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POSIÇÕES
guarda-redes

PAPEL: impedir o adversário de marcar usando 

qualquer parte do seu corpo, incluindo as mãos.

TALENTOS: agilidade, reflexos rápidos, mãos seguras.

DEFESAS
PAPEL: impedir o adversário de marcar.

TALENTOS: força, bom a cabecear, rapidez.

MÉDIOS
PAPEL: polivalentes, bons a defender e a atacar.

TALENTOS: passar, roubar a bola, rematar, preparar  

o golo com passes para os avançados.

avançados
PAPEL: responsáveis sobretudo por marcar golos.

TALENTOS: remate, posicionamento,  

cabeceamento, força.

O futebol é o desporto mais 
popular do mundo!

Conhecido como «o desporto-rei», é jogado por 

mais de 200 milhões de pessoas em mais de 200 

países.

As pessoas começaram a jogar futebol por volta 

do ano 2 a. C., mas o jogo moderno foi criado em 

Inglaterra quando a Football Association foi fundada 

em 1863. Definiram as regras básicas e fundaram 

a English Football League, uma competição que 

continua a ser importante.

Exige talento, força e boa condição física, mas pode 

ser jogado por qualquer pessoa com uma bola e um 

pouco de espaço. É por isso que é amado por milhões!

Os jogos ao mais alto nível podem ser jogados 

em estádios gigantescos e envolvem alguns dos 

atletas mais bem pagos do mundo. Mas muitos deles 

cresceram a jogar futebol na rua ou nos parques nas 

manhãs de domingo. O objetivo fundamental do jogo 

é marcar mais golos do que a equipa adversária. 

Os jogadores chutam (ou «cabeceiam») a bola por um 

campo relvado e tentam marcar golos introduzindo-a 

na baliza adversária. Gooooooooooooooooloooooo!

REGRAS
» Equipas de 11 jogadores 

(dez jogadores de campo e 

um guarda-redes) passam 

uma bola pelo campo com 

os pés ou a cabeça e tentam 

marcar golos.

» Um golo é marcado 

quando a bola atravessa a 

linha de baliza entre os dois 

postes e por baixo da trave.

» Só os guarda-redes podem 

tocar na bola com as mãos 

e só dentro da sua grande 

área.

» Os jogos duram 90 minutos 

divididos em duas metades 

de 45 minutos. As equipas 

mudam de lado ao intervalo.

» Os pontapés livres são 

marcados para castigar fal-

tas ou se os jogadores joga-

rem a bola com a mão fora 

da grande área. Um penálti 

é marcado para castigar fal-

tas e mãos na bola dentro da 

grande área.

» Um jogador está fora de 

jogo e marca-se um livre se, 

quando a bola é passada, 

não houver pelo menos dois 

jogadores adversários entre 

si e a baliza.

» Joga-se um prolonga-

mento em algumas compe-

tições se o resultado con-

tinuar empatado após 90 

minutos. Se nenhuma das 

equipas ganhar vantagem 

depois do prolongamento, 

há marcação de penáltis.

EQUIPAMENTO
BOTAS
As botas de futebol têm pitons que  

aderem à relva.

LINHA DE FUNDO
Se a bola tocar num atacante antes de atravessar 

a linha, marca-se um pontapé de baliza. Mas, se um 

defensor for o último a tocá-la, marca-se um canto.

BALIZA
Feita de metal. A trave fica a uma altura de 2,44 m, 

com postes separados por 7,32 m. As equipas de 

futebol costumavam acompanhar o resultado com 

uma marca no poste de cada vez que um golo era 

validado, daí a expressão «marcar um golo».

CAMPO
Nem todos os campos têm o mesmo tamanho. Um campo relvado 

terá de medir entre 90 e 120 m de comprimento e entre 45 e 90 m  

de largura.

ÁRBITRO
O árbitro aplica as regras juntamente  

com dois (ou quatro) auxiliares.

O CAMPO

GRANDE ÁREA

As faltas da equipa  

que defende nesta área 

são castigadas com  

um penálti.

baliza

pequena 
área

PONTO 
CENTRAL

LINHA DE  
MEIO-CAMPO

CÍRCULO 
CENTRAL

CARTÕES
Violar as regras pode motivar um cartão 

amarelo e as faltas sérias são punidas 

com cartão vermelho, que significa que 

o jogador sai do jogo. Dois cartões amarelos 

equivalem a um vermelho. O jogador colombiano Gerardo Bedoya 

tem o recorde do número de cartões vermelhos recebidos: 46!

FUTEBOL
O

REGRAS

EQUIPAMENTO

O CAMPO

8
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CAMISOLA
Cada equipa tem uma 

camisola identificativa 

com cores específicas 

que são usadas 

ano após ano. 

Muitas vezes, 

as camisolas 

têm o nome do 

patrocinador.

CANELEIRAS 
Todos os jogadores têm de usar 

caneleiras como proteção.

LUVAS
As luvas ajudam os guarda-redes a 

segurar a bola e protegem as mãos.

BOLA
Feita de cabedal, com 70 cm de circunferência. 

As primeiras bolas de futebol eram feitas com 

bexigas de porco cheias de ar!

MARCA DE PENÁLTI
Os penáltis são marcados aqui,  

a 11 metros a baliza.

BOLA
As bolas de futebol costumavam ser feitas 

só de cabedal, que podia ficar ensopado  

e pesado. As bolas modernas e sintéticas  

de hoje mantêm a sua forma e saltam 

melhor.

REDE
Apanha a bola quando um golo 

é marcado. Não havia redes no 

futebol até 1891.

VAMOS AOS FACTOS
De quatro em quatro anos, no Campeonato do Mundo, 
equipas de todo o mundo disputam o maior troféu  
mundial. O Brasil é o país com mais sucesso.  

Venceu cinco títulos mundiais.

Pelé, a lenda brasileira, tinha só 17 anos e 249 dias quando 

o Brasil venceu o Mundial de 1958. É o jogador mais jovem 
a consegui-lo até agora.

A divisão principal inglesa, a Premier League, é a liga 
com mais espetadores do mundo. Foi criada em 1992 e, 

hoje, tem mais de 4,7 mil milhões de fãs.

Muitas vezes, as equipas pagam quantias enormes para 
contratar jogadores aos seus rivais. Em 2017, o colosso 

francês Paris Saint-Germain pagou 230 milhões de 
euros para contratar Neymar ao Barcelona de Espanha. 
Foi a transferência mais cara de sempre.

Mais de 700 milhões de pessoas, mais do dobro 
da população dos Estados Unidos, viram a transmissão 
televisiva de um jogo da Premier League entre o 
Manchester United e o Liverpool em 2015.

O primeiro jogo internacional de sempre foi disputado 
em 1872 entre a Escócia e a Inglaterra. Acabou com um 
empate a 0… mas foi o início de uma rivalidade feroz que 
dura até hoje.

O futebol desenvolveu-se a partir de antigas versões 
inglesas do jogo. Seriam jogos violentos, com campos  

do tamanho de aldeias inteiras, e todos participavam!

O guarda-redes argentino Amadeo Carrizo foi  
o primeiro a usar luvas na baliza durante os anos 1940.

VAMOS AOS FACTOS
9

LINHA DE GOLO
A bola inteira tem de atravessar esta linha para que um golo 

seja marcado. Tecnologia de linha de golo foi recentemente 

introduzida para ajudar os árbitros com lances duvidosos.

SPORTOPEDIA_001-112_P.indd   9 08/05/19   15:44



10

O

CATCHER
Uma das posições mais difíceis no basebol! 

Este jogador agacha-se atrás da home 

plate para tentar apanhar a bola do  

pitcher e orientar a jogada defensiva.

BASTÃO
Os bastões profissionais  

são feitos de madeira.  

Os universitários são de metal.

PITCHER
O pitcher lança a bola por cima do ombro de um monte elevado a 18,4 m da home 

plate. O pitcher Bob Feller dos Cleveland Indians tem o recorde do lançamento  

mais rápido: 173,6 km/h em 1946!

CAPACETE DE BATEDOR
Usado para proteger a cabeça do batedor.  

As proteções para as orelhas foram  

introduzidas em 1983.

BONÉ DE BASEBOL
Este estilo de chapéu começou a ser 

usado na década de 1860. A pala  

protege os olhos do jogador do sol.

LUVA DE  
CAMPO
Tem dedos  

separados e uma  

«bolsa» profunda  

com uma rede aberta  

de lado para deixar  

passar a terra que fica presa.

EQUIPAMENTO  
As equipas têm um 

equipamento para jogos em 

casa (frequentemente branco)  

e um equipamento para jogos fora 

(mais escuro). Originalmente,  

as equipas eram identificadas 

pelas meias coloridas.

BASEBOL
 «

HOME 
RUN!

Um home run é a melhor jogada do basebol. 

Acontece quando o batedor atira a bola para 

muito longe (normalmente para fora do campo)  

e pode correr pelas quatro bases de uma vez só.

Cada jogador nas bases também avança  

para a home plate e alguns home runs podem 

resultar na marcação de estrondosos 

quatro runs pela equipa que bate.

O desporto nacional 
americano» é um dos 

desportos profissionais mais 
antigos.

As suas raízes remontam à Inglaterra no século xviii, 

onde terá evoluído de jogos de bastão e bola mais 

antigos como o críquete, o rounders e o stoolball. Mas 

os EUA são os responsáveis pela forma como o desporto 

é jogado hoje e pela sua organização. As equipas 

americanas de basebol foram das primeiras em qualquer 

desporto a pagar aos jogadores e as regras atuais foram 

inventadas nesse país. A Major League americana 

é também a maior competição do mundo e a sua 

influência alastrou a inúmeras outras regiões, sobretudo 

a América Central e do Sul e o Extremo Oriente.

O Basebol é jogado entre duas equipas de nove 

jogadores, que alternam a bater a bola e a defender. 

Tentam marcar runs, batendo a bola e correndo sobre as 

quatro bases sem serem apanhados ou postos fora pelos 

jogadores de campo. Força nesse bastão!

EQUIPAMENTOEQUIPAMENTO
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