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HISTÓRIA DO FUTEBOL 
 

Mais que um esporte, uma paixão global 
 

O futebol de campo é atualmente o esporte mais popular do mundo, tendo em vista que é o mais 
praticado, o mais assistido, com maior número de fãs e também com o maior potencial econômico. Porém, 
valem algumas ressalvas: não é muito apreciado na grande potência mundial, os Estados Unidos da 
América e outras ex-colônias inglesas, como Austrália, África do Sul, Nova Zelândia e Índia; em países 
orientais superpopulosos, como Japão e China é preterido – ao menos no número de praticantes – por 
modalidades como Judô, Tênis de Mesa e Badminton; nos países de religião muçulmana foi introduzido 
tardiamente, popularizando-se apenas a partir dos anos 1970. Isto significa que a sua soberania como 
modalidade número um, na maioria dos países da Europa, América do Sul e Central e África assegura a sua 
condição de fenômeno cultural global. 

 
Não é um exagero, então, quando um historiador de renome como Eric Hobsbawn o define como 

um “culto proletário de massas”, pois, embora com regras complexas (vide o caso do impedimento, por 
exemplo), pode ser facilmente adaptado, possibilitando que um enorme contingente de populares o 
pratique em praças, parques, terrenos baldios ou pátios de escola. Outra condição de excepcionalidade se 
refere ao fato de a modalidade ter um público cativo (espectadores e telespectadores) mesmo entre 
aqueles que não o praticam ou praticaram. A sua definição de tempo – dois tempos de 45 minutos 
corridos, com poucos minutos de acréscimos e 15 minutos de intervalo – se ajustou perfeitamente à rígida 
grade de programação das emissoras de televisão, aumentando ainda mais a sua popularidade global. 
Estima-se que metade da população do mundo tenha assistido pela TV à final da Copa do Mundo de 2010, 
entre Espanha e Holanda. 

 
Devido a tal popularidade são várias as versões sobre uma suposta origem remota. Uma das mais 

recentes aponta para um jogo de treinamento militar chinês, datado do século III a.C., denominado Tsu-
Chu. Outra acredita que a origem se deu entre os indígenas sul-americanos, que praticavam um jogo com 
bola de látex cujo princípio consistia em golpear a bola com os pés e cabeças (mais com a segunda do que 
com os primeiros). Além das clássicas versões, que remetiam a origem às práticas competitivas existentes 
nas civilizações antigas grega e romana. Mais próximo temporalmente, existiu um jogo originário da cidade 
de Florença, durante o período renascentista, chamado de Calcio fiorentino. Este foi aceito e estimulado 
pela tradicional família Medici que governou a cidade durante vários séculos. E, embora tal jogo tenha 
deixado de ser realizado em meados dos setecentos, a historiografia italiana o apresenta como a gênese 
do futebol moderno, tanto que o futebol é chamado na Itália de Calcio. 

 
Estas narrativas de origens remotas – as quais geralmente almejam algum tipo de ganho (social, 

simbólico e, sobretudo, econômico) – podem ser consideradas “tradições inventadas”; ou seja, são no 
mínimo duvidosas, tendo em vista a ausência de registros históricos substanciais e a longínqua lacuna 
entre tais versões e o (re)surgimento do futebol atual, datado de meados do século XIX. Pois, basta pensar 
que, por exemplo, do encerramento do Calcio em Florença até a constituição da primeira instituição 
regulamentadora do futebol nos moldes atuais, existe um vácuo de mais de 200 anos. Já no caso da versão 
da origem remota chinesa, é possível notar objetivos econômicos bem definidos: trata-se de uma narrativa 
difundida pela própria Fedération Internationale de Football Association (FIFA), uma vez que a China, com a 
abertura de mercado no final do século XX, tornara-se o grande país emergente. Dessa forma, estando 
praticamente esgotados os potenciais mercados europeus e latinos e após algumas tentativas frustradas 
de se consolidar nos EUA, valeria a pena concentrar esforços em popularizar o esporte bretão no país com 
maior população do mundo. Refutadas as, no mínimo questionáveis, origens remotas, pode-se focar na 
gênese do esporte com as características presentes ainda hoje. 

 
O futebol surgiu na Inglaterra, institucionalmente em outubro de 1863, quando representantes de 

várias escolas reuniram-se em uma taverna e definiram 14 regras básicas, fundando a Football Association 



 
 

(FA). Para que esta reunião fosse possível seria necessário que a prática já fosse consistente no Reino 
Unido. Realmente ela era... 

 
Um jogo com os pés chamado de football era bastante comum nas escolas inglesas desde os anos 

1830, porém, cada escola seguia suas próprias regras, condição que dificultava muito a realização de 
torneios e campeonatos. Nesta época, o futebol – assim como os demais jogos (sem uniformidade de 
regras) e esportes (já regidos por instituições regulamentadoras) – era parte de um estilo de vida elitista. 
Inserido nas escolas particulares inglesas, responsáveis pela formação do caráter das futuras gerações 
aristocratas, o futebol tinha como principal objetivo condicionar o jovem à obediência às regras 
previamente estabelecidas e à competitividade.  

 
Com o processo de industrialização do país, o estabelecimento do capitalismo, a ética protestante 

(trabalhar para prosperar) e a política colonialista, um dos princípios era preparar os jovens para que estes 
continuassem a exercer o domínio sociopolítico no âmbito mundial. O esporte servia bem a tais 
necessidades, tanto que logo foi introduzido em países sob influência econômica e política inglesa, tanto 
na própria Europa (primeiro Europa inglesa, depois alemã, seguido pela Europa latina) quanto na América 
do Sul e Central. Mas, provavelmente como negação à cultura do colonizador, este não foi bem aceito nas 
colônias e ex-colônias, como EUA, Austrália, Nova Zelândia, Índia e África do Sul. 

 
Porém, o fator imponderável é que rapidamente, em poucas décadas, o futebol foi um dos 

primeiros esportes que passou a ser praticado (de maneira improvisada) pela classe proletária. Logo se 
tornaria a modalidade predileta dos trabalhadores das grandes fábricas com linhas de produção, também 
nas empresas de linhas férreas e – em um processo que pode-se chamar de circularidade cultural – seria 
abandonado pelas elites que passaram a considerá-lo popular (incivilizado) em demasia. 

 
Mas, se em um primeiro momento as elites 

trataram com desdém a aproximação do operariado, na 
sequência observaram pontos positivos neste gosto das 
classes menos abastadas pelo futebol. Era notório que 
esta prática esportiva, além de favorecer a manutenção 
da saúde do empregado – pois este abandonava 
atividades de lazer mais danosas, como a prostituição e 
os jogos de azar –, servia também como uma forma 
efetiva de entretenimento barato. Grandes estádios 
são construídos e começam a surgir os primeiros 
grupos de torcedores. Assim, além da prática como 

forma de lazer, funcionários das grandes empresas se 
aglomeravam para assistir aos jogos das primeiras Ligas 
de futebol.  

 
Neste sentido, as regras bem definidas do 

esporte moderno serviam para acentuar uma 
necessidade primária no processo de industrialização: o 
rígido controle e autocontrole dos operários. Entender 
e respeitar as regras do esporte, então, apontava para 
uma função secundária, que era a de educar para o 
trabalho massificado. 

 
Em apenas algumas décadas, já no início do 

século XX, o esporte se profissionalizaria. Já que, não 

pertencendo mais às elites, os atletas não tinham como 

Estádio Centenário de Montevidéu, 1930. Disponível em: 
<http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-

mundo/historia/copa-do-mundo-1930-uruguai.html>. 

Em vídeo: A seleção uruguaia de futebol - A Celeste olímpica. 
Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=PjruImb45uQ>. 



 
 

se sustentar ou treinar. Com o passar do tempo, este fenômeno se sucedeu em todos os países nos quais 
os ingleses estenderam sua influência econômica/cultural. Era o princípio da globalização do futebol, 
consolidada em 1930 com a realização do primeiro torneio global entre selecionados nacionais: a Copa do 
Mundo, realizada então no Uruguai.    

 
 

Trajetória Olímpica 
 
 O Futebol fez sua primeira aparição como esporte olímpico na segunda edição dos jogos, em Paris 
1900, e teve a Grã-Bretanha como primeira medalhista de ouro na modalidade. Dentro desse contexto 
olímpico, uma seleção ganhou muito destaque: a seleção uruguaia de Futebol masculino tornou-se 
"celeste olímpica", após a conquista do bicampeonato da competição (1924 – Paris e 1928 – Amsterdam). 
A partir de então, o esporte marcou presença em todas as edições seguintes, com exceção de 1932, em Los 
Angeles. O título olímpico já foi o mais importante no âmbito mundial até a realização da primeira Copa do 
Mundo, em 1930. Depois disso, o torneio olímpico perdeu gradativamente relevância, pois apenas atletas 
amadores podiam disputá-lo e, em poucas décadas, tornou-se menos significativo do que o era para os 
demais esportes. A partir de 1984, o Comitê Olímpico Internacional (COI) passou a permitir a presença de 
atletas profissionais, mas em 1992 a Fedération Internationale de Football Association (FIFA) estabeleceu 
que apenas atletas sub-23 poderiam participar dos Jogos, com um suporte de três atletas acima desse 
limite. Esse método é uma condição imposta pela entidade que, para preservar a Copa do Mundo de 
Futebol como a maior e mais esperada competição do esporte, impede que os Jogos Olímpicos contem 
com todos os atletas profissionais. 
 

Uma clara evidência sobre a menor importância dos Jogos Olímpicos para o status no futebol da 
atualidade é que países que nunca obtiveram sucesso em Copas do Mundo – e que, consequentemente, 
não são tidas como potências do esporte – já foram algumas vezes campeões das Olimpíadas. É o caso, por 
exemplo, da Hungria (campeã em 1952 - Helsinki, 1964 - Tóquio, 1968 - México); por outro lado, países 
consagradíssimos nunca conquistaram um ouro olímpico, sendo o caso mais notório o do próprio Brasil – 
chamado de "país do futebol" e que há muito tempo busca essa conquista. Outro fator é a presença de 
países asiáticos e africanos no pódio dos Jogos: a Nigéria ficou com o ouro em Atlanta (1996) e Camarões 
em Sydney (2000); a Coréia do Sul conquistou a medalha de bronze em Londres (2012), o Japão na Cidade 
do México (1968) e Gana em Barcelona (1992) – colocações consideradas excêntricas, tendo como 
parâmetro a Copa do Mundo. 

 
 As mulheres passaram a integrar o quadro 
olímpico dessa modalidade apenas em Atlanta, 1996 – ao 
contrário das disputas masculinas, nas femininas não há 
limite de idade para participação de atletas na competição 
–, quando a equipe dos Estados Unidos da América subiu 
ao lugar mais alto do pódio, feito que se repetiria ainda 
em 2004 (Atenas), 2008 (Pequim) e 2012 (Londres). Essas 
conquistas americanas no futebol feminino confrontam a 
pouca tradição masculina do país, que nunca conseguiu 

resultados expressivos na modalidade. O Brasil sempre 
teve ótimas atletas no futebol feminino, Marta é o maior 
exemplo – ganhadora do prêmio de melhor do mundo 

cinco vezes (2006, 2007, 2008, 2009 e 2010).  
  
  

Em vídeo: Austrália 1 x 2 Brasil - Olimpíadas 2000 - Futebol 
Feminino. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=3U9s9LN-7LQ>. 



 
 

Potência Olímpica 
 

 A seleção de futebol feminina dos Estados Unidos 
destaca-se no contexto mundial há muito tempo. A participação 
olímpica do país na modalidade feminina conta com quatro 
medalhas de ouro (Atlanta, Atenas, Pequim e Londres) e uma de 
prata em Sydney. Uma hegemonia muito grande que permite 
considerá-la a favorita também nas Olimpíadas do Rio de Janeiro 
(2016). 

 
  

 
Na categoria masculina, um país que pode vir com 

muita força para a disputa dos Jogos Rio 2016 é a França. No 
último ano (2013), a seleção francesa sub-20 venceu o Mundial 
da modalidade na Turquia, após bater o Uruguai na grande 
final. Esses atletas que formaram a base do selecionado 
francês estarão na próxima edição dos Jogos Olímpicos e 
tentarão repetir a medalha de ouro conquistada nessa 
modalidade pelo país em 1984, na cidade de Los Angeles, 

quando deixaram o Brasil com a prata. 
 
 
Fez história 
 
 A seleção masculina de Camarões fez história nas Olimpíadas de Sydney (2000) não somente pela 
conquista da medalha de ouro – feito que por si só já seria espetacular, pois é notória a inferioridade de 
condições que historicamente as seleções africanas têm em relação as demais – mas principalmente por 
um episódio que por um longo tempo estará na memória futebolística brasileira: o promissor selecionado 
nacional (que contava com Ronaldinho Gaúcho ainda em início de carreira, Alex em ótima forma após 
temporada vitoriosa no Palmeiras e Fábio Aurélio que posteriormente fez muito sucesso jogando pelo 
Liverpool da Inglaterra, além de nomes como: Mancini, Fábio Junior e Cris) encontrou os camaroneses nas 
quartas-de-finais e foi derrotada com um gol na prorrogação. O fato é que Camarões estava com dois 
jogadores a menos em campo e ainda conseguiu sair com a vitória. A seleção africana avançou na 
competição e sagrou-se campeã contra a Espanha na grande final. 
 
De olho neles 

 
 Edinson Cavani é um atleta com crescente rendimento no cenário 
mundial e figura certa na seleção uruguaia principal. Atua no milionário Paris 
Saint-Germain da França ao lado de grandes estrelas do futebol. Atualmente 
(2014) encontra-se com 26 anos e já é um dos maiores ídolos do futebol 
uruguaio, pois, além de ser um goleador nato, carrega consigo o estilo aguerrido 
tão característico dos atletas de seu país. Peça fundamental em sua seleção, a 
presença de Cavani nas Olimpíadas do Rio de Janeiro é quase certa, sendo que o 
mesmo deverá se unir ao grupo uruguaio como um dos três atletas acima de 23 
anos que são permitidos em cada país. 

 

Seleção Feminina de Futebol dos EUA, Londres 2012. 
Disponível em: <http://olimpiadas.uol.com.br>. 

Seleção Francesa Sub-20. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/blogs/planetaquerola/posts/

2013/07/11/selecao-da-franca-um-passo-de-ser-
primeira-campea-de-tudo-503197.asp>. 

Edinson Cavani. 



 
 

Homare Sawa foi eleita a melhor jogadora do mundo de futebol feminino 
em 2011. A atleta japonesa, de 35 anos (2014) conduziu sua seleção ao inédito 
título mundial naquele ano e superou Marta – consagradíssima atleta brasileira – 
na disputa pelo prêmio individual da FIFA. Com sua experiência e pela provável 
última participação nos jogos olímpicos, já que estará em idade avançada, Sawa 
tem grande chance de ser um dos destaques das Olimpíadas de 2016 no Rio de 
Janeiro e ajudar sua equipe a ter uma boa participação. 
 

 
 

 
 

Do football ao futebol: primórdios da modalidade no Brasil 
 

(Com pequenas alterações, este texto foi originariamente publicado Revista Nossa História, edição 208, junho de 2006). 

 
A história é conhecida: em outubro de 1894, cinco anos após a 

proclamação da República, retornava a São Paulo mais um daqueles 
estudantes que na época partiam para o Velho Mundo em busca de melhor 
formação. Seu nome era Charles Miller, brasileiro, neto de ingleses por parte 
de mãe, e filho de um típico escocês. Após dez anos de estudos na 
Inglaterra, Miller trouxe com ele na bagagem, além do seu diploma da high 
school, o material necessário para a prática de um esporte que já era 
bastante popular na Inglaterra e em toda a Europa ocidental, mas que 
continuava desconhecido entre os brasileiros: o futebol. 
 

Recentes pesquisas geram, no entanto, controvérsias sobre o 
proclamado papel pioneiro de Miller. Elas revelam que alguns ingleses, 
ocupantes de altos cargos em empresas britânicas no Brasil, já praticavam, 
antes dele, entusiástica e esporadicamente, o esporte. Alguns religiosos 
também haviam implantado a prática do futebol em seus colégios antes de 
Miller; além dos marinheiros que, depois de longa viagem, procuravam 

avidamente as praias cariocas para jogar bola.  
 
Mas Miller não é o único e principal personagem desta história 

dos primórdios do futebol. Outros exemplos de pioneirismo são colhidos 
e descritos em vários pontos do Brasil. Consta que em 1902, no Rio de 
Janeiro da belle-époque, o estudante Oscar Cox retornou da Europa, como 
Miller oito anos antes, trazendo consigo o futebol na sua mala, pois bolas, 
chuteiras etc. tinham de ser então importados. Foi Cox que conseguiu, 
com algum esforço, implantar o esporte na já consolidada estrutura dos 
clubes cariocas, na época dedicados sobretudo ao remo. 

 
Em São Paulo, por não haver mar nem baía, era outro o esporte 

que despertara os gostos da elite local: ao invés do remo, o ciclismo. Mas 
os paulistanos não se utilizaram, no início da prática futebolística, da 
estrutura pronta que o ciclismo poderia lhes ter oferecido. Não se sabe 
exatamente por que isso aconteceu, mas pode-se presumir que, não 
sendo o ciclismo um esporte tipicamente inglês, e sim francês, rivalidades 
culturais, que se perdiam no tempo, afastavam em São Paulo ciclistas e 
praticantes de futebol. Por este motivo, é provável que, mesmo os 

Homare Sawa. 

Charles Miller. Disponível em: 
<http://www.ludopedio.com.br>. 

Oscar Cox. Disponível em: 
<http://http://www.fluminense.com.br

>. 



 
 

primeiros jogos tendo acontecido em São Paulo, o futebol se propagou com maior rapidez pela antiga 
capital federal.  

 
Na maioria dos outros estados, atribui-se aos funcionários das companhias inglesas, responsáveis 

pela implantação da rede ferroviária brasileira, o começo sistemático da prática do futebol. Descendentes 
de alemães, italianos e espanhóis também são apontados como introdutores do esporte em alguns locais, 
como nos clubes de ginástica então existentes nas cidades do sul do país. Sabendo da existência de alguns 
praticantes do futebol em outras comunidades étnicas, logo lhes seriam enviados convites para matchs 
amistosos entre a respectivas equipes.  

 
Provavelmente, vários clubes étnico-sociais já praticavam o futebol em círculo fechado, como 

também o futebol de várzea, que não despertava maiores interesses. Esta modalidade só merecia 
destaque quando incomodava os transeuntes. O esporte também era praticado em colégios maristas ou 
mesmo nas ruas.  

Quando o chamado esporte bretão começou a ser difundido no Brasil, ele já era popular na Europa. 
Como afirma o historiador inglês Eric Hobsbawn, “os novos esportes abriram caminho até a classe 
operária, e, mesmo antes de 1914, alguns deles eram entusiasticamente praticados por operários – havia, 
na Inglaterra, talvez um milhão de jogadores de futebol – que eram observados e seguidos com paixão por 
grandes multidões”.  

 
É nesse contexto que surge um novo fator no processo de introdução da prática futebolística no 

Brasil. Jovens brasileiros, pertencentes às tradicionais famílias locais, passaram a ser responsáveis pela 
rápida popularização do novo esporte. Nas primeiras décadas do século XX, a prática física passou a ser 
mais do que recomendável para a formação de um “corpo forte”, desenvolvido a partir dos parâmetros da 
medicina higienista, de características “eugênicas”, em voga na época. O esporte era visto como uma 
atividade civilizadora; um ótimo meio de se adquirir padrões de saúde adequados ao necessário 
“desenvolvimento da raça”. 

 
Os exercícios de ginástica disputavam de igual para igual um lugar no currículo escolar junto com as 

disciplinas teóricas. Acreditava-se que – mens sana in corpore sano – manter o corpo saudável era 
fundamental para um aprendizado intelectual satisfatório. O próprio sistema educacional vigente 
corroborava com a propagação dos esportes. As disciplinas teóricas valorizavam o ensino da anatomia e da 
fisiologia, além de disciplinas como educação sanitária, educação do lar, higiene doméstica e pessoal. 
Exames médicos regulares também ocupavam amplo espaço nos currículos escolares. 

 
Neste processo de formação da identidade, praticamente tudo o que vinha da Europa ocidental – 

principalmente Inglaterra, França, Alemanha e Espanha – era considerado sinônimo de educação, cortesia 
e civilidade. Não é de se estranhar, portanto, a emotiva adoção do esporte bretão pela juventude de elite. 

 
A partir dessa proposta – higiênica, eugênica e civilizatória –, foi fundado na cidade do Rio de 

Janeiro o Fluminense Football Club, um dos primeiros clubes de futebol brasileiro. Era formado por jovens 
de tradicionais famílias cariocas. Estes, ex-praticantes de esportes náuticos, não viam mais no remo uma 
atividade que os pudesse diferenciar de camadas sociais mais populares. O esporte náutico havia caído nas 
graças da população pobre que, usando de materiais alternativos, construía embarcações precárias, 
superlotando os locais adequados à prática dos remadores.  

 
O Fluminense reunia a “fina-flor” da mocidade da capital federal, jovens de sobrenome conhecido 

nos meios sociais, tentando transformar o “fraco” povo brasileiro numa raça fisicamente mais dotada. A 
função higienista ultrapassava os limites da saúde, estabelecendo também um modelo estético: o perfil 
forte, robusto, copiado da elite burguesa europeia. Uma crônica do poeta parnasiano Olavo Bilac (1865-
1918) demonstra claramente o novo biótipo visado:  

 



 
 

Basta comparar a grande geração, que actualmente envelhece no Rio de Janeiro, à geração nova que 
ahi se está formando [...] para ver que benefícios se estão colhendo do desenvolvimento do sport 
[...]. Ver essa mocidade, exhuberante de saúde e alegria – é cousa que encanta e orgulha. [...] O 
contacto diário com o ar livre [...] salva-a do desanimo e do abatimento moral. 

 
Acreditava-se, na época, que as práticas físicas eram o elemento primordial no processo que 

transformou o homem europeu num primoroso exemplo de ser humano – ao mesmo tempo forte, viril e 
virtuoso, além de inteligente, culto e civilizado. Os esportes, assim, não eram somente uma forma de 
exercitar-se: eram um lazer “nobre”, um meio de socialização da aristocracia brasileira.  

 
Nesse contexto, o futebol transformou-se em expressivo sinal de distinção social. Ele se impôs com valores 
aristocráticos relacionados ao ócio, ao adestramento militar e ao sportmanship (cavalheirismo, 
imparcialidade e lealdade). Por essa época as camadas menos abastadas da população já tentavam 
aproximar-se dele, um processo que se acentuaria cada vez mais ao longo do tempo. Porém, não era ainda 
do interesse dos fidalgos que praticavam o football a presença de representantes das classes mais pobres 
nas suas refinadas atividades de lazer. 
 
 
Nosso destaque 

 
 Neymar da Silva Santos Júnior, nascido em 5 
de fevereiro de 1992, surgiu como uma promessa 
do futebol brasileiro no Santos Futebol Clube. 
Ganhou muitos títulos por seu clube formador e 
em poucos anos tornou-se o símbolo de uma nova 
geração de jogadores a vestir a camisa da seleção 
brasileira. Atualmente (2014) defende as cores do 
Barcelona e é um dos jogadores de Futebol mais 
bem pagos do mundo. Neymar atingiu um alto 
nível de rendimento esportivo muito novo e, por 
isso, no ano da próxima competição olímpica 
provavelmente será um dos astros mundiais do 

esporte. Não há como citar outro nome para liderar a seleção brasileira em busca do inédito ouro olímpico 
no Rio de Janeiro, 2016. 
 
 
Quadro de Medalhas – Jogos Olímpicos 

 

ANO LOCAL 1º 2º 3º BRASIL 

MASCULINO         

1900 PARIS GRÃ-BRETANHA GRÃ-BRETANHA  NÃO PARTICIPOU 

1908 LONDRES GRÃ-BRETANHA DINAMARCA HOLANDA NÃO PARTICIPOU 

1912 ESTOCOLMO GRÃ-BRETANHA DINAMARCA HOLANDA NÃO PARTICIPOU 

1920 ANTUÉRPIA BÉLGICA ESPANHA HOLANDA NÃO PARTICIPOU 

1924 PARIS URUGUAI SUÍÇA SUÉCIA NÃO CLASSIFICOU 

1928 AMSTERDÃ URUGUAI ARGENTINA ITÁLIA NÃO PARTICIPOU 

1936 BERLIM ITÁLIA ÁUSTRIA NORUEGA NÃO PARTICIPOU 

1948 LONDRES  IUGOSLÁVIA DINAMARCA NÃO PARTICIPOU 

1952 HELSINQUE HUNGRIA IUGOSLÁVIA SUÉCIA 6º 

1956 MELBOURNE UNIÃO SOVIÉTICA IUGOSLÁVIA BULGÁRIA NÃO CLASSIFICOU 

1960 ROMA IUGOSLÁVIA DINAMARCA HUNGRIA 6º 

1964 TÓQUIO HUNGRIA TCHECOSLOVÁQUIA ALEMANHA ORIENTAL 9º 

Neymar Jr. 



 
 

1968 CIDADE DO MÉXICO HUNGRIA BULGÁRIA JAPÃO 11º 

1972 MUNIQUE POLÔNIA HUNGRIA UNIÃO SOVIÉTICA 12º 

1976 MONTREAL ALEMANHA ORIENTAL POLÔNIA UNIÃO SOVIÉTICA 4º 

1980 MOSCOU TCHECOSLOVÁQUIA ALEMANHA ORIENTAL UNIÃO SOVIÉTICA NÃO CLASSIFICOU 

1984 LOS ANGELES FRANÇA BRASIL IUGOSLÁVIA 2º 

1988 SEUL UNIÃO SOVIÉTICA BRASIL ALEMANHA OCIDENTAL 2º 

1992 BARCELONA ESPANHA POLÔNIA GANA NÃO CLASSIFICOU 

1996 ATLANTA NIGÉRIA ARGENTINA BRASIL 3º 

2000 SYDNEY CAMARÕES ESPANHA CHILE 6º 

2004 ATENAS ARGENTINA PARAGUAI ITÁLIA NÃO CLASSIFICOU 

2008 PEQUIM ARGENTINA NIGÉRIA BRASIL 3º 

2012 LONDRES MÉXICO BRASIL CORÉIA DO SUL 2º 
 
 
 
 
 
      

ANO LOCAL 1º 2º 3º BRASIL 

FEMININO         

1996 ATLANTA ESTADOS UNIDOS CHINA NORUEGA 4º 

2000 SYDNEY NORUEGA ESTADOS UNIDOS ALEMANHA 4º 

2004 ATENAS ESTADOS UNIDOS BRASIL ALEMANHA 2º 

2008 PEQUIM ESTADOS UNIDOS BRASIL ALEMANHA 2º 

2012 LONDRES ESTADOS UNIDOS JAPÃO CANADÁ Quartas-de-final 

 
 
Gráficos 
 
Futebol Masculino 
 

 
 



 
 

 
 
Futebol Feminino 
 

 
 

 



 
 

 
Para saber mais  

 
COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL 
<http://www.olympic.org/football> 
 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 
<http://www.cbf.com.br/> 
 
CONFEDERAÇÃO SULAMERICANA DE FUTEBOL 
<http://www.conmebol.com/es/content/el-torneo-continental-mas-antiguo-del-mundo> 
<http://www.conmebol.com/es/content/copa-confederaciones> 
<http://www.conmebol.com/es/content/copa-america-femenina> 
 
FIFA 
<http://pt.fifa.com/confederationscup/players/player=267834/index.html> 
<http://pt.fifa.com/mm/document/fifafacts/mencompwc/01/18/03/18/143975-factsheet-fifaworldcupall-
timeranking1930-2010_neutral.pdf> 
<http://pt.fifa.com/mm/document/fifafacts/womcompwwc/01/32/71/88/statisticalkit150factsaboutthefw
wc.pdf> 
<http://pt.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/germany2011/index.html> 
<http://pt.fifa.com/tournaments/index.html> 
<http://pt.fifa.com/worldcup/index.html> 
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