
LINHA DO TEMPO E O FUTEBOL 

Entre 20 e 8 bilhões de anos atrás o Big Bang dá origem ao Universo. 

Há 5 bilhões de anos o Sistema Solar é formado. 

Há 60 milhões de anos o planeta Terra apresenta a atual conformação dos continentes. 

Entre 3 e 2 milhões de anos o Homo erectus e o Homo habilis surgem na Terra. 

Há 250 mil anos, aparece o Homo sapiens. 

15.000 a.C. arte paleolítica gravada na caverna de Lascaux, França. 

10.000 a.C. assentamentos humanos no extremo sul das Américas. 

3.000 a 2.500 a.C. primeiras manifestações de esportes com o pé na bola surgiram na China. 

2.600 a.C. escultura surge no Egito. Os romanos desenvolveram um treinamento militar para seus soldados 
que envolviam exercícios que constituem hoje a modalidade ginástica. 

2.500 a.C. gregos disputam as primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade. Os chineses criaram um treinamento 
que consistia em chutar uma pelota entre duas estacas cravadas no chão. 

2197 a.C. chutar os crânios dos inimigos derrotados era um costume. Como esporte para fins de treinamento 
militar, criado por Yang-Tsé era chamado de tsu-chu, que em chinês, significa (tsu) uma "bola recheada feita 
de couro" (chu). 

900 e 200 a.C. na Península de Iucatã, atual México, os maias praticavam um jogo pok ta pok. Arremessar com 
os pés e as mãos a bola num furo circular no meio de seis placas quadradas de pedras. Na linha de fundo havia 
dois templos onde o atirador-mestre do perdedor era sacrificado. 

850 a.C. no livro sobre esportes Sphairomachia, Homero descreve o epyskoros, jogo em campo retangular com 
bola e nove jogadores. Depois em Esparta o jogo envolvia 15 jogadores. A bola era feita de bexiga de boi e 
recheada com ar e areia, que deveria ser arremessada para as metas, no fundo de cada lado do campo. 

776 a.C. os gregos organizaram um evento para inaugurar um templo dedicado aos deuses do Olimpo, 
consistia de uma corrida de 170m. 

200 a.C. no Império Romano o harpastum era um exercício militar que podia durar várias horas, disputado num 
campo retangular, divido por uma linha e com duas linhas como meta. A bola, feita de bexiga de boi, era 
chamada de follis. 

58 e 51 a.C  durante a Idade Média, na região onde atualmente fica a França, foi , introduzido pelos romanos 
o soule, uma versão do harpastu. As regras variavam de região à região na França e seu nome também, 
como choule na Picardia. Esporte da realeza o rei Henrique II da França, proibiu o jogo, por considerar o 
mesmo como violentíssimo e barulhento. 

47 a 4 a.C provável época do nascimento de Cristo. O significado original de 25 de Dezembro é que esse dia 
era um popular dia festivo de celebração do retorno do sol. Em 21 de Dezembro ocorre o solstício de inverno no 



hemisfério norte e o mais curto dia do ano no calendário. Como ninguém sabe o dia exato do nascimento, a 
Igreja Católica se sentiu livre para escolher essa data. 

ZERO 

600 d.C. civilização Maia no México. 

644 d.C. uma variação do tsu-chu surge no Japão, o Kemari que significa 'pontapear a bola (ke = chutar, mari 
= bola). Ao contrário do desporto chinês, as mulheres não podiam participar e era proibido qualquer contato 
corporal. O campo (kakari) era quadrado e cada lado havia uma árvore: cerejeira (sakura), salgueiro (yana-gi), 
bordo (kaede) e pinheiro (matsu). Os jogadores (mariashi, de mari = bola e ashi = pé) eram oito. Ritual com 
uma celebração para a "bola" criada artesanalmente com bambu que simboliza o Sol. 

800 d.C. o livro de Kells é um manuscrito ilustrado com motivos ornamentais, feito por monges celtas no estilo 
conhecido por arte insular. 

868 d.C. primeiro livro é impresso na China. 

1175 d.C. o primeiro registro de um esporte semelhante ao futebol nos territórios bretões está no 
livro Descriptio Nobilissimae Civitatis Londinae, de Willian Fitztephe,. A obra cita um jogo (semelhante ao soule) 
durante a Schrovetide (espécie de Terça-feira Gorda), em que habitantes de várias cidades inglesas saíram às 
ruas chutando uma bola de couro para comemorar a expulsão dos dinamarqueses. A bola simbolizava a cabeça 
de um invasor. 

1377 d.C. Seokcan e Daldam utilizaram tipos móveis metálicos para imprimir o Jikji, um trabalho do monge 
coreano Beagun Hawsang, que compilou o Zen Budismo. Este seria então o mais antigo exemplar de um livro 
produzido com tipos móveis. 

1450 d.C. a Bíblia de Gutenberg é impressa da tradução em latim da Bíblia, , em Mainz, Alemanha. A produção 
começou a ser impressa numa prensa de tipos móveis e calcula-se que tenha terminado em 1455. 

1487 d.C. o primeiro livro impresso em Portugal veio do prelo de Samuel Gacon, operador da primeira oficina 
tipográfica em solo português, situada em Faro. 

1535 A Capitania do Rio Grande constituiu o segundo lote doado a João de Barros e a Aires da Cunha, da foz do 
rio Jaguaribe a norte, até a baía da Traição, a sul e permaneceu abandonado. 

1536 RN No passado o litoral era repleto de árvores de Pau-brasil, de grande valor na época do descobrimento, 
antes mesmo de se formar a Capitania do Rio Grande estabelecendo o tráfico do Pau-brasil os corsários 
franceses chegaram a costa potiguar, que logo travaram grande camaradagem com os indígenas da área, tendo 
estabelecido o comércio e proporcionado às mestiçagens na área dominada pelos potiguares. Apesar de ter sido 
um fato ilegal, visto que pelo Tratado de Tordesilhas essas terras pertenciam a coroa de Portugal. 

1561 variante do calcio florentino o calcio de carnaval das ilhas britânicas teve influência na criação dos códigos 
atuais. 

1580 d.C. Giovanni di Bardi estabeleceu as regras do calcio em Florença, 2 equipes com 27 jogadores deveriam 
conduzir a bola até o outro lado do campo adversário, em dois tempos de 50 minutos, contando com 10  juízes 
de campo e de linha e a bola podia ser impulsada com os pés ou as mãos, e precisava ser introduzida numa 
barraca armada no fundo de cada campo. A ainda hoje é uma festa anual em várias cidades da Itália. 

 



1597 Dinastia Filipina (1580-1640, Filipe II de Espanha ordenou ao capitão Alexandre de Moura, que, com o 
auxílio do Capitão-mor da Capitania da Paraíba, Feliciano Coelho de Carvalho, seguissem para o Rio Grande, 
para estabelecer uma colônia e um forte, e dar combate aos franceses, ali associados com os potiguaras. A foz 
do rio Potengi foi alcançada em 25 de dezembro, pelo capitão-mor da Capitania de Pernambuco, Manuel de 
Mascarenhas Homem, que ali ergueu um primeiro núcleo defensivo - o embrião da Fortaleza da Barra do Rio 
Grande, preparando o terreno para a futura cidade do Natal. Feliciano Coelho de Carvalho uniu-se a ele em 
abril do ano seguinte (1598), e em junho ambos retornaram a Pernambuco, deixando os trabalhos da fortaleza 
e povoação nascentes a cargo de Jerônimo de Albuquerque Maranhão (1548-1618). Pelo sistema de capitanias 
hereditárias, a área foi concedida ao honrado Feitor da Casa de Mina e da Índia, João de Barros. João de Barros 
associa-se a dois outros donatários, em regiões a Oeste do Rio Grande e autoriza seus dois filhos, João e 
Jerônimo, a partirem para a colônia e apossarem-se das terras que, de acordo com o supremo direito concedido 
por El Rei D. João III, lhes pertenciam. Os portugueses pretendiam fixar-se na terra, vindo a proporcionar 
mudanças drásticas de costumes, hábitos e crenças, através da imposição de uma nova ordem e disciplina aos 
indígenas. 

1598 em 25 de dezembro de  foi inaugurada a Igreja Matriz da povoação fundada a cerca de três quilômetros 
da barra, que passou a ser denominada povoação do Natal. 

1600 A Santa Inquisição queima vivo, em Roma, o filósofo dominicano Giordano Bruno 

1622 - Marie de Gournay propõe a igualdade entre homens e mulheres, destacando a importância da educação 
para as mulheres na luta pelos seus direitos 

1633 O Forte dos Reis Magos foi conquistado no contexto da segunda das invasões holandesas do Brasil (1630-
1654) e ocupado até ao fim da campanha 

 

Cada escola e universidade britânica tinha, pois, sua forma própria de jogar, com suas próprias regras, ainda 
que não escritas. Não havia, portanto, um football, mas vários. A Rugby School, por exemplo, tinha a sua 
própria forma de jogar que, como em todos os lugares, sofreu alterações com o passar do tempo. Quando 
afirma que o rúgbi nasceu de uma jogada do futebol, não se deve imaginar o football association (o futebol), 
que só surgiu em sua forma moderna em 1848, mas de uma forma de football. O Caid irlandês, jogo tradicional 
celta semelhante ao football, influenciou os jogos nas escolas. O historiador Hilário Franco Júnior descreve que 
os jogos com bola são manifestações antropológicas, comuns a diversas sociedades humanas ao longo dos 
séculos. 

1642 Morre em Arcetri, Itália, o físico e astrônomo Galileu Galilei, 77 anos. Obrigado pela Inquisição a abjurar a 
convicção científica de que a Terra não é o centro imóvel do universo, contesta: "Eppur, si muove" ("E no 
entanto, ela se move!"). O Vaticano reabilitará Galileu 3,5 séculos depois (30/10/1992) 

1689 Bill of Rights – Declaração de Direitos e Carta acerca da Tolerância, de John Locke 

 1700  d.C. foram proibidas as formas violentas do futebol e o esporte, então, teve que mudar ganhando 
aspectos mais modernos. Duas regras de diferentes colégios ganharam destaque na época: uma, jogada só 
com os pés, e outra com os pés e as mãos. Separava-se, assim, o football e o rugby, em 1846. 

1701 a partir deste ano a capitania do Rio Grande ficou subordinada à capitania de Pernambuco, antes ao 
governo-geral do Estado do Brasil, na Capitania da Bahia. 

1710 d.C. as escolas britãnicas de Covent Garden, Strand e Fleet Street passaram a adotar o futebol na 
educação física. Ganhou novos adeptos dividindo os praticantes do tiro e da esgrima. 

1712 Rebelião dos escravos em Nova York, Estados Unidos 

1748 Do Espírito das Leis, de Montesquieu 

1755 Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, de Jean-jacques Rousseau 



1759 - A revolucionária francesa Olympe de Gouges lança o manifesto "Declaração dos Direitos da Mulher", 
denunciando a Declaração dos Direitos do Homem como instrumento de cidadania restrita ao sexo masculino. 
Questiona o direito de as mulheres irem ao cadafalso se não podem subir à tribuna. É decapitada 

1762 O contrato social, de Jean-Jacques Rousseau  
 

1763 Tratado da Tolerância, Voltaire 

1767 Expulsão dos jesuítas da América Latina 

1770/1777 Lançamento Observações sobre a Tortura, de Pietro Verri 

1770 Carlos III ordena "que se extingam os diferentes idiomas indígenas e se imponha el castelhano" 

1775 A Coroa portuguesa autoriza e estimula os casamentos entre indígenas, negros e brancos 

1776 Declaração de Direitos do Estado da Virgínia 

1781 É decapitado e esquartejado José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, lutador indígena de Peru e 
Bolívia 

1786 Código Criminal de Toscana, Itália – abolição da pena de morte por Leopoldo I, logo restabelecida 

1787 Código Penal Austríaco – abolição da pena de morte, logo restabelecida 

1789 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

1789 d.C. revolução Francesa com ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. 

1790 A professora inglesa Mary Wollstonecraft lança as bases do feminismo moderno com a publicação de "A 
Reivindicação dos Direitos da Mulher" 

1791  Direitos do Homem de Thomas Paine e Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, de Olympe de 
Gouges 

1792 Rouget de l'Isle apresenta a canção que será conhecida como A Marselhesa, adotada como hino da França 
revolucionária e música mais cantada nas lutas dos trabalhadores até o surgimento da Internacional, em 1888 
e Abolição do Tráfico de Escravos pela Dinamarca 

1793 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

1794 Haiti é o primeiro país da América Latina a abolir legalmente a escravidão e Abolição da Escravidão nas 
Colônias Francesas 

1803 Morre na prisão francesa de Joux, desatendido pelos médicos, Toussaint L'Ouverture, lutador pela 
libertação do Haiti 

1804 Código Napoleônico 

1807 Proibição do Tráfico de Escravos, pelo Parlamento Britânico e Constituição de Bayona – Abolição da 
tortura na Espanha e Aviso de 7 de outubro de  a Coroa portuguesa solicitou ao governador do Rio Grande do 
Norte, tenente-coronel José Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque, informações do que convinha fazer 
para a defesa a resposta foi num detalhado Memorial. 

1808 d.C. Hipólito da Costa inaugurou o Correio Braziliense, periódico que criticava o governo português no 
Brasil e Proibição do Tráfico de Escravos, pelos Estados Unidos 

1810-1829 Los Disastres de la Guerra, de Francisco Goya 

1812 Constituição de Cádiz - Constituição espanhola adotada para o Reino Unido de Portugal 

1815 Com a elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal e Algarves passou à categoria de província. 



1817 envolveu-se na Revolução Pernambucana instalando-se uma junta de governo provisório em Natal. 

1889 transformou-se em estado com a Proclamação da República Brasileira. 

1820 prática do Rugby predominava nas escolas e universidades inglesas.  

1828 Thomas Arnold, diretor da escola foi um dos encorajadores do tutebol reconhecendo nele valores 
pedagógicos. 

1846 primeiras regras foram escritas, formalizando-se o Rugby Football. 

1848 Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels, A Desobediência Civil, de Henry David Thoreau, 
Manifesto da Reforma, de Louis Blanc e a Constituição da II República Francesa 

1863, as leis do jogo escritas pela Universidade de Cambridge para a unificação das diversas formas 
de football não foram aceitas pelos representantes do Rugby Football, mantendo-o separado do novo Footbal 
Association (o futebol). 

1830 d.C. Surge o romantismo no Brasil nas Artes plásticas, Literatura, Música e Teatro. 

1857 Greve das tecelãs da Cotton, Nova York, EUA, pela jornada de 10 h. O patrão provoca incêndio que mata 
129 delas. Origem do Dia Internacional da Mulher – 8 de março. 

1864 Convenção de Genebra, Estatutos da Associação Internacional dos Trabalhadores e Convenção da Cruz 
Vermelha 

1863 Convenção de Genebra e em 26 de outubro, Londres (Inglaterra), surge a The Football Association. Por 
isso é considerada a data da criação do futebol. Diz-se que o futebol traz para o mundo moderno as rudes 
competições dos cavaleiros medievais. Este esporte, nascido na Inglaterra do século XIX e rapidamente 
difundido em todo o mundo, tomou seu nome das palavras "foot"(pé) e "ball" (bola), dois vocábulos cujas 
origens podem ser rastreadas muito longe."Foot" provém das raízes ´pod-´ e ´ped-´ das línguas pré-históricas 
indo-européias, que também deram lugar ao vocábulo grego ´pous´ (pé), do qual se derivaram palavras como 
trípode, pódio e antípoda. Do ponto de vista da língua portuguesa, sua derivação mais importante resultou no 
latim ´pedes´ (pé), que deu lugar a incontáveis palavras, tais como pedicuro, peão, pedal, velocípede. 

1865 Memória de Giuseppe Garibaldi, de Alexandre Dumas 

1866 Dia Internacional dos Trabalhadores. Em 1866, em Chicago, os operários trabalhavam até 14 e 16 horas 
diárias. 180.000 trabalhadores pararam suas atividades em sinal de protesto demandando 8 horas de trabalho 
por dia. Responderam as armas, causando 6 mortos e 50 feridos. Mas se conseguiu a jornada de oito horas 

1870 Os homens afro-americanos ganham o direito de voto nos EUA 

1872 a Associação de Futebol Inglesa realizou a primeira partida oficial da Escócia versus Inglaterra em 30 de 
novembro, Dia de Santo André. A Escócia foi representada por 11 homens do Queen's Park clube, a Inglaterra 
jogou a partida com jogadores de nove diferentes clubes selecionados por Charles Alcock capitão dos 
Wanderers, sendo três jogadores da Oxford University. Escócia usaram camisas azuis escuras, com um leão e a 
Inglaterra de branco, tinha o emblema com três leões. 

1876 Os Siux e Cheyenes, rebelados sob a chefia de Touro Sentado, vencem o general Custer na batalha de 
Little Big Horn, em Montana, EUA 

1881 Germinal, de Émile Zola 

1888 Abolição da escravatura no Brasil, com Lei Áurea. 

1889 Anarquismo, movimento político que defende uma sociedade sem nenhuma forma de autoridade imposta 
e considera o Estado como força coercitiva chega pelos imigrantes europeus ao Brasil. Influencia o movimento 
hippies e é a ideologia predominante do movimento operário na República (1889 a 1930) que defende a 
organização sindical autônoma, propõe a extinção do Estado, da Igreja e da propriedade privada. 



1893 

 
 

1895 d.C. Disputada a primeira partida de futebol no Brasil. São Paulo Railway 4 x 2 Companhia de Gás, na 
Várzea do Carmo, em São Paulo (SP). 

Idealizado por William Morgan (EUA) o voleibol com duas equipes de seis jogadores com o objetivo de passar a 
bola por cima de uma rede até que a bola caia na quadra do adversário ou cometa um erro jogando para fora. 

1896 Início dos Jogos Olímpicos da era moderna, proposto por Pierre de Coubertin com as seguintes 
modalidades: Atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica, levantamento de peso, luta, natação, tênis e tiro de 
pistola. 

1897 Fundado no dia 1 de novembro a Juventus é o clube de futebol 
mais bem-sucedido da Itália e do mundo com 11 títulos internacionais e o quarto time europeu e sétimo no 
mundo com o maior número de conquistas internacionais reconhecidas pela UEFA e FIFA. Considerado pela 
IFFHS como o melhor clube italiano do século XX e segundo na Europa entre 1901 e 2000. A Juventus foi o 
primeiro clube a ter ganhado todos os três troféus europeus e atualmente a única equipe no mundo que venceu 
todos os campeonatos internacionais oficiais. Maior torcida na Itália, com 29,2% da amostra. e o decimo entre 
as equipes com mais torcedores na Europa, com cerca de 13,1 milhões (2010). 



1899 O Associazione Calcio Milan partilha com o a Internazionale, o Estádio Giuseppe Meazza, (antigo Estádio 
San Siro), capacidade para 85.117 espectadores, e é palco onde é disputado o clássico de Milão, Derby della 
Madonnina. O Milan é a segunda equipe com mais conquistas no Campeonato Italiano, com 18 títulos, É o clube 
italiano e o segundo da história com mais conquistas na Liga dos Campeões da UEFA, tendo sido campeão sete 
vezes e é também o maior campeão da Copa Intercontinental com três taças. Venceu ainda a Mundial de 
Clubes da FIFA 2007, se tornando o primeiro clube tetracampeão mundial. É o terceiro a ter mais torcedores na 
Itália, tendo ganho a preferência de 16% da amostra. No nível continental, o Milan é o sétimo entre as equipes 
com mais torcedores na Europa, com cerca de 18,4 milhões, (2010). 

1902 A organização dos primeiros campeonatos estaduais no Brasil ocorreu no início do século XX, em São 
Paulo (1902), Bahia (1904) e Rio de Janeiro (1906). Embora estas fossem competições de clubes de uma única 
cidade. 

1904 Fundação da Federation Internationale de Football Association (FIFA) é a instituição internacional que 
dirige as associações de futsal, futebol de praia (português europeu) ou futebol de areia (português brasileiro) 
e futebol associado, o esporte coletivo mais popular do mundo. Filiada ao COI, a FIFA foi fundada em Paris em 
21 de maio de 1904 e tem sua sede em Zurique na Suíça. Ao todo possui 208 países e/ou territórios 
associados.[1] Com esse número, é a instituição internacional que possui a segunda maior quantidade de 
associados, inclusive mais associados do que a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Comitê Olímpico 
Internacional (COI), que possuem, respectivamente, 193 e 205 membros cada. A Associação Internacional de 
Federações de Atletismo (IAAF) possui 212 membros. 

1908 Football Club Internazionale Milano, com sede em Milão, Lombardia, fundado no dia 9 de março, com 9 
títulos internacionais é o sétimo time europeu e décimo terceiro no mundo com o maior número de conquistas 
internacionais reconhecidas pela UEFA e FIFA. A Inter é o único clube no futebol italiano a ter passado toda a 
sua história na Serie A, sem nunca ter sido rebaixado a divisões inferiores. Jogando de preto e camisa azul 
listrada com calções pretos, a Inter tem 18 títulos da Serie A. Incluindo 7 Copa da Itália e 5 Supercopa da 
Itália, tendo vencido 3 Liga dos Campeões em 1963-64, 1964-65 e 2009-10,  além do Mundial de Clubes da 
FIFA em 2010. A Inter é considerado pela IFFHS como o terceiro melhor clube italiano do século XX e sexto no 
mundo entre 1901 e 2000. É o segundo a ter mais torcedores na Itália, tendo ganho a preferência de 18,6% da 
amostra. No nível continental, a Inter é o oitavo entre as equipes com mais torcedores na Europa, com cerca de 
17,5 milhões (2010). 

1912 Surge o Santos Futebol Clube, eleito pela FIFA como o melhor clube das Américas do século XX, é o único 
clube brasileiro a conquistar, num mesmo ano (1962), um título estadual, um nacional, um continental e um 
intercontinental. O clube é conhecido no mundo inteiro por ter revelado o "Atleta do Século" (nomeado em 
1999 pelo COI – Pelé - que começou sua carreira no Santos em 1956, com apenas 16 anos de idade). Ganhou 
duas taças intercontinentais em 1962 e 1963  e ao lado do São Paulo FC, é o maior campeão brasileiro da Copa 
Libertadores, ambos possuem 3 títulos, o clube também é o maior campeão brasileiro, ao lado do Palmeiras, 
com 8 títulos: 5 Taças Brasil (1961-1965), 1 Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1968) e 2 Campeonatos 
Brasileiro (2002 e 2004). Conquistou 9 títulos consecutivos entre 1961 e 1963. De 1960 a 1969, período de 10 
anos, conquistou 22 títulos oficiais, um recorde entre times brasileiros. Em 20 de janeiro de 1998, o Santos 
tornou-se a primeira equipe na história do futebol a alcançar a marca de 10 mil gols (gol do meio-campista 
Jorginho). Em 26 de agosto de 2005, atingiu a marca de 11 mil (gol do atacante Geílson). É o clube que mais 
marcou gols na história do futebol mundial. 

 


