as reverências, lá se vão os barquinhos 

dançando nas ondas, cercados por ilhas e 

montanhas que emolduram a terra abençoada.

a vocação do rio de Janeiro para esportes 

náuticos deve-se, justamente, à sua condição 

geográfica privilegiada e diversa. em trilhas de 

mar aberto, como Búzios, Cabo Frio e arraial 

do Cabo, a fúria dos ventos imprime aos barcos 

velocidade de competição. Já em sítios mais 

fechados, como a Baía da Guanabara, a Lagoa 

rodrigo de Freitas, a Lagoa de araruama e a costa 

de angra dos reis, com suas paradisíacas ilhas, as 

águas são dóceis e os ventos, amigáveis.

em Cabo Frio, as melhores trilhas para as 

competições de iatismo estão na praia do Forte 

e nas ilhas Comprida e do Papagaio, que, devido 

aos seus ventos, fortíssimos, são consideradas 

por velejadores do mundo todo como sendo 

um dos maiores polos mundiais para a prática 

do esporte. Vento forte também é música para 

os ouvidos dos surfistas, que estão sempre por 

a VOCaÇÃO DO rIO De JaneIrO 

Para eSPOrTeS náuTICOS 

DeVe-Se, JuSTaMenTe, à 

Sua COnDIÇÃO GeOGráFICa 

PrIVILeGIaDa e DIVerSa
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IaTISMO

aquelas bandas. armação dos Búzios, que faz parte 

do mesmo circuito náutico, não fica para trás. 

Tem a vantagem de abrigar uma sofisticada rede 

de hotéis e restaurantes, propícios, por sinal, à 

merecida pausa depois do embate incansável  

sobre as ondas. que tal, para variar, um prato de 

frutos do mar?

Com essas condições privilegiadas, o que não falta 

no rio são clubes e marinas com muitas escolinhas 

em todas as suas categorias para a prática do 

iatismo. a cidade é palco de grandes competições 

náuticas, entre elas a regata da escola naval, 

o maior evento de vela da cidade. não é à toa 

que aqui se formaram verdadeiros craques da 

vela, com prestígio internacional e vários títulos 

conquistados.

O iatismo, ao lado do atletismo, é a modalidade 

que mais rendeu medalhas para o Brasil em toda 

a história olímpica. nomes como robert Scheidt, 

Marcelo Ferreira e os irmãos Lars e Torben 

Grael fizeram o esporte inspirar novas gerações 

que enxergam na vela mais que um hobby, uma 

profissão de fé. nas Olimpíadas, o Brasil já ganhou 

quatro medalhas de ouro, duas de prata e seis de 

bronze. no Pan-americano, foram 21 medalhas de 

ouro, 20 de prata e nove de bronze.

Os irmãos Grael são velejadores experientes e 

versáteis, que transitam em várias categorias 

de vela. e são bons em todas. Foram campeões 

brasileiros e mundiais na classe Snipe, considerada 

uma das mais técnicas da vela. Mas foi no 

Tornado, o velocíssimo catamarã olímpico, que 

Lars conquistou mais títulos. além das duas 

medalhas de Bronze, em Seul 1988 e atlanta 1996, 

ele ainda foi pentacampeão sul-americano,  

10 vezes campeão brasileiro e campeão de 
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tradicionais semanas de vela, como kiel, na 

alemanha, além de representar o Brasil também 

nos Jogos Olímpicos de Los angeles 1984 (7º) e 

Barcelona 1992 (8º).

atualmente, Lars compete nas classes Star 

e Oceano, sempre conquistando títulos e se 

destacando nas raias. ao lado de seus irmãos  

axel e Torben e do companheiro de vela,  

Marcelo Ferreira, ele criou, em 1998, o Projeto 

Grael, que tem o objetivo de educar e disseminar 

o conhecimento náutico a partir da vela, do  

remo, da canoagem e de outras atividades 

marinheiras. Voltado para estudantes da rede 

pública de educação, as dezenas de núcleos do 

projeto já atenderam mais de 40 mil crianças em 

todo o país.

a paixão do carioca pela vela é antiga e, desde 

sua origem, ensejou dissidências. Fundado em 

1906, o primeiro clube do gênero, o Yacht Clube 

Brasileiro, foi estabelecido inicialmente em 

IaTISMO
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Botafogo e depois transferido para o outro lado 

baía, em niterói, já com seu nome aportuguesado 

para Iate Clube Brasileiro. em 1913, em oposição ao 

domínio de estrangeiros no clube, principalmente 

ingleses, dinamarqueses, suecos, alemães, 

austríacos e suíços, um grupo de velejadores 

brasileiros criou o rio Sailing Club, no Saco de São 

Francisco, em niterói. no ano seguinte outro grupo 

de dissidentes, integrado por sócios escandinavos, 

ingleses e brasileiros, fundou o rio Yacht Club, 

que, mais tarde, acabou incorporando o Sailing.

em março de 1920 era criado mais um clube de 

vela, o Fluminense Yacht Club, braço náutico do 

Fluminense Football Club. Instalado, inicialmente, em 

Laranjeiras, o clube mudou-se posteriormente para 

a avenida Pasteur, às margens da belíssima enseada 

de Botafogo. Mas, apesar do nome e localização à 

beira d’água, tinha como principal atividade a aviação 

esportiva; tanto que suas instalações contavam com 

aeródromo e hangares para aviões particulares. 

Com a II Guerra Mundial, veio o racionamento de 

combustível, e voar por esporte tornou-se proibitivo. 
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IaTISMO

Seus hangares, hoje, são utilizados para guarda 

de barcos, lanchas e iates de seus sócios.

em 1943, já famoso e considerado pela alta 

sociedade um dos clubes de luxo da zona Sul 

da cidade, teve seu nome modificado para 

Iate Clube do rio de Janeiro, separando-se do 

Fluminense em definitivo. Sua sede social tem 

fama internacional, tendo inclusive recebido 

personalidades do mundo inteiro, como a rainha 

da Inglaterra, elizabeth II, em 1968.

O Iate Clube do rio de Janeiro, hoje 

eminentemente social e marítimo, possui 

luxuosas subsedes em Cabo Frio, angra dos 

reis e Ilha das Palmas; esta, localizada na Baía 

de Guanabra, foi recentemente ampliada com a 

compra da mansão da família raja-Gabaglia.

anfitrião de regatas oceânicas internacionais, 

como a Santos–rio, Buenos aires–rio,  

Cape Town–rio, whitbread, BOC, dentre outras, 

o Iate Clube do rio de Janeiro tem sido o grande 

emblema do iatismo na cidade.

Se o praticante da regata tem o seu prazer 

movido a sol, sal, mar, plasticidade muscular e 

endorfina em dosagens que fariam o rio inteiro 

nascer feliz, quem fica na margem observando 

faz uma outra viagem. ele volta a ser criança ao 

assistir dezenas de pipas voando baixinho, por 

cima das águas. São as velas dos barquinhos que 

cruzam as ondas como papagaios sem rabiola.  

e quem diria que pipa tenteia frenética no céu 

do mar? O carioca agradece a possibilidade de ser 

um felino navegante e sonhar livre como o vento 

e as ondas. 
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o rEi da vEla

O iatista Marcelo Bastos Ferreira, o “Playboy”, 

ligou-se ao iatismo por acaso, quando um ami-

go o chamou para velejar. Mas, como nada é 

por acaso, tempos depois ele se juntou a Torben 

Grael, outro craque da vela, e juntos conquista-

ram os sete mares.

Como proeiro de Grael, Marcelo arrematou vá-

rios títulos, que só confirmaram o favoritismo 

do Brasil na vela. Bicampeões olímpicos, os dois 

faturaram o ouro em atlanta, 1996, e em ate-

nas, 2004. em Sydney, 2000, a dupla liderava 

até a última regata e precisava apenas de um 

quinto lugar para assegurar a medalha de ouro. 

Mas o barco dos brasileiros queimou a largada 

e acabou desclassificado, restando apenas a me-

dalha de bronze, que já estava assegurada des-

de a etapa anterior. 

Marcelo também conquistou dois Mundiais 

(1990 e 1997) e sete campeonatos brasileiros. 

Mais? Junto com a tripulação do “Brasil 1”, ficou 

em terceiro lugar na regata de volta ao mundo, 

a Volvo Ocean race, em 2005/2006. 

nascido e criado em niterói, Marcelo chegou a 

ser duas vezes secretário de esportes do muni-

cípio, mas, como essa não era a sua praia, vol-

tou às atividades de empresário. Casado e pai 

de três filhos, depois de mais de 20 anos com-

petindo na classe Star, Marcelo tornou-se, me-

recidamente, um dos maiores nomes do espor-

te náutico brasileiro.

PerSOnaGeM

MarCeLO BaSTOS FerreIra
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kITeSurF
OnDa raDICaL
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kITeSurF



arena CarIOCa          85

Okitesurf, uma mistura de surfe com 

wakeboard, é a onda mais radical das praias 

cariocas. O desafio é equilibrar-se em uma prancha 

puxada por uma pipa gigante e deslizar sobre a 

água a uma velocidade que pode ultrapassar os 

100 quilômetros por hora, ainda com direito a 

manobras radicais. O abençoado mar do rio, de 

ondas caudalosas, e o vento noroeste, que sopra 

em tubos, conspiram a favor para a melhor prática 

deste esporte.

nem sempre, porém, a prática do kitesurf será um 

mero passeio sobre as ondas. as forças indomáveis 

da natureza podem surpreender até os mais 

experientes. Sim, surfistas, windsurfistas e outros 

destemidos costumam consultar a previsão do 

tempo antes de entrar no mar. e atenção: ondas 

transversas é aviso expresso de que o esporte 

será praticado com doses extras de emoção. 

Bastam algumas rajadas de vento para fazer a 

prancha levitar e às vezes rodopiar em manobras 

imprevisíveis. essa é a hora dos profissionais.

O kitesurf tem atraído praticantes de outros 

esportes náuticos, como surfistas e windsurfistas, 

habituados aos caprichos da natureza, mas também 

tem seduzido marinheiros de primeira viagem.  

O aBenÇOaDO Mar DO rIO, 

De OnDaS CauDaLOSaS, e 

O VenTO nOrOeSTe, que 

SOPra eM TuBOS, COnSPIraM 

a FaVOr Para a MeLhOr 

PráTICa DeSTe eSPOrTe
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kITeSurF
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kITeSurF

a estes, se recomenda obediência cega às regras 

divulgadas pela associação Brasileira de kitesurf. 

a primeira delas: não inicie no esporte sem a 

ajuda de um instrutor profissional. a segunda: 

não compre material sem antes fazer um curso 

básico, que terá indicações indispensáveis sobre 

segurança.

não faltam escolinhas à beira-mar e junto a lagoas 

para aprender a prática do kitesurf. O k08 kit 

Surf Clube e o Mormaii kitepoint rio ficam em 

localização privilegiada na Barra da Tijuca, onde 

em dias clássicos rolam ondas perfeitas. há boas 

escolas em araruama e Búzios.

Para controlar o equipamento – composto de 

prancha, pipa e uma barra que funciona como 

leme de navegação – são necessárias pelo menos 

dez aulas. nas boas escolas, o aprendizado começa 

na areia, e somente depois de alguns tombos o 

iniciante entrará na água com a pipa e a prancha 

para tentar seus primeiros “drops”. Sempre, claro, 

acompanhado de um monitor.

em dez aulas, com alguma dedicação, já é possível 

velejar nas modalidades “wave” ou “regata”, as mais 

básicas, em que as ondas e o vento, em harmonia, 

conduzem o equipamento com a tranquilidade de 

um veleiro. ainda assim, é bom estar preparado 

para um eventual arrastão, situação em que o 

kitesurfista é arrastado por vários metros até 

retomar o controle do seu kite ou soltá-lo.

O controle sobre o equipamento será sempre 

relativo quando se trata de interagir em mar 

aberto. Preparação física é fundamental, 

principalmente no reforço da musculatura das 

pernas, cintura e abdome, que são as partes do 

corpo mais exigidas na navegação do kitesurf. 
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um bom preparo inclui alongamento, além de 

prática regular de esportes como natação, ciclismo e 

musculação.

no mar, uma regra básica do kitesurf é delimitar 

uma “área de escape”, distanciando-se pelo menos 

100 metros dos banhistas, barcos e outros obstáculos 

fixos. Praticar o esporte em local isolado é segurança 

para todos.

Manobras mais radicais, do tipo freestyle, com saltos e 

verdadeiros voos, não são para amadores. executadas 

pelos profissionais do esporte, no mínimo a 50 metros 

depois da rebentação, elas incluem o front stall, 

momento em que o kite perde altura e cai com o 

bordo de ataque para baixo. São momentos em que o 

esporte vira espetáculo.

Para os menos ambiciosos, resta o prazer de navegar. 

Com o tempo, o kitesurfista já estará dominando 

o jargão do esporte e saberá que “barlavento” e 

“sotavento” referem-se à direção do vento, que 

“vaca” quer dizer tombo e “saquinho de chá” é aquela 

situação em que o atleta mergulha na água num sobe 

e desce sem parar. Pode chamar também de “isca de 

tubarão”.

O kite completo consiste em uma prancha, que pode 

ser de surf, porém com suporte para os pés, e uma 

pipa, semelhante a um parapente, que fica presa por 

uma corda amarrada à cintura do kitesurfista, a qual 

é impulsionada pelo vento. O curso da navegação é 

controlado por meio de uma barra. a utilização do 

equipamento adequado é um fator primordial no 

esporte, já que qualquer vacilo pode trazer sérios 

prejuízos ao praticante.

O kitesurf, visto como um sistema de propulsão, 

já era utilizado em navegação na China, há mais 

kITeSurF
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de dois mil anos. em 1993, dois irmãos franceses, 

Bruno e Dominique Legaignoix, praticantes de surf 

e windsurfe, desenvolveram uma pipa com câmaras 

de ar que, uma vez infladas, não esvaziavam. Isso 

permitiu que fossem erguidas da água sempre que 

caíssem, sem a ajuda de terceiros.

no ano 2000, foi criado o kiteboard Pro world  

Tour, o primeiro Circuito Mundial de kitesurf.  

O francês Christopher Tasti e a neozelandesa  

Stephanie Gamble tornaram-se os primeiros 

campeões do torneio. a etapa disputada na praia da 

Barra da Tijuca foi vencida pelos franceses Franz 

Orly e anne Laure Pegon.

em 2001, no segundo ano do kiteboard Pro world 

Tour, o rio encerrou mais uma vez o circuito e 

ganhou o status de Campeonato Mundial Feminino. 

Os atletas fundaram a kiteboard world association 

(kwa) e nesse ano também foi criada a associação 

Brasileira de kitesurf (aBk), que promoveu o 

1º Desafio Brasileiro de kitesurf, na cidade de 

araruama, vencido por Marcelo Cunha e Daniela 

Monteiro.

Imagine um bólido empurrado pelo vento, tendo 

o mar como tapete e cercado por um maciço 

montanhoso que parece ter sido esculpido para ser 

a cortina desse palco. O kitesurf é a Fórmula um 

dos esportes marítimos mais leves. Mas, mesmo com 

toda velocidade e saltos vertiginosos, é um esporte 

de “pelúcia”, à feição do nosso pedaço de natureza, 

que agride um pouco, é bem verdade, mas acaricia 

em demasia. É como se acontecesse em um conto 

de Jorge Luiz Borges: entre imagens infinitas de 

espelhos superpostos, as gotas de água translúcidas se 

multiplicam como dízimas, e, cruzando essas nuvens 

vaporosas, uma prancha voadora atravessa o coração 

generoso da cidade. 

kITeSurF
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um carioca no guinnEss

quando pequeno, o kiteboarder carioca reno 

romeu folheava o Guinness Book com os olhos 

arregalados ao ver as performances humanas 

descritas na publicação. em 2013, já com 20 

anos, ao participar de uma disputa do Circui-

to Mundial de kitesurf na ilha de Pingtan, na 

China, foi a sua vez de entrar para o Guinness, 

um dos dez livros mais lidos do mundo. numa 

única manobra ultrarradical, ele acertou um 

2.520°, que equivale a rodopiar sete vezes no 

ar antes de aterrissar na água. ninguém tinha 

realizado tal façanha.

O feito de reno, que, como se tivesse asas, ele-

vou-o a quase oito metros de altura; é resultado 

de um trabalho exaustivo sobre a prancha. Oi-

tavo colocado no Pkra (Professional kiteboard 

riders association) 2011, reno viaja o mundo 

para competir e treinar nos melhores spots do 

kitesurfe. 

Desde que ingressou na elite do kiteboard, em 

2007, reno mantém-se entre os tops do esporte 

no mundo. O melhor desempenho foi em 2009, 

quando ficou com a 6ª colocação. Cada vez com 

resultados mais expressivos, o atleta tem se es-

forçado melhorar sua performance, em busca 

do tão almejado título mundial. Sempre com a 

bênção do sol que ilumina esta cidade.

PerSOnaGeM

renO rOMeu



94          arena CarIOCa

reMO
reMar É PreCISO
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reMO
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amanhã ainda dorme quando o barco singra, 

como uma flecha, as plácidas águas da Lagoa 

rodrigo de Freitas. aos poucos, ao ritmo acelerado 

da embarcação, o sol vai desnudando paisagens, 

enquanto gaivotas fazem voos rasantes e, não raro, 

peixes saltitam com o dorso prateado reluzindo ao 

sol. Vistos do barco, arranha-céus vão diminuindo 

até desaparecerem, impondo-se um cenário de mar, 

montanha e céu. em frente equipe! hip-ho!  

hip-ho! São cânticos guerreiros de uma falange 

armada de remos, que enfrenta o deificante desafio 

da autossuperação.

O remo, mesmo o amador, exige disciplina na 

execução; mas, navegando na Baía de Guanabara, 

há sempre um intervalo para o deleite visual. 

Seguindo em direção a niterói, descortinam-se  

ao longe as imagens da praia de Icaraí e seus 

banhistas, até chegar à pouco conhecida praia 

de adão e eva. Com sorte, será possível apreciar 

o balé aquático de botos, tartarugas e baleias. 

na volta, lá está outra vez o onipresente Pão de 

açúcar, em ângulo incomum. no final da travessia, 

para compensar o cansaço, remadores de primeira 

viagem gostam de dar uma última parada na praia 

da urca. É hora de relaxar e – por que não – tomar 

uma cervejinha com os amigos.

na LaGOa rODrIGO De FreITaS, 

O “MaraCanÃ” DO reMO, É 

POSSíVeL aSSISTIr, eM MeIO à 

PaSSareLa DaS áGuaS, O VOO 

DeLICaDO DaS GarÇaS
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na Baía de Guanabara é possível praticar o remo 

como esporte e também como lazer ou prazer, 

apreciando por todos os ângulos a beleza da cidade. 

Já na Lagoa rodrigo de Freitas, a prática obedece 

a espaços delimitados por mão e contramão e pelas 

raias de competição. São doces as agruras de remar 

no rio.

no rio, remar faz rima, sim, e logo com futebol. a 

rivalidade no esporte começou nas águas da Lagoa 

rodrigo de Freitas, no início do século XX, em regatas 

protagonizadas por Botafogo, Flamengo e Vasco da 

Gama, clubes que hoje têm no futebol sua maior 

expressão. naquela época, o remo era o esporte mais 

popular na cidade. até hoje, os clubes devem manter, 

por obrigação estatutária, equipes de competição 

no remo, comprovando a vocação da cidade para a 

prática do esporte. O Flamengo, sempre associado à 

bola, mantém a imagem de dois remos na insígnia.

Se remar é preciso, o estádio de remo da Lagoa 

também é point obrigatório para esta prática, 

amadora ou profissional. Construído em 1954, o local 

passou por ampla reforma para receber os Jogos 

Pan-americanos, realizados no rio em 2007. Com 

as obras, as arquibancadas, com capacidade para 

3.000 torcedores, ficaram mais altas e confortáveis, 

facilitando a visibilidade.

além da reforma, o local ganhou o Complexo Lagoon, 

uma ampla área de esporte e lazer dentro do estádio, 

com 14 lojas, dois restaurantes e seis salas de cinemas 

de última geração, entre outras instalações. É mais 

uma opção de qualidade de vida e diversão para 

remadores ou não, tendo como fundo a estonteante 

Lagoa rodrigo de Freitas.

Mas há que se ter fôlego para remar. a prática  

não é exclusiva para homens, muito embora,  

reMO
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desde as suas origens, o remo é um esporte de 

resistência, que trabalha 85% da musculatura 

corporal e exige níveis elevados de esforço. 

É natural, portanto, que os remadores sejam 

usualmente muito fortes e tenham elevada 

capacidade aeróbica. Muitos, para exibirem seus 

músculos, usam camisetas do tipo regata. não é  

à toa que, nas competições, destacam-se os atletas 

mais altos, alguns com mais de dois metros. eles 

conseguem com mais facilidade obter desempenho de 

força de modo continuado.

Mulheres que remam contra a maré, monopolista  

do fisiculturismo masculino, também praticam  

este esporte. a nova estética feminina,  

marcada por bíceps e tórax bem torneados,  

encontra no remo um esporte que une a beleza física 

com o prazer contagiante da endorfina. Sim, pelo 
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ritmo constante de trabalho, de alto desempenho 

aeróbico, o remo é uma das melhores opções  

para quem quer diminuir de peso. em uma hora 

de exercício é possível perder cerca de  

1.200 calorias.

Fato é que os bons efeitos colaterais do remo 

não escolhe sexo e vão além do aumento da 

massa muscular. Mesmo para os que veem no 

esporte não mais que um passeio pelas águas, há 

ganhos incomensuráveis de saúde física e mental. 

Para estes, foi criada a categoria “peso leve”, que 

possibilita a prática competitiva do remo a homens 

e mulheres mais próximos do padrão normal da 

população. Os ganhos incluem mais eficiência 

cardíaca e pulmonar, melhora do colesterol, 

diminuição da pressão sanguínea e qualidade do 

sono. É a receita da longevidade.
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reMOreMO

não é preciso indumentária especial para remar. 

O remo amador pode ser praticado de tênis, short 

ou bermuda e camiseta; para não queimar no sol 

inclemente, é bom usar boné e protetor solar.  

há barcos para um, dois, quatro ou oito remadores, 

que podem utilizar um ou dois remos. no remo em 

grupo pode haver um timoneiro, que dá o ritmo da 

remada aos atletas.

O remo é um esporte clássico, que além do espírito 

competitivo era praticado como forma de delinear 

o corpo. no rio de Janeiro, no final do século XIX e 

início do século XX, muito antes do futebol, o remo 

dominava as paixões desportivas. Os clubes de regatas 

eram procurados por jovens que buscavam um ideal 

de masculinidade inspirado no corpo viril e atlético.

Organizado como esporte a partir de meados do 

século XIX, o remo foi logo integrado ao programa 

oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É um 

esporte de velocidade, que se utiliza de barcos estreitos, 

dentro dos quais os atletas se posicionam em bancos 

móveis, com as costas voltadas para a meta, usando 

os braços, tronco e pernas para mover a embarcação 

o mais depressa possível. Com movimentos repetitivos 

e sincronizados, sem que o remador saia do lugar, o 

barco vai deslizando sobre as águas.

na Lagoa rodrigo de Freitas, o “Maracanã” do remo,  

é possível assistir, em meio à passarela das águas, 

o voo delicado das garças, que no seu bater de asas 

parecem saudar os remadores. 

O remo é como uma ampulheta, que sempre 

recomeça. e todos os dias, cronometrados com a 

alvorada, jovens que não se cansam de vencer os  

seus limites enfeitam a elipse da lagoa, como se 

fossem bolas de natal na mais linda árvore festiva  

do rio de Janeiro. 
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a dupla do rEmo

O remo brasileiro deve tributo eterno aos ir-

mãos cariocas ronaldo e ricardo de Carva-

lho. eles foram os últimos remadores do País 

a conquistar medalhas de ouro nos Jogos Pan-

-americanos: a primeira em Caracas, em 1983, 

e a segunda em Indianópolis, em 1987. a estas 

conquistas – ambas na categoria “Dois Sem”, em 

que cada atleta usa apenas um remo, sem ti-

moneiro – devem ser acrescidas as três parti-

cipações olímpicas e uma honrosíssima quinta 

colocação no Mundial de 1986. 

Os irmãos Carvalho chegaram a mares, antes 

nunca navegados pelo remo nacional, impul-

sionados por uma boa dose de improvisação. 

ronaldo chegou a usar um relógio conta-giros, 

de uma roda de bicicleta, como marcador do 

ritmo de suas remadas. numa época em que 

psicologia e esporte ainda não caminhavam tão 

próximos, a dupla fazia psicoterapia hipnótica, 

buscando assegurar tranquilidade e concen-

tração. Já a hidratação do corpo, indispensável 

pela longa exposição ao sol, era feita com subs-

tâncias hidratantes vendidas em farmácias. 

Desde a aposentadoria, os irmãos se dedicaram 

a diferentes carreiras. ronaldo é dentista, e ri-

cardo, tesoureiro de uma grande empresa mul-

tinacional. O remo sente saudades. 

PerSOnaGeM

rOnaLDO e rICarDO De CarVaLhO
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SkaTe
uMa TrIBO SOBre rODaS
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SkaTe
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u ma tribo radical sobre rodas chama a atenção 

na cena carioca. É fácil identificar seus 

membros. andam em grupos e vestem bermudas 

largas, camisetas, bonés e tênis gigantes. nas costas, 

carregam a indefectível mochila e, nas mãos, a 

prancha de skate com as quatro rodinhas viradas 

para fora. São meninos e meninas descolados, com 

idades que variam entre 12 e 25 anos, cujo esporte 

preferido é desafiar as leis da gravidade.

Os mais aficionados juram que o skate é melhor 

do que surfe. São parentes próximos. Fato é que, 

trazido para o Brasil na década de 1960 por surfistas 

americanos, o skate virou uma febre entre os  

cariocas. no rio antropofágico, ganhou tonalidades 

solares. a prancha sobre quatro rodinhas saiu do 

gueto grunge e tornou-se uma forma de manter o 

corpo saudável e curtir a cidade à beira-mar.

O skate já foi privilégio de homens, mas no  

rio de todos os gêneros, jovens de biquíni ou 

shortinho, de tênis ou sandálias, deslizam com 

desenvoltura em pranchas coloridas pelas ciclovias  

e pistas de rolamento da cidade, da zona Sul à  

zona norte. Muitas trocaram a academia pelo  

skate com a plena convicção que ajuda a modelar  

as coxas e até o bumbum.

a PranCha SOBre quaTrO 

rODInhaS SaIu DO GueTO 

GrunGe e TOrnOu-Se uMa 

FOrMa De ManTer O COrPO 

SauDáVeL e CurTIr a CIDaDe 

à BeIra-Mar
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Trajetos para andar de skate é o que não faltam no 

rio. em cima de uma prancha o percurso da praia 

para o chopinho pode ser mais rápido, mas nunca 

o contrário. Fácil de carregar, substitui o ônibus na 

integração com o metrô. Para muitos, virou meio 

de transporte para ir à escola ou ao trabalho. Tem 

tudo a ver com o rio.

O esporte pegou tanto por aqui que a primeira 

pista de skate do Brasil e também da américa 

Latina, inaugurada em 1976, fica na Praça ricardo 

Xavier da Silveira, em nova Iguaçu, na Baixada 

Fluminense. antes mesmo da inauguração do local, 

o país já havia realizado o primeiro campeonato de 

skate, que aconteceu em 1974, no Clube Federal do 

rio de Janeiro.

em 2004, quando o Leme foi palco da terceira 

edição latino-americana do X-Games, a mais 

importante competição de esportes radicais do 

planeta, os cariocas assistiram assombrados a 

apresentação do skatista vertical Sandro Dias, o 

“Mineirinho”. ao realizar a difícil manobra de  

900 graus, completando dois giros e meio no ar,  

ele ficou em primeiro lugar na competição.

nas mais de 50 banks ou bowls – rampas côncavas 

próprias para o esporte – espalhadas pela cidade, os 

adeptos do “Sk8”, como a prática é conhecida pelos 

íntimos, deslizam em manobras audazes com suas 

pranchas voadoras. entre um barulhento hardflip, 

que faz o skate girar e cair na posição original, e 

um arriscado front side smith grind, que consiste 

em deslizar perigosamente pelas bordas da rampa, 

os skatistas arrancam suspiros da plateia. haja 

coração. Parecem ter asas.

Fora das pistas, essa turma se reúne na Galeria 

river, em Ipanema, próxima ao arpoador, onde 

SkaTe
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tudo acontece. nesse point, que já foi reduto 

exclusivo de surfistas, ficam as mais baladas skate 

shops da cidade, com oferta variada de skates e 

acessórios, como rodinhas e parafusos, além de 

tênis, camisetas e bonés de grifes. Com seus tênis 

gigantescos e suas roupas extravagantes, os skatistas 

sugerem um estilo de vida e parecem personagens 

saídos de um filme de ficção.

Mas é nas rampas que a galera faz acontecer. na 

zona Sul, um dos banks preferidos fica próximo ao 

shopping rioSul, em Botafogo. Outro point para a 

prática do esporte fica na Lagoa rodrigo de Freitas, 

próximo ao Clube de regatas Flamengo, onde existia 

uma quadra de vôlei.

O skate, que nasceu nas ruas, não faz distinção 

de bairro, tanto que é na zona norte que fica a 

segunda e mais moderna pista de skate do País, com 

3.850 metros quadrados e padrão internacional. 

Inaugurada em 2012, o Skate Park de Madureira vem 

atraindo skatistas até de outros estados. Outros banks 
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badalados da cidade ficam na Praça do Ó, na Barra; 

no aterro do Cocotá, na Ilha do Governador; na 

Praça XV, no Centro; e na Gamboa.

em qualquer lugar da cidade, dentro ou fora das 

rampas, é possível praticar o esporte, que tem várias 

modalidades. Os adeptos do streetstyle se valem dos 

elementos que compõem a topografia da cidade para 

a execução de manobras radicais. a modalidade mais 

popular do skate, e também a mais perigosa, consiste 

em saltar degraus, mandar grinds em corrimões 

de escada ou de solo, entre outras piruetas mais 

arriscadas. no freestyle, o skatista faz manobras em 

sequência, geralmente no chão, sem obstáculos. Já o 

modo vertical, praticado em rampas côncavas, com 

mais de 3 metros de altura, em forma de u, é próprio 

para o half pipe, para quem gosta de skate com 

doses consideráveis de adrenalina. O pool riding é 

praticado em piscinas arredondadas, vazias, de fundo 

de quintal. no downhill slide e no longboard (prancha 

longa) downhill slide o atleta desce uma ladeira em 

alta velocidade.
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apesar de ser um esporte radical, desses que, para 

ser fera, é melhor começar cedo, o skate tem atraído 

o interesse de pessoas comuns, de todas as idades, 

que não frequentam as rampas. enquanto muitos 

usam o skate, miniskate ou  longboard como meio de 

transporte para ir à escola ou ao trabalho, outros 

querem apenas se divertir. nos fins de semana, 

crianças, jovens, adultos e até idosos arriscam seus 

primeiros hardflips nas ciclovias, calçadas e áreas 

de lazer da cidade. nas pistas interditadas da orla, 

entre o aterro do Flamengo e o Leblon, os skates 

dividem o asfalto com bicicletas, patinetes e outras 

geringonças sobre rodas.

aos iniciantes recomenda-se cautela, pois, no afã 

de curtir o esporte, há sempre o risco de quebrar 

o nariz, um braço ou uma perna. O primeiro passo 

é se equilibrar sobre o shape, como a prancha é 

chamada na linguagem dos skatistas. O melhor, 

nesse caso, é praticar inicialmente nas minirrampas 

que estão distribuídas em vários pontos da cidade. 

as com paredes côncavas, que não ultrapassam os 

dois metros de altura, são ideais para se aprender 

manobras, e o risco de sair machucado é bem 

menor. na dúvida, há escolinhas por toda a cidade 

que ensinam o bê-á-bá do esporte; algumas até de 

graça, como a OnG S.B.r. rocinha radical, que 

oferece, há mais de dez anos, aulas gratuitas para 

todas as idades. É bom ficar ligado. Skatista não 

costuma “pagar mico”. 

na antropofagia carioca, o termo “skate”, de origem 

norte-americana, foi traduzido como “insuperável 

balé de abelhinhas”. Sim, o nosso skatista é uma 

abelha que, zumbindo pelas quadras, ruas,  

calçadas e ladeiras, despeja o seu mel sobre o rio.  

O carioca, que gosta de contemplar o belo, sorve 

com prazer esse néctar. De forma radical, como 

exige o esporte. 

SkaTe
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o rato quE rugE

O carioca Luiz de Jesus Gomes, o Luiz Come 

rato, traz um sorriso nos lábios. É o primei-

ro skatista brasileiro a ser capa de revista in-

ternacional do esporte, a Skateboard Magazine, 

em julho de 1990. referência aos mais novos 

e respeitado nome da história do skate nacio-

nal, é conhecido pelo freestyle único e apurado 

de deslizar na pista, inclusive com os braços 

cruzados. É elegância pura.

O apelido, ele ganhou aos 10 anos, no bairro 

higienópolis, quando uma vizinha lhe pediu 

que jogasse fora um rato, morto com veneno 

em sua casa. quando o garoto carregava o rato 

numa folha de jornal, cruzou com um bicheiro 

correndo da polícia. Depois, toda vez que o bi-

cheiro o encontrava ia logo perguntando: “Cadê 

o rato, você comeu? ô come rato!” O apelido pe-

gou. De origem humilde, ele começou a andar 

de skate no início dos anos 1970 e nunca mais 

parou. Luiz Come rato viu o esporte prosperar 

nas ruas do subúrbio e da zona Sul carioca, fre-

quentando as primeiras bowls da cidade. nelas, 

praticou skate ao lado de feras como quinzi-

nho, Gabriel, alemão, Cezinha Chaves e ro-

berto Valério.

O skate, ele nunca abandonou. às sextas-feiras, 

faz suas manobras old school, mescladas com li-

nhas mais modernas no bowl próximo ao rio-

Sul, em Botafogo. e dá aula para os iniciantes. 

a principal lição é manter o equlíbrio e ficar li-

gado. neste esporte, não se pode comer mosca.

PerSOnaGeM

LuIz COMe raTO
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há sempre um sorriso nos lábios de um 

surfista carioca. É natural que seja assim. 

Bela paisagem, praias exuberantes, gente bonita e 

sol o ano inteiro tornam o rio de Janeiro o paraíso 

na Terra para quem pratica o esporte com maior 

plasticidade do planeta água. O rio dá altas ondas 

e, por isso, quem gosta de surf não precisa sonhar 

com mundos distantes. O havaí é aqui. Bem, 

digamos que é quase aqui.

É só conferir ao longo da orla carioca. ao se andar 

pela praia, quando o sol ainda está despontando no 

horizonte, é comum ver pranchas de todas as cores 

sendo lançadas ao mar. É o melhor horário para 

evitar o crowd – congestionamento de surfistas 

num mesmo local. Fora isso, não tem tempo ruim. 

equilibrados em suas pranchas voadoras, eles 

desafiam os picos mais agudos, as ondas mais 

gigantescas em tubos de tirar o fôlego.

esporte individual, o surf é uma prática solitária  

do homem tentando dominar as forças da 

natureza. exige coragem, persistência, coordenação 

motora e, claro, sorte de pegar uma onda perfeita. 

Por isso, quando não está no mar, o surfista é 

essencialmente gregário. Ser surfista é aderir a um 

modo particular de vida.

equILIBraDOS eM SuaS 

PranChaS VOaDOraS, eLeS 

DeSaFIaM OS PICOS MaIS 

aGuDOS, aS OnDaS MaIS 

GIGanTeSCaS eM TuBOS De 

TIrar O FôLeGO
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no entanto, como a prática do surf não faz distinção 

de idade, condição social ou financeira, o prazer de 

“dropar”, ou simplesmente pegar uma onda, está 

acessível a homens e mulheres de todas as idades. 

Mas para encarar o mar aberto é preciso, antes de 

tudo, técnica. há muitas escolas de surf ao longo 

da orla, com craques do esporte mostrando todas as 

manhas para deslizar na onda e não ser arrastado 

por ela. a escola de Surf rico, com pontos na Barra 

e na praia da Macumba, no recreio, é pioneira no 

Brasil, com mais de 20 anos de tradição.

no mais, é escolher onde surfar. a cidade, inscrita  

no circuito mundial das competições de surf, tem 

lugares com belas praias para todos os gostos e 

prática do esporte, seja amador ou profissional. 

a geografia do rio é deslumbrante, com maciços 

de pedra, matas exuberantes se sobressaindo e se 

desdobrando em diversos parques naturais, praias de 

areia branca e mar azul com ondas fortes batendo.

as pedras do arpoador são testemunhas do amor que 

une o rio ao surf. O local, conhecido por ser um dos 

melhores picos (points) de surf da cidade, com direito  

a tubos que lembram túneis espirais, tem uma das  

mais belas vistas da cidade, com Ipanema e Leblon, 

de um lado, e Copacabana, de outro. à noite, sob 

a luz dos holofotes instalados na praia, também é 

possível andar sobre as ondas. É um espetáculo à 

parte para o público que se acomoda na areia e nas 

pedras, e ganha tonalidades românticas nas noites  

de lua cheia. Com suas pranchas deslizando nas 

ondas até a madrugada, os surfistas são estrelas que 

brilham no mar.

Mas se o surf nasce e se revigora com o sol, ele 

adormece sob a luz da lua. e lua lembra luau. não 

seria melhor “solau”, mesmo que celebrado à noite? 

na festa, provinda do havaí e logo climatizada por 
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estas bandas, os surfistas cantarolam em volta 

de um violão sobre a areia da praia, bebericando 

drinks coloridos ou, na versão carioca, a cerveja 

loiruda. Mas, fora da coerência das horas, o surf 

serpenteia sobre a espuma das ondas. Toda hora é 

hora de surf. a Cidade Maravilhosa abençoa.

um passeio pela orla do rio é uma viagem pela 

diversidade do surf. algumas praias podem não 

ter ondas consistentes todos os dias. Famoso por 

seus potentes quebra-cocos, como são chamadas 

as ondas ocas que se formam à beira da praia, 

quebrando abruptamente, o mar de Copacabana, 

vez ou outra, especialmente quando tem ressaca, 

é palco de tubos memoráveis. até no meio da Baía 

da Guanabara, os surfistas já “droparam” ondas 

gigantes, de até 10 metros de altura. Mas é preciso 

ter paciência. O mar, caprichoso, mesmo em 
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locais ideais para a prática do esporte, passa longos 

períodos sem quebrar.

Mas quem procura uma série de ondas perfeitas, 

conhecida pelos surfistas como “swell”, é melhor ir 

para Ipanema, berço do surf carioca e brasileiro. 

O conjunto formado pelo arpoador e a Praia do 

Diabo, de costas uma para a outra, permite surfar 

quase todos os dias com “terral”, o vento que sopra 

no sentido terra-mar. Seguindo pela orla, no Pontão 

do Leblon, com uma grande ondulação de sul, o 

espetáculo é garantido pelos surfistas que se atiram 

em direitas que podem passar dos quatro metros.

na altura da Laje do Sheraton, na avenida Oscar 

niemayer, é possível encontrar o mar quebrando 

ainda maior. Já na praia do Pepino, em São Conrado, 

as ondas se formam em triângulos muito tubulares. 
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O show dos surfistas no mar é complementado no 

céu pelas asas-delta e parapentes que se precipitam 

da Pedra Bonita, como num filme.

O roteiro do surf carioca inclui atravessar o viaduto 

de dois andares, no costão do Joá, chegando até a 

Barra da Tijuca, no point do Pepê, onde, aos fins de 

tarde, os surfistas namoram, trocam ideias e curtem 

alimentação saudável. Lá, uma galera animada e 

bonita faz a cabeça ouvindo surf music, gênero que 

passeia por vários estilos musicais: do reggae ao  

hip hop, do rock à música eletrônica.

Seguindo até o Pontal, de um lado fica a praia do 

recreio, do outro, a da Macumba. Bem no meio 

está a imponente Pedra do Pontal, que é ligada ao 

continente por um caminho de areia que desaparece 

com a subida da maré, dando uma condição de 

ilha ao enorme rochedo. uma das paisagens mais 

marcantes da orla do rio, o Pontal é um dos picos 

do surf do rio de Janeiro que, por suas ondas 

perfeitas, atrai muitos surfistas.

na sequência vem a Prainha, palco de belos eventos 

de surf. hospedou segmentos de etapas do mundial, 

circuitos master, amadores e principalmente 

profissionais. à parte o surf de alta performance 

que já foi praticado na Prainha em campeonatos e 

no freesurf do dia a dia, o que esta pequena faixa de 

areia, encravada entre as montanhas e ilhas do sul 

da cidade, proporciona são momentos de surf relax, 

com amigos e família, num astral típico do rio de 

Janeiro. nos fins de semana, apesar do crowd, pelas 

diversas opções de posicionamento da praia, os 

surfistas sempre podem curtir suas deliciosas ondas.

em outros municípios do estado do rio, como 

niterói, Maricá, Saquarema, Cabo Frio, Búzios, rio 

das Ostras, entre tantos, o surf é praticado com 

SurF
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igual intensidade. há ainda, no litoral do rio de 

Janeiro, praias escondidas entre costões rochosos, 

com acesso por trilhas ou de barco, que são 

perfeitas para surfar.

Para a turma que não dispõe de carro para chegar 

aos points mais distantes, a pedida é o Surf Bus,  

que sai do Largo do Machado, passando pelas 

praias da zona Sul e Barra da Tijuca, e tem a 

Prainha como ponto final. São quatro horários 

por dia, e os ônibus contam com compartimento 

especial para acomodar as pranchas, serviço de 

fotógrafo e cinegrafista, que os surfistas podem 

contratar caso queiram registrar seus melhores 

momentos nas ondas, e um atendente bilíngue  

para estrangeiros.

O esporte é praticado em todo o Brasil, mas é o  

rio de Janeiro que concentra a mais forte cultura 

surf no país, com sua tradição de lançar tendências, 

marcas e costumes. um dos points históricos da 

tribo é a Galeria river, em Ipanema. no local, 

jovens tatuados, vestidos com indumentária 

surfwear – camisetas estampadas, bermudões 

e chinelos havaianas – circulam pelas lojas 

especializadas em equipamentos para surf. nos 

corredores, em meio a souvenirs de Bob Marley e 

ao zumbido das pistolas de tatuagem, uma babel de 

tribos radicais, onde há também lojas de acessórios 

para skate, patins, trekking, escalada, lutas e bike.

a ligação do surf com a Cidade Maravilhosa é 

antiga. em 1952, um grupo de cariocas, liderados 

por Paulo Preguiça, Jorge Paulo Lemann e Irencyr 

Beltrão, começou a surfar na praia de Copacabana 

com pranchas de madeirite. as primeiras pranchas 

de fibra de vidro, importadas da Califórnia, só 

chegaram ao Brasil em 1964. Mas a difusão veio 

mesmo graças a um carpinteiro de Ipanema, que 
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começou a fabricar e comercializar estas pranchas 

entre 1962 e 1963. em 15 de julho de 1965 foi 

fundada a associação de Surf do estado do rio de 

Janeiro, a primeira entidade do gênero no país.

em janeiro de 1964, a revista O Cruzeiro anunciava: 

“há algo de novo sob o sol do arpoador”, referindo-

se aos jovens que deslizavam na crista das ondas 

equilibrados sobre pranchas. era o surfing, 

praticado pelos surfers, revelando a forte influência 

americana no esporte, exercida em todo o mundo. 

em 1965 foi criada a Federação Carioca de Surf, 

que organizou as primeiras competições. nascia a 

“Geração Surf”, integrada por jovens que tinham 

como opção de vida a prática do surf.

nos loucos anos 70, o surf explodiu no rio e 

começou a fazer parte de uma cultura que pregava 

a liberdade e o amor à natureza. O arpoador foi 

palco do primeiro campeonato organizado no país 

e precursor de um estilo de vida influenciado 

pelas marés. em Ipanema, esse espírito solar 

agregava várias tribos na mesma praia. a moda era 

confeccionar ou “shapear” a própria prancha.

as primeiras pranchas nacionais, ainda se 

utilizando de recursos artesanais, passavam a ser 

produzidas em escala industrial. as “Surfboards 

São Conrado”, feitas por um oficial da aeronáutica 

reformado, eram o maior objeto de desejo para 

os surfistas brasileiros que não tinham como 

conseguir uma das importadas. O Coronel Parreiras 

montou sua fábrica debaixo da piscina de sua 

casa, na base da Pedra Bonita, em uma travessa da 

estrada do Joá. as pranchas, com tecidos florais 

aplicados no bico, eram antológicas. Infelizmente, 

quase todas foram descascadas para que fossem 

aproveitados os blocos, na confecção de pranchas 

menores. Outros shapers foram aparecendo no 



126          arena CarIOCa

cenário, como Mário Bração, Tito rosemberg e 

Marcelo kaneka, e alguns até trabalharam na 

fábrica de São Conrado.

era na altura do Píer de Ipanema, construído para 

a execução das obras do emissário submarino, que 

dentro e fora d’água o surf celebrava a comunhão 

com a cultura pop. Surfistas com madeixas louras 

e compridas, clareadas com água oxigenada ou 

parafina, dividiam o espaço democrático da praia 

com intelectuais, modelos, cantores, atores e outros 

personagens do mundo artístico no ponto conhecido 

como as “Dunas da Gal”. nesses anos dourados, com 

ondas de todos os tamanhos, algumas beirando à 

perfeição, o surf foi ganhando maturidade e deixou 

de ser visto como atividade de desocupados.

É dessa época que surgiram as lendas deste esporte. 

ricardo de Souza, o rico, conquistou o primeiro 

lugar no Campeonato Magno Surf, realizado na 

praia do arpoador em 1969 e, depois de correr o 

mundo em cima de uma prancha, passou a figurar 

na lista dos 20 melhores surfistas do planeta. Pepê, 

que começou a surfar no Píer da Barra da Tijuca 

e no arpoador, foi um dos pioneiros do esporte no 

Brasil. Outros nomes, como Bocão, Lopes, Jorge 

Pritman, Lype Dylong, Daniel Friedman, ricardo 

Bravo, Betão e, mais tarde, heinrich reinhard, 

heitor Fernandes, ítalo Marcelo, Gustavo kronig e 

Victor Vasconcelos, passaram a integrar a galeria 

de mitos do esporte. Muitos dos heróis brasileiros 

do surf que disputam os torneios internacionais 

continuam nascendo nas praias cariocas. São os 

meninos e meninas do rio, de calção e corpo aberto 

no espaço. Diz a ode “que o havaí, seja aqui, o 

que tu sonhares”. Sonhamos além. entrar em um 

tubo, que nos leve cada vez mais acima dos nossos 

melhores predicados, é uma imagem perfeita da 

sacrossanta cidade em que vivemos. 

SurF
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a onda dE maya

não se engane pela carinha singela e doce 

de Maya Gabeira. ela, definitivamente, não é 

um modelo comum do sexo frágil. Viciada em 

adrenalina, é uma big rider, classificação conhe-

cida no surf pelos que pegam ondas gigantes. 

Surfista desde os 14 anos, Maya já venceu o 

Billabong XXL Global Big wave awards por 

quatro vezes consecutivas (2007- 2010), na ca-

tegoria Melhor Performance Feminina. Foi a 

primeira mulher a surfar no alasca.

Com 17 anos, foi morar na austrália, onde co-

meçou a se dedicar ao surfe mais radical, com 

ondas que alcançam até 20 metros de altura, 

equivalente a um prédio de sete andares. em 

outubro de 2013, em nazaré, Portugal, passou 

um sufoco quando tentava bater seu recorde 

de maior onda surfada. Sofreu uma queda, che-

gando a ficar inconsciente, sendo depois res-

gatada por socorristas e levada ao hospital de 

Leiria. além do susto, teve com um tornozelo 

quebrado. recuperada, Maya já está dropando 

outra vez as maiores ondas do planeta. É nossa 

embaixadora no cume do mar.

PerSOnaGeM

MaYa GaBeIra



128          arena CarIOCa

VôLeI De PraIa
SaLTO naS areIaS
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abola vai às alturas, corta o céu e, ao descer, 

mar ao fundo, se confunde num encontro  

de azuis. Safira, topázio, água marinha, água e 

sal. na quadra, onde a beleza é voluntária, mas 

a energia, sim, é fundamental, corpos torneados, 

enfiados em sungas e biquínis, projetam-se em 

voos acrobáticos de tirar o fôlego. uhhhhh!!!  

a torcida delira com o rally. 

Praticado nas areias, do Flamengo ao recreio, em 

niterói ou nas praias oceânicas, o vôlei de praia 

é sinônimo de vigor, saúde, beleza, vibração e 

alegria de viver. Foi inventado em Santa Mônica, 

na Califórnia; mas, sorry, ficou com a cara do rio. 

há quem diga que hoje, nas praias da cidade, há 

mais desportistas do vôlei do que do futebol. a 

conferir. aguardam-se métricas seguras.

no rio, o vôlei de praia assenta-se sobre as 

areias quentes da orla, a poucos passos do mar. 

É abençoado pelo deus Sol que, suspeita-se, tem 

pacto secreto com os nossos heróis da quadra, 

muitos deles formados nas praias da zona Sul, 

onde, não raro, são vistos impunemente. Sim, 

andar pela praia até o Leblon é a possibilidade de 

assistir uma pelada entre titãs da envergadura de 

rogério, Guilherme, José Loiola, ricardo, Márcio, 

O VôLeI De PraIa É 

SInônIMO De VIGOr, SaÚDe, 

BeLeza, VIBraÇÃO e 

aLeGrIa De VIVer
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Fábio, alison, harley e Benjamim; ou ver deusas, 

aposentadas ou ativas, do esporte como Jacqueline, 

Tatiana, Monica, adriana, Shelda, Juliana, Larissa, 

Barbara e Lili. É time de primeira grandeza que 

se esmerou em colecionar medalhas em torneios 

mundiais. Os fãs, boquiabertos, deliram com as 

sequências inacreditáveis dos saques e rallys, que 

encantaram os deuses do Olimpo em atlanta, Sidney 

e atenas.

Isso mesmo, reconhecido como esporte olímpico em 

1996, o vôlei de praia já deu ao Brasil 11 medalhas, 

sendo duas de ouro. Já faz parte da cena carioca 

que, nas disputas internacionais, torcidas em frenesi 

lotam as áreas próximas às quadras da zona Sul 

carioca para reverenciar nossos heróis. O vôlei 

de praia, aliás, deve tributo à “geração de prata” 

do voleibol brasileiro, que brilhou nas Olimpíadas 

de Los angeles em 1984, e, principalmente, ao 

carioca Bernard rajzman, o Bernard, inventor do 

desconcertante saque “Jornada nas estrelas”, que 

dispensa explicações. O que as quadras têm a ver 

com a praia? Tudo. Foram Bernard e seus pares que 

popularizaram o vôlei de praia no rio, que passou 

a contar com duplas estelares egressas do voleibol 

tradicional.

aos poucos o Brasil tornou-se referência do esporte 

no mundo. no Circuito Mundial de Vôlei de Praia, 

torneio organizado anualmente pela Federação 

Internacional de Vôlei (FIVB), somos pule de dez, 

mas é preciso tomar cuidado com os americanos,  

que já foram os donos da bola neste esporte. Foram, 

é bom que se ressalte. neste quesito, aliás, deve-se  

à dupla roberto e Franco um de nossos maiores 

feitos. em 1993, os dois entraram para a história da 

competição ao quebrar a hegemonia dos americanos 

Sinjin Smith e randy Stoklos, vencedores das quatro 

competições anteriores.

VôLeI De PraIa



arena CarIOCa          133



134          arena CarIOCa

Desde então o Brasil vem esquentando o pódio do 

vôlei de praia e a rivalidade com os americanos. 

no masculino, já ganhamos 15, das 24 competições 

realizadas desde 1987, contra seis dos estados 

unidos, seguidos pela noruega, argentina e 

alemanha, que só conquistaram uma vez. Já no 

feminino é covardia. O Brasil levou 18 das medalhas 

disputadas desde 1992 e não perde há dez anos. as 

americanas? Só três vezes, a última em 2002.

em 2016, o rio será palco dessa renhida disputa, 

e mais uma vez vamos nos defrontar com a águia 

americana. no masculino são 16 atletas com a 

responsabilidade de honrar a tradição vencedora. e 

quem confia na técnica mais do que na paixão é bom 

prestar atenção em ricardo, Bruno, Pedro e alvaro 

Filho, que ocupam os quatro primeiros lugares no 

ranking mundial do esporte. no feminino as seis 

primeiras posições também são das brasileiras e 

estão em nome de Talita, Taiana, Maria Clara, Carol, 

Lili e Bárbara Seixas.

acessível aos demais mortais, o vôlei de praia 

contagia todas as idades e vira atração para qualquer 
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dia da semana. É um programa múltiplo, com cenário 

lúdico, com gente bonita e bronzeada desfilando sob 

o sol inclemente. O pai leva o filho pequeno para uma 

das tantas escolinhas espalhadas pela orla carioca 

– quem sabe um dia cortará como Giba, o passador-

atacante, eleito melhor do voleibol no mundo em 

2006 e 2007!? um casal joga em dupla com os 

amigos para, ao final da contenda, mergulharem 

todos no mar refrescante. na arena democrática da 

praia digladiam-se, com mais fervor, o adolescente 

competitivo, a jovem sarada, o idoso incansável, o 

artista de novela e, sim, o jogador de futebol.

Joga também o veterano que pode ter sido um 

craque um dia, mas agora só quer brincar. Todos os 

dias, ele chega cedo à praia, marca o retângulo da 

quadra com fitas de nylon e coloca a rede que ele 

mesmo traz. Os amigos de praia e de bar, muitos 

aposentados, vão aparecendo um a um, quando 

o dia já se descortina e os primeiros quiosques 

abrem suas portas. aos poucos a praia vai lotando. 

Frequentadores habituais ou casuais instalam-se  

no espaço livre da areia com suas barracas e 

cadeiras ou desfilam em passarela permanente. 

ninguém, entretanto, invade o espaço já demarcado 
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por estacas, cordas ou pelo limite invisível do bom 

senso. no território do vôlei a liberdade de cada um 

acaba onde atrapalha o jogo do outro.

Show de descontração à beira-mar, o vôlei de praia, 

no rio, é de todos. não tem raízes suburbanas, 

como o futebol, mas não quer ser privilégio das 

elites. em princípio, como em qualquer esporte, 

reconhece talentos, independentemente de sua 

origem social. em sua escolinha, no Posto 10, 

em Ipanema, a dupla Sandra e elaine ensina os 

tratos da bola para crianças e adolescentes da 

Comunidade do Vidigal e ainda mantém um centro 

de recolhimento para doações. É o mesmo princípio 

do Projeto Viva Vôlei, da Confederação Brasileira de 

Voleibol (CBV), que, por meio do esporte, pretende 

socializar meninos e meninas entre sete e 14 anos. 

O príncipe harry, da Inglaterra, andou dando uma 

canja por aqui para prestigiar o projeto. Vestindo 

uma camisa da seleção brasileira de futebol com 

seu nome, sua alteza dividiu quadra na praia do 

Flamengo com os ex-jogadores adriana Behar, 

Jacqueline, Carlão e Pará.

as competições, mesmo entre amadores, são uma 

febre no rio e estão animando os que curtem jogar 

por hobby. O Circuito Carioca das escolas de Vôlei 

de Praia promove disputas entre quartetos mistos, 

em que homens e mulheres da mesma faixa etária 

entram em quadra para jogar e se divertir numa 

competição tão heterodoxa quanto animada. Já na 

Liga união, defrontam-se duplas por critérios de 

idade, nível técnico e gênero, mais ao estilo dos 

jogos profissionais.

há quadras por toda parte: Botafogo, Copacabana, 

Ipanema ou Leblon. no aterro do Flamengo, 

outro importante point do vôlei de praia do rio, 

há escolinhas para todos os gostos, de onde saem 
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os futuros nomes que representarão o Brasil em 

disputas mundiais. Os melhores – e como há –  

vão para Saquarema, cidade balneária, distante  

100 quilômetros do rio, que já foi conhecida  

como o paraíso do surf. Lá, as pranchas que 

deslizam no mar dividem as atenções com as bolas 

que cruzam o céu, desde quando o Centro de 

Desenvolvimento de Vôlei foi inaugurado, há  

dez anos. no espaço, conhecido como “aryzão”, 

treinam as seleções masculina e feminina das duas 

modalidades de vôlei. 

Só não joga quem não quer. na Barra, o Centro de 

esportes Pepê conta com cinco quadras de vôlei, 

que estão à disposição dos frequentadores todos 

os dias. a escolinha de vôlei de praia do Betinho 

também é referência para quem quer aprender.  

O espaço tem duas quadras, chuveiro de água doce, 

iluminação perfeita para os treinos à noite, além de 

uma equipe qualificada para atender o público de 

todas as idades, de segunda à sexta-feira.

Oficial ou informal, o vôlei de praia no rio é 

bênção. no auge do verão, com 40 graus ao sol, o 

carioca tem a resistência de um beduíno. É verdade 

que, de hora em hora – ou antes, se for preciso – 

surgirá uma mangueira providencial que derramará 

água sobre a quadra, como um bálsamo para os pés 

dos atletas que afundam na areia escaldante. De 

que fonte vem o líquido precioso? Do quiosque mais 

próximo, que também fornece a cerveja, o coco, o 

petisco, o chuveiro...

Mas atenção para o saque! Onde está a bola? Sumiu 

nas alturas e logo vai descer em queda livre na 

moldura azul solar. Bernard fez escola. Depois dele, 

as plateias de voleibol passaram a assistir aos jogos 

de binóculo. 

VôLeI De PraIa
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quando duas são cinco

O esporte brasileiro deve um tributo eterno 

às cariocas Sandra Pires e Jaqueline Silva. em 

1996, em atlanta, quando o vôlei de praia es-

treava nas Olimpíadas, a dupla trouxe para o 

Brasil a tão cobiçada medalha de ouro. numa 

final dramática, que ficará para sempre na his-

tória do esporte, as duas atletas venceram por 

2 x 0 as também brasileiras Mônica rodrigues 

e adriana Samuel. 

antes de se encontrarem, as duas já ostenta-

vam, individualmente, um laureado currículo 

no esporte. Jaqueline foi levantadora da sele-

ção brasileira de vôlei de quadra e disputou sua 

primeira Olimpíada com 14 anos de idade. San-

dra, a brasileira que ostenta o maior número de 

medalhas olímpicas, também começou no vôlei 

de quadra e, aos 14 anos, já integrava as cate-

gorias de base da Supergasbrás. 

entre 1995 e 1996, Jacqueline e Sandra con-

quistaram o bicampeonato do Circuito Mun-

dial, sendo eleitas a melhor dupla dos anos 

90 pela Federação Internacional de Voleibol 

(FIVB). Sandra levou, ainda, o prêmio de me-

lhor jogadora do mundo. após mais um título, 

no Campeonato Mundial de Los angeles, em 

1997, para tristeza dos fãs, a parceria se desfez.

PerSOnaGeM

SanDra e JaqueLIne



140          arena CarIOCa

VOO LIVre
PáSSarOS SeM aSaS
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Oque estou fazendo aqui?”, deve estar se 

perguntando o novato que, do alto da Pedra 

Bonita, em São Conrado, preso a uma asa-delta, 

está prestes a lançar-se no vazio. ele ainda não 

sabe, mas depois da decolagem, quando então estará 

flanando no alto – silencioso, mudo –, a beleza 

vencerá o medo, o frio na barriga dará lugar ao 

êxtase, e que adejar como uma gaivota sobre o mar 

e montanha é uma experiência transcendental. 

Voar não é só para os pássaros. 

ícaro ressuscitou no rio e transmutou-se em 

dezenas de homens-pássaros, que sobrevoam os 

picos mais altos da cidade. a rampa de decolagem 

na Pedra Bonita está a quase 600 metros de altitude 

e tem um visual de cair o queixo. Do alto é possível 

observar a Pedra da Gávea, o morro Dois Irmãos, o 

Corcovado, e ter uma visão panorâmica do Parque 

nacional da Floresta da Tijuca, simplesmente a 

maior floresta urbana do mundo. Depois da odisseia 

nas alturas, o pouso na Praia do Pepino, em São 

Conrado, é amortecido pela área gramada na Praça 

do Pepê, onde termina, enfim, a viagem. uma vez 

com os pés no chão, a mesma paisagem, vista por 

outro ângulo, só confirma a beleza do rio. Para 

os praticantes, há boa infraestrutura na sede da 

associação Brasileira de Voo Livre, com vestiários 

O VOO LIVre, quaSe 

COMO O COrPO SOLTO nO 

ar, PrOPOrCIOna uMa 

MuDanÇa na PerSPeCTIVa, 

na ManeIra De OLhar aS 

COISaS a nOSSa VOLTa

“
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e banheiros com chuveiro, e, na orla, uma grande 

variedade de bares.

a Pedra Bonita, em São Conrado, é o berço do voo 

livre no Brasil. O trajeto até a rampa, localizada 

dentro do Parque nacional da Tijuca, é um passeio 

em área preservada, com trilhas morro acima. De 

carro, o acesso é pela estrada das Canoas, seguindo 

até o topo, aproximadamente sete quilômetros 

da Praia do Pepino. a subida para a rampa é em 

estrada calçada. há lanchonetes e banheiros no 

final do trajeto, onde são feitos os saltos. São duas, 

as rampas de decolagem. uma com estrutura em 

metal e madeira, para asa-delta, e outra, natural, 

utilizada para voos de parapente.

a experiência de voar de asa-delta ou parapente é 

pessoal e intransferível. quem já voou, a descreve 

como uma sensação de liberdade, relaxamento e 

desapego. à parte as emanações mais subjetivas, 

o voo livre, quase como o corpo solto no ar, 

proporciona uma mudança na perspectiva, na 

maneira de olhar as coisas a nossa volta. Vista de 

cima, a referência das imagens do mar, da praia 

e dos banhistas tomam uma nova forma, jamais 

percebida.

O medo de voar é ancestral, mas a prática do voo 

livre está longe de ser a forma mais perigosa de se 

desafiar a gravidade. O risco de acidente em voo 

livre, se conduzido por profissional experiente, 

com o equipamento em devidas condições, é 

praticamente nulo, garante os experts. na verdade, 

a maior parte da segurança está baseada na 

avaliação correta das condições climáticas do 

dia. O tempo de um voo depende de correntes 

ascendentes, que são bolhas de ar quente que 

se desprendem do chão, principalmente após a 

saída de frentes frias. Como os voos dependem 

VOO LIVre
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dos humores do vento, não podem ser prolongados 

e, por isso, normalmente não ultrapassam os 30 

minutos.

a direção e intensidade do vento podem mudar; 

mas quando isso acontece, o meio emite sinais 

incontestes. algumas regras são elementares. É bom 

observar, por exemplo, o movimento das ondas, pois 

quando não tem vento é hora de descer. Outra: voos 

duplos só com céu de brigadeiro. Piloto experiente 

não subestima a natureza.

Seja para um voo ocasional ou com a intenção de 

praticar regularmente o esporte, para os amadores o 

segredo é procurar um dos tantos clubes de voo livre 

existentes no rio de Janeiro. Voar como passageiro 

é mais simples e não requer nenhuma experiência. 

Tanto o parapente como a asa-delta permitem voos 
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duplos, conduzidos por profissionais experientes, 

necessariamente habilitados pela associação 

Brasileira de Voo Livre. antes de cada voo, os 

passageiros, que não podem ter menos de 16 anos, 

são orientados sobre como proceder, principalmente 

no pouso e decolagem.

Os que pretendem praticar o esporte regularmente 

terão que ganhar algumas boas horas de voo antes 

de voar sozinhos. não há um número padrão de 

aulas para que um aluno esteja pronto para saltar; 

por exemplo, da Pedra Bonita. O aprendizado, como 

tudo na vida, varia de pessoa para pessoa e depende 

de diversos fatores, como a disposição de subir os 

morrinhos, onde são feitos os testes iniciais, às 

vezes com o equipamento nas costas. normalmente, 

na aula inaugural o piloto responsável apresenta 

o equipamento ao iniciante e realiza um treino 
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VOO LIVre

em solo, simulando a corrida para a decolagem. 

Dependendo das condições do vento, o voo de 

instrução pode durar entre 10 e 20 minutos. Os 

que pretendem seguir em frente com o esporte 

vão ter as primeiras noções de decolagem, 

pilotagem, tráfego e aproximação para pouso.

a asa-delta é um equipamento simples, que imita 

o movimento aerodinâmico dos pássaros. as asas 

são feitas de tubos de alumínio, o que garante 

rigidez estrutural para a vela, feita de tecido, 

proporcionando sustentação no ar. Já o parapente, 

semelhante a um paraquedas, é feito de material 

de nylon ou poliéster impermeabilizado, para 

manter a pressão interna e inflar o velame. nesta 

modalidade o voo é mais lento, e tanto o piloto 

como o passageiro vão sentados, o que proporciona 

um passeio tranquilo e agradável. quem, no 

entanto, gosta de voar com emoção, pode pedir 

para os pilotos fazerem manobras radicais, como o 

wing-over, em que o equipamento faz movimentos 

pendulares. haja adrenalina!

Conta a lenda – e ninguém se arrisca a contrariar 

– que um dia o céu da cidade foi tomado de 

pássaros multicolores, que dançavam uma valsa 

nos céus, regidos apenas pelo silêncio mavioso da 

natureza. Seriam humanos? ao fim da dança, os 

plumados deram lugar a asas-deltas policromáticas, 

no formato de gaivotas de papel. em cada uma 

delas havia um homem pendurado. e, ficou 

combinado, o sol nunca derreteria suas asas. 
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o voo da libErdadE

O rio jamais esquecerá Pedro Paulo Guise Car-

neiro Lopes, o Pepê. Símbolo dos esportes radi-

cais, ele era um carioca típico da zona Sul, com 

o corpo torneado e dourado de sol, longos cabe-

los ao vento e cheiro de maresia. Mas Pepê era 

também pura adrenalina. Com uma disposição 

incomum para superar os próprios limites ele 

foi colecionando títulos em vários esportes. Foi 

campeão mundial de voo livre, campeão cario-

ca de hipismo e um dos 20 melhores surfistas 

do planeta nos anos em que se dedicou a esse 

esporte. 

O surfe entrou na vida de Pepê no Píer da 

Barra da Tijuca e em Ipanema. Logo virou fera 

do esporte, tornando-se o primeiro surfista bra-

sileiro a vencer uma etapa do circuito mundial 

válido pela IPS (International Professional Sur-

fers), realizado no arpoador. no final da década 

de 70, após surfar em mares de todo o mundo, 

Pepê já era um nome consagrado no circuito 

mundial. Mas, tal ícaro, ele queria voar e de-

cidiu trocar a prancha pela asa-delta. em 1981, 

em Tóquio, no Japão, aos 23 anos, sagrou-se 

campeão mundial. 

Morto em 1991, numa queda de asa-delta, em 

wakayama, Japão, Pepê deixou um legado que 

até hoje influencia as novas gerações. na Barra 

da Tijuca, a área chamada carinhosamente de 

“Praia do Pepê” é ponto de encontro de surfis-

tas e outras feras do windsurf e kitesurf. O que 

dizer? Saudade, sempre, saudade.

PerSOnaGeM

PePê
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wInDSurF
aquareLaS nO Mar



arena CarIOCa          151



152          arena CarIOCa

wInDSurF



arena CarIOCa          153

Vistas da praia, as pranchas de windsurf do 

rio parecem pinturas saídas de aquarelas, 

imagens multicoloridas do inconsciente que tomam 

a forma de realidade. O fundo azul de mar e céu é 

a moldura infinita para enquadrar a policromia das 

pranchas e velas que parecem estar incrustadas na 

paisagem, como se sempre estivessem ali. não se 

percebe, ao longe, que estão em movimento. Com 

o balançar das ondas parecem borboletas em seu 

balé sobre as águas.

nunca foi tão fácil velejar. Com mar calmo é só 

equilibrar-se na prancha, enquanto o vento que 

rebate na vela impulsiona suavemente o velejador 

sobre as águas serenas das praias e lagoas do rio. 

essa é uma das formas de sentir este esporte. 

a outra é em mar aberto, com ondas rugentes; 

e aí o windsurfista tem que ser dos bons. Para 

continuar de pé, terá que fazer manobras radicais, 

num espetáculo de força e superação. É adrenalina 

demais para iniciantes.

no rio se pratica o windsurf de todas as formas. 

Mesmo fora da Cidade Maravilhosa, todos os 

ventos são favoráveis ao esporte. a Praia das 

Virtudes, em araruama, é considerada a segunda 

melhor raia do mundo para esportes náuticos. 

COM Mar CaLMO É SÓ 

equILIBrar-Se na PranCha, 

enquanTO O VenTO que 

reBaTe na VeLa IMPuLSIOna 

SuaVeMenTe O VeLeJaDOr 

SOBre aS áGuaS SerenaS 
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Foi palco, duas vezes, de disputas internacionais de 

windsurf. em 2010, nesse local, o cearense Mathias 

Pinheiro foi o campeão do Mundial de Fórmula 

windsurf. estavam lá os maiores cobras do esporte 

internacional que, em manobras para lá de radicais, 

transformavam suas pranchas em arraias voadoras.

Os picos mais irados para a prática do windsurf 

no estado do rio de Janeiro estão em araruama. 

a melhor época para a prática é de agosto a 

dezembro, quando o vento nordeste começa 

a soprar do início da manhã ao final da tarde, 

chegando a 25 nós. Os windsurfistas também 

não desprezam o velejo com o vento sudeste, 

que sofre influência de frentes frias. há cálculos 

para lidar com os caprichos do vento, e ninguém 

despreza uma boa consulta à meteorologia. não é 

brincadeira. Velejar é preciso.
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O point dos iniciantes do windsurf no rio é a Lagoa 

de Marapendi, na Barra, com suas águas plácidas e 

previsíveis, ideais para iniciantes e curiosos. O local 

já foi o berço do windsurf no rio; contudo, seus 

ventos mais caprichosos não formam nada além do 

que marolas. entre um e outro tropeço aquático, os 

velejadores de primeira viagem não correm risco 

maior do que algumas gargalhadas de familiares e 

amigos, que serão abafadas pelo bater das marolas 

na prancha.

Longe dali, há tribos bem mais radicais. Os adeptos 

do windsurf, a exemplo dos praticantes de surf, 

kitesurf, stand up paddle e bodyboard, gostam de 

tatuar o corpo, usar brincos, curtir Bob Marley 

e devorar sanduíches naturais. eles seguem um 

estilo de vida que é celebrado na beira da praia ou 

sobre as ondas, sempre ao lado de belas jovens, que 

também praticam o esporte. Se navegam solitários 

nas ondas, nas areias curtem juntos as mais belas 

paisagens do rio de Janeiro, seja no Leme, em 

Copacabana; na Pedra do arpoador; entre as Praias 

de Ipanema e Leblon; na Praia do Pepê, na Barra; na 

Praia da Macumba, no recreio; na Prainha; ou na 

Praia de Itacoatiara, em niterói.

O windsurf é praticado como terapia do corpo e 

da mente. Como atividade física é uma academia 

sobre a prancha. É um esporte que trabalha todos 

os músculos do corpo, pernas, braços e costas, 

exercitando a precisão dos movimentos. O windsurf 

é mais fácil do que o surf e mais rápido que o barco 

à vela; mas, como qualquer esporte aquático, é 

imprescindível saber nadar.

Criado no havaí há mais de 20 anos, o windsurf 

entrou no hall dos esportes olímpicos desde os Jogos 

de Los angeles, em 1984. em Olimpíadas, onde é 

conhecido como rSX, o windsurf se divide em seis 

wInDSurF
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classes. Fórmula, wave, Freestyle, Slalom, Mistral 

e raceboard, com regras e o tamanho da vela 

diferindo entre cada modalidade.

as manobras variam também de acordo com o 

tipo de competição. na Batida 360, o velejador faz 

a prancha se desgarrar da onda, girar 360° no ar 

e retornar no mesmo sentido em que seguia. no 

Front looping ou Back looping, o velejador vai de 

encontro à parede da onda com velocidade, projeta 

a prancha no ar, para dar um giro de 360° para 

frente (Front looping) ou para trás (Back looping). 

no Aero jibe a prancha é projetada para cima e, 

aproveitando a força do vento, virada para o lado 

oposto.

há manobras mais simples como o Laydown jibe, 

que consiste em completar uma curva de 180 

graus com a vela paralela à água para neutralizar 

a força do vento. Ou o Jump jibe, que é quando o 

windsurfista segue quase perpendicular ao vento, 

dá um pequeno salto (usando uma onda ou marola), 

gira a prancha e joga a popa a favor do vento, no 

sentido oposto do inicial.

na realidade, o windsurf é uma derivada de 

última geração das primitivas jangadas, que tanto 

inspiraram a obra poética e o cancioneiro de 

Dorival Caymmi. É curioso pensar que o embrião 

desses jovens atléticos, apolíneos e bem apessoados 

windsurfistas da modernidade são os nordestinos 

graníticos, secos pelo sol inclemente e pela comida 

ingrata, domando o mar em sua casquinha de noz 

desde os tempos imemoriais. ambos são belos 

ao seu jeito e maneira. Bom que seja assim. Só a 

beleza salva o mundo. 



arena CarIOCa          159

sob a bEnção dE nEtuno

ricardo winnick Santos, o Bimba, deve ser 

abençoado por netuno, tal a quantidade de tí-

tulos que vem colecionando. Campeão mundial 

em 2007, em Cascais, Portugal; tricampeão 

pan-americano; pentacampeão sul-americano; 

quarto lugar nas Olimpíadas de atenas, em 

2004; e 19 vezes campeão brasileiro da cate-

goria rX, ele é o mais premiado windsurfista 

brasileiro e está entre os melhores no ranking 

mundial. 

Tamanha intimidade com o esporte, deve-se 

a que Bimba nunca ficou longe do mar. Com 

dois anos de idade, nas praias azuladas de San-

ta Cruz de Cabrália, Bahia, onde a família mo-

rava, já se equilibrava numa prancha, seguro 

pelas mãos do pai. Menos de dez anos depois, 

no rio, adolescente, ganhou o equipamento e 

aprendeu velejar. Foi amor à primeira aula. 

Bimba nunca mais parou de velejar. além de 

competir, o atleta é formador dos novos talen-

tos do windsurf brasileiro por meio de um pro-

jeto social voltado para crianças e adolescen-

tes carentes em Búzios, onde mora. Já existem 

atletas, lançados pelo projeto, com destaque no 

exterior. O esporte agradece. O rio ainda mais.

PerSOnaGeM

rICarDO wInnICk SanTOS
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