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Aos meus pais, que me deram a primeira bola.

À minha irmã, meus tios e meus primos, que me 
ensinaram a dar os primeiros chutes na bola.

À minha mulher e meus filhos, com quem ainda 
jogarei muita bola!
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o dono da bola

Aquele que começou a usar essa expressão para se referir a quem de fato manda 
num time foi sábio. Afinal, por mais importante que seja o atleta, o técnico, a torcida 
ou, às vezes, até mesmo o árbitro em um jogo de futebol, somente um personagem 
tem a atenção plena das pessoas: a bola.

É para ela que olhamos, é com ela dentro do gol que nós sonhamos (o gol 
do outro time, é claro!). Ser o dono da bola, em uma pelada ou na final de Copa do 
Mundo, significa ser “o cara”.

Por isso mesmo, toda criança sonha em ter uma bola. Pode ser de meia, pa-
pel, borracha ou, na melhor das possibilidades, uma réplica idêntica àquela chutada 
nos famosos gramados do mundo. É também muito provável que a primeira paixão 
e a primeira desilusão na vida de uma criança tenham relação direta com uma bola. 

Isso aconteceu comigo. A primeira vez que dividi minha cama com alguém foi 
com uma bola. Ou melhor, com A Bola, a minha primeira bola. Uma paixão emba-
lada pelo perfume do couro, pela alegria das peladas no prédio, no clube, no campo 
ou na praia. Foi minha companheira até nos sonhos – nos dias em que era parceira 
também no banho, ganhava a permissão da minha mãe para dormimos abraçados, 
naquele sentimento de amor eterno. Até que a morte apareceu num pavoroso chute 
que a levou para o meio da rua e dali para a roda de um maldito carro que não teve 
tempo de evitar o atropelamento. O som do estouro até hoje é cristalino na memó-

ria. O duro golpe do fim da primeira paixão só conseguiu ser digerido pelos outros 

amores esféricos que passaram a ocupar minha vida. 
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Mas o que faz uma bola ter essa bola toda?
No passado, quando ainda nem era tão redonda assim, ela já tinha uma aura 

de importância. Nos primórdios da civilização humana, saber o que fazer com uma 
bola poderia significar, literalmente, a salvação de sua vida. 

Hoje a coisa mudou. Ser o dono da bola dá prestígio e rende bastante dinhei-
ro para quem sabe tratá-la muito bem. A evolução mundial do futebol trouxe tanto 
poder a esse objeto esférico que, por conta dele, algumas centenas de milhões de 
dólares são movimentadas ao redor da Terra.

Os tempos podem ter mudado, o futebol pode ter evoluído, mas uma coisa 
nunca vai mudar – todos querem ser donos da bola.

Erich Beting



a bola  
dE FUTEbol
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HIsTÓRIa da  
bola dE FUTEbol

Há vários registros com relação aos primórdios do futebol que compro-
vam que muitas civilizações contavam com atividades que tinham algo 
em comum com o esporte das multidões e que podem ser consideradas 
precursoras diretas do futebol. Você sabia que até crânios de inimigos 
derrotados ou bexigas de animais com areia dentro serviram de bola? 
E que os maias sacrificavam os derrotados de uma partida?
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2197 a.C. 

Durante a dinastia do imperador Huang-Ti, na China, 
chutavam-se os crânios dos inimigos derrotados. Com o 
passar do tempo, esses crânios foram substituídos por 
bolas de couro, dando origem ao tsu-chu, que em chinês 
quer dizer “bola recheada feita de couro”. O jogo era 
praticado apenas por soldados.

2500 a.C. 

Foram encontradas nas tumbas dos 
faraós egípcios referências a um jogo 
que usava uma bola feita com nervos 
dos animais, normalmente dos 
intestinos, para que saltasse melhor.

900 a 200 a.C. 

Os maias praticavam um jogo chamado pok ta pok, que misturava 
diversão e sacrifício humano. O atirador mestre (o equivalente ao 
capitão no futebol moderno) do time perdedor era sacrificado. Há 
relatos de que a bola era de borracha com um crânio no centro.

200 a.C.

O harpastum praticado em Roma era bastante 
violento. A bola era revestida por uma capa de 
couro e era chamada de follis.

Século VIII a.C. 

Na Grécia Antiga se praticava o epyskiros, ou “pé 
na bola”. A redonda era feita de bexiga de vaca que, 
além de ar, continha um pouco de areia. O jogo 
serviu de inspiração para o harpastum romano.

58 a 51 a.C. 

O soule era uma versão do harpastum e 
foi criado onde atualmente está a França. 
Ele ficou conhecido como choule e a bola 
usada também ganhou o nome follis.
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1710 

Escolas londrinas situadas em Covent 
Garden, na chamada The Strand, e em 
Fleet Street, passaram a adotar como 
atividade física um jogo que usava uma 
bola de couro inflado e foi chamado de 
football. Mais tarde foi usado também um 
revestimento de couro.

600

O kemari (ke é “chutar” e mari é “bola”) 
tem origem no Japão e é uma variação do 
tsu-chu. A bola representava o sol e era 
feita artesanalmente com fibras de bambu.

1175

Ano do primeiro registro de um esporte semelhante ao 
futebol. Parecido com o soule, o jogo era praticado nos 
territórios bretões, na atual Inglaterra, e comemorava 
a expulsão dos invasores dinamarqueses. Moradores 
de várias cidades chutavam uma bola de couro que 
simbolizava a cabeça de um invasor.

1300

O hurling, jogo irlandês de origem celta, quando começou a ser praticado 
na Inglaterra tinha elementos do que viriam a ser o calcio fiorentino, o 
hóquei e o rúgbi. A bola usada naquela época era de couro rústico. 

Século XVI

O calcio fiorentino, jogado com mãos e pés, era 
praticado com uma bola de couro confeccionada 
com uma bexiga de vaca. Por influência desse 
jogo é que até hoje o futebol na Itália é conhecido 
como calcio, que significa “pontapé”, embora o 
calcio storico fiorentino continue a ser disputado 
com mãos e pés, como o rúgbi.
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