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Tudo sobre Futebol – Resumo, história, fundamentos e regras
Todos os detalhes, história, regras e fundamentos a respeito do Futebol, esporte
considerado um dos maiores símbolos da cultura brasileira.

Introduzido no Brasil pelo brasileiro descendente de ingleses, Charles Miller, em 1894, o
futebol, ao longo do tempo, tornou-se o principal esporte praticado no país, gerando
reconhecimento em todo mundo.
O Brasil, atualmente, tem a única seleção de futebol pentacampeã mundial. Daqui, saíram
nomes icônicos do futebol mundial, a exemplo de Pelé, Garrincha, Zico, Jairzinho, Ronaldo
Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivellino, Roberto Carlos e muitos outros.

História do Futebol
Práticas semelhantes ao futebol são registradas no mundo desde 2.600 a.C., na China e
Japão. Na Europa Medieval, e na América pré-hispânica, por volta de 1.200 a.C. também há
registros dessa natureza. Contudo, as práticas nesses períodos sempre estiveram ligadas a
disputas de poder.
Na China, por exemplo, no lugar da bola, era usada a cabeça decepada de um inimigo,
enquanto na América pré-hispânica o Tlachtli, representava uma batalhada em entre luz e
escuridão, onde ao final, um dos jogadores era decapitado e tinha seu sangue utilizado em rituais
de purificação.
Há registros dessas práticas, ainda, na Grécia Antiga e em Roma. Nestes locais, os jogos
sempres foram voltados para membros da aristocracia.
O futebol, tal como conhecemos hoje, só foi instituído na Inglaterra, no século XIX. O
modelo levado para lá é proveniente da Itália, onde uma modalidade chamada Calcio era

praticada pela nobreza no século XIV. Nesta disputa, o objetivo era fazer a bola ultrapassar a trave
do adversário.
Em 1863, na Inglaterra, a prática foi normatizada pela OldFreemason’sTavern, com sede
na Great Queen Street. Nesta ocasião, 11 colégios estiveram presentes nas discussões, o que
levanta a hipótese da quantidade de jogadores do esporte, com um representante por colégio.

História do Futebol no Brasil
Poucos anos depois de sua criação, em 1880, o futebol chegou ao Brasil. A princípio, no
Rio de Janeiro, no Clube Brasileiro de Cricket, que ficava no Bairro do Flamengo.
Entretanto, a introdução oficial do esporte no país foi feita por Charles Miller, um
brasileiro descendente de ingleses. Ele nasceu no Brasil, mas ainda jovem foi para a Inglaterra
estudar. De lá, trouxe duas bolas de futebol, dois uniformes e outros equipamentos.
Neste mesmo período foram fundados o Sport Club Germânia, hoje o Pinheiros, em São
Paulo e o Fluminense Football Club, no Rio de Janeiro. O responsável pela criação do primeiro foi
Hans Nobiling, enquanto o segundo, Oscar Cox.
Data de 1º de agosto de 1901 a primeira partida de futebol em território brasileiro. Ela foi
disputada por brasileiros e ingleses, na CricketAssociation, em Niterói. Ao final, o jogo ficou
empatado em 1×1.
O início das ligas de futebol no país aconteceu em São Paulo, em 1901. Logo depois, em
1905, a do Rio de Janeiro já estava formada. Dez anos depois, em 1915, havia registros em
Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraná.

Time do Sport (1905)
Cox, junto com Miller, foram os principais agentes na disseminação do esporte do país,
principalmente por conta do incentivo para a criação de clubes em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Com o objetivo de representar o Brasil no exterior, São Paulo e Rio de Janeiro travaram
intensas disputadas, resultando na criação de duas instituições. No primeiro, foi criada a
Federação Brasileira de Futebol, enquanto no segundo, a Federação Brasileira de Esportes.
Para resolver este embate, em 6 de novembro de 1915 foi criada a Confederação
Brasileira de Desportos (CBD). Em 1917 ela foi reconhecida pela Federação Internacional de
Futebol (FIFA). Posteriormente, em 1979, oriunda da extinta CBD, foi fundada a Confederação
Brasileira de Futebol (CBF), que é a instituição responsável por liderar e promover a prática
esportiva do futebol no Brasil.

Desde então, a modalidade esportiva foi se popularizando cada dia mais por todo o brasil.
O primeiro campeonato brasileiro foi realizado em 1971, e já teve diversos nomes, tais como Copa
do Brasil, Taça de Prata, Taça de Ouro, Copa Brasil, Copa João Havelange, entre outras.
A seleção brasileira participou de todas as edições da Copa do Mundo de Futebol da FIFA,
criada em 1930 e disputada pela primeira vez no Uruguai. Em 2018, o Brasil jogou sua 21ª Copa.
Sagrou-se campeão pela primeira vez em 1958, depois seguiram-se os títulos de 1962,
1970, 1994 e 2002, tornando-se a única seleção de futebol pentacampeã mundial.

CAMPO
O campo de futebol poderá tanto ser de grama natural, quanto de grama sintética,
dependendo do regulamento de cada competição. Ele poderá, ainda, ser híbrido, mas de
materiais distintos em cada zona.
O formato do campo é retangular, demarcado por linhas contínuas. As mais compridas
recebem o nome de linhas laterais, quanto as mais curtas são as linhas de meta, ou linhas de
fundo.
Há, ainda, a linha de meio de campo, ou linha central, que divide o campo em duas
metades. No centro do campo há marcação de um ponto central, localizado em cima da linha de
meio de campo. Em volta dele é traçado um círculo com raio de 9,15 metros.

Dimensões de um campo de futebol
As linhas de meta, obrigatoriamente, devem ser menores que as linhas laterais. Elas podem ter
entre 45 e 90 metros, enquanto as linhas laterais devem ter entre 90 e 120 metros. Usualmente as
medidas adotadas são 105 metros de comprimento por 68 metros de largura.
No campo, são demarcadas ainda:
Área de meta
Área penal (área de pênalti)
Área de tiro de canto

Postes de bandeiras
Área técnicas
No centro de cada uma das linhas de meta será colocada uma meta, onde os jogadores
marcarão os gols. As metas são compostas por dois postes verticais, equidistantes das bandeiras
de canto e unidos na parte superior por uma barra na horizontal, que recebe o nome de
travessão.
A distância entre os dois postes deve ser de 7,32 metros, e a barra horizontal deve estar a 2,44
metros do chão.

ATIVIDADE
1º - COPIAR NO CADERNO;
2º -DESENHAR O CAMPO ;
3º- MANDAR FOTOS DA PARTE COPIADA E DO DESENHO .
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