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DIA DO ESTUDANTE

Vieram pelo estudo!
Atletas do União, William Lago e Marcos Rhoden, conciliam futebol e a vida acadêmica em FW

S

FACULDADE COMO TRUNFO
NA CONTRATAÇÃO
A temporada profissional do União
Frederiquense chegou ao fim, mas
William Lago e Marcos
Rhoden
permanecem
em solo frederiquense.
Com contrato vigente
com o clube, eles deram
continuidade à atividade acadêmica iniciada
quando ambos moravam
em Passo Fundo. “Quando o presidente (Edison
Cantarelli) me ligou, eu
já tinha pensado, a longo prazo, que precisava
buscar algo diferente e
não ser somente um atleta profissional. Eu pedi o
estudo, ele prontamente
conversou com a URI e
me proporcionou isso”, conta o goleiro
William Lago, de 27 anos.
Primeira contratação anunciada para

Ed Moreira

er jogador de futebol é desejo comum de várias crianças brasileiras,
mas muitos que conseguem transformar o sonho em realidade passam a
se preocupar com o pós-carreira. Afinal, a
trajetória de um futebolista é curta e dificilmente se estende até os 40 anos, sendo
assim, ter uma “plano B” tem se tornado
alternativa para vários atletas, especialmente, os que trabalham longe dos holofotes e sem salários astronômicos.
Movimentado pelas universidades,
Frederico Westphalen tornou-se destino
de jogadores de futebol em busca de especialização superior. A parceria entre o
União Frederiquense e a URI é a principal “avalista” destes casos, sendo que o
clube oferece o estudo a alguns atletas
como um facilitador para fechar uma contratação. Três meses após o término da
Divisão de Acesso, William Lago e Marcos
Rhoden permanecem na cidade dando
sequência aos estudos, sendo os responsáveis pela nossa homenagem ao Dia do
Estudante – comemorado ontem, 11.

principalmente, por acrescentar no seu
rendimento físico, assim como poder auxiliar os companheiros de clube. “Eu estudo o corpo humano, meu curso está totalmente ligado a minha profissão, então
eu sei o que estou fazendo e isso agrega
muito no desempenho como atleta. Facilita até nos treinos, os companheiros me
pedem algumas orientações e procuro
ajudar”, conta o goleiro, que é reingresso e faz cadeiras de vários semestres simultaneamente.
EXEMPLO DENTRO E FORA
DAS QUATRO LINHAS

Lago e Rhoden desejam permanecer no tricolor, ao menos, até obterem sua graduação

2017, o arqueiro serviu de exemplo para
Marcos Rhoden. “Como o William fechou
o contrato antes e nós já nos conhecíamos, eu conversei com
ele quando me procuraram. Eu estava objetivando obter uma graduação, expus isso para a
direção e fui atendido. Eu
vim pelo estudo”, contou
o meio-campista de 23
anos.
Além de jogadores
e alunos universitários,
eles passarão a trabalhar
como orientadores das
escolinhas e do time feminino do União. “Eu sempre procurei desenvolver
atividades diferentes, me
desafiar, desde que cheguei manifestei interesse em trabalhar
com escolinha, até porque percebo que
as crianças estão se distanciando dos

“Estudante
é a busca de
conhecimento
pessoal, é
estar em
constante
crescimento”

exercícios e muito ligadas ao computador”, diz Lago. “Achei muito legal esse
projeto, precisamos desse contato com
as crianças e prezamos pelo desenvolvimento delas, especialmente, como pessoa”, complementa Rhoden.
ESTUDO INFLUENCIANDO
DENTRO DO CAMPO
Aproximando-se da metade do curso de Engenharia Civil, Rhoden comenta que estar estudando contribui muito
para seu rendimento em campo. “A gente começa a pensar de forma diferente,
como para a vida toda. O estudo ajuda
muito, prepara nosso psicológico e a
concentração. O curso tem muito cálculo, isso aguça o raciocínio rápido e lógico, fundamentos que um meia utiliza
muito durante o jogo”.
William Lago também salienta a parte psicológica, mas valoriza a oportunidade de estar fazendo Educação Física,
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Toda criança que sonha em praticar
futebol profissional possui suas inspirações, e Rhoden e Lago estão cientes que
são vistos como exemplo e pretendem
que o estudo também seja um diferencial. “No Brasil temos vários exemplos de
meninos que querem ser jogadores e não
pensam estudar. Eu quero pensar diferente, a nossa imagem dentro de campo
não pode ser o único ‘livro’ deles. Sempre
que puder salientar a importância de estudar, eu farei, pois o aprendizado nunca
acaba”, argumenta Lago.
Do mesmo modo que se orgulha por
estar estudando, Rhoden lamenta que
sua realidade seja rara na cultura futebolística brasileira. “O que caracteriza o
estudante é a busca de conhecimento
pessoal, estar em constante crescimento.
Conciliar estudo com a vida profissional
deveria ser prioridade, infelizmente não é
assim no nosso país, tanto que virou notícia no Brasil o caso de um atleta deixar de
jogar uma partida de Champions League
para realizar uma prova. Lá (na Europa)
foi algo normal, aqui não”, exemplificou,
citando o caso ocorrido neste ano com o
alemão Kai Havertz, do Bayer Leverkusen.
Acadêmicos da URI/FW, Rhoden e
Lago irão concluir o atual semestre e,
posteriormente, definir o destino como
atleta, mas a tendência é que o contrato com o União Frederiquense se estenda para a temporada 2018 e até, ao
menos, ambos concluírem suas respectivas graduações.
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