
Florianópolis, abril de 2008 Esportes   15Florianópolis, abril de 2008

Skatistas lembram de 
campeonato histórico  
realizado em Jurerê
Apagado dos registros do Clube 12, competidores resgatam 
como foi o início do esporte no estado, em plena ditadura militar

Em meio aos anos de chumbo da 
ditadura militar, uma rapazia-
da se equilibrava em suas pran-

chinhas de madeira descendo a recém 
inaugurada pista de skate do Clube 12 
de Agosto, no primeiro campeonato 
de skate realizado no Brasil. O even-
to foi o maior já realizado pelo clube, 
porém, não há registros dos atletas 
que invadiram a ilha pra fazer uma 
grande festa de liberdade e esporte. Só 
restaram lembranças na cabeça dos 
que estiveram lá e que agora estão 
espalhados pelo mundo.

O campeonato, realizado em 
1978, teve grandes nomes dos pio-
neiros do skate no Brasil separados 
em duas categorias: sênior (acima 
de 15 anos) e júnior. Jun Hashimo-
to venceu a categoria sênior e Luis 
Roberto “Formiga”, que atualmente 
é editor de esportes radicais no canal 
ESPN, ficou com o primeiro lugar na 
júnior. Além de Jun e Formiga, outras 
feras do skate estiveram presentes no 
campeonato, como Kao Chi Tai, Cesi-
nha Chaves, Alemão, Bola 7 e Bugre, 
um dos locais da cidade. Atualmente, 
Jun mora na Austrália e conta que 
tem ótimas lembranças da cidade. 
“Tinha muito a ver com o surf, prin-
cipalmente o espírito do surf, a gale-
ra, as manobras, e o astral da Ilha”, 
lembra o skatista. Além dos competi-
dores, os praticantes locais tomaram 
o clube com acampamentos, foguei-
ras e muita música. “O clima era de 
festa total. Todo mundo acampado, 
transando e andando de skate até 
altas horas da noite”, explica Glauco 
Coelho, de Florianópolis.

O esporte foi criado pelos surfistas 

da Califórnia, na década de 60, quando 
as condições do mar eram desfavorá-
veis à prática do surf. Eles adaptaram 
rodinhas de patins a pranchas de ma-
deira, o shape, e começaram a surfar 
no asfalto, descendo as ladeiras repe-
tindo manobras que faziam nas ondas. 
No Brasil, o esporte chegou ao Rio de 
Janeiro, e logo em 1976 foi construída 
a primeira pista em Nova Iguaçu. A 
arena do Clube 12 foi a primeira cons-
truída no Sul do país, juntamente com 
o SwellCamp, em Viamão, na Grande 
Porto Alegre. “O snake run do Clube 
12 acabava em uma espécie de bowl. A 
maioria das manobras eram feitas nos 
dois principais cotovelos na parte supe-
rior da pista, que ficava na encosta de 
um morro com um declive de uns 30 
graus, era uma pirambeira!”, conta o 
campeão Jun Hashimoto.

O evento foi importante para a cena 
do skate em Florianópolis. “A chance 
que tivemos de ver in-loco nossos ído-
los teve um efeito colossal nos nossos 
ânimos. Rampas surgiam a cada esqui-
na, mas eram derrubadas pela polícia 

quase instantaneamente, que chegava 
descendo o cacete na gente e tomando 
os nossos skates, se não fugíssemos rá-
pido. Campeonatos foram promovidos, 
mais e mais pessoas começaram a pra-
ticar o esporte, e caras como Cherry e 
Paulista surgiram com muita força e 
inovação”, conta Glauco. Ele também 
garante que em um campeonato reali-
zado no Morro da Lagoa, Cherry, após 
descer as sete curvas da descida, fez 
uma manobra chamada Escorpião, na 
qual ele empilhou quatro skates debai-
xo de cada braço, num total de oito, e 
desceu plantando bananeira.

Hoje, devido ao descaso, a pista 
do Clube 12 está cheia de buracos 
e, segundo funcionários do clube, 
ela não é usada há mais de quatro 
anos. “Voltei a andar nela faz uns 
10 anos, um pouco antes de emi-
grar para a América. Na época já 
estava bem mal cuidada, e eu era 
o único na pista. Triste, muito tris-
te”, explica Glauco.

Cauê Oliveira

Apesar das dificuldades para trei-
nar e encontrar patrocínio, a seleção 
brasileira de rúgbi feminino conquis-
tou uma vaga para a Copa do Mundo 
de Rugby, que acontece no ano que 
vem em Dubai, nos Emirados Árabes 
Unidos. Em janeiro, a equipe se clas-
sificou ao derrotar a Argentina por 
45 X 0 na final do Campeonato Sul-
Americano, no Uruguai. Entre as 30 
pré-selecionadas, estão quatro cata-
rinenses: Ângela Lima, Cláudia Frei-
tas, Juliana Souza e Maíra da Rosa. O 
técnico Flávio Santos escolherá as 12 
atletas para a Copa em maio, após o 
amistoso contra a seleção holandesa. 

As catarinenses jogam com mais 
10 meninas no Desterro Rugby Clube, 
o único time feminino de Florianó-
polis, a maioria delas estudantes ou 
professoras de Educação Física, entre 
17 e 31 anos. Nesse Sul-Americano 
não havia nenhuma desterrense, ao 
contrário dos outros três anos em que 
o Brasil venceu. 

Quem administra e organiza a 
Copa do Mundo nas duas categorias é 
o International Rugby Board (IRB). No 
Brasil, assim como na maioria dos 96 
países associados a IRB, o rúgbi é ama-
dor. Os campeonatos são organizados 
pelos clubes, que recebem ajuda da As-
sociação Brasileira de Rugby (ABR). 

Um dos maiores obstáculos que 
o rúgbi feminino enfrenta é a escas-
sez de jogadoras. O time da UFSC foi 
fechado no ano passado por falta de 
atletas. Muitas jogadoras têm dificul-
dades para conciliar carreira, família 
e rúgbi, e acabam desistindo. Juliana 
Santos, uma das pré-convocadas para 
a Copa, explica que “todas nós ou es-
tudam ou trabalham, e a maioria faz 
os dois. O rúgbi é uma vida paralela, 
um hobby.”. Apenas três jogadoras do 
Desterro recebem o auxílio Bolsa-Atle-
ta, que ganharam graças a conquista 
do Sul-Americano no ano passado.

Orlando Marré, arquiteto chi-
leno e treinador do Costão Clube 

Rugby, veio para o Brasil em 2001, 
e percebeu que não havia clubes 
nem escolas de rúgbi para crianças. 
Criou então em Florianópolis o Rio 
Vermelho Rugby Clube, na categoria 
infantil masculina, e hoje coordena 
a criação de mais duas escolinhas na 
cidade. “Como é que se quer atletas 
se não investimos na formação dos 
jogadores? Na Argentina, no Chile 
e no Uruguai, há uma categoria de 
base bem desenvolvida, e é por isso 
que eles têm mais jogadores e prê-
mios do que nós”, explica. 

O preconceito também se torna 
um obstáculo. “É difícil divulgar o 
esporte, treinar e arranjar lugar para 
os treinos. Não temos apoio da pre-
feitura e nem contra quem jogar em 
Florianópolis”, diz a treinadora do 
Desterro, Vanessa Chagas. O time não 
tem sede própria e treina nos campos 
de grama emprestados do Centro Fe-
deral de Educação Tecnológica (CE-
FET). As atletas explicam que o rúgbi 
é um esporte com contato, e não de 
contato. Fernanda Silveira, jogadora 
do Charrua Rugby Clube, de Porto 
Alegre, esclarece: “Treinamos mui-
to para saber derrubar o oponente. 
Não existe jogo sujo, há grande res-
peito entre as atletas”. 

Ao longo das seletivas para a Copa 
do Mundo de Rugby Feminino, as 
atletas devem disputar outros cam-
peonatos menores. Em dezembro 
elas jogam o Lions Cup, organizado 
pelo São Paulo Athletic Club (SPAC). 
Muita comida, cerveja, festas e trotes 
integram os jogadores ao final dos 
campeonatos. “O rúgbi tem disso, que 
os outros esportes não têm, de juntar 
as pessoas. Quando vamos para cam-
peonatos fora da cidade, ficamos na 
casa de jogadoras de outros times, 
com quem geralmente construímos 
amizades”, conta Patrícia Wielewick, 
veterana do Desterro.

Meninas do Desterro Rugby 
buscam vaga para o Mundial

   O jogo pode ter 15 ou 7 jogadores, 
dependendo da modalidade. No Union 
(15), o jogo dura 80 minutos, e no 
Seven (7) 14 minutos. Essa diferença 
acontece porque o tamanho do campo 
é o mesmo e o jogo com menos 
jogadores é mais intenso.

  O objetivo do jogo é fazer trys (os gols do 
rúgbi), que valem 5 pontos. O try é feito 
quando o jogador cruza a linha final do 
campo e apóia a bola no chão.

  Ao contrário do futebol americano, 
o jogo de rúgbi não permite o uso de 
proteções. Usa-se apenas protetores 
bucais, capacetes e ombreiras de 
espuma.

  No scrum, joga-se a bola no túnel 

formado entre os atletas apoiados, e 
então os times se empurram até a bola 
escapar entre as pernas dos jogadores.

  No rúgbi, os passes só podem ser feitos 
para trás da linha da bola. Para passar 
para frente, o jogador deve tocar com 
os pés.

  A bola de rúgbi é oval, pesa menos 
do que a bola de futebol e é feita de 
borracha para ser mais fácil de pegar 
com as mãos.

  A defesa básica do jogo é chamada 
de tackle, a ação em que o oponente 
derruba seu adversário. É proibido 
e extremamente perigoso segurar o 
oponente na altura do pescoço ou na 
cabeça.

Regras do rúgbi

Cauê Oliveira

Jun Hashimoto e Luis Roberto “Formiga”, da Wave Park em São Paullo, mostraram as melhores manobras e levaram o campeonato de Jurerê

Hoje, a pista de Jurerê está totalmente abandonada e não recebe skatistas há quatro anos

Tarsia Paula Farias

Jun Hashimoto/Arquivo Pessoal


