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INTRODUÇÃO 
 

O futebol evoluiu muito ao decorrer de sua história e com ele, os 

materiais e acessórios que os atletas usam também evoluíram 

consideravelmente, a ponto de fazerem parte de uma grande indústria de 

negócios milionários no mundo todo. 

 

As primeiras luvas, foram produzidas para determinadas atividades 

profissionais, tanto comerciais como industriais, que requerem o uso 

recomendável ou obrigatório delas. Em muitas situações, as luvas 

desempenham o papel de equipamento de proteção individual. Cada tipo 

de luva possui diversas opções de tamanho, material, design, cor, tipo de 

punho, tipo de corte, molde, pigmentação, assim como tipos de reforços 

na palma, costuras e dedos, conforme seu uso e finalidade. 

 

Você vai ver nesse e-book, que o goleiro requer alguns cuidados 

específicos de segurança no trabalho e que vários acessórios e 

equipamentos de proteção já foram usados ao longo da história tais 

como caneleiras, joelheiras, cotoveleiras, protetor bucal e até mesmo uma 

espécie de capacete para proteger a cabeça de choques e pancadas. 

 

Mas tem um assessório que além segurança no trabalho, oferece ao 

goleiro maior segurança quanto ao seu desempenho e estilo diferenciado. 

A luva de goleiro de futebol de campo evoluiu lentamente durante a sua 

história, e hoje é um dos equipamento de trabalho mais utilizados pelos 

goleiros, proporcionando sua comercialização por grandes empresas de 

material esportivo. 

 

Todo goleiro, bom ou nem tanto assim, antes de qualquer outro 

equipamento ou acessório, escolhe um bom par de luvas para usar. Se 

os jogadores de linha são fascinados por uma boa chuteira, os goleiros 

são hipnotizados por um boa luva. 
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SOBRE O AUTOR 
 

Olá! Tudo bem? 

Talvez você não me conheça, então vou me apresentar rapidamente. 

 

Sou Cleber Sgarbi, Bacharelado em Educação Física, e a mais de 15 anos 

exerço a profissão de preparador de goleiros, tenho experiência com 

formação de goleiros de base e com goleiros de equipes profissionais de 

vários clubes do estado do RS. Já palestrei sobre a preparação de 

goleiros em vários cursos, escolas, faculdades e escolinhas de futebol. 

Criei e desenvolvi com metodologias próprias três escolas de formação 

de goleiros no RS. 

 

Também sou escritor de artigos para blogs e sites esportivos. Nessa nova 

etapa da minha carreira, estou aliando meu conhecimento prático como 

preparador de goleiros, meu conhecimento acadêmico e meu hábito de 

estudar e pesquisar objetivando desenvolver uma série de e-books com 

os mais diversos temas e propósitos dentro da área do futebol e da 

saúde. 

 

Espero trazer um pouco história e informação sobre as tão desejadas 

luvas de goleiros. 

 

Boa leitura. 
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A HISTÓRIA DAS LUVAS 
 

Você já parou para pensar em quantas profissões os profissionais usam 

luvas – jardineiro, pedreiro, cozinheiro, cientista, gari, enfermeiro, dentista, 

médico, soldador, diarista, etc. Não é novidade que em quase todas as 

profissões existe a necessidade de utilização de equipamentos que vão 

auxiliar o trabalhador no seu oficio e na sua proteção. 

 

O goleiro de futebol não é diferente, eles usam luvas a mais de um 

século, mas por incrível que pareça, as luvas nunca foram objeto de 

desejo dos goleiro como são atualmente, inicialmente as luvas serviam 

como acessório de etiqueta e proteção para o frio. 

 

O goleiro obedece regras diferentes dos demais jogadores de linha, o 

seu objetivo é impedir o gol, para isso, pode usar qualquer parte do 

corpo, inclusive as mãos, e para oferecer maior segurança nas defesa e 

melhorar seu desempenho, a luva foi criada, mas nem sempre foi assim. 

 

A PRIMEIRA LUVA PATENTEADA 
 

A primeira luva patenteada da história segundo os registros do Escritório 

de Patentes da Alemanha, Deutsche Patent, foi da fabricante de artigos 

esportivos, William Sykes em 1885.  

 

O design da luva incorporava a cor preta, uma camada de borracha 

indiana para a proteção e acolchoamento. Infelizmente, luvas de goleiro 

naquela época não foram considerados uma prioridade e o projeto nem 

saiu do papel. Depois disso, passou-se quase a metade de um século até 

que os goleiros usassem as luvas regularmente. 
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OS PRIMEIROS GOLEIROS A USAREM LUVAS 
 

Nascido em 11 de janeiro de 1896, em 

Nuremberg, Alemanha, segundo os registros 

antigos do futebol europeu, eles apontam que o 

uso de luvas (de lã) começou com o goleiro 

Heiner Stuhlfauth na década de 1920. Ele 

defendeu o Nuremberg e a Seleção da Alemanha. 

Segundo Heiner, ele usava luvas de lã ásperas 

porque quando chovia, a bola parecia uma 

enguia molhada.  

 

Nascido em 21 de janeiro de 1901, em 

Barcelona, Espanha, o goleiro Ricardo Zamora 

também começou a usar luvas de lã nos jogos. 

Segundo ele, era apenas por vaidade, pois 

considerava as luvas parte de um modelo de 

etiqueta que deveria ser seguido pelos homens. 

Independente do real motivo para o uso das 

luvas, esses dois goleiros forma os pioneiros no 

uso destes acessórios no futebol. 

 

Nascido em dezembro de 1926 em Rufino – 

Santa Fé, Argentina, Amadeu Raul Carrizo 

Larretape, carinhosamente chamado de Tarzan, 

jogou pelo clube argentino River Plante de 1940 

até 1950. O arqueiro argentino seguiu os passos 

de Heiner e Zamora, ele utilizou as luvas de lã 

na década de 1940. Segundo Carrizo, as luvas 

eram importantes para absorver o calor. 
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A PIONEIRA REUSCH 
 

Karl Reusch, em 1934 

criou o primeiro modelo 

de luva de esportes de 

inverno para proteger as 

mãos do frio intenso.  

 

Com as necessidade de 

se ter acessório para a 

posição de goleiro no futebol, surgiu a necessidade de uma proteção 

para as mãos dos goleiros, já que o matéria da bola erra muito duro, 

escorregadio e machucava as mãos. Assim, em 1934, Karl Reusch, criou 

luvas adaptadas para o goleiro utilizar. 

 

WOLFGANG FAHRIANA 
 

Nascido em 16 de novembro 

de 1946 em Schwert, 

Alemanhã, Wolfgang Fahriana, 

goleiro do 1860 de Munique, 

foi o grande responsável pela 

massificação das luvas de 

goleiro em todo o mundo 

quando utilizou as luvas da 

Reusch em 1966 em um jogo 

oficial. 

A luva tinha palmas de borracha granulada semelhante a uma raquete de 

tênis de mesa. Foi Wolfgang que começou a cortar pedaços das borrachas 

das raquetes de tênis de mesa para colar nas luvas. Esse modelo de luva 

foi utilizada até a década de 90. 
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TESTANDO AS LUVAS 
 

Gordon Banks, lendário goleiro da Seleção Inglesa, 

conhecido mundialmente por fazer aquela 

espetacular defesa do cabeceio de Pelé na Copa 

de 1970 no México, de acordo com o site da 

Associação Britânica de Luvas, o arqueiro começou 

a utilizar luvas para goleiro somente como 

experiência nessa mesma Copa. 

 

As luvas eram nas cores preto e vermelho. 

 

 

As luvas foram largamente utilizadas em meados da década de 1960 e 

no começo de 1970, mas muitos goleiros apenas utilizavam em condições 

mais úmidas e chuvosas. Devido à falta de um fabricante especializado, 

alguns dos melhores goleiros do mundo ainda estavam jogando com luvas 

de jardinagem ou de inverno. Imagina só se um goleiro do século XXI 

usaria esse tipo de luvas, certamente seria chamado de louco.  

 

O PRIMEIRO GOLEIRO BRASILEIRO A USAR 

LUVAS EM UMA COPA DO MUNDO 
“Vou mostrar que sei jogar de luvas”. 
 

Nascido em 24 de dezembro de 1937 em São 

Paulo, o goleiro Félix, da Seleção Brasileira 

protagonizou um fato curioso na Copa do Mundo 

de 1970 no México. Félix tinha levado um par de 

luvas para a Copa de 1970, mas por estarem 

muito desgastadas, ele resolveu não usar as 

luvas nos jogos. Mas no jogo da final da Copa, 

contra a Itália, Félix decidiu jogar de luvas, então 

ele conseguiu pares de luvas novas através de 

um funcionário da embaixada brasileira, que 

comprou quatro pares de luvas de uma fábrica da Argentina, que era do 

https://www.youtube.com/watch?v=WyuBbIqVyqs
https://www.youtube.com/watch?v=WyuBbIqVyqs
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ex-goleiro Amadeo Carrizo, as luvas chegaram a tempo dele usar na final 

da Copa. O fato curioso, é que quando Félix entrou de luvas no jogo 

contra a Seleção Italiana, alguns jogadores mais supersticiosos tentaram 

convencê-lo a mudar de ideia, segundo declaração do próprio Félix, 

“quiseram me bater, arrancar a luva, mas eu disse não, e vou mostrar 

que eu também sei jogar de luva”. 

 

A década de 1970 foi um marco na história das luvas. Elas ficaram mais 

populares e o desejo por esse acessório mais específico aumentou muito. 

Foi nessa época que surgiram muitas marcas de luvas: Stanno, Sondico, 

Reusch, Uhlsport, Adidas, Nike, Reebok e Penalty. As luvas eram básicas, 

mas ofereciam uma maior proteção e controle da bola em suas mãos. 

 

Em 1973 a Reusch criou um modelo especialmente para o goleiro alemão 

Sepp Maier jogar a Copa de 1974, cuja luva se chamava Maier. Essa luva 

foi à primeira com palma de látex que se tem conhecimento e foi o 

modelo de luvas que maior sucesso. A partir de aí, muitas empresas 

visualizaram um futuro promissor e rentável nesse segmento, e as 

empresas mais atentas a evolução dos artigos esportivos, viram nas luvas 

um grande produto de negócio para gerar receita a seus cofres. 

 

A UHLSPORT 
A Uhlsport, em 1968 foi à segunda empresa a dedicar uma linha específica 

a produção de luvas de goleiros e foi a primeira empresa a desenvolver 

uma linha completa de luvas de goleiros, onde surgiram algumas 

tecnologias como a Uhlsport APG (Adesive Power Grip) que fornecia uma 

espécie de cola a palma, dando o famoso efeito chiclete, garantindo 

assim, uma aderência maior da palma da luva com a bola, o que não 

acontecia antes, também passou a fabricar caneleiras, bandagens 

esportivas, bolas de futebol e componentes para calçados esportivos. 

Outra grande fabricante de materiais esportivos entrou na onda das luvas, 

a Adidas criou o Fingersave, que são as plaquetas de plástico destinadas 

a proteção dos dedos contra lesões, como esse assessório era novidade 

no mercado, “vendeu como água”. 
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Em 1980, as luvas se tornaram uma peça fundamental do equipamento 

de futebol. Os fabricantes começaram a pesquisar mais sobre outros tipos 

de designs, particularmente em termos de atrito e controle de bola. 

Experimentaram pano de terry, a cobertura das raquetes de tênis de mesa 

e espuma látex. Esse último material logo tornou-se um padrão para a 

fabricação das luvas e é largamente utilizado até hoje. 

 

A EVOLUÇÃO DAS LUVAS 
Se tratando da história e evolução das luvas, nada se compara a década 

de 90, nessa época o comércio e a lucratividade das empresas esportivas 

deram um salto quando diversas marcas ao redor do mundo passaram 

a criar linhas de luvas para goleiros, também foi nessa época que foi 

criado algumas tecnologias e luvas para diferentes condições climáticas 

e terrenos. Em 1990 no Brasil a produção em larga escala de luvas 

iniciou, isso aconteceu quando a indústria nacional passou a competir 

com as indústrias estrangeiras líderes do mercado. As marcas nacionais 

como Penalty, Topper, 3stars e Poker, destacaram-se no mercado e 

conquistaram uma parcela muito significativa de clientes. Atualmente, o 

mercado brasileiro conta com uma boa gama de produtos nacionais e 

importados de altíssima qualidade. Das marcas nacionais a líder do 

mercado atualmente é a Poker. 

 

A tecnologia das luvas de goleiro avançou significativamente a partir de 

1980. Os tratamentos na espuma de látex permitiram mais aderência e 

produtos mais duradouros, enquanto vários outros moldes acrescentaram 

um vocabulário totalmente novo a indústria. Agora os goleiros podiam 

escolher entre as luvas mais planas, aquelas com um acolchoado mais 

resistente nos dedos e acessórios com um encaixe mais confortável, essa 

inovação resultou em uma ampla variedade de diferentes modelos e 

estilos.  
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O PRIMEIRO GOLEIRO BRASILEIRO A USAR LUVA 
 

No Brasil, o primeiro goleiro lembrado por usar um 

par de luvas foi o Jaguaré Bezerra de Vasconcelos, 

conhecido como Dengoso. Nascido em 14 de maio, 

de 1905 no Rio de Janeiro, ele era considerado 

um dos ídolos da história do Vasco da Gama/RJ. 

Ele foi vendido para o Barcelona, Espanha, na sua 

estreia na Europa, Jaguaré usou luvas feitas de 

couro, não para melhorar seu desempenho, mas 

segundo ele, era por causa do frio. Na volta ao 

Brasil, na década de 30, trouxe um par de luvas, 

elas eram de borracha, pretas por fora e vermelhas por dentro. 

 

DICAS SOBRE LUVA 
 

Os goleiros investem pesado para ter o melhor equipamento e os valores, 

as marcas e a qualidade variam muito. A coisa é tão séria, que algumas 

marcas pagam para alguns goleiros jogarem com suas luvas, geralmente 

goleiros da elite do futebol mundial ganham valores bem consideráveis 

para utilizarem as luvas, além de terem sua própria linha de luvas, com 

isso eles ainda ganham participação na vendas de linha própria de luvas. 

 

Atualmente existem luvas produzidas exclusivamente para serem utilizadas 

nos treinos, elas possuem como características principal, uma excelente 

durabilidade, por isso os goleiro a utilizam por mais tempo. Embora esse 

tipo de luva tem uma vida-útil bem longa como todo tipo de luva, ela 

espira alguns cuidados. 

 

COMO AS LUVAS SÃO FABRICADAS 
 

Você que tem curiosidade de saber como são fabricadas as luvas, dê 

uma olhada no vídeo da Reusch e descubra. 

 

REUSCH – FÁBRICA DE LUVAS 

https://www.youtube.com/watch?v=HThZg8fmd94
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COMO ESCOLHER UM PAR DE LUVAS 
Mundialmente convencionou-se uma escala numérica do tamanho das 

luvas que vai de 4 a 12 (4 a 7 Infantis – (8 a 12 adultas). 

Obs.: o tamanho da mão humana é muito particular, então é sempre indicado 

colocar a luva nas mãos para ver o tamanho ideal para você. Nessa imagem 

você poderá ter uma ideia do tamanho ideal da sua luva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO LAVAR E GUARDAR AS SUAS LUVAS? 
O látex tem um prazo de validade, ele começa a se deteriorar já no 

primeiro uso, então quanto mais você jogar ou treinar, mais rápido as 

luvas se desgastarão. Por isso é preciso cuidar bem de suas luvas: 

Veja como LAVAR suas luvas. 

E como GUARDAR suas luvas sem danifica-as. 

 

RANKING DAS LUVAS MAIS USADOS NO 

FUTEBOL BRASILEIRO 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hiMPu6CfYSk&t=100s
https://www.youtube.com/watch?v=p2x5MV1qi2w
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TIPOS E CORTES DE LUVAS DE GOLEIRO 
 

Tipos de Cortes de Luvas 

 

FLAT – Corte tradicional da palma, buscando um 

ajuste adequado deixando uma boa superfície de 

látex exposta ao contato com a bola. Apesar da 

atual variedade de cores segue sendo o mais usado 

pelos goleiros. 

 

 

NEGATIO – O corte negativo pode ser de duas 

maneira, com tecido ou látex nas laterais. Este corte 

termina com as costuras para dentro. Perde um 

pouco de superfície de látex, mas consegue o 

máximo ajuste para tentar converter a luva numa 

segunda pele. 

 

 

ROLLFINGER – Corte que envolve os dedos no látex. 

Com este corte as sensações costuma-se opostas 

ao corte negativo, porque a superfície de látex que 

entra em contato com a bola é maior, conseguindo 

um melhor amortecimento da bola, embora a 

espessura do látex seja a mesma e muito macio. A 

sensação de contato com a bola é menor devido a tensão do látex ser 

menor. 

 

HÍBRIDO – A combinação de corte de luvas vem 

sendo muito comum atualmente, a grande maioria 

das marcas faz a combinação do corte rollfinger 

(nos dedos indicador, polegar e mindinho), com o 

corte negativo (nos dedos médio e anelar), 

buscando proporcionar ao goleiro um maior 

conforto, contato com a bola e segurança. 
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Tipos de Palma de Luvas 

 

PALMA SOFT – São as palmas macias, com o máximo 

de grip (agarre). Objetivam passar o máximo de 

segurança no quesito firmeza. São modelos 

desenvolvidos exclusivamente para jogos. Esse tipo de 

palma é o que apresenta a maior variedade de 

modelos. Possui diferentes níveis de percentual de látex 

natural. Quanto mais látex natural na palma, maior o grip. Devido as usa 

maior sensibilidade, são mais indicadas para bons campos de grama 

natural. Devem ser constantemente umedecidas durante a partida. 

 

PALMA WET – Traduzindo do inglês, são as palmas par 

os dias úmidos ou chuvosos. Esse tipo de palma retém 

menos água do que outros modelos, por isso, não dá 

a sensação de estar encharcada durante o jogo. O 

dorso é impermeável, feito de neoprene. Quando é 

usada em dias secos, devem ser constantemente 

umedecidas durante a partida ou treino. 

 

PALMA TRAINING – São as palmas duras, normalmente 

compostas de látex sintético mescladas com um pouco 

de látex natural. Visam a durabilidade, são voltadas 

para o treinamento, mas nada impede de serem usadas 

em jogo onde são disputados em campos ruins. O grip 

desses modelos geralmente é baixo. 

 

PALMA RUGADA – Esses modelos também são 

compostos por látex sintético, visando mais a 

durabilidade do que o grip. Assim, também são mais 

voltados aos treinamentos e campos ruins ou de grama 

sintética. 

 

PALMA DUO – Característica interna da palma, o 

diferencial desta consiste na presença de látex na parte 

interna da luva, assim a mão do goleiro não desliza 

durante a partida, proporcionando maior aderência na 

região interna da luva. 
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