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Sediar uma Copa do Mundo requer investimentos em estádios, aeroportos, hotéis, sistemas de
transporte, entre outros, visando a receber um enorme número de torcedores e turistas. O gasto
dos aficionados retorna movimentando a economia do país-sede. A paixão pelo futebol arrasta
multidões e angaria patrocinadores, além de demandar melhorias em termos de infraestrutura
que permanecem para o uso futuro da população natal.
A filatelia, que por hábito retrata homenagens, fatos e acontecimentos, conta também a história
das Copas do Mundo de Futebol. Na linha de tempo das 21 edições das Copas do Mundo de
Futebol, esta coleção traz emissões de todos 17 diferentes países que sediaram esses torneios,
frutos do garimpo e pesquisa filatélicos iniciados em 1990 e que retratam essa história do
esporte durante os 88 anos de disputa (1930-2018).
Tal qual uma partida de futebol, esta coleção está dividida em duas partes: Primeiro e Segundo
tempos, mostrando a competição no século passado e no atual, respectivamente.
Aprecie esta viagem no tempo pelo mundo da bola através dos fragmentos de papel que
contam trechos da história do esporte. Uma história retratada em imagens. Bola ao centro e
bom jogo!
Plano da Obra
Primeiro Tempo: As Copas
disputadas no Século XX
Da Taça Jules Rimet à Taça Fifa
Copa de 1930, O início de tudo
Copa de 1934, Itália
Copa de 1938, França
Copa de 1950, O maior estádio
Copa de 1954, A TV prestigia
Copa de 1958, O Brasil triunfa na Europa
Copa de 1962, Chile
Copa de 1966, A inovação inglesa
Copa de 1970, O dono da taça
Copa de 1974, O placar esgotou
Copa de 1978, Argentina

Copa de 1982, A maior goleada
Copa de 1986, México
Copa de 1990, Itália
Copa de 1994, O recorde de público
Copa de 1998, O selo circular
Segundo Tempo: As Copas
disputadas no Século XXI
Copa de 2002, A Copa binacional
Copa de 2006, Alemanha
Copa de 2010, A estreia africana
Copa de 2014, Brasil
Copa de 2018, O Leste Europeu tem Copa

O início
A primeira partida internacional de futebol ocorreu em 1872 entre as seleções
de Inglaterra e Escócia. Nessa época, o futebol raramente era praticado fora do Reino Unido. O
início da expansão do futebol internacional se deu com a criação da FIFA (Federação
Internacional de Futebol Associado), em maio de 1904, então formada por apenas sete países
europeus. Com a crescente popularidade, o futebol participou dos Jogos Olímpicos de Verão de
1900, 1904 e 1906 como um esporte de demonstração, sendo oficialmente introduzido
nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908. A FIFA tentou organizar um torneio entre seleções fora
do contexto olímpico em 1906, na Suíça, mas a tentativa fracassou. Em 1914, a FIFA
reconheceu as competições de futebol dos jogos olímpicos como campeonatos mundiais de
futebol amador e passou a ficar responsável pela organização do evento. Isso possibilitou a
oficialização do futebol nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920, onde o torneio foi vencido pela
Bélgica. O francês Jules Rimet criou a primeira Copa do Mundo em 1928, após ter assumido o
comando da FIFA.
O Uruguai foi campeão olímpico em 1924 e em 1928, ano em que a FIFA decidiu organizar seu
próprio campeonato. Devido aos dois títulos olímpicos e à comemoração do centenário da sua
independência, o Uruguai foi eleito o país-sede da primeira Copa do Mundo.

