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BEISEBOL

O beisebol, basebol ou baseball é 
um esporte coletivo praticado com 
uma bola e um taco. O termo vem 
da língua inglesa “baseball”.

A sua prática exige muito
treinamento dos jogadores.
Agilidade, condicionamento físico e
precisão são indispensáveis.
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BEISEBOL - HISTÓRIA

As primeiras regras do jogo são de 1839, criadas
por o norte americano Abner Doubleday Alexander
Cartwright”. Novaiorquino considerado como “O
Pai do Baseball”, ele escreveu um conjunto de
regras padrão sobre o jogo: 9 jogadores titulares
por time e as quatro bases para percorrer.

Adicionou os árbitros nas partidas e o vencedor 
seria a equipe que marcasse primeiro os 21 pontos.
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HISTÓRIA

Dizem que o beisebol tem raízes do jogos inglês 
chamado “cricket”, o qual chega aos Estados Unidos, em 
meados de 1700, com os imigrantes ingleses 
pertencentes à elite das cidades de Boston e Nova 
Iorque.

Cartwright também foi o responsável pela criação de um
dos primeiros clubes de beisebol chamado
Knickerbocker Base Ball Club, de Nova Iorque. O nome
Knickerbocker se referia aos colonos de origem
holandesa que viviam em Manhattan.
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EVOLUÇÃO

A partir daí o esporte foi crescendo e ganhando popularidade, primeiro
foram criados clubes de beisebol ao redor de Nova Iorque, expandindo
posteriormente às outras cidades e estados do Norte e depois ao Sul e Oeste
dos Estados Unidos.

Para 1858 foi criada a National Association of Baseball Players que depois
mudaria de nome em 1876 para Liga Nacional de beisebol, sendo o esporte
profissional ajudou para que começasse a se tornar popular no resto do
mundo.

A expansão do beisebol ao nível mundial fez com que os países criassem
competições profissionais. Países como a Holanda em 1922, a Austrália em
1934, Japão em 1936, Porto Rico em 1938, Venezuela em 1945, México em
1945. Em 1938 foi fundada a Federação Internacional de Beisebol.
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NO BRASIL

No Brasil, o Beisebol é conhecido como esporte japonês, mas ele chegou primeiro
através dos norte-americanos, funcionários da companhia de eletricidade “Light
and Power”, Companhia Telefônica, Frigorífico Armour e no Consulado Americano.
Porém, os norte-americanos tratavam, somente entre eles, o esporte como lazer e
diversão. Isso se desenvolveu bem no início da década de 1900, antes da chegada
da imigração japonesa. (TRAVINHA, 2012).

Com a chegada dos imigrantes japoneses no Brasil, o Beisbol começou ter força e
foi se desenvolvendo em terras brasileiras com a criação de vários clubes e equipes,
que foram-se formando a par da colonização e do crescimiento das cidades a beira
da estrada de ferro, chegando ao Oeste do Estado de São Paulo (Presidente
Prudente, Marília, entre outras) e ao norte do Paraná (Bandeirantes, Londrinas,
Maringá, Arapongas, Assaí, etc.).
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FUNDAMENTOS

O beisebol é praticado num campo que pode ser ao
livre, ou numa quadra fechada. Um jogo é composto
de 9 partidas sem um tempo definido.

Possui duas equipes compostas por 9 jogadores cada.
De maneira alternada, as equipes atacam e
defendem.

As posições dos jogadores vão se alternando durante
a partida.
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FUNDAMENTOS

A bola de beisebol é lançada por um jogador (arremessador),
enquanto o batedor de outro time está posicionado para acertar
a bola com o bastão. Atrás dele, está um apanhador que
pertence ao time do arremessador.

Se a bola for acertada pelo batedor, ele deve correr pelas quatro
bases do campo. Se ele conseguir atingir as quatro, a equipe
ganha um ponto.

No beisebol, os pontos são marcados mediante a trajetória
percorrida pelos jogadores. Portanto, vence a equipe que tiver
mais corridas durante a partida.

Se o batedor lançar a bola fora do estádio, a equipe recebe um
ponto. Esse movimento é chamado de home run.
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CAMPO

O campo de beisebol tem formato de diamante
com uma área principal e outra secundária. É
marcado por um quadrado de 27,4 metros de
lado que está inserido num semicírculo.
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JOGADORES

De acordo com a função e posição no campo, os jogadores de
beisebol são classificados em:

Arremessador (pitcher)

Apanhador (catcher)

Primeira-base (first baseman)

Segunda-base (second baseman)

Terceira-base (third baseman)

Interbases (shortstop)

Campista esquerdo (left fielder)

Campista central (center fielder)

Campista direito (right fielder)
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EQUIPAMENTOS

Os principais equipamentos do beisebol são:

Taco: de formato cilíndrico é geralmente feito de
madeira. Possui até 1,5 metros de comprimento e
pode pesar até 1 quilo.

Bola: equipamento esférico feito de cortiça, algodão,
lã, borracha e um revestimento de couro. A bola de
beisebol pesa cerca de 140 gramas e seu tamanho
varia entre 10 a 40 centímetros.

Luva: feita de couro recebem uma costura de linhas
de algodão, náilon ou poliésteres.
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EQUIPAMENTOS
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01.O nosso conteúdo dessa semana é o beisebol. Elabore um pequeno resumo
do esporte, conforme a aula, e para te auxiliar, assista esse vídeo contendo um
breve resumo do esporte. Dentro do texto, você poderá utilizar este link como
apoio da sua atividade.
https://www.youtube.com/watch?v=R8_vY5mVOIY

02.Escreva as posições dos jogadores.

Atividades Complementares

https://www.youtube.com/watch?v=R8_vY5mVOIY

