
XI Semana do Conhecimento e IV Jornada de Iniciação Científica das Faculdades Integradas ASMEC (2013) 
 

    
                                                                                                                          

 História do Mundial de Futebol e a escolha das seleções competidoras. 

 
*Liamara C. Milhorini, *Roberta C. de Sousa, * Rodrigo de M. Parmezani, ”Ruan de O. Moisés.,  
**Diego Pereira Jerônimo  

    * Acadêmicos de Educação Física  

    ** Professor das Faculdades Integradas Asmec  
 

 Roberta_cadan_s2@hotmail.com  
 
 Faculdades Integras ASMEC, UNISEPE União das Instituições de Serviços, Ensinos e Pesquisas Ltda. Departamento 
de Educação Física. 
 
 Palavras Chave: Mundial de Futebol, Copa do Mundo, FiFA.  

 
________________________________ 
Introdução  
Esta pesquisa tem como objetivos principais, 
mostrar a história do Mundial de Futebol, sua 
grandeza, seus principais marcos e como é 
organizada a realização e escolha das seleções 
competidoras. -

____________________________________ 

Desenvolvimento  
O Mundial de Futebol, ou simplesmente “Copa do 
Mundo”, acontece de 4 em 4 anos, sendo 
organizado pela FIFA. Teve início no ano de 1930 
no Uruguai, onde a própria seleção da casa teve 
a vitória.  Sendo que nesse primeiro mundial, não  
houve torneio eliminatório, mas sim convidaram 
os países a participarem do torneio. 
 
Nos anos de 1942 e 1946 ocorreu a interrupção 
deste evento por causa da 2ª Guerra Mundial. 
Voltando apenas em 1950 no Brasil, onde a 
seleção brasileira não alcançou título, novamente 
vencedora a equipe do Uruguai. O Brasil obteve 
seu primeiro título no ano de 1958 na Suécia (6º 
Mundial) tendo como destaque o jovem Pelé com 
apenas 17 anos de idade. 
 
A partir da Copa do Mundo de 1934, para se 
reduzir o número de equipes competidoras, 
passaram a ocorrerem eliminatórias que 
antecediam o evento. A FIFA tem suas zonas 
continentais: África, Ásia, América do Norte, 
Central e Caribe, América do Sul e Oceania; e 
cada uma delas possui sua Confederação, que 
receberá o número de vagas determinadas pela 
FIFA por cada área continental. 
 
Desde o Mundial de 1966 é escolhido um      
mascote, o primeiro foi um Leão com camiseta 
branca com a bandeira do Reino Unido. Este 
evento tem o poder de voltar toda a mídia para sí, 
pois futebol é o “desporto rei” do mundo E para 
isso é necessário haver um infraestrutura 
adequada, como os lugares de hospedagens, 
campos para treinamento para as seleções, e 

 
 

 gastos em construção de grandes estágios e     
transportes. 
 

“Muitos eventos esportivos têm se 
transformado em megaeventos devido à 
sua magnitude, envolvimento e 
repercussão. Isso decorre, 
primordialmente, de mudanças e 
interesses sociais, políticos, econômicos, 
culturais, ecológicos, turísticos e 
midiáticos veiculados por meio dos 
megaeventos esportivos. 
Empreendimentos de tais proporções 
atingem a sociedade e seu entorno, 
ocasionando impacto dentro e fora do 
país sede do evento.” (MINISTÉRIO DO 
ESPORTE, 2008) 

 

___________________________________ 

Considerações Finais  
Podemos concluir que o Mundial de Futebol ou 
o chamado “Copa do Mundo” é um evento que 
consegue obter a atenção do mundo todo em 
cada uma de suas partidas. Que envolve o 
desejo das seleções de levar títulos à seus 
países. Pois futebol sendo considerado como 
“Desporto Rei”, traz a grandeza e o orgulho de 
cada título alcançado pelas seleções. 
_________________________________  
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