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m ringue circular dentro
da Cidade de Deus vai
receber no próximo sábado os 14 atletas de
MMA (Mixed Martial Arts) selecionados para a 33 edição do
Jungle Fight. Apesar do nome
em inglês, o torneio foi idealizado por um velho conhecido
nas academias cariocas de luta:
o polêmico Wallid Ismail, de 43
anos, ex-lutador profissional da
equipe de jiu-jítsu de Carlson
Gracie. Na década de 90, o
rapaz de 1,72 metro, vindo de
Manaus, ganhou notoriedade
pelas vitórias nos tatames do
Rio e por sua legião de fãs e, na
mesma proporção, de desafetos. Vinte anos depois, ele volta
à cena, desta vez na função de
promotor de lutas. Adotando
um discurso conciliador, o empresário jura que não quer mais
saber de confusão.
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Wallid diz que os tempos
de vale-tudo, quando eram
p e r m i t i d o s golpes como cab e ç a d a s e cotoveladas, f i caram para t r á s .
— Aquilo era coisa de gladiador. Eu fazia no ringue justamente o que a gente não
quer que aconteça no esporte
hoje — diz Wallid, que ficou
conhecido por incitar a r i validade com seus adversários. — Eu levava tudo para o
lado pessoal. Minha vida sempre foi tudo ou nada. Ou calça
de veludo, ou bunda de fora.
A realidade era essa.
A agressividade quase sempre resultou em repercussão.
— Wallid gostava de provocar o adversário, a torcida.
Sabia transformar suas lutas
num grande evento — diz o
lutador Rodrigo Minotauro,
peso-pesado consagrado no
U l t i m a t e F i g h t i n g Championship (UFC).
O início da carreira de Wallid
coincide com o período em que
o jiu-jítsu virou febre no Rio.
Uma popularidade associada
sempre à família Gracie, sinônimo do chamado brazilian jiujítsu (uma variação da luta desenvolvida por Hélio Gracie).
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fortuna (hoje, mora no Rio, em
Vargem Pequena). Em Los Angeles, Wallid comprou uma casa
e iniciou sua coleção de carros,
que inclui uma Mercedes CLS
550 e uma BMW X5. Conquistou
o patrimônio com patrocínios e
vitórias em torneios internacionais, como o Pride.
— O Wallid chegou a Copacabana, vindo de Manaus,
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• Na prática, houve uma d i visão que resultou em três
academias distintas: Gracie
Humaitá, Gracie Barra e a
Carlson Gracie. Wallid fazia
parte deste último g r u p o .
Chegou a vencer três representantes do clã: Raif, Renzo e
Royce Gracie. E ficou famoso
também pela capacidade de
divulgar suas conquistas.
— Sempre tive um lado comercial forte. Você precisa saber fazer a sua publicidade.
Sempre amei o marketing. Digo
que a pata tem o ovo mais
saudável do que a galinha. Mas
a galinha quando bota o ovo faz
"cocoró". E isso faz diferença.
Wallid tem um repertório
inesgotável de frases feitas.
Quando lutava, costumava repetir nas entrevistas que, com
ele, era "tempo ruim o tempo
todo". 0 lema acabou traduzido
para o inglês quando o lutador
se mudou para os Estados Unidos, em 1996, onde fez sua

usando uma sunga, onde prendia um pente — brinca Jorge
Guimarães, o Joinha, comentarista de lutas e representante de atletas de MMA. — Ele
é um batalhador.
Carlson Gracie dizia que
Wallid era um aluno sem talento nato, mas que fazia d i ferença pela determinação.
— A palavra que mais gosto

em inglês é believe. Tem de
acreditar — repete, ao justificar
suas vitórias no ringue e, agora,
como promotor de torneios.
A primeira edição do Jungle
Fight foi realizada em 2003 num
hotel no meio da Floresta Amazônica. A meta de Wallid é encerrar o ano com 11 torneios
pelo país e organizar mais 24
competições em 2012.
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UFC, torneio que considera
"em outra estratosfera". Mas
sonha transformar seu Jungle
Fight numa marca avaliada em
mais de US$ 1 bilhão.
— Tenho certeza disso. Assim como dois e dois são
quatro. O UFC é a Copa do
Mundo do MMA. E Jungle
Fight vai ser a Libertadores
da América — diz Wallid.
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subindo de acordo com a performance do atleta. E, além de
organizar as c o m p e t i ç õ e s ,
Wallid também criou a empresa Warriors Management
para empresariar os atletas
lançados pelo Jungle Fight.
Com os olhos arregalados e a
voz firme, ele diz saber exatamente onde quer chegar. Não
tem a pretensão de superar o

ut

Em sua nova fase, Wallid
segue como alvo de críticas.

— O Jungle Fight está ganhando visibilidade, mas ainda precisa de credibilidade. O
Wallid paga muito mal aos
atletas que participam das lutas — diz um profissional do
mundo do MMA, que prefere
não se identificar.
O lutador estreante recebe
R$ 1 mil por luta. E mais R$ 1
mil se vencer. Valor que vai
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— Wallid tem o mérito de
espalhar o MMA pelo Brasil,
que é um país muito carente
de eventos do gênero. Por
isso, vem conseguindo revelar talentos — elogia o exl u t a d o r Fabio Gurgel, que
presta consultoria na organização de competições.

Fonte: Revista O Globo, Rio de Janeiro, ano 8, n. 377, p. 18-21, 16 out. 2011.

