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O FUTEBOL AMERICANO EM MATO GROSSO: UMA NOVA PAIXÃO? 

 

Resumo: 

Nos últimos dez anos, com o desenvolvimento da equipe da capital, Cuiabá 

Arsenal, bicampeão brasileiro, simpatizantes do esporte inspiraram e fundaram 

equipes no interior do estado. Em 2015, já existem duas equipes no norte do 

estado, o Sinop Coyotes e Sorriso Hornets, uma no centro-norte, Tangará 

Taurus e outra no centro-sul, Rondonópolis Hawns. A modalidade feminina, até 

então, exclusivamente da capital, foi difundida para o interior onde as equipes 

masculinas já estão instaladas. O primeiro campeonato estadual, realizado 

neste ano, 2015, buscou consolidar um novo esporte no estado. Esporte que 

vem ganhando adeptos, praticantes, simpatizantes, torcedores e, o que 

instigou sociologicamente na investigação de um novo objeto de pesquisa. 

Será o futebol americano uma nova paixão dos mato-grossenses? Esta 

reflexão está sendo possível a partir da realização de uma pesquisa quanti-

qualitativa, cujo projeto está em andamento e conta com financiamento da 

agência de fomento do estado (FAPEMAT).  Nesta investigação, apresentamos 

o panorama do Futebol Americano no estado, com a descrição da história de 

cada equipe e dados que nos permite considerar o desenvolvimento em termos 

de esportivização. 

Palavras-chaves: futebol americano; esporte; esportivização. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Futebol Americano em Mato Grosso teve início com a equipe do 

Cuiabá Arsenal, time da capital. Começou como uma brincadeira de amigos em 

2002 e após sete anos, a oficialização como Associação. Foi com o surgimento 

dessa equipe e seus resultados positivos nos campeonatos nacionais um dos 

motivos do surgimento de outras equipes no interior do estado.  

Atualmente, Mato Grosso conta com cinco equipes masculinas: Cuiabá 

Arsenal, Sinop Coyotes, Sorriso Hornet´s, Tangará Taurus e Rondonópolis 

Hawks. Na modalidade feminina, havia a equipe Cuiabá Angels, fundada em 

2007 e extinta no início do ano de 2015. As atletas foram absorvidas pela 

equipe do Cuiabá Arsenal, que iniciou a modalidade feminina. Na cidade de 

Sinop e Sorriso, localizadas no norte do estado, iniciou também neste ano o 

futebol americano com mulheres.  

As equipes femininas do Cuiabá Arsenal e Sorriso Hornet´s estão 

jogando a modalidade flag1. Em Rondonópolis houve um movimento feminino 

de início do esporte, mas não houve número suficiente de adeptas, não 

evoluindo. O fullpad seria a modalidade oficial do futebol americano, definido 

de forma corriqueira como o jogo do contato físico, no formato de 11x11 

jogadores. O Flag é uma forma do jogo, mas sem contato físico. Prende-se 

uma fita na cintura dos atletas e ao invés do tackle para parada da jogada, 

retira-se essa fita. O Flag está sendo disputado no formato cinco versus cinco.  

Mato Grosso ocupa um lugar de destaque no cenário nacional do futebol 

americano. O Cuiabá Arsenal é referência no Brasil pelo nível de seus atletas e 

de comissão técnica. A equipe conquistou em 2010 e 2012 o título de campeão 

brasileiro, exportou atletas para os Estados Unidos e cedeu jogadores para 
                                                           
1
 O Flag Football é uma versão do futebol americano com contato limitado. As regras básicas 

do flag são similares as do jogo profissional (também conhecido como tackle ou fullpads), mas 

em vez de derrubar o jogador com a bola ao chão, o defensor deve retirar uma fita (flag) para 

parar a jogada. Os jogadores usam um cinto onde as duas flags estão presas por um velcro 

disponível em < http://apfaonline.com.br/esporte/flag-football/ > acesso em 17 de setembro de 

2015.  

 

http://apfaonline.com.br/esporte/flag-football/
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compor a seleção brasileira de futebol americano. No campeonato mundial, no 

qual o Brasil participou pela primeira vez neste ano (2015), quatro jogadores 

eram do Cuiabá Arsenal, sendo um destes escalado na composição da seleção 

do mundial. O mesmo recebeu o titulo de melhor atleta do estado neste ano. 

Assim, verifica-se uma expansão da prática do futebol americano e 

neste sentido, vários questionamentos surgem, entre estes: como um esporte 

difícil de ser compreendido, cheio de interpretações passou a ser jogado em 

Mato Grosso? Quais os fatores que propiciam seu desenvolvimento? Este 

esporte atrai torcedores?  

Como um recorte de uma pesquisa maior sobre a esportivização do 

futebol americano em Mato Grosso, este artigo aborda a história de fundação 

das equipes, bem como um breve panorama sobre a origem do futebol 

americano e seu surgimento no Brasil, numa tentativa de analisar a 

repercussão da prática do futebol americano no estado. Percebe-se que este 

esporte vem tornando-se cada vez mais conhecido e frequentado. Será este 

esporte uma nova paixão dos mato-grossenses? 

Diante da expansão do Futebol Americano no cenário nacional, e mais, 

no estado de Mato Grosso, onde cada vez mais, o público de diferentes 

camadas sociais se torna interessados e torcedores, investigar este fenômeno 

é importante para contribuir com a Educação Física e a Sociologia do Esporte 

no Brasil. 

Para o alcance dos objetivos foi utilizado uma pesquisa exploratória com 

análise de dados documentais das atas de fundação e estatutos das equipes, 

de fontes jornalísticas e entrevistas com os presidentes das mesmas.  

 

2. O FUTEBOL AMERICANO 

 

Pode ser afirmar que a história do Futebol Americano através da 

modificação e adaptação de um esporte mais antigo o Rugby. Em seus 

primeiros anos os jogos de Futebol Americano eram muito semelhantes com o 

Rugby, esporte que deu origem ao Futebol Association e Futebol Americano. A 

partir do século XX, o esporte tornou-se mais popular através do futebol 

universitário, que tinha na rivalidade entre as universidades a sua mola 
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propulsora para a sua grande popularização. Vale ressaltar que essa rivalidade 

acirrada ainda se mantém entre as Universidades Norte Americanas, levando 

um número muito grande de espectadores para seus jogos (DUARTE, 2004).   

Por volta dos anos de 1867, foi realizada a primeira série de três jogos 

de Futebol Americano entre as equipes das Universidades Harvard e a Yale. O 

jogo se popularizou entre as universidades mesmo não apresentando regras 

específicas. Como não havia regras bem definidas cada equipe adotava sua 

tática que julgava mais adequada, não havendo um padrão entre os times. Em 

1874, nos Estados Unidos da América, houve alguns jogos entre as equipes 

das Universidades de Harvard e Mcgill do Canadá. O formato do jogo era muito 

semelhante como acontece hoje na atualidade, porém com as regras do 

Rugby, haja vista que o esporte não tinha regras específicas para sua prática. 

“Os jogadores de Harvard gostaram de ter uma oportunidade de correr com a 

bola, e em 1875 convenceram a Universidade de Yale a adaptar as regras de 

Rugby, para o jogo anual entre as duas universidades” (DUARTE, 2004, p. 

225). 

Assim como o rugby, o futebol americano é um esporte de “conquista” 

de território e de caráter coletivo. O futebol americano tem como forma oficial 

de jogo um time com três equipes, sendo uma equipe de ataque (ofensivo- time 

que possui a posse de bola); uma de defesa (defensivo); e os times especiais 

que só entram em campo em situações de chute (kick offs, Field goals e punts). 

A partida possui quatro quartos de 15 minutos cada. O time que recebe a bola 

do chute inicial (kick off) no primeiro quarto terá que começar o terceiro 

chutando. A equipe de ataque tem 40 segundos para começar uma jogada, 

desde o rudle (roda para escolha da estratégia da jogada) até a saída da bola 

com o snap e quatro chances para o alcance de dez jardas. A marcação do 

Touch Down (seis pontos) é feita quando o jogador entra com a bola na 

Endzone, zona final do campo. Para cada Touch Down o ataque tem direito a 

um chute de conversão de um ponto e caso numa quarta descida, o ataque 

esteja próximo da endzone adversária, pode tentar também o field goal, chute 

que vale três pontos. Os jogadores devem estar equipados com protetores de 

joelhos, capacetes, protetor bucal, protetores de ombros (shoulder pads), 

protetores de quadril, cóccix e protetores de coxas. Atualmente, o Futebol 
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Americano é extremamente popular nos Estados Unidos, a NFL – National 

Football League possui 32 equipes e o jogo de encerramento da liga se chama 

Super Bowl, que é transmitido pela televisão e possui audiência em todo o 

mundo (FELSER, 2008). 

Segundo Soares (2014), o Futebol Americano tem apresentado grande 

sucesso e ascensão mundial. Por meio da  National Football League NFL e da 

midiatização, o esporte ganho grande reconhecimento mundial. Os jogos são 

transmitidos para entorno de 160 países com fãs espalhados por todos os 

continentes, Europa, Ásia e America do Sul principalmente.  

Foi no ano de 1986 que começou a história do Futebol Americano no 

Brasil, que nasceu nas áreas das praias cariocas. O esporte começou a ser 

praticado em uma modalidade beachfootball, e tem como seus idealizadores 

Robert Segal e Thomas Brazil dentre outros amigos, que chegam 

aproximadamente a vinte pessoas (AFAB, 2013 apud SOARES 2014).  

Nos anos de 1990, com o advento da televisão por assinatura, ou TV a 

cabo, juntamente com algumas transmissões na TV aberta2, o esporte ganha 

popularidade entre os brasileiros. Nesse período a modalidade flag football  

começou a ser implantada em São Paulo – SP como parte da grade de aulas 

de Educação Física em algumas escolas (SOARES, 2014).  

“O esporte começou a ganhar alguma popularidade no Brasil no final dos 

anos 90, graças às transmissões feitas pelo canal Band do Campeonato de 

Futebol Americano dos EUA entre 1994 a 1998”. Hoje, os canais ESPN e 

BANDSPORTS transmitem os jogos da temporada NFL duas vezes por 

semana (AFAB, 2013 apud SOARES 2014).  

No ano de 2000, começou o Carioca Bowl o Campeonato no Rio de 

Janeiro realizado na areia das praias cariocas. Em 2006, foi realizado o 

primeiro campeonato de grama no Brasil, na região sul do país da Liga 

Catarinense,  e em 2007 a Seleção Brasileira de Futebol Americano realizou 

seu primeiro amistoso em Montevidéu contra a Seleção Uruguaia. Com todo 

esse processo, o esporte começou a tomar forma e se firmar no cenário 

nacional devido a sua crescente popularidade. Em consequência disso, 

                                                           
2
 Televisão aberta é como são chamados os canais de televisão gratuitos. Receberam essa 

denominação depois da chegada da televisão por assinatura, ou seja televisão paga mediante 
a assinatura de um pacote de canais. 
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diversas equipes surgiram por todo o território brasileiro como também foram 

fundadas diversas entidades que objetivavam a formação de um corpo mais 

consolidado de atletas para a realização de campeonatos regionais e 

estaduais. Permitindo assim vislumbrar a profissionalização do esporte no 

Brasil.  

Visto ao aumento do número de equipes e a necessidade de 

organização nacional, em 2000 foi fundada a Associação de Futebol Americano 

do Brasil (AFAB), entidade máxima do esporte no país e responsável pelo 

desenvolvimento e regulamentação do mesmo. A associação foi reconhecida 

pelo Ministério do Esporte, Federação Internacional de Futebol Americano 

(IFAF), e Federação Pan-americana de Futebol Americano (PAFAF). Visto o 

crescimento do futebol americano no Brasil, a AFAB em 2012 tornou-se 

Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA), que hoje é a que rege 

o campeonato brasileiro de futebol americano masculino (Brasil Bowl) e os 

circuitos brasileiros de Flag, masculino e feminino.  

Segundo informações da Confederação Brasileira de Futebol Americano 

– CBFA, o esporte apresenta uma expressiva taxa de crescimento em todo o 

território nacional. A entidade conta atualmente com doze entidades filiadas 

que representam os estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catariana, do 

Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Espírito Santo, do 

Distrito Federal, do Mato Grosso, de Pernambuco, do Amazonas e do Ceará.  

 

3. O FUTEBOL AMERICANO EM MATO GROSSO 

 

Nesta sessão será apresentada uma breve descrição sobre as equipes, 

dados sobre a fundação, objetivos, campeonatos disputados. A exposição será 

por ordem cronológica a partir da data de fundação das mesmas: Cuiabá 

Arsenal, Sinop Coyotes, Tangará Taurus, Rondonópolis Hawks, Sorriso 

Hornet´s. Também será exposto sobre a Federação Mato-grossense de 

Futebol Americano (FMTFA) criada em 2014 para fomentar o futebol americano 

no estado.  

 

3.1  Cuiabá Arsenal  
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O Cuiabá Arsenal não possuía este nome na data de sua fundação. Em 

2002, um grupo de amigos se reunia para a prática do futebol americano aos 

fins de semana. Este período de reunião de amigos estendeu até 2005, quando 

se começa a pensar em jogos amistosos contra outras equipes nacionais e 

competições, também em nível nacional, pois era a única equipe do estado. Foi 

neste período que aconteceu a escolha do nome, segundo Orlando Ferreira 

Junior (fundador) “Cuiabá em homenagem a cidade e Arsenal, visto o arsenal 

de guerra que hoje é o Sesc”. Hoje, o prédio sedia a instituição Sesc Arsenal 

localizada no bairro do Porto da cidade de Cuiabá (RODRIGUES; COSTA, 

2014). 

Em 2006, o Arsenal realiza jogos contra equipes nacionais e inicia a 

preocupação com treinos e condicionamento físico para competir. A partir de 

2009, o Arsenal adquire equipamentos de proteção e registra a equipe em 

cartório como Associação Atlética Cuiabá Arsenal. Neste mesmo ano, contrata 

jogadores americanos para participação em campeonatos nacionais, 

sistematiza os treinos e passa a exigir disciplina dos atletas(RODRIGUES; 

COSTA, 2014).  

Dos torneios e campeonatos que a equipe já participou, obteve o titulo 

de campeão no Pantanal Bowl I em 2007, Torneio Capital II em 2008 e 

Sorocaba Bowl, também em 2008. Conquista o Pantanal Bowl II em 2009 e o 

título de campeão brasileiro em 2010 e 2012 (Brasil Bowl). Também foi 

campeão do primeiro torneio estadual, o Pantanal Bowl MT, em maio de 2014. 

 Nesta trajetória, teve jogadores convocados para participar da seleção 

brasileira desde o primeiro jogo contra a seleção do Uruguai em 2008. Já 

exportou cinco jogadores para universidades americanas e possui atualmente 

no elenco um americano que compõe a equipe desde 2010, atuando em dois 

sentidos, como jogador e também como treinador técnico do time (. 

O objetivo da equipe é continuar com excelência no esporte e ser o 

melhor time de futebol americano do Brasil. Desde 2010, o ingresso na equipe 

dá-se por tryout, uma espécie de “peneira”, para selecionar os que tivessem 

melhor desempenho e a cada ano, aumenta o número de inscritos que 

almejam tornar-se um atleta de futebol americano. 
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Essas ações e seletivas para a seleção brasileira são indícios do 

reconhecimento interno quanto externo que se fazem necessários para 

estruturação do campo.  Todas essas ações visem o reconhecimento para 

estruturar e fortificar as relações de reconhecimento dentro do espaço 

esportivo (BOURDIEU, 2004).  

 

3.2 - Sinop Coyotes 

A equipe do norte de Mato Grosso, Sinop Coyotes, foi criada em 

novembro de 2008 e objetiva contribuir com a prática consciente do esporte no 

país. A equipe foi registrada em cartório após cinco anos de criação, em 2013 

como Clube Sinop Coyotes Futebol Americano. 

No início, segundo Ricardo, presidente da equipe em 2015, “começou 

tudo com um hobby, brincadeira de final de semana que acabou se tornando 

um time mesmo”. 

A ideia jogo foi do Fábio Miguel, ex-jogador do Cuiabá Arsenal que se 

mudou Sinop e começou a convidar os colegas para conhecer o esporte. Os 

colegas se interessaram e convidaram outros colegas, parentes: “foi indo e a 

gente foi criando essa ideia, foi tomando força de a gente ter um time 

competitivo e em menos de um ano nós tínhamos um time já equipado, aqui no 

norte de Mato Grosso, uma coisa que era surreal naquele tempo”  conforme  

relato de Ricardo, presidente do time Sinop Coyotes. 

O Sinop Coyotes integrou um campeonato nacional em 2012, mas não 

teve resultados positivos. Em 2014 a CBFA criou duas ligas nacionais, a 

Superliga para times mais antigos e consolidados e a Liga Nacional para os 

times em ascensão. A equipe do norte do estado se enquadrou nessa última 

categoria. Em agosto de 2015, contava com cerca de 50 atletas, uma equipe 

sub-15 com cerca de 25 rapazes e um time feminino em formação com 

aproximadamente 30 meninas.  

 

3.3 Tangará Taurus 

 

O Tangará Taurus foi fundado por um ex-jogador do Cuiabá Arsenal, 

Luan Romanti Ezer, que na época da fundação tinha 21 anos. Luan morava em 
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Cuiabá e mudou-se para a cidade de Tangará da Serra em meados de 2009. O 

mesmo não “queria parar o que começou” e convidou alguns amigos para jogar 

futebol americano aos finais de semana. Por dois meses, amadureceu a ideia 

de uma equipe tangaraense e pensou no nome “Taurus”, que posteriormente 

foi aprovada pelos outros membros fundadores. A representação do nome, 

“Touro” em português, perpassa pela força física, agressividade e instinto de 

proteção. Animal comum na região e que poderia representar a cidade.  

O treino de fundação da equipe data de 06 de fevereiro de 2010. Esse 

primeiro treinamento contou com 15 rapazes, alguns convidados por Luan e 

outros conhecidos de seus convidados. No mês seguinte ao primeiro treino, em 

27 de março de 2010, 32 membros se reuniram na Secretaria Municipal de 

esportes para eleger a diretoria executiva e o conselho fiscal e aprovar o 

estatuto da Associação Tangaraense de Futebol Americano. 

Conforme o estatuto da Associação sua fundação se oficializa em 12 de 

abril de 2010, fundada por membros da comunidade tangaraense e 

simpatizantes. Entidade esportiva sem fins econômicos com sede no município 

de Tangará da Serra estado do Mato Grosso.  

A inclusão de jogadores foi considerada difícil, pois segundo Luan, “o 

medo do novo atrapalhou um pouco”. Os Tangaraenses não conheciam o 

esporte, porém “muita gente se interessou pelo time”. Para a entrada de novos 

jogadores, foram realizados vários try out (seletiva). 

A equipe ainda não conseguiu resultados positivos em jogos e junho de 

2015, passava por uma reestruturação, na convocação de novos atletas e 

formação de uma nova diretoria executiva. Assumiu a presidência, Daniel 

Ângelo, com objetivo de adquirir equipamentos para todos os atletas e com 

isso melhorar os resultados da equipe. 

 

3.4 Rondonópolis Hawks 

 

A associação atlética Rondonópolis Hawks foi fundada em 22 de junho 

de 2013, mas a prática do futebol americano por seus membros fundadores já 

ocorria no município de Rondonópolis desde 2007.  

Segundo o fundador da equipe, foi pelo canal de esportes da televisão 

fechada que conheceu o futebol americano. O mesmo nunca praticou e nem 
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acompanhou outro esporte, mas quando viu pela primeira vez um jogo de 

futebol americano, apaixonou-se. O primeiro jogo que assistiu foi a final do 

Super Bowl de 2006, entre o Chigaco Bears e Indianapolis Colts. A primeira 

jogada da partida foi o que excitou, escolhendo ali a equipe para quem torceria: 

“não foi o jogo em si, foi a primeira jogada do jogo. Foi um retorno de kickoff 

para Touch Down, foi o primeiro da história, a primeira jogada”. 

Após o jogo, pesquisou na rede social do Orkut comunidades sobre o 

futebol americano, encontrando o Cuiabá Arsenal. Entrou em contato com os 

jogadores e em 2007, se deslocou para Cuiabá, a fim de assistir a segunda 

competição de futebol americano do estado, o Pantanal Bowl II.  Foi a partir 

desta vivência que surgiu o interesse pela prática do esporte. No entanto, 

várias dificuldades, pois não tinham muito conhecimento e material de treino 

Foi após uma palestra com Orlando, fundador do Cuiabá Arsenal na 

cidade que iniciaram a “brincadeira”. Na época, os garotos tinham 15 anos. 

Eram jovens implementando uma nova prática esportiva. A difusão deu-se pelo 

convite pessoal e pelo Orkut de colegas para a prática no final de semana. 

Uma das dificuldades foi o pouco conhecimento das pessoas sobre o esporte: 

“todo final de semana a gente chamava. Oito a nove anos atrás não era muita 

gente que assistia. Ai o amigo da minha irmã, brincava numa caixa de areia na 

praça e a gente foi lá. Ele tinha aquela bolinha, tipo miniatura e eles brincavam 

lá. E a gente foi lá e começou a brincar com eles. No começo a gente queria 

ser um time, mas ninguém sabia nada de técnica, era bem plano futuro”. 

Nos anos iniciais, os amigos apenas brincavam, a média era de seis 

meninos por final de semana. Por volta de 2010, o grupo aumentou e visto ao 

avanço no esporte no Brasil, como o primeiro campeonato brasileiro 

organizado pela entidade nacional do esporte (AFAB), almejavam um time.  

Em 2011, o local de treino mudou. Foram para um campo de futebol 

num bairro afastado do centro da cidade e segundo o fundador, “foi ali que 

começou realmente”. Divulgaram o novo local de treino e no primeiro dia, 

compareceu cerca de 40 pessoas. Não havia técnico e nem muita técnica. Os 

próprios jogadores passavam os treinos e depois havia o “rachão”, treino-jogo. 

A ideia da Associação foi surgindo. Em 2012, quando começou os 

trâmites o fundador mudou-se para Cuiabá e ingressou a equipe do Cuiabá 

Arsenal. Um dos jogadores, também jovem, tomou a frente e pela experiência 
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do trabalho com sua mãe numa loja comercial, iniciou os tramites legais para 

formação da associação. 

O nome da equipe recebeu influência da ideia norte-americana: “o nome 

foi pensado mais de uma vez, queria representar a cidade. Igual nos estados 

unidos, geralmente é a cidade, então o nome tem que estar no meio da cidade 

e queria um nome que soasse bem com o nome da cidade. O primeiro era 

Rondonópolis Rangers, que era tipo para manter o som do R, depois 

pensamos em Rondonópolis Guará. Toda semana tinha um nome. Depois veio 

o Rondonópolis Hawns e ficou”. 

As participações em jogos da equipe foram no Circuito Nacional de Flag 

Football e no Torneio estadual fullpad em 2014. No circuito de flag a equipe 

não conseguiu colocação significativa, mesmo que na etapa regional havia 

ficado com a segunda colocação. No estadual fullpad, a equipe foi vice-

campeã.   

Segundo informação do presidente da equipe, em março de 2015 a 

equipe contava com aproximadamente 50 atletas. Os treinos ocorriam três 

vezes na semana (quarta-feira, sábado e domingo) com duração de três horas. 

A diretoria pretendia a contratação de um Head Coach americano (treinador). 

Enquanto não há Head Coach, os treinos estavam sendo organizados e 

coordenados por atletas veteranos com maior conhecimento teórico e prática 

do futebol americano. 

 

3.5 Sorriso Hornet´s 

 

A Associação Sorrisense de Futebol Americano, cujo nome fantasia é 

Sorriso Hornet´s, foi fundada oficialmente no dia 10 de junho do ano de 2015. 

O nome fantasia homenageia a cidade, acompanhado de um nome de língua 

inglesa “Hornet’s”, que significa zangão. As cores da equipe são amarelo, preto 

e cinza. 

A ideia de uma equipe Sorrisense surgiu ao final do ano de 2013, 

quando o fundador e, primeiro presidente, Ângelo José dos Santos, decidiu 

junto com três colegas iniciar uma equipe em sua cidade. 

Foi na cidade de Sinop, próxima a Sorriso, que Ângelo conheceu e se 

aproximou desse esporte: [...] “a partir daquele momento que eu vi o esporte, 
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que eu vi o pessoal treinando, eu já me interessei, apesar de não conhecer 

ainda o esporte. Quando eu cheguei em Sorriso comecei a assistir algumas 

partidas, pesquisei no Google, no Youtube... E aí a partir desse momento eu 

acabei gostando do esporte, entrei em contato com o pessoal de Sinop pra ver 

se dava pra mim treinar e a partir desse momento começou a surgir o futebol 

americano em mim”. 

Por três anos Ângelo treinou na equipe do Sinop Coyotes, deslocando-

se todos os finais de semana. Cansado de deslocar-se, aliado com conflitos 

familiares, do risco da rodovia, decidiu parar os treinos em Sinop e criar uma 

equipe em Sorriso.  

Com apenas seis pessoas, o Sorriso Hornet´s começou. Não foi fácil, 

afirmou Ângelo. Um jogo que precisa de pelo menos 22 atletas ser treinado por 

apenas seis é desmotivador, no entanto, mesmo diante do desânimo, Ângelo e 

seus colegas elaboraram um plano para captação de jogadores: “então, em 

2013 a gente tinha seis, sete atletas no time e quando a gente treinava aqui no 

campo sem perspectiva nenhuma, sem equipamento nenhum, o povo pensava 

que a gente era um bando de loucos se batendo, né? “O que aqueles loucos 

tão querendo?”. 

Mesmo com poucas pessoas envolvidas nesse início, Ângelo afirma que 

o apoio dos familiares foi fundamental para que a equipe surgisse. O futebol 

americano tem o estigma de ser violento, mas os familiares daqueles que 

começaram os apoiavam com o significado de que o futebol americano era um 

esporte como os demais e como qualquer esporte, seria recreação, lazer. 

Assim, convidaram os familiares, primos, irmãos, tios para compor a equipe. 

Foi em 2014, que abriram um tryout, com forte divulgação em escolas do 

município. 

Para os treinos, o time teve apoio da equipe do Sinop Coyotes e do 

Cuiabá Arsenal com clínicas de treinamento. Não houve apoio financeiro, 

sendo os equipamentos e materiais de treino comprado pelo próprio 

presidente, ou individualmente por cada atleta. 

Mesmo sem registro, por dois anos a equipe contou com um esboço de 

diretoria para representação. Por ter sido o fundador, Ângelo foi escolhido como 

o primeiro presidente, tomando decisões importantes para a consolidação da 
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equipe. Com o registro em cartório como associação esportiva os poderes 

foram distribuídos.  

O Sorriso Hornet´s foi o terceiro colocado no campeonato estadual e 

participou da Liga Nacional de futebol americano, organizada pela CBFA, para 

equipes em consolidação. Não obteve vitórias na competição, mas com 

“experiências” para evoluir em 2016. 

 

3.6 - Federações Mato-grossense de Futebol Americano (FMTFA)  

 

Importante também acrescentar neste panorama a criação da Federação 

Mato-grossense de Futebol Americano (FMTFA) cujos membros fundadores 

são o Cuiabá Arsenal, Cuiabá Angels, Tangará Taurus e Sinop Coyotes. A 

Federação teve a Assembleia de criação e Eleição do Estatuto em abril de 

2013. Apesar do Estatuto ter sido aprovado e a diretoria da Federação 

formada, ainda não foi registrada em cartório.  Um dos objetivos é a 

consolidação do futebol americano no estado do Mato Grosso, incentivando e 

apoiando as equipes federadas e as que estão em processo de formação.  

A Federação organizou em 2014 um campeonato de final de semana, 

intitulado de “Pantanal Bowl” com participação do Cuiabá Arsenal, o campeão 

do evento, Sinop Coyotes, Rondonópolis Hawns e a junção do Tangará Taurus 

e Sorriso Hornet´s, devido poucos atletas disponíveis para participação. O 

campeonato teve alguns problemas de organização, culminando com a 

desistência da equipe do Sinop, de Tangará e Sorriso, ficando a final sendo 

decidida entre Cuiabá Arsenal e Rondonópolis Hawks. Apesar das 

contradições, um dos resultados esperados foi alcançado com a divulgação do 

futebol americano no estado.  

Em 2015, reuniram-se junto à direção, representantes das equipes mato-

grossenses para organização do primeiro campeonato estadual de futebol 

americano, que aconteceu no primeiro semestre, com divisão em norte e sul. 

Sinop Coyotes, Sorriso Hornet´s e Tangará Taurus compuseram a divisão norte 

e Cuiabá Arsenal e Rondonópolis Hawks a divisão sul. O Cuiabá Arsenal 

consagrou-se campeão, numa disputa contra o Sinop Coyotes em Sinop. 
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Hornet´s ficou com a terceira colocação. Para 2016, a Federação planeja outro 

formato de jogos, com a disputa de todos contra todos. 

Na análise sociológica do esporte, esses processos são alguns indícios 

do início, mesmo que tímido, do processo de esportivização, como afirma Elias 

e Dunning (1992). Para esses autores, a organização da estrutura de um 

esporte com ligas, confederações e federações, por exemplo, é o indício de um 

processo que os autores chamam de esportivização, que seria basicamente a 

passagem dos jogos para esporte efetivamente. Ou seja, a passagem de ações 

lúdicas para um processo mais profissional do Futebol Americano em Mato 

Grosso. A crescente organização das equipes da um caráter mais profissional 

e menos amador. Somando-se com as transformações internas de cada equipe 

juntamente com uma estruturação do cenário estadual e nacional o processo 

entendido por Elias e Dunning (1992) é algo presente na análise do esporte 

Futebol Americano e constituem base para o desdobramento de muitas 

pesquisas no sentido de acompanhar esse processo. 

 

4. O FUTEBOL AMERICANO EM MATO GROSSO: UMA NOVA PAIXÃO? 

 

Cuiabá foi uma sub-sede da Copa do Mundo de futebol de 2014, mas 

esse esporte na cidade, assim como no interior do estado não levantava tantos 

sussurros. Em meio a Copa do Mundo questionava-se a paixão pelo futebol 

americano. Na matéria publicada em 03 de junho de 20143 a paixão pelo 

futebol foi comentada: “Cuiabá, sede da Copa, e sua paixão pelo futebol... 

americano”.  

Nesta matéria, afirma-se que o futebol americano tem mais sucesso de 

público que o futebol association, visto que a capital mato-grossense só 

possuía uma equipe no campeonato brasileiro e na terceira divisão. A equipe 

Luverdense do município de Lucas do Rio Verde, havia tido mais destaque que 

a equipe da capital, estando na série B da competição. Segunda a edição, o 

                                                           
3
 Disponível em: <http://espn.uol.com.br/noticia/415334_cuiaba-sede-da-copa-e-sua-paixao-

pelo-futebol-americano > acesso em 23 de setembro de 2015. 

 

http://espn.uol.com.br/noticia/415334_cuiaba-sede-da-copa-e-sua-paixao-pelo-futebol-americano
http://espn.uol.com.br/noticia/415334_cuiaba-sede-da-copa-e-sua-paixao-pelo-futebol-americano
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futebol americano era o “esporte orgulho na capital do Mato Grosso, na qual o 

Cuiabá Arsenal é uma potência e bicampeão brasileiro”.  

Cogitava-se naquela época um jogo de futebol americano na Arena 

Pantanal, fato que acontecerá no próximo dia 21 de novembro do ano de 2015. 

Campo de três jogos internacionais na Copa do Mundo de Futebol, a Arena 

Pantanal será palco da final da conferência sul do campeonato brasileiro de 

futebol americano entre Cuiabá Arsenal e Coritiba Crocodiles. 

Para os amantes do futebol americano este será um momento ímpar e 

histórico. Outro fato importante de destacar foi à participação de quatro atletas 

do Cuiabá Arsenal na seleção brasileira de futebol americano que disputou em 

julho de 2015, sendo a sua primeira Copa do Mundo. O capitão da defesa da 

seleção, jogador do Arsenal foi escolhido para compor a seleção do mundial, 

um dos três brasileiros que alcançaram esta glória. Seleção composta pela 

maioria dos americanos. O mesmo jogador recebeu homenagem pública como 

o atleta mais valioso do estado em 2015.  

Dentre os quatros jogadores do Cuiabá Arsenal na seleção, três deles 

chegaram de treinar nos Estados Unidos. O time também já exportou três 

jogadores adolescentes para EUA, que estão até hoje por lá, estudando e 

praticando o futebol americano. 

           Essas ações e seletivas para a seleção brasileira são indícios do 

reconhecimento interno quanto externo que se fazem necessários para 

estruturação do campo. Segundo Pierre Bourdieu (2004) para que o campo se 

mantenha se faz necessário do desenvolvimento de ações que visem o 

reconhecimento para estruturar e fortificar as relações de reconhecimento dos 

agentes.   Vai demonstrar a distribuição do capital simbólico específico 

institucionalizado constituinte do campo (BOURDIEU, 2004). 

          O capital simbólico, geralmente chamado de prestígio, reputação, fama, 

distinção etc. é a forma percebida e reconhecida como legítima das diferentes 

espécies de capital. Esse tipo de capital é legitimado pelo reconhecimento dos 

agentes que tem incorporados em si a estrutura do campo  chamada de 

hábitus, está ligado a estruturas objetivas e a estruturas incorporadas 

(BOURDIEU, 2004). 
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Nesse cenário de destaque, muitos indivíduos passaram a conhecer a 

equipe do Cuiabá Arsenal, e a estarem presente nos estádios. Verifica-se 

então a importância da evolução desta equipe da capital, pois, será que haveria 

futebol americano em Mato Grosso se não houvesse o Cuiabá Arsenal? 

Não é possível saber a resposta, mas evidencia-se que devido a 

consolidação da equipe do Cuiabá Arsenal, sua trajetória, conquistas e planos, 

outros times foram pensados. Primeiro foi o Sinop Coyotes, fundado por um ex-

jogador do Arsenal, posteriormente o Tangará Taurus, também fundado por 

outro ex-jogador. A equipe de Rondonópolis também só foi possível pelo 

contato do fundador com o presidente e jogador na época, do Cuiabá Arsenal. 

E o time de Sorriso, só existe porque o seu fundador jogou no Sinop Coyotes.  

Assim, verifica-se uma relação direta entre a fundação das equipes com 

o Cuiabá Arsenal. Equipe que ainda colabora com empréstimos dos 

equipamentos e clínicas de treinamento. Neste sentido, através de um viés por 

meio dos olhos de Bourdieu o Cuiabá Arsenal se apresenta como um grande 

agente dentro do campo do esporte, mais em especifico do subcampo 

esportivo futebol americano de Mato Grosso, pois detem grande capital 

simbólico entre as equipes que compõe o cenários esportivos do futebol 

americano do estado dando lhe grande estime entre os times (BOURDIEU, 

2004).  

A repercussão do Cuiabá Arsenal deu-se no interior do estado. Equipes 

foram formadas e pessoas que até então desconheciam o futebol americano, 

passaram a se interessar. Pelo seu conceito de “democrático”, pois não é 

necessário um esteriótipo de atleta, rapazes e adultos se interessam em tornar-

se um jogador. Logo, este atrai seus amigos e família, ampliando a rede de 

conhecimento em um sentido rizomático apresentado na teoria de  Gilles 

Deleuze e Félix Guattari (1995) no qual faz analogia com os brotos de plantas 

que vão se ramificando sob a influência de diferentes estruturas que são sobre 

postas. Existindo assim, linhas de solidez e organizações de grupos ou 

conjuntos e esses conjuntos definem territórios os quais podemos nos basear 

na ideia de Bourdieu de campo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gilles_Deleuze
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gilles_Deleuze
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Guattari
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O público dos jogos do primeiro campeonato estadual, que ocorreu nas 

cidades de Sinop, Sorriso, Rondonopolis e Tangará foi afirmado pelos 

presidentes das equipes como maior que do futebol association:  

“Sinop desde o primeiro jogo aqui, ela (a cidade) sempre abraçou, 

sempre teve público. Esse ano nós tivemos a final do estadual aqui com mais 

de 2 mil pessoas no estádio, uma coisa que a gente nunca esperou. Nós temos 

uma média de público muito maior que o próprio futebol aqui na cidade, nosso 

campeonato estadual mostrou isso, uma média de 142 vezes, 142% maior que 

a média de público do futebol e Sinop, nossa, a cidade é maravilhosa, ela 

aceitou o Futebol Americano de braços abertos e cada vez mais aumenta esse 

público”, como afirma Ricardo, presidente do Sinop Coyotes. 

“Agora em 2015, no mato-grossense, jogo em casa a gente teve a média 

de público maior que o soccer aqui. No primeiro jogo nosso, nós tivemos 2.700 

pessoas dentro do estádio. A gente teve uma média legal de público aqui, isso 

já acho que é um fator que está vendo que a sociedade está aceitando um 

pouco mais o esporte e está conhecendo mais o esporte” segunda a afirmação 

de Ângelo, fundador e presidente do Sorriso Hornet´s. 

“Em nosso último jogo deu cerca de 800 pessoas no estádio. Um 

número bem mais alto que o futebol-soccer trás para o estádio, às vezes por 

ser algo diferente” de acordo com a fala de Daniel, presidente do Tangará 

Taurus. 

 “O jogo que a gente fez lá (cidade de Rondonópolis) foi fundamental, e 

como foi um jogo estritamente bem organizado, a prefeitura liberou o estádio 

do município, do Lutero Lopes, estádio grande, para 15 mil pessoas, 

profissional da cidade, gramado perfeito, vestuário, até os jogadores do Arsenal 

disseram que foi um dos melhores estádios que já jogaram. Tivemos um mil e 

trezentos e poucos pagantes, mas acho que foi mais, maior que jogo de 

futebol. A prefeitura lá de Rondonópolis realmente apoia. Temos um campo 

próprio de treinamento. A secretaria deu para gente” segundo informações de 

Matheus, presidente do Rondonópolis Hawns. 

Interessante destacar a comparação entre os públicos pagantes do 

futebol americano e do “association” que os presidentes fizeram. A citação 

demonstra a empolgação dos mesmos com o esporte que gerenciam e 
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praticam, pois todos são também jogadores e também são agentes que detém 

graus de capital simbólico variado.   

Nas falas de Ângelo, Daniel e Matheus  é possível perceber que existem 

ali agentes responsáveis pela disseminação de um determinado gosto 

esportivo, pois sempre há comparação com a estrutura atual do futebol 

association  que seria o detentor de um grande capital simbólico mas que 

devido ao sucesso das ações dos agentes do futebol americano esse esporte 

consolidado na sociedade brasileira (futebol ‘association’) é ameaçado por 

outro esporte o futebol americano (BOURDIEU 1990) . 

Mesmo com o crescimento do futebol americano no estado, verificado 

com a presença do público nos estádios do interior e aumento deste na capital, 

o esporte ainda enfrenta desafios, visto que o elenco de jogadores é grande, 

sendo constante a busca de novos jogadores através dos try out (seletiva); a 

ausência de patrocínio e assim gastos de recursos dos próprios jogadores com 

os treinos e viagem; dificuldade em adquirir equipamentos no caso das equipes 

de Sorriso e Tangará. Todos esses são elementos que demonstra como o 

cenário esportivo do estado de Mato Grosso se apresenta bastante 

efervescente e em processo de transformação. Ainda é cedo para tecer 

conclusões a respeito dos processos que se apresentam na configuração 

esportiva de Mato Grosso, pois, ainda estão em desenvolvimento. 

   

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Será o futebol americano uma nova paixão dos mato-grossenses? Se 

considerarmos sua evolução, podemos afirmar que o futebol americano vem 

se tornando conhecido, praticado, assistido e torcido pela população do 

estado, mas ainda é um percentual pequeno que conhece essa nova 

modalidade. Em dez anos o futebol americano tornou-se um esporte no 

estado.  

Neste tempo, cinco equipes foram formadas e em municípios com 

população abaixo de 50 mil pessoas, como em Tangará da Serra. A gestão 

das equipes lidam com dificuldades que acomete outras modalidades, como a 

falta de patrocínio e apoio estatal.  
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É um esporte em evolução, que vem ocupando a agenda de lazer daqueles 

onde as equipes estão instaladas e provocando a excitação. 

Hoje, Mato Grosso ocupa um lugar de destaque no cenário nacional do 

futebol americano. O Cuiabá Arsenal é referência no Brasil pelo nível de seus 

atletas e de comissão técnica. Sendo um grande referencial para as demais 

equipes que compõe a Federação Mato Grossense de Futebol Americano. 

 Tudo que foi relatado acima, são indicadores do reconhecimento interno 

quanto externo que se fazem necessários para estruturação do campo 

esportivo. Neste sentido, verifica-se uma expansão da prática do futebol 

americano, o que gerou, e ainda gera vários questionamentos, das quais 

algumas hipóteses podem ser desenvolvidas para apresentar uma possível 

resposta, não definitiva, das questões apresentadas ao longo do texto. Como 

possíveis respostas pode-se dizer que o gosto esportivo por determinada 

prática foi desenvolvido por agentes que detinham capital cultural e simbólico 

para a implementação e desenvolvimento do futebol americano inicialmente em 

Cuiabá e posteriormente disseminado pelo Mato Grosso, sendo os principais 

fatores para o desenvolvimento esportivo. E que cada nova edição o número 

de público participante e pagante vem crescendo conforme demonstram as 

matérias apresentadas no decorrer do trabalho. Isso são indícios que o campo 

do esporte, futebol americano, vem se estruturando e apresentando também 

como agente estruturante (BOURDIEU, 2004). 

Assim, ao se fazer uma análise pelo número de praticantes e 

participantes, tanto quando espectadores como jogadores é possível que o 

futebol americano no estado de mato grosso a cada dia vem se tornando uma 

nova paixão e desejo do público se comparado com o tradicional 

futebol association praticado no estado. Porém é cedo para se apresentar 

conclusões a respeito, pois este cenário esportivo ainda apresenta-se em 

constante mutação e transformação. Novos arranjos e configurações aparecem 

a cada dia.  
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