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tabela da
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Quais as
maiores

goleadas
das Copas?

Que atletas
fizeram

mais gols
em finais?

Qual clube
cedeu mais
jogadores à

Seleção?

Que equipe
mais venceu

e qual fez
mais gols?

Quem mais
jogou? E

quem mais
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Quais
foram as
maiores
zebras?

Que time é o
melhor nos

pênaltis?
E o pior?

Quais
são os

maiores
artilheiros?

Que árbitro
deu mais
cartões

vermelhos?



A primeira Copa do Mundo
foi realizada em 1930, no Uru-
guai. A ideia de uma competi-
ção entre seleções de todo o glo-
bo já existia desde antes da Pri-
meira Guerra Mundial. O pri-
meiro amistoso internacional ofi-
cial aconteceu no ano de 1872,
um 0 x 0 entre Escócia e Ingla-
terra. Campeonatos entre países
seriam questão de tempo.

Nas primeiras Olimpíadas, o
futebol foi introduzido como um
esporte de exibição. Em Lon-
dres-1908, a modalidade passou
a fazer parte dos Jogos de for-
ma oficial. Fundada em 1904, a
Fifa teve no francês Jules Ri-
met o idealizador da Copa do
Mundo. Rimet via no futebol
uma forma de união entre os
povos de todo o planeta. Inicial-

Tudo começou em 1930...
mente, os altos custos que as
equipes teriam inviabilizaram a
disputa. Depois, veio a Primeira
Grande Guerra, de 1914 a 1918.
Depois do conflito, as Olimpía-
das retornaram em 1920 e o tor-
neio olímpico de futebol cresceu,
tendo status de “campeonato
mundial”. Só que as Olimpíadas
só admitiam amadores, e o fu-
tebol já era profissional em boa
parte da Europa.

Finalmente, em 1928, recom-
pensando os esforços de Rimet,
a Fifa bateu o martelo e decidiu
criar a Copa. A primeira edição

foi no Uruguai, que vinha em-
polgado pelo bicampeonato
olímpico de 1924-28 e, em 1930,
comemoraria o centenário da
Independência, tendo então a
Copa como uma grande festa.
O país anfitrião pagou as des-
pesas de todas as seleções par-
ticipantes.

Treze equipes disputaram a
primeira Copa do Mundo, sen-
do nove da América e quatro da
Europa. O Brasil foi um dos par-
ticipantes. Sem contar com for-
ça máxima, por causa de uma
briga entre dirigentes de Rio e

São Paulo, a seleção teve so-
mente atletas do Rio de Janeiro
e não passou da primeira fase.
O Uruguai sagrou-se campeão,
derrotando a Argentina na final.

Desde então, a Copa do Mun-
do só não foi realizada em 1942
e 1946, por causa da Segunda
Guerra Mundial (1939-1945). O
Brasil é o único país a ter parti-
cipado de todas as edições e é o
maior campeão, com cinco títu-
los.

A Rússia é o país-sede da
Copa de 2018. É uma nação tra-
dicional no futebol. Ainda como
União Soviética, conquistou na
modalidade em Olimpíadas dois
ouros (em 1956 e 1988, esse úl-
timo contra o Brasil) e três bron-
zes. Em Copas, o melhor resul-
tado foi o quarto lugar em 1966.
Na Euro, tem um título (1960),
três vices, um quarto lugar e, já
como Rússia, um terceiro lugar
em 2008.

Como Rússia, a seleção par-
ticipou de três Copas (1994,
2002 e 2014), nunca passando
da primeira fase. Após ficar fora
das edições de 2006 e 2010, re-
tornou ao Mundial no Brasil e
foi apenas a 24ª colocada entre
32 participantes, com dois em-
pates e uma derrota.

 Jules Rimet, o idealizador

SEMELHANÇAS: o cartaz da Copa de 1930 e o pôster de 2018,
que homenageia o lendário goleiro soviético Lev Yashin

O lobo Zabivaka é o
mascote do Mundial de

2018. O nome sig-
nifica “aquele que
faz o gol”. O leão-

zinho Willie, em 1966,
foi o primeiro mascote de
uma Copa. Depois vieram o ga-
roto Juanito; os meninos Tip
e Tap; o Gauchito na Argenti-

na; o Naranjito em 1982 (na Espanha, grande
produtora de laranjas); a pimenta Pique; o bone-
co Ciao; o cão Striker; o galo Footix; o trio de
extraterrestres formado pelo treinador Ato e os
jogadores Kaz e Nik; o leão Goleo VI e a bola
falante Pille; o leopardo Zakumi e o tatu-bola bra-
sileiro Fuleco.

Fuleco

Striker
1994

Footix
1998

Kaz, Ato e Nik
2002

Goleo VI e Pille
2006

Zakumi
2010

Fuleco
2014

Willie
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1970
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1974
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1978
Naranjito

1982
Pique
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Ciao
1990

Zabivaka é o mascote de 2018

2 estreantes terá a Copa de 2018:
Panamá e Islândia

sença de mais europeus (na primeira, no Uru-
guai, foram apenas quatro; enquanto na segun-
da, dos 16 times, 12 eram da Europa).

Depois das Copas iniciais, a edição de 2006
foi a que teve mais estreantes: foram seis
(18,75% do total de 32 equipes).

A Copa de 1930, por ser a primeira, foi logi-
camente a que teve mais estreantes. Tirando o
primeiro Mundial, com 13 seleções, a edição se-
guinte, de 1934, foi a que teve mais estreantes:
dez, de um total de 16 times (62,5%). A segun-
da Copa foi realizada na Itália, facilitando a pre-

Acesse
essa edição
na íntegra:

www.jornalreplay.net
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Por que o nome “Copa”?
“Copa”, em inglês “cup”, significa o objeto de desejo dos times: a taça.
O primeiro troféu das Copas, criado pelo francês Abel Lafleur, tinha 4 quilos e 30

centímetros de altura. Era de ouro, com uma base de lápis-lazúli, e representava a deusa
alada Nice, a deusa grega da vitória, segurando um vaso octogonal.

Em 1946, a estatueta recebeu o nome de Jules Rimet, em homenagem ao idealizador
da Copa do Mundo.

A Taça Jules Rimet seria entregue em definitivo ao país que ganhasse três títulos, o
que aconteceu em 1970, com o Brasil sendo tri, após as conquistas de 1958 e 1962.

A partir da Copa de 1974, então, um novo troféu estaria em disputa. A Fifa promoveu um
concurso e o vencedor foi o italiano Silvio Gazzaniga. A “Taça Fifa” é de ouro, com uma
base com duas camadas de malaquita, tem 37 centímetros de altura e pesa seis quilos.
Também chamada de Taça Mister Ball (Senhor Bola), representa dois atletas exultantes
segurando o mundo. Não há mais ganhador definitivo do prêmio - o campeão devolve o modelo
original na Copa seguinte e fica com uma réplica.

As taças Fifa e Jules Rimet

O capitão brasileiro Bellini, em 1958, foi o primeiro a erguer a
taça da Copa do Mundo, atendendo um pedido dos fotógrafos
que, embolados, queriam ver o troféu melhor. O gesto passou
a ser repetido então pelos capitães vencedores seguintes

A primeira foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando o
presidente da Federação Italiana, Ottorino Barassi, com medo
de que o troféu fosse parar em mãos impróprias, escondeu a
preciosidade em casa. A Itália, bicampeã em 1934-38, era a
detentora da Taça, e o dirigente tirou o valioso objeto do banco
em que ele era guardado em Roma e o escondeu numa caixa de
sapatos que mantinha embaixo da cama.

A segunda ocasião foi em 1966, às vésperas do Mundial da
Inglaterra. A Taça sumiu misteriosamente de uma exposição
em Londres. A Scotland Yard chegou a prender um “intermedi-
ário”, mas não conseguia desvendar o paradeiro da peça. Pare-
cia um conto de Sherlock Holmes. Uma semana depois, um
funcionário da companhia de eletricidade, David Corbett, pas-
seava com seu cachorro, Pickles, e o bicho fuçou num arbusto
e encontrou o troféu enrolado em jornais. Se era para divulgar a
Copa no país inventor do futebol moderno, o caso funcionou.
Corbett teria recebido 3 mil libras de recompensa – três vezes
mais que os jogadores ingleses ganhariam pela conquista do
título – e Pickles ganhou ração grátis pro resto da vida.

O terceiro sumiço foi definitivo. Em 1983, a Taça Jules Ri-

3 vezes a Taça Jules Rimet sumiu

Selo lançado no Brasil
comemorando a posse
definitiva da Jules Rimet

Tabus
Nunca o campeão da Copa das Confederações ou o melhor

jogador do mundo no ano anterior ganhou a Copa do Mundo na
temporada seguinte. Uma escrita para ser quebrada pela Alema-
nha (campeã da Copa das Confederações de 2017) ou pelo portu-
guês Cristiano Ronaldo, eleito o melhor do mundo no ano passado.

met foi roubada da sede da CBF,
no Rio de Janeiro, e os ladrões
derreteram o artefato. A empre-
sa Kodak, posteriormente, fabri-
cou uma réplica.

Desistiu
A Colômbia foi a única na-

ção que desistiu de sediar uma
Copa. O país tinha sido esco-
lhido para receber o Mundial de
1986, mas, passando por pro-
blemas políticos e econômicos,
acabou anunciando a desistên-
cia em 1982. O Brasil foi cogi-
tado, entretanto, o presidente

João Figueiredo não quis saber
de futebol, dizendo que o país
tinha outros problemas para se
preocupar. Então, o México
acabou sendo o anfitrião, ape-
nas 16 anos depois de receber
uma Copa, tornando-se a pri-
meira nação a ser sede duas
vezes.
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Ano Sede Campeão       Final  Vice 3º lugar 4º lugar Artilheiro
1930 Uruguai Uruguai 4-2 Argentina Est. Unidos* Iugoslávia* Stabile (ARG), 8 gols
1934 Itália Itália 2-1 Tchecoslováquia Alemanha Áustria Nejedly (IUG), 5 gols
1938 França Itália 4-2 Hungria Brasil Suécia Leônidas (BRA), 7 gols
1950 Brasil Uruguai 2-1** Brasil Suécia Espanha Ademir (BRA), 9 gols
1954 Suíça Alemanha Oc. 3-2 Hungria Áustria Uruguai Kocsis (HUN), 11 gols
1958 Suécia Brasil 5-2 Suécia França Alemanha Oc. Fontaine (FRA), 13 gols
1962 Chile Brasil 3-1 Tchecoslováquia Chile Iugoslávia Jerkovic (IUG), 5 gols
1966 Inglaterra Inglaterra 4-2 Alemanha Oc. Portugal Un. Soviética Eusébio (POR), 9 gols
1970 México Brasil 4-1 Itália Alemanha Oc. Uruguai Müller (ALE), 10 gols
1974 Alemanha Oc. Alemanha Oc. 2-1 Holanda Polônia Brasil Lato (POL), 7 gols
1978 Argentina Argentina 3-1 Holanda Brasil Itália Kempes (ARG), 6 gols
1982 Espanha Itália 3-1 Alemanha Oc. Polônia França Rossi (ITA), 6 gols
1986 México Argentina 3-2 Alemanha Oc. França Bélgica Lineker (ING), 6 gols
1990 Itália Alemanha Oc. 1-0 Argentina Itália Inglaterra Schillaci (ITA), 6 gols
1994 Est. Unidos Brasil 0-0 Itália Suécia Bulgária Stoichkov (BUL)

(Nos pênaltis, 3-2) e Salenko (RUS), 6
1998 França França 3-0 Brasil Croácia Holanda Suker (CRO), 6 gols
2002 Coreia do Sul Brasil 2-0 Alemanha Turquia Cor. do Sul Ronaldo (BRA), 8 gols

e Japão
2006 Alemanha Itália 1-1 França Alemanha Portugal Klose (ALE), 5 gols

(Nos pênaltis, 5-3)
2010 África do Sul Espanha 1-0 Holanda Alemanha Uruguai Müller (ALE), Villa (ESP),

Sneijder (HOL) e Forlán (URU), 5
2014 Brasil Alemanha 1-0 Argentina Holanda Brasil James Rodríguez (COL), 6
2022 Catar
* Não houve disputa de 3º lugar em 1930; a Fifa reconhece os EUA como terceiro colocado com base na campanha dos semifinalistas.
** Não houve final em 1950, mas sim um quadrangular final; na última rodada Brasil e Uruguai se enfrentaram valendo o título e a partida acabou sendo
uma final, da mesma forma que o jogo entre Suécia e Espanha configurou-se uma decisão de 3º lugar.

Ao longo de todas as Copas, o Botafogo é o
clube que mais cedeu atletas para a Seleção Bra-
sileira: foram 37 ao todo, totalizando 47 convoca-
ções (ou seja, contando uma vez cada convocação
de um mesmo jogador para Copas diferentes). O
São Paulo é o segundo com mais atletas, 35, em 46
convocações; e o Vasco o terceiro, com 33, em 35
relações.

Fogão campeão de convocações
A Copa de 1934 foi a primeira a ter Eliminatórias, e o inusitado é que até a

Itália, país anfitrião, teve que disputar o torneio qualificatório. Foi a única vez
que isso aconteceu. O país-sede venceu a Grécia por 4 x 0 no jogo de ida e o
adversário desistiu do jogo de volta.

A Copa de 1998 foi a última que valia para o campeão uma vaga automáti-
ca na edição seguinte. Em 2002, o Brasil foi campeão e teve que disputar as
Eliminatórias para o Mundial de 2006. Desde então, um campeão nunca ficou
de fora da Copa seguinte.

O sucesso da Copa do Mun-
do pode ser medido pelo público
na edição de 1994, nos Estados
Unidos, país onde o futebol não
é o esporte mais popular. O tor-
neio registrou o maior público
total nos estádios, com mais de
3 milhões de pessoas: foram
3.587.538.

Um recorde que permanece
mesmo com aquela sendo a úl-
tima Copa com 24 equipes e 52
jogos (a partir de 1998, aumen-
tou para 32 times e 64 partidas).
A marca é praticamente impos-
sível de ser superada, por causa
do tamanho das arenas gigan-
tes do futebol americano usadas
naquele Mundial.

A média da Copa dos EUA

Anfitrião nas Eliminatórias

Para inglês ver: a Copa de 1966 foi a
única a ter a final disputada no sábado. A
decisão do 3º lugar foi numa quinta-feira.

As Copas de 1990 e 1970 foram as
únicas a ter somente campeões nas se-
mifinais.

A final de 2010, entre Espanha e Ho-
landa, foi a única sem a participação de
Alemanha, Argentina, Brasil ou Itália.

Copa nos Estados Unidos é a campeã de público
também é a mais alta de todas:
68.991 torcedores por partida.

O jogo com menos pessoas
naquela Copa foi Nigéria x Bul-
gária, com 44.132 torcedores.
Entre todos os jogos de menor
público de cada Copa, esse é o
que teve a maior plateia (o se-

gundo, Irã x Angola, em 2006,
teve 38 mil presentes).

Brasil vice-campeão
A Copa de 2014, no Brasil,

tornou-se a segunda com maior
público total e maior média, su-
perando a então vice-campeã

no ranking, a edição de 2006, na
Alemanha.

No total, 3.429.873 torcedo-
res compareceram aos estádios
brasileiros no Mundial de 2014.
A média é de 53.591.

A Copa com menor média de
público é a de 1938 (20.872).

Maiores plateias
O maior público em um jogo

de Copa do Mundo foi na deci-
são de 1950, no Maracanã, que
tinha oficialmente 173.850 pa-
gantes. Mas estima-se que com
os ‘penetras’ havia mais de 200
mil pessoas.

O menor público foi em Ro-
mênia x Peru, na Copa de 1930,
com apenas 300 espectadores.Copa de 1994: recorde nas arquibancadas
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Maior invencibilidade
O Brasil também tem a maior série invicta em Copas: 13 jogos

de invencibilidade, entre as edições de 1958 e 1966. A Itália é a
dona da segunda maior série: 12 jogos, de 1994 a 2002.

Mais Copas terminando invicto
O Brasil é o país com mais Copas invicto. Além das campanhas

invictas nos títulos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, a Seleção
terminou sem perder também nas Copas de 1978 (quando ficou
em 3º lugar com o time chamado de “campeão moral”) e de 1986
(quando foi eliminada nos pênaltis).

Mais partidas sem vencer. De 1962 a 1994, a Bulgária acu-
mulou 17 jogos sem vitória, em seis Copas disputadas.

Mais Copas sem vitórias. México e Bulgária são as seleções
com mais Copas sem vitórias: 6 cada. O México participou sem
vencer qualquer jogo nas Copas de 1930, 50, 54, 58, 66 e 78. A
Bulgária não teve vitória nenhuma nos Mundiais de 1962, 66, 70,
74, 86 e 98.

Brasil, sempre presente
A Seleção Brasileira é a única a ter disputado todas as Copas.

O Brasil vai para sua 21ª participação em 2018. Em segundo lugar
entre os mais presentes está a Alemanha, com 18 Copas (só não
jogou em 1930 e 1950). A Itália também tem 18 Copas (não jogou
em 1930 e 1958), mas, enquanto a Alemanha vai para sua 19ª
participação em 2018, a Itália por ora fica nas 18, já que não se
classificou para o Mundial na Rússia.

Mais jogos. A Alemanha tem 106 jogos em Copas. O Brasil é
o segundo com mais partidas: 104.

Mais vitórias e mais derrotas. O Brasil ainda é a seleção
com mais vitórias (70, contra 66 dos alemães). Em número de
derrotas, o México é o campeão, com 25, seguido pela Argentina,
com 21.

Mais gols. Na Copa de 2014, a Alemanha chegou a 224 gols
em Copas, sendo o time que mais marcou, ultrapassando o Brasil,
que ficou com 221. Por outro lado, as suas seleções são também
as que mais sofreram gols: a Alemanha, 121; e o Brasil, 102.

Mais finais. Também em 2014, a Alemanha atingiu o recorde
de oito finais. Foi vice em quatro (1966, 1982, 1986 e 2002) e
campeã em quatro (1954, 1974, 1990 e 2014). O Brasil tem sete
finais.

Mais finais seguidas. Brasil e Alemanha são as seleções com
mais finais consecutivas: três. A Alemanha disputou seguidamente
as finais de 1982, 1986 e 1990. O Brasil jogou as finais sucessiva-
mente em 1994, 1998 e 2002.

Dose dupla. Apenas duas seleções venceram duas Copas se-
guidas: a Itália, bicampeã em 1934-38, e o Brasil, bicampeão em
1958-62.

Mais vezes entre os quatro melhores. A Alemanha é a se-
leção que mais vezes ficou entre os quatro melhores (13 vezes,
incluindo as quatro últimas edições). Os alemães possuem quatro
títulos, quatro vices, quatro bronzes e um quarto lugar. O Brasil
chegou entre os quatro melhores em onze ocasiões.

Campeões 100%. Apenas quatro equipes foram campeãs com
100% de aproveitamento, ou seja, vencendo todos os jogos: o Uru-
guai, em 1930 (quatro jogos); a Itália, em 1938 (quatro jogos); o
Brasil, em 1970 (6); e de novo o Brasil, em 2002 (7).

O Brasil campeão em 1958

No timaço do Brasil tricampeão em 1970, nada menos
que cinco jogadores usavam a camisa 10 em seus clubes:
Pelé (Santos), Rivellino (Corinthians), Gerson (São Paulo),

Tostão (Cruzeiro) e Jairzinho (Botafogo).

Alguma seleção já foi campeã com o
melhor ataque e a melhor defesa?

Apenas uma equipe conseguiu esse feito: a França, em 1998.
Na Copa que ganhou em casa, a França foi campeã com 15 gols
marcados e dois sofridos, em sete partidas.

A pior defesa de título
Em compensação, a França é dona também da pior campa-

nha de uma seleção que defendia o título: em 2002, terminou na
28ª colocação, com um empate e duas derrotas em três jogos,
sem marcar um golzinho sequer.

França em 98: título com melhor ataque e melhor defesa

Sempre na segunda fase
A Irlanda é a única seleção que avançou à segunda fase em

todas as Copas que disputou. Os irlandeses jogaram o Mundial em
1990, 1994 e 2002.

Mais vitórias seguidas
O Brasil é o país com mais

vitórias consecutivas em Copas:
11. Foram sete em 2002 e qua-
tro em 2006.

Mais derrotas seguidas
No outro extremo, o México

acumulou nove derrotas em se-
quência, entre as Copas de 1930
e 1958.
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Os melhores ataques
A Hungria, vice-campeã na Copa de 1954, foi a seleção que

mais fez gols em uma Copa. Naquela ocasião, os húngaros mar-
caram 27 vezes em cinco jogos, média de 5,4 tentos por partida.

Em seguida nesse ranking de ataques mais poderosos em uma
edição, vem a Alemanha, que também em 1954 fez 25 gols, mas
em seis jogos; a França, com 23 gols em seis partidas em 1958; e
o Brasil, que anotou 22 gols em seis jogos em 1950.

Anfitrião eliminado
precocemente

Na Copa de 2010, a África do
Sul tornou-se a primeira - e

ainda única - seleção anfitriã
a ser desclassificada logo na
primeira fase da competição.

Jejum em casa
Dentre todos os campeões
mundiais, o Brasil é o único
a ter sediado duas Copas e
não ter sido campeão em

nenhuma delas - foi vice em
1950 e quarto em 2014.

Campeã com o pior ataque. A Espanha em 2010 foi a seleção campeã com o
menor número de gols marcados (oito, em sete jogos). Antes, o campeão com
pior desempenho ofensivo era o Brasil de 1994, com 11 gols em sete partidas (a
Itália em 1938 e a Inglaterra em 1966 também foram campeãs com 11 gols, mas
disputando, respectivamente, quatro e seis jogos).

Derrota na estreia, título no fim. Em 2010 a Espanha tornou-se a única
seleção que sagrou-se campeã após perder na estreia (1 x 0 contra a Suíça). A
Fúria venceu todos os jogos do mata-mata por 1 x 0, outra marca inédita. Foi a
única campeã a não sofrer gol em jogos de mata-mata.

Trinca. A Alemanha foi campeã da Eurocopa em 1972 e da Copa do Mundo em
1974. A França foi campeã da Copa em 1998 e da Euro em 2000. Mas a Espa-
nha conseguiu um feito sem precedentes, conquistando a Euro de 2008, a Copa
do Mundo de 2010 e a Euro de 2012. Nas três competições, a seleção espanhola
não sofreu nenhum gol em mata-mata.

A Espanha de 2010: a campeã com o pior ataque
e a única a levar o título após perder na estreia

Mais jogos seguidos sem sofrer gols. Itália e Suíça ficaram
cinco partidas seguidas sem levar gols. Os italianos tiveram o re-
corde na Copa em casa, em 1990. Os suíços alcançaram a marca
entre as Copas de 2006 e 2010.

Maior tempo sem sofrer gols. A Suíça ostenta o recorde de
mais tempo sem sofrer gols em Copas. São 559 minutos, marca
iniciada em 1994, passando pelo Mundial de 2006 (quando não
sofreu nenhum gol) e chegando a 2010. Os suíços superaram o
recorde da Itália, com 550 minutos entre 1986 e 1990.

Dois recordes: um positivo, um negativo
Na Copa de 2006, a Suíça bateu dois recordes, um positivo e

um negativo. Ela tornou-se a única seleção a não sofrer sequer
um gol em uma Copa. Foram quatro jogos sem ser vazada.

A equipe foi eliminada nos pênaltis nas oitavas-de-final, con-
tra a Ucrânia. E aí está o outro recorde, esse negativo: os suíços
tornaram-se os únicos a não converter nenhuma cobrança em
uma disputa de pênaltis na história das Copas. Foram três chu-
tes desperdiçados. A Ucrânia bateu quatro, converteu três e
ganhou por 3 x 0.

Melhor desempenho de
uma seleção não-campeã
A Itália ficou em terceiro

lugar no Mundial que sediou
em 1990, com seis vitórias e
um empate, aproveitamento

de 90,8%. É o melhor
desempenho de um time

que não foi campeão.
A Itália do artilheiro Schillaci:
sem título em 90

Rua Gonçalves Dias, 272
Bairro Fabrício - 3315-4356

  * Guariba e polimento cristalizado
    * Lavação completa c/ cera
      * Lavamos tapetes, carpetes etc

LAVA-JATO DO CORINTIANO

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Jogo da paz
Na Copa de 1998, chamou atenção a partida entre Irã e Esta-

dos Unidos, rivais no campo diplomático. O jogo era aguardado
com temor, por causa dos conflitos entre as duas nações. Em
campo, porém, a paz reinou. Os iranianos oferecem flores aos
adversários e os jogadores dos dois times posaram juntos para
fotos. A partida era válida pela primeira fase da competição. O Irã
venceu por 2 a 1. Nenhum dos times se classificou.

A Copa “sem final” em 50
A Copa do Mundo já teve vários regula-

mentos diferentes, e uma delas, na verda-
de, não previa final. Em 1950, a forma de
disputa tinha quatro times classificados da
primeira fase para um quadrangular final,
onde jogariam todos contra todos, e quem
fizesse mais pontos seria o campeão. O jogo
entre Brasil e Uruguai, no Maracanã, no Rio
de Janeiro, na terceira rodada, acabou sen-
do uma final, já que eram as duas equipes
que chegaram à última rodada com chance
de título. No mesmo dia e horário da parti-
da que valeu o título, o outro jogo do qua-
drangular, no Pacaembu, em São Paulo,
acabou sendo uma disputa de terceiro lu-
gar, com a Suécia ganhando da Espanha.

Nesse formato, o Brasil jogava pelo em-
pate na “final” para ser campeão (os anfi-
triões vinham de duas vitórias no quadran-
gular, e o Uruguai tinha um empate e uma
vitória). Com o Maracanã lotado, o time da
casa saiu na frente, mas a Celeste virou pra

2 a 1, no chamado “Maracanazzo”, deixan-
do os brasileiros desolados. Aquela foi por
muito tempo considerada a pior derrota da
Seleção Brasileira, só superada pelo vexa-

me da goleada sofrida na semifinal de 2014,
de novo no Brasil, agora no Mineirão, em
Belo Horizonte, quando a Alemanha ven-
ceu com o histórico placar de 7 x 1.

200 mil pessoas acompanham a decisão no Maracanã: quadrangular

W.O. em Copa?
Acredite, na Copa do Mundo já teve

W.O. (quando uma equipe ganha sem que
o adversário compareça). Menos de três
meses antes da abertura do Mundial de
1938, a Áustria foi anexada pela Alema-
nha e deixou de ser um país independen-
te. A Fifa ignorou o problema e a Suécia,
que seria adversária dos austríacos na pri-
meira fase, estreou direto nas quartas-de-
final, como se tivesse vencido por W.O.
A Alemanha, mesmo com alguns jogado-
res austríacos, foi eliminada na primeira
fase (oitavas-de-final), contra a Suíça.

A semifinal entre Itália e Ale-
manha, em 1970, é a partida
com mais gols em prorrogação
(cinco). Diversos meios já elege-
ram esse como o melhor jogo de
todas as Copas. Após empa-
te por 1 x 1 no tempo nor-
mal, com os alemães empa-
tando no finzinho, a Itália ga-
nhou por 4 x 3 na prorroga-
ção. É marcante a imagem
do alemão Beckenbauer jo-
gando com o ombro imobili-
zado, após uma contusão.

Os duelos mais repetidos
Três confrontos são os mais frequentes em Copas do Mundo, tendo acontecido em sete
ocasiões:
• Brasil x Suécia: 1938, 1950, 1958, 1978, 1990 e duas vezes em 1994
• Alemanha x Iugoslávia/Sérvia: 1954, 1958, 1962, 1974, 1990 (como Iugoslávia), 1998 e
2010 (Sérvia)
• Alemanha x Argentina (1958, 1966, 1986, 1990, 2006, 2010 e 2014)

A final mais comum. Alemanha x Argentina é a final mais repetida das Copas, tendo
acontecido em três oportunidades. Em 1986, deu Argentina. Em 1990 e 2014, deu Ale-
manha. Só outra final foi repetida: Brasil x Itália, duas vezes (com o Brasil campeão em
1970 e 1994).

Carrasco três vezes seguidas. Ainda Alemanha x Argentina: os alemães conseguiram
um feito único, eliminar o mesmo adversário em três Copas seguidas (nas quartas-de-
final em 2006 e 2010 e na final em 2014).

O melhor jogo? Encontro de campeões
Em 1962, aconteceu o
primeiro embate entre
campeões: Alemanha e
Itália ficaram no empate

sem gols na Copa do Chile.

O primeiro 0 x 0
Somente na Copa de 1958
ocorreu o primeiro 0 x 0 da
história das Copas. Foi no

jogo entre Brasil e Inglaterra,
na primeira fase.

Derrota na estreia
O Brasil foi derrotado em

seu primeiro jogo na história
das Copas, em 1930: 2 x 1

para a Iugoslávia. Preguinho
marcou o gol brasileiro.
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Vira e mexe, a Copa apresen-
ta uma “zebra”, algumas peque-
nas, outras enormes. Os resul-
tados mais citados em listas de
vitórias inesperadas são dois.
Sempre lembrada, a vitória da
Coreia do Norte sobre a Itália,
em 1966, eliminou os então bi-
campeões na primeira fase. Os
asiáticos classificaram-se para
as quartas-de-final vencendo a
Squadra Azzurra por 1 a 0, com
um gol de Pak Doo-ik, dentista
que jogava futebol nas horas
vagas. Na volta pra casa, a se-
leção italiana é recebida no ae-
roporto com uma chuva de to-
mates.

As maiores goleadas
A maior goleada de todas as Copas acon-

teceu em 1982, com a Hungria vencendo
El Salvador por 10 x 1. Apesar da vitória
elástica, a Hungria não se classificou para
a segunda fase naquele Mundial.

Copa       Placar
1982 ...... Hungria 10 x 1 El Salvador
1954 ...... Hungria 9 x 0 Coreia do Sul
1974 ...... Iugoslávia 9 x 0 Zaire
1938 ...... Suécia 8 x 0 Cuba
1950 ...... Uruguai 8 x 0 Bolívia
2002 ...... Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita
1954 ...... Uruguai 7 x 0 Escócia
1954 ...... Turquia 7 x 0 Coreia do Sul
1974 ...... Polônia 7 x 0 Haiti
2010 ...... Portugal 7 x 0 Coreia do Norte

• A maior derrota da Seleção Brasileira na his-
tória das Copas.
• A maior derrota do Brasil em casa em to-
dos os tempos.
• A maior derrota de um campeão em Copas.
• A maior derrota de um anfitrião em Copas.
• A maior goleada em uma semifinal de Copa.
• A única vez em que o anfitrião levou a maior
goleada da Copa.
• A única vez que o Brasil sofreu mais de 10
gols em uma Copa.

Inesquecíveis 7 x 1
A goleada sofrida pelo Brasil contra a Alemanha, na semifinal de 2014, foi exagerada

em todos os quesitos. Eis alguns tristes recordes para o Brasil:

Brasil 1 x 7 Alemanha: o maior vexame

Dos 77 países que já participaram da Copa,
doze já disputaram uma final (três da América
do Sul e nove da Europa), e oito sagraram-se
campeões (três americanos e cinco europeus).

Das 20 finais de Copa, sete tiveram prorroga-
ção, com duas indo pra decisão nos pênaltis.

Foram marcados 71 gols em finais: 51 pelos
campeões, 20 pelos vice-campeões.

Sete equipes foram campeãs vencendo de vi-
rada na final, sendo que cinco finais seguidas ti-

Finais já tiveram sete prorrogações e sete viradas
veram viradas (de 1950 a 1966). A Alemanha já
foi campeã e vice de virada.

A primeira final de Copa em que uma equipe
não fez gol foi em 1990, quando a Alemanha der-
rotou a Argentina por 1 x 0. Desde então, só uma
final teve duas equipes marcando gol (Itália 1 x 1
França, em 2006). Ou seja, nas últimas sete Co-
pas, só uma teve dois times fazendo gol (e, no
Mundial de 1994, nenhum marcou: Brasil e Itália
ficaram no 0 x 0 no tempo normal).

As maiores goleadas
em finais

O Brasil esteve presente nas
três maiores goleadas em

finais, vencendo duas e
perdendo uma. Goleou a

Suécia em 1958, por 5 x 2;
ganhou da Itália por 4 x 1, em
1970; e perdeu para a França

por 3 x 0, em 1998.

Deu zebra!
Mas a maior de todas as sur-

presas foi o triunfo dos Estados
Unidos sobre a Inglaterra, na
Copa de 1950, no Brasil. No
estádio Independência, em Belo
Horizonte, os amadores ameri-
canos derrotaram por 1 x 0 a
“poderosa” Inglaterra, que en-
fim tinha deixado de esnobar a
Copa e veio disputar seu primei-
ro Mundial.

O gol foi de Joseph Gaetjens,
um mulato haitiano que lavava
pratos em Nova York. O reda-
tor de um jornal em Londres, ao
receber por teletipo o resultado
do jogo, achou que, por engano,
tinha faltado um dígito, e noti-

ciou a “vitória” dos ingleses por
10 a 1.

E zebra em final de Copa?
Tem? Alguns resultados podem
ser considerados inesperados,
como as vitórias da Alemanha
sobre a Holanda, em 1974; e do
Uruguai sobre o Brasil, em 1950;
mas não totalmente espantosos,
devido à qualidade dos vence-
dores. Em 1954, sim, o triunfo
da Alemanha contra a Hungria
foi surpreendente. A forte Hun-
gria chegou ao Mundial com
uma série de 27 jogos invictos
(23 vitórias), nos quais fizera em
média mais de quatro gols por
partida. O chamado “Time de
Ouro”, campeão olímpico em
1952, ainda havia humilhado a
Inglaterra, ganhando por 6 x 3
em Wembley e por 7 x 1 em Bu-
dapeste. Com craques como

Puskas e Kocsis, chegou à final
sempre goleando e fazendo gols
no começo dos jogos, embalada
pelo aquecimento - algo inco-
mum naquela época. Na primei-
ra fase, goleou a Alemanha por
8 x 3, em jogo no qual o técnico
alemão Sepp Herberger, estra-
tegista, escalou os reservas. Na
final, os favoritos abriram 2 x 0,
mas a Alemanha virou pra 3 x 2.

A torcida invadiu o campo e carregou Gaetjens, autor do gol
da vitória do EUA contra a Inglaterra

Os capitães Fritz Walter, da
Alemanha, e Puskas, da

Hungria, se cumprimentam
na final de 54: zebra?

O jogo com mais gols
A partida com mais gols em todas as Copas foi Áustria 7 x 5

Suíça, em 1954. Nesse confronto, pelas quartas-de-final, a anfi-
triã Suíça chegou a fazer 3 x 0. Em dez minutos, a Áustria virou
para 5 x 3. Ainda antes do intervalo, a Suíça fez mais um e a
Áustria perdeu um pênalti: 5 x 4 só no primeiro tempo. Na etapa
final, a Áustria fez 6 x 4, a Suíça diminuiu, e a Áustria fez o
último, cravando 7 x 5 no placar, encerrando o festival de gols.
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Quando surgiram os cartões
Os cartões amarelo e vermelho foram

uma criação do árbitro inglês Ken Aston.
Ele foi o juiz do jogo chamado de “Batalha
de Santiago”, na Copa do Chile, em 1962,
marcado por muita pancadaria, com socos
e pontapés entre os jogadores ao longo da
partida. Mas foi na Copa de 1966, na Ingla-
terra, que aconteceu o incidente que fez
Aston, então membro da comissão de arbi-
tragem da Fifa, pensar nos cartões. No jogo
entre Inglaterra e Argentina, pelas quartas-
de-final, o capitão argentino Rattin reclama
da arbitragem, o árbitro alemão Rudolf Krei-
tlein não entende e expulsa o jogador, que
pede um intérprete, mas não é atendido, e
só sai depois de muita confusão. O diretor

de arbitragem pensou em como criar uma
linguagem universal para comunicar adver-
tências e expulsões, para que todos enten-
dessem facilmente as decisões do árbitro.
No dia seguinte, ao parar num semáforo,
Aston teve a ideia dos cartões, introduzidos
no Mundial seguinte. Antes dos cartões, os
árbitros apenas anotavam as advertências
em uma caderneta.

As Copas de 1934, 1950 e 1970
são as únicas em que não houve

nenhuma expulsão.

Incidente na Copa de 1966 levou à
criação dos cartões amarelo e vermelho

O primeiro jogador expulso
numa Copa do Mundo foi o pe-
ruano Plácido Galindo, no jogo
contra a Romênia, em 1930. Já
com o uso dos cartões, a Copa
de 1970 teve não um, mas três
atletas recebendo os primeiros

amarelos: o mexicano Pena e os
soviéticos Nodia e Logofet fo-
ram advertidos pelo árbitro ale-
mão Kurt Tschenscher logo no
primeiro minuto de jogo, depois
de uma discussão. O primeiro
Mundial em que os cartões fo-

ram adotados não teve nenhu-
ma expulsão. Só em 1974 foi
mostrado o primeiro vermelho.
O “agraciado” foi o chileno Car-
los Caszely, no jogo contra a Ale-
manha, que recebeu o vermelho
do árbitro turco Babacan.

Os primeiros advertidos Substituições. A Copa de
1970 foi também a primeira na
qual foram permitidas substi-
tuições. Na abertura do Mun-
dial, México x URSS, aconte-
ce a primeira alteração: na se-
leção soviética, sai Serebrjani-
kov e entra Puzach.

Mais jogos apitados. O juiz com mais
jogos em Copas do Mundo é do Uzbequis-
tão: Ravshan Irmatov apitou nove partidas,
nas edições de 2010 e 2014.

Mais vermelhos. O mexicano Arturo Bri-
zio Carter, que participou dos Mundiais de
1994 e 1998, é o juiz que mais mostrou o
cartão vermelho. Ele expulsou sete atletas
nas duas Copas.

Dupla função. Na Copa de 1930, dois
árbitros eram também técnicos de seleções
participantes: Ulises Saucedo, da Bolívia; e
Constantin Radulescu, da Romênia.

Ingleses no topo. A Inglaterra é o país
que mais teve árbitros em finais de Copa:
quatro. Bem mais do que o número de finais
da seleção inglesa (uma).

Mais cartões. Três jogadores receberam
no total seis cartões em Copas. Zidane le-
vou quatro amarelos e dois vermelhos, em
três edições. O mexicano Rafa Márquez to-
mou cinco amarelos e um vermelho, em qua-
tro Copas. E o brasileiro Cafu recebeu seis
amarelos, em quatro edições.

Rapidinho. O uruguaio José Batista re-
cebeu o cartão vermelho mais rápido de to-
das as Copas, em 1986. Ele foi expulso pelo
francês Joel Quiniou aos 50 segundos no
jogo contra a Escócia, após entrada dura
em Gordon Strachan, aos 38 segundos.

Brasileiros. Dois brasileiros já apitaram
finais de Copa: Arnaldo César Coelho, em
1982; e Romualdo Arppi Filho, em 1986.

Mais expulsões. O Brasil é o país
com mais expulsões em todas as Copas:
11. A Argentina fica em segundo lugar, com
10. A Seleção Brasileira é a que teve ex-
pulsos em mais edições: oito. Camarões
tem mais expulsões que participações: em
sete Copas, oito cartões vermelhos.

Reincidentes. Dois jogadores foram
expulsos duas vezes em Copas do Mundo:
o zagueiro camaronês Rigobert Song (1994
e 1998) e o meia francês Zidane (1998 e
2006). A família Song teve outro indiscipli-
nado, o volante Alex Song (primo de Rigo-
bert), expulso em 2014.

Alex Song, expulso em 2014:
família indisciplinada
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Distraídos. Na Copa de 1930, o juiz
brasileiro Gilberto de Almeida Rego en-
cerrou o jogo entre Argentina e França
aos 39 minutos do segundo tempo. Os
franceses, que perdiam de 1 a 0, recla-
mam, mas os torcedores já tinham inva-
dido o campo. Meia hora depois, com o
apoio do bandeirinha e o testemunho do
cronometrista, a partida é retomada, com
os jogadores já de banho tomado. Mas o
placar não muda.

Já na Copa de 1990, no primeiro tem-
po da prorrogação da semifinal entre Itá-
lia e Argentina, o francês Michel Vautrot
esqueceu de olhar o relógio e deu 8 minu-
tos de acréscimos.



A tecnologia entra em campo
Desde o Mundial de 2014, no

Brasil, a tecnologia entrou em
ação para acabar com dúvidas.
Pela primeira vez em uma Copa
um gol foi validado graças a re-
cursos eletrônicos. Foi no jogo
França x Honduras. O atacante
francês Benzema chutou, a bola
bateu na trave, no goleiro Valla-
dares e entrou antes que o hon-
durenho a puxasse quase sobre
a linha. Graças a um sistema de

sensores e câmeras, o telão do
estádio Beira Rio, em Porto Ale-
gre, mostrou que a bola tinha cru-
zado a risca, e o árbitro brasilei-
ro Sandro Meira Ricci confir-
mou o gol. A Copa de 2014 foi
também a primeira em que o juiz
usa o spray, tão conhecido por
aqui, para marcar a posição da
barreira em cobranças de falta,
uma invenção do mineiro Heine
Allemagne, de Ituiutaba.Recursos eletrônicos confirmam: a bola entrou

Domingada. Na Copa de 1938, a Itália
vencia o Brasil por 1 x 0 na semifinal, quan-
do o zagueiro brasileiro Domingos da Guia,
que vinha sendo provocado desde o início,
deu um pontapé em Piola, dentro da área,
com a bola rolando longe do gol. O árbitro
suíço Hans Wüttrich viu o lance e apitou o
pênalti. Meazza, segurando o calção (o cor-
dão tinha arrebentado), bateu e fez 2 x 0.
No fim, o Brasil ainda descontou, mas ficou
nisso: 2 x 1, e a expressão “domingada”,
antes usada quando um zagueiro de classe,

Ajudinha. O Brasil já teve algumas
“ajudinhas” da arbitragem ao longo das
Copas. Na Copa de 1962, um lance ficou
marcado: contra a Espanha, Nilton San-
tos cometeu pênalti, mas deu dois passos
pra fora da área e o árbitro apitou só a
falta. Na mesma Copa, Garrincha foi ex-
pulso na semifinal contra o Chile, por ter
dado um chute num adversário. Não ha-
via suspensão automática, e o brasileiro
jogou a final contra a Tchecoslováquia, por
“falta de provas”. Segundo consta, o árbi-
tro peruano Arturo Yamazaki afirmou não
ter visto a agressão e o bandeira uruguaio
Esteban Marino, que teria que depor, “su-
miu”, e Garrincha foi apenas advertido.

Desinformados. Brasil e Iugoslávia em-
patavam por 1 x 1, na primeira fase da Copa
de 1954. Os brasileiros atacam sem pa-
rar, enquanto os adversários tentavam ex-
plicar, com gestos, que o resultado classi-
ficava os dois times. O placar não mudou
e alguns brasileiros chegaram a chorar de-
pois do jogo, até ficarem sabendo que não
estavam eliminados.

Polêmica. Na Copa de 1978, na Argentina, no quadrangular
semifinal, o Brasil vence a Polônia por 3 x 1 na última rodada e
chega a 5 pontos e 5 gols de saldo. No mesmo grupo, os donos da
casa jogam mais tarde, sabendo que precisavam vencer o Peru
por pelo menos quatro gols, para empatar em pontos com o Brasil
e avançar à final pelo saldo. Pois os argentinos fazem mais: 6 x 0,
em partida com suspeita de “marmelada”, passando à final, onde
ganham da Holanda e sagram-se campeões. Dizem que o próprio
General Videla foi aos vestiários do Peru “acertar”, já que a Ar-
gentina, em plena ditadura, tinha que ganhar “de qualquer jeito”.

Vergonha. Copa de 1982, primeira fase, última rodada do Gru-
po B, Alemanha Ocidental x Áustria. Aos 10 minutos, Hrubesch faz
1 a 0 para os bicampeões. O resultado classifica as duas seleções
e elimina a Argélia, que tinha feito o último jogo da fase um dia
antes. As três equipes ficam com 4 pontos cada, mas, no saldo,
alemães e austríacos avançam. Com o placar conveniente, os jo-
gadores passam a apenas tocar a bola, esperando o fim da parti-
da. Não adiantou o juiz pedir para eles não fazerem aquele pape-
lão. “Fuera”, gritava a torcida espanhola.

Mudança. Para evitar “falcatruas” como essas, a partir da Copa
de 1986 ficou estabelecido que os jogos da última rodada de cada
grupo fossem disputados no mesmo dia e horário.

como Domingos, mostrava recurso e saía
jogando, passou a definir lances em que um
defensor faz alguma lambança.

Mãozinha. Um lance mar-
cante na história das Copas é
o gol de mão de Maradona
contra a Inglaterra, em 1986,
quando deu um soco na bola
tirando do goleiro Shilton. “Fiz
o gol com minha cabeça e a
mão de Deus”, falou Marado-
na. Essa não foi a única vez
que ele usou a mão. Na Copa
de 1990, o argentino tirou com
a mão um gol da União Sovié-
tica. De novo o árbitro não viu.
Em 2010, o brasileiro Luis Fa-
biano foi além. Contra a Costa

Invasão. No jogo entre França e Kuwait, na Copa de 1982, o xeque Fahid Al-Sabah
entra em campo e exige a anulação de um gol francês, dizendo que os jogadores do
Kuwait teriam parado no lance ao ouvirem um apito na arquibancada. Incrivelmente, o
árbitro soviético Miroslav Stupar invalida o gol. Mesmo assim, a França ganha por 4 a 1.

do Marfim, ele fez um golaço
distribuindo chapéus antes de
chutar – mas ajeitou a bola no
braço duas vezes na jogada.

Maradona: com a mão valeu
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Precipitado. Brasil e Suécia empataram por 1 x 1 na Copa
de 1978. No último lance do jogo, Zico marcou de cabeça o que
seria o gol da vitória brasileira. Mas não valeu. Em uma decisão
esdrúxula, o árbitro galês Clive Thomas encerrou a partida com
a bola no ar, apitando logo após Nelinho cobrar o escanteio,
antes da cabeçada de Zico.



A final mais controversa
Talvez o erro de arbitragem

mais famoso de todas as Copas
seja o que ocorreu na final de
1966. Na prorrogação, com o
jogo empatado em 2 x 2, o in-
glês Hurst chuta, a bola bate no
travessão e no chão, em cima
da linha, sem entrar. Os ingle-
ses comemoram o gol, os ale-
mães contestam. Após longa dis-
cussões entre o árbitro e o auxi-

liar, o gol é confirmado pelo juiz
suíço Gottfried Dienst, que se-
gue a indicação do bandeirinha.
A Inglaterra vence por 4 x 2 e
conquista em casa seu único tí-
tulo até hoje. O assistente Tofik
Bakhramov viraria celebridade
no Azerbaijão, sua terra natal, e,
após sua morte, em 1993, o es-
tádio nacional do país é rebati-
zado com seu nome.Foi gol ou não? Para a arbitragem, sim

Mais vermelhos em uma edição. As equipes com mais car-
tões vermelhos em uma única edição são a Argentina em 1990, a
França em 1998, e Camarões em 1998, com três expulsões cada.
Argentina e a França tiveram sete jogos, e Camarões, apenas três.

Haja cartões. A Copa de
2006, na Alemanha, foi a re-
cordista em cartões. Foram
mais de 300 amarelos e 28
vermelhos, superando a mar-
ca de 22 expulsões na edição
de 1998. O jogo entre Portu-
gal e Holanda, pelas oitavas-
de-final, chamado de “Bata-
lha de Nuremberg”, foi o due-
lo com mais cartões em todos
os Mundiais, com 16 amare-
los (9 para Portugal e 7 para a
Holanda) e quatro vermelhos
(dois para cada lado).

Final mais violenta. A final
de 2010 foi a mais violenta de
todas: foram distribuídos 14 car-
tões, sendo 13 amarelos e um
vermelho para o holandês Hei-
tinga. O recorde era da final de
1986, com seis amarelos.

Expulsos na final. Até hoje,
cinco jogadores foram expulsos
na final: os argentinos Monzón
e Dezotti, em 1990; os france-
ses Desailly, em 1998, e Zidane,
em 2006; e o holandês Heitinga,
em 2010. Desailly foi o único
expulso a ser campeão.

Três amarelos. Entre tan-
tos cartões em 2006, teve até
juiz fazendo confusão. Quem
recebe o segundo cartão ama-
relo no mesmo jogo, automati-
camente, leva o vermelho, né?
Pois na partida entre Croácia
e Austrália, o árbitro inglês
Graham Poll se atrapalhou e o
croata Simunic só foi expulso
após levar o terceiro amarelo.Simunic e Poll: confusão
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14/6, QUI, 12h
15/6, SEX, 9h
19/6, TER, 15h
20/6, QUA, 12h
25/6, SEG, 11h
25/6, SEG, 11h

Grupo AARA EGI URURUS
Rússia

Egito
Rússia

Uruguai
Uruguai

Arábia Saudita

___x___
___x___
___x___
___x___
___x___
___x___

Arábia Saudita|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Egito |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Rússia |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Uruguai |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |

P
O
N
T
O
S

Arábia Saudita
Uruguai
Egito
Arábia Saudita
Rússia
Egito

15/6, SEX, 12h
15/6, SEX, 15h
20/6, QUA, 9h
20/6, QUA, 15h
25/6, SEG, 15h
25/6, SEG, 15h

Grupo BESP  IRÃ PORMAR
Marrocos
Portugal
Portugal

Irã
Irã

Espanha

___x___
___x___
___x___
___x___
___x___
___x___

Espanha |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Irã |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Marrocos |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Portugal |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |

P
O
N
T
O
S

Irã
Espanha
Marrocos
Espanha
Portugal
Marrocos

18/6, SEG, 12h
18/6, SEG, 15h
23/6, SÁB, 9h
24/6, DOM, 9h
28/6, QUI, 15h
28/6, QUI, 15h

Grupo GBEL ING TUNPAN
Bélgica
Tunísia
Bélgica

Inglaterra
Inglaterra

Panamá

___x___
___x___
___x___
___x___
___x___
___x___

Bélgica |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Inglaterra |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Panamá |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Tunísia |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |

P
O
N
T
O
S

Panamá
Inglaterra
Tunísia
Panamá
Bélgica
Tunísia

19/6, TER, 9h
19/6, TER, 12h
24/6, DOM, 12h
24/6, DOM, 15h
28/6, QUI, 11h
28/6, QUI, 11h

Grupo HCOL JAP SENPOL
Colômbia

Polônia
Japão

Polônia
Japão

Senegal

___x___
___x___
___x___
___x___
___x___
___x___

Colômbia |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Japão |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Polônia |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Senegal |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |

P
O
N
T
O
S

Japão
Senegal
Senegal
Colômbia
Polônia
Colômbia

16/6, SÁB, 7h
16/6, SÁB, 13h
21/6, QUI, 9h
21/6, QUI, 12h
26/6, TER, 11h
26/6, TER, 11h

Grupo CAUS DIN PERFRA
França

Peru
Dinamarca

França
Dinamarca

Austrália

___x___
___x___
___x___
___x___
___x___
___x___

Austrália |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Dinamarca |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
França |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Peru |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |

P
O
N
T
O
S

Austrália
Dinamarca
Austrália
Peru
França
Peru

16/6, SÁB, 10h
16/6, SÁB, 16h
21/6, QUI, 15h
22/6, SEX, 12h
26/6, TER, 15h
26/6, TER, 15h

Grupo DARG CRO NIGISL
Argentina

Croácia
Argentina

Nigéria
Nigéria

Islândia

___x___
___x___
___x___
___x___
___x___
___x___

Argentina |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Croácia |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Islândia |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Nigéria |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |

P
O
N
T
O
S

Islândia
Nigéria
Croácia
Islândia
Argentina
Croácia

17/6, DOM, 9h
17/6, DOM, 15h
22/6, SEX, 9h
22/6, SEX, 15h
27/6, QUA, 15h
27/6, QUA, 15h

Grupo EBRA COS SUISER
Costa Rica

Brasil
Brasil

Sérvia
Sérvia
Suíça

___x___
___x___
___x___
___x___
___x___
___x___

Brasil |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Costa Rica |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Sérvia |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Suíça |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |

P
O
N
T
O
S

Sérvia
Suíça
Costa Rica
Suíça
Brasil
Costa Rica

17/6, DOM, 12h
18/6, SEG, 9h
23/6, SÁB, 12h
23/6, SÁB, 15h
27/6, QUA, 11h
27/6, QUA, 11h

Grupo FALE COR SUEMEX
Alemanha

Suécia
Coreia do Sul

Alemanha
Coreia do Sul

México

___x___
___x___
___x___
___x___
___x___
___x___

Alemanha |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Coreia do Sul |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
México |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
Suécia |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |

P
O
N
T
O
S

México
Coreia do Sul
México
Suécia
Alemanha
Suécia

Horários de Brasília
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OITAVAS-DE-FINAL
30/6, sábado, 15h

1º de A

2º de B

30/6, sábado, 11h

1º de C

2º de D

2/7, 2ª-feira, 11h

1º de E

2º de F

2/7, 2ª-feira, 15h

1º de G

2º de H

1º/7, domingo, 11h

1º de B

2º de A

1º/7, domingo, 15h

1º de D

2º de C

3/7, 3ª-feira, 11h

1º de F

2º de E

3/7, 3ª-feira, 15h

1º de H

2º de G

QUARTAS-DE-FINAL

6/7, 6ª-feira, 11h

7/7, sábado, 11h

7/7, sábado, 15h

6/7, 6ª-feira, 15h

10/7, 3ª-feira, 15h

1º de A

2º de B

11/7, 4º-feira, 15h

1º de A

2º de B

SEMIFINAIS

DISPUTA DO 3º LUGAR
14/07, sábado, 11h

FINAL
15/07, domingo, 12h
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Brasil de roupa nova
Depois da derrota na final de

1950, o uniforme branco do Bra-
sil, por superstição, foi abando-
nado. A CBD promoveu um con-
curso para escolher a nova rou-
pagem da seleção e o vencedor
foi o gaúcho Aldyr Garcia Sch-
lee, com o modelo que é usado
até hoje: camisa amarela e cal-
ção azul.

E a camisa azul do uniforme
reserva? Essa foi meio que por
acaso. Brasil e Suécia decidiri-
am a Copa de 1958, na Suécia,
e as duas equipes usavam ca-
misas amarelas. Por sorteio, fi-
cou definido que o Brasil teria
que usar o uniforme número 2.
Falaram em resgatar o unifor-
me branco, mas prevaleceu o
“medo” de que a antiga farda
desse azar. Optaram então pela
cor azul. Um jogo de camisas

dessa cor foi comprado em Es-
tocolmo e os brasões costura-
dos nas novas peças. O chefe
da delegação, Paulo Machado
de Carvalho, animou os jogado-
res. “Vamos ganhar! Azul é a
cor do manto de Nossa Senho-

ra Aparecida”, bradou, lembran-
do da santa padroeira do Brasil.
De azul, o Brasil goleou a Sué-
cia por 5 x 2 e conquistou seu
primeiro título. A camisa azul
virou oficialmente o segundo
uniforme da Seleção Brasileira.

O Brasil com o uniforme “canarinho” na final de 1962

Já houve ocasiões em Co-
pas do Mundo em que dois ti-
mes tinham camisas idênticas
e o jeito foi improvisar, com
uma das equipes pegando em-
prestado o uniforme de algum
clube local. Em 1950, no Mun-
dial realizado no Brasil, isso
aconteceu. Suíça e México se
enfrentariam em Porto Ale-
gre, com os suíços de verme-
lho e os mexicanos de grená
(não se sabe porque o Méxi-
co não usou o tradicional ver-
de). Para não ter confusão, os
mexicanos usaram as camisas
do Cruzeiro daquela cidade,
com listras verticais brancas
e azuis.

Em 1950, México
usou azul e branco
do Cruzeiro (do RS)

2018 - Telstar 18

1986
Azteca

1990
Etrusco Unico

1994
Questra

1998
Tricolore

2002
Fevernova

2006
Teamgeist

2010
Jabulani

2014
Brazuca

1962
Mr. Crack

1966
Challenge

1970
Telstar

1974
Telstar Durlast

1978
Tango

1982
Tango España

1930
Modelo T

1934
Federale

1938
Allen

1950
Superball Duplo T

1954
World Champion

1958
Top Star

As bolas de todas
as Copas

A bola da discórdia. Na final da Copa de 1930, a rivalidade
entre Uruguai e Argentina envolveu até a questão de qual bola
seria usada na decisão, já que cada um queria a fabricada em
seu país. O árbitro belga John Langenus decidiu que cada bola
seria usada em uma etapa. No primeiro tempo, a Argentina, com
a sua Tiento, venceu por 2 a 1. No segundo, com a Modelo T, os
anfitriões viraram para 4 x 2 e conquistaram o título.

Números nas camisas. A numeração nas camisas dos jogado-
res só apareceu na Copa de 1950. A partir de 1954, a numeração
passou a ser fixa, ou seja, um atleta usaria o mesmo número em
toda a competição. Só em 1994 as camisas passaram a trazer o
número também na frente e o nome do jogador nas costas.

Na Copa de 1950, o chileno Livingstone foi o primeiro go-
leiro a usar camisa de mangas curtas.
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O único técnico bicampeão
O italiano Vitorio Pozzo é o

único técnico bicampeão da
Copa do Mundo, tendo vencido
em 1934 e 1938. Mais vitorioso
treinador da Azzurra, conquistou
também o ouro na Olimpíada de
1936, sendo o único técnico cam-
peão da Copa e dos Jogos.

Após curtas passagens ante-
riores, Pozzo engatou a jornada
vitoriosa e tornou-se o mais lon-
gevo treinador da seleção italia-
na, de 1929 a 1948. Ele também
foi jornalista esportivo. Pozzo com a taça, em 1938: duas Copas e uma Olimpíada

Quina
Dois técnicos comandaram cinco seleções diferentes em Co-

pas do Mundo. O primeiro a alcançar tal feito foi o sérvio Bora
Milutinovic, em cinco edições seguidas, à frente do México (1986),
Costa Rica (1990), Estados Unidos (1994), Nigéria (1998) e China
(2002). O brasileiro Carlos Alberto Parreira também dirigiu as se-
leções de cinco países, em seis Copas: Kuwait (1982), Emirados
Árabes (1990), Brasil (1994 e 2006), Arábia Saudita (1998) e África
do Sul (2010). Com seis participações, Parreira é o recordista de
Copas como técnico.

Demitido. Em 1998, comandando a Arábia Saudita, Parreira
tornou-se o primeiro técnico demitido durante uma Copa, após duas
derrotas nos dois primeiros jogos.

Mais jogos e mais vitórias
O alemão Helmut Schön é o

técnico com mais jogos em Co-
pas do Mundo: 25, entre as edi-
ções de 1966 e 1978. Ele tam-
bém é o treinador recordista em

número de vitórias: 16. Em toda
sua história, a Alemanha teve
apenas dez técnicos: Otto Nerz
(1923-1936), Sepp Herberger
(1936-1964), Helmut Schön
(1964-78), Jupp Derwall (1978-

1984), Franz Beckenbauer
(1984-1990), Berti Vogts (1990-
1998), Erich Ribbeck (1998-
2000), Rudi Völler (2000-2004),
Jürgen Klinsmann (2004-2006)
e Joachim Löw (desde 2006).

Entre os brasileiros. Pela Seleção Brasileira,
Zagallo é o técnico recordista de jogos em Co-
pas, com 20, nas edições de 1970, 1974 e 1998.
Felipão tem 21 partidas, mas sete delas por Por-
tugal. E Parreira tem 23, sendo 12 pelo Brasil.

Zagallo é o treinador com mais vitórias pela Se-
leção em Copas, com 13. Felipão tem 14, mas
quatro delas com Portugal.

Os mais jovens e os mais
velhos. O treinador mais ve-
lho em uma Copa do Mundo
foi o alemão Otto Rehhagel,
que comandou a seleção da
Grécia contra a Argentina aos
71 anos e 317 dias, na edição
de 2010. O uruguaio Óscar Ta-
bárez vai chegar perto: ele es-
treia no Mundial da Rússia aos
71 anos e 134 dias.

Já o técnico mais jovem em
uma Copa foi o argentino Juan
Jose Tramutola, com 27 anos
e 267 dias quando estreou na
Copa de 1930.

Entre os campeões, o téc-
nico mais jovem é o uruguaio
Alberto Suppici, na Copa de
1930, com 31 anos e oito me-
ses. Ele tinha apenas seis dias
a mais que seu jogador mais
velho, o meia Scarone.

E o técnico campeão mais
velho na história das Copas é
o alemão Helmut Schön, em
1974, aos 58 anos e nove me-
ses. O italiano Marcello Lippi,
em 2006, foi campeão aos 58
anos e dois meses.

Jogando e treinando
O brasileiro Zagallo e o ale-

mão Beckenbauer são os úni-
cos a serem campeões como
jogador e como treinador. Za-
gallo ganhou como jogador em
1958 e 1962 e como técnico em
1970. Beckenbauer venceu jo-
gando em 1974 e como técni-
co em 1990. Zagallo ainda foi
campeão como assistente téc-
nico em 1994, possuindo então
quatro títulos no total, sendo o
maior vencedor contando to-

dos os cargos. Ele ainda foi vi-
ce-campeão como técnico em
1998.

O técnico Zagallo em 1970
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MADEIREIRA  MEDALHA  MILAGROSA

Av. N. Sra. do Desterro, 777 - Jd.Esplanada / Manhattan
Fone: 3336-7526 - madeiramedalha@hotmail.com

Tábuas de roxinho, vigotas, caibros, portas, portais,
alizares, moirões, forro, madeirite, eucalipto tratado

Av. Guilherme Ferreira, 1910 - (34) 3338-2473 / 3312-2561

   M VeículosV
- Compra
- Vende
- Troca

Arroz e Feijão
CASA GRANDE
não podem faltar

em sua mesa!

3311-3939

Maior sequência invicto. O treinador que
detém o recorde de vitórias seguidas em Copas
do Mundo é Felipão, com 11 (sete pelo Brasil
em 2002 e quatro por Portugal em 2006). O
brasileiro ostenta também a maior série invicta,
com 12 jogos (as 11 vitórias citadas mais um
empate por Portugal).



Os recordes de Pelé
Só um jogador tem três títulos de Copa

do Mundo: Pelé, campeão em 1958, 1962 e
1970 (na Copa de 1962, ele se machucou
na segunda rodada e não jogou mais, por
isso, não disputou a final).

Pelé é o mais novo campeão em uma
Copa, vencendo na Suécia com 17 anos e
249 dias. Naquele Mundial, também se tor-
nou o mais jovem a fazer um gol em Copa
(contra o País de Gales, na vitória de 1 x 0
pelas quartas-de-final, aos 17 anos e 239
dias); o mais novo a fazer um hat-trick (três
gols no mesmo jogo), contra a França, na
vitória de 5 x 2 na semifinal, cinco dias de-
pois; e o mais novo a fazer gol em uma fi-

nal, dali a mais cinco dias, quando marcou
dois na vitória de 5 x 2 contra a Suécia. Aos
21 anos, ele tornou-se o mais jovem bicam-
peão, no Chile em 1962.

Pelé também é um dos únicos a fazer
gols em quatro Copas, um dos poucos que
tem três gols em finais e que marcou gol
em duas finais.

Pelé na Copa de 1970, quando ganhou
seu terceiro título

O campeão mais velho
O goleiro italiano Dino Zoff é

o atleta mais velho a ser cam-
peão, bem como o capitão mais
velho a erguer a taça. Ele con-
quistou o título na Espanha, em
1982, com 40 anos e 133 dias.

Djalma veterano
O lateral-direito Djalma Santos tinha 37

anos quando jogou sua quarta Copa, em
1966, sendo o mais velho brasileiro a dis-
putar um Mundial.

No outro extremo, também naquele
Mundial o atacante Edu tornou-se o mais
jovem brasileiro convocado para uma
Copa, com 16 anos, no entanto, não che-
gou a entrar em campo naquela edição.

Djalma Santos:
Copa com 37 anos

O mais jovem. O meia-ata-
cante Norman Whiteside, da Ir-
landa do Norte, é o atleta mais
jovem a jogar uma Copa, com

17 anos e 41 dias no Mundial de
1982, na Espanha. Ele superou
o recorde de Pelé (17 anos e 235
dias na Copa de 1958).

Vovôs. O goleiro colombiano Faryd Mondragón completou
43 anos durante a Copa de 2014, tornando-se o jogador mais
velho a disputar o Mundial, superando o atacante camaronês
Roger Milla, que tinha 42 anos na edição de 1994. Porém, o
recorde de Mondragón deve ser quebrado na Copa de 2018 pelo
goleiro egípcio Essam El-Hadary, de 45 anos.

20 anos de intervalo. Mondragón esteve na Copa de 1994,
como reserva, e de 1998, como titular. Em 2014, era reserva, e
entrou em campo contra o Japão, no terceiro jogo da primeira
fase, substituindo o titular Ospina, para quebrar o recorde de
Milla. Entre sua primeira e última Copa, foram 20 anos, um re-
corde.

Antes e depois da Guerra
Somente dois atletas atuaram nas Copas de 1938 e 1950: o

sueco Erik Nilsson e o suíço Alfred Bickel, os únicos que joga-
ram antes e depois da Segunda Guerra Mundial.

O único presente em três finais
O brasileiro Cafu é o único jogador a disputar três finais de

Copa do Mundo. Outros atletas também estavam entre os convo-
cados em seleções que chegaram a finais em três Copas, mas só
o lateral-direito do Brasil entrou em campo em três decisões.

O brasileiro que mais jogou. Cafu é também o brasileiro que
mais jogou em Copas, com 20 partidas. É ainda o brasileiro com
mais vitórias: 16.

Quem mais venceu. No Mundial de 2014, o atacante alemão
Miroslav Klose superou Cafu e tornou-se o atleta com mais vitórias
em Copas, com 17 triunfos.

Cafu ergue a Taça na final de 2002

Zoff: campeão aos 40 anos

Mais vezes entrando no decorrer do jogo
O brasileiro Denilson é o reserva que mais vezes entrou no

decorrer do jogo em Copas do Mundo. O meia-atacante saiu do
banco e foi à campo em 11 partidas, nas edições de 1998 e 2002.

Dupla imbatível
Com Pelé e Garrincha jogando juntos,

a Seleção Brasileira nunca foi derrotada.
Foram 36 vitórias e quatro empates.

Junho de 2018REPLAY • www.jornalreplay.netJOGADORES16



Preguinho, o pioneiro
Ele foi o primeiro capitão do Brasil na história das Copas. E

também o autor do primeiro gol do Brasil em uma Copa do Mun-
do. Preguinho, meia-atacante do Fluminense, marcou o gol brasi-
leiro na derrota de 2 x 1 pra Iugoslávia, na estreia no Mundial de
1930, no Uruguai.

Pois é, o Brasil iniciou com derrota sua história nas Copas. Com
o placar de 2 x 0 para a Iugoslávia, Preguinho descontou de cabe-
ça. No segundo jogo, a primeira vitória brasileira, ele fez mais dois,
na goleada de 4 x 0 contra a Bolívia.

Preguinho, apelido de João Coelho Netto, era um multiatleta:
praticou nove modalidades além do futebol, conquistando títulos
no basquete, atletismo, vôlei e natação.

No futebol, participou da campanha do tri estadual do Flumi-
nense em 1936-37-38. Foi o artilheiro do campeonato em 1928 e
1932,  com 16 e 21 gols, respectivmente.

Em 1925, entrou na piscina já pensando no futebol: depois de
nadar os 600m e ajudar o Flu a ser tricampeão estadual de nata-
ção, pegou um táxi até as Laranjeiras, chegando a tempo de jogar
contra o São Cristóvão e ganhar o Torneio Início.

O capitão do Brasil, Preguinho (de branco), e o capitão da
Iugoslávia, Ivkovic, com o trio de arbitragem na estreia das

seleções em 1930. O árbitro uruguaio Anibal Tejada, ao
centro, e um dos bandeirinhas usam paletós do Fluminense.
Segundo consta, seria um presente entregue por Preguinho

Três nações diferentes. Por causa da desintegração e con-
sequente formação de novos países, o meia Dejan Stankovic de-
fendeu três seleções diferentes em Copas do Mundo, sendo o úni-
co atleta a ter tal marca. Ele jogou pela Iugoslávia em 1998; pela
Sérvia e Montenegro em 2006; e pela Sérvia em 2010.

Dupla face. O meia Robert Prosinecki é o único jogador a fa-
zer gols em Copas por países diferentes. Em 1990, pela Iugoslá-
via, marcou um na vitória por 4 x 1 sobre os Emirados Árabes. Em
1998, defendendo a Croácia, fez um nos 3 x 1 contra a Jamaica e
mais um nos 2 x 1 contra a Holanda, na decisão do 3º lugar.

Brasileiro campeão
Um ex-jogador da Portuguesa e do Corinthians é o primeiro

brasileiro campeão de uma Copa. O ponta-direito Amphilóquio
Guarisi Marques, o Filó, integrou a seleção italiana que ganhou o
Mundial de 1934. Filho de mãe italiana, o jogador se naturalizou
e defendeu a Azzurra com o nome de Guarisi.

Filó, que jogou na Seleção Brasileira ao lado de Friedenreich,
começou na Portuguesa, passou pelo Paulistano e depois pelo
Corinthians, de onde se transferiu para a Lazio, onde jogou entre
1931 e 1937. A Itália campeã em 1934 tinha ainda Luis Monti e
Atilio Demaria, vice-campeões pela Argentina em 1930.
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Mazzola, no Brasil e na Itália
A história das Copas tem casos de atletas que jogaram por

um país após terem defendido outra nação em uma edição ante-
rior. Um desses “vira-casacas” é o brasileiro José João Altafini,
o Mazzola.

O atacante do Palmeiras jogou pelo Brasil em 1958 (inclusive
fazendo, contra a Áustria, na estreia, o primeiro gol da vitoriosa
campanha) e pela Itália em 1962, já como atleta do Milan, tendo
cidadania italiana.

Nas primeiras Copas, após atuar por um país, o atleta podia
defender outra seleção se naturalizando, algo que foi proibido
após o Mundial de 1962. Posteriormente, outros casos de “vira-
casacas” aconteceram, mas devido à dissolução de países que
viriam a originar outras nações.

Serviços em ônibus, micro urbano,
rodoviário e veículos leves

Parte elétrica em geral e baterias
R. José Sebastião de Mello, 444 - Gameleiras
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Cinco vezes na Copa
Três atletas detém o recorde

de mais Copas do Mundo, com
5 cada: o goleiro mexicano An-
tonio Carbajal (de 1950 a 1966),
o meia e líbero alemão Lothar
Matthaus (de 1982 a 1998) e o
goleiro italiano Gianluigi Buffon
(de 1998 a 2014).

Carbajal e Matthaus jogaram
cinco Copas, enquanto Buffon
foi reserva na primeira. Como a
Azzurra não se classificou para
a edição de 2018, o italiano per-
deu a chance de ir ao seu sexto
Mundial.

Por outro lado, o zagueiro
mexicano Rafa Márquez apare-
ce na lista de pré-convocados

Maior número de jogos
Nas cinco edições em que participou, Matthaus atingiu o re-

corde de 25 jogos disputados em Copas.

Mais tempo jogado
O defensor italiano Paolo Maldini, que disputou quatro Copas,

é quem tem mais tempo decorrido jogado: 2.217 minutos. Na
edição de 2002, ele superou Matthaus, que tem 2.052 minutos
jogados.

para a Copa da Rússia e pode
entrar pro seleto grupo de atle-
tas com cinco participações.

O mexicano Carbajal, o alemão Matthaus e o italiano Buffon: cinco Copas cada

Mais vezes capitão
O zagueiro mexicano Rafa Márquez disputou em 2014 seu

quarto Mundial como capitão, um recorde. Em número de jogos,
o argentino Maradona é quem mais usou a faixa de capitão em
Copas: 16 vezes.

O mais velho e o mais jovem
O capitão mais velho em uma Copa foi o goleiro inglês Peter

Shilton, que tinha 46 anos e 180 dias em sua última partida de
1990. O mais jovem foi o goleiro Tony Meola, dos Estados Uni-
dos, com 21 anos e 109 dias no jogo contra a Tchecoslováquia,
em 1990.
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Zenga, mais tempo ileso

A maior defesa. A defesa do inglês Gor-
don Banks em uma cabeçada de Pelé, em
1970, foi eleita a maior de todas as Copas.
Pelé cabeceou para baixo, com a força de
um chute, no canto, a bola ainda quicou, e
Banks, mostrando  incríveis reflexo e agili-
dade, conseguiu desviar com um tapinha.
“Banks reverenciou o Rei com uma defe-
saça”, foi a manchete de um jornal mexica-
no saudando a jogada.

Banks e a defesaça

Recorde de defesas. Na Copa de 2014, no Brasil, o goleiro
Tim Howard, dos Estados Unidos, fez 16 defesas no jogo com a
Bélgica, um recorde desde que essa estatística passou a ser com-
putada, em 1966. A partida, pelas oitavas-de-final, foi decidida na
prorrogação, o que ajudou o recorde a ser quebrado. Howard su-
perou a marca do peruano Ramón Quiroga, que na Copa de 1978
fez 13 defesas e segurou o 0 x 0 contra a Holanda. Apesar das

Só para os pênaltis. Na Copa de 2014,
uma situação inédita nas quartas-de-final
entre Holanda e Costa Rica. Com a partida
empatada em 0 x 0, o goleiro reserva Krul,
da Holanda, substitui Cillessen no fim da
prorrogação, entrando só para a disputa dos
pênaltis. E dá certo: Krul defende duas co-
branças e a Laranja vai para as semifinais.

Todos jogam. Também em 2014, na dis-
puta do 3º lugar contra o Brasil, a Holanda
substitui no fim do jogo Cillessen por Vorm.
Assim, torna-se a primeira seleção a usar
todos os 23 atletas convocados numa Copa.

intervenções de
Howard, a Bélgica
venceu por 2 x 1.
O guardião ameri-
cano minimizou o
seu feito. “Eles me
trouxeram para
isso”, disse.

 Howard: 16 defesas

Os mais presentes. O brasileiro Taffarel e o alemão Maier
são os goleiros com mais partidas em Copas, com 18 cada.

Os mais vazados
O mexicano Carbajal e

o saudita Al-Deayea são
os goleiros que mais so-
freram gols em Copas do
Mundo, com 25 cada.

O arqueiro da Arábia
Saudita tem média pior.
Carbajal disputou cinco
edições e 11 jogos. Já Al-
Deayea, convocado para
quatro Copas, jogou em
três delas, disputando
dez partidas. Al-Deayea: 25 gols em dez jogos
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Mais tempo sem sofrer gols
O goleiro italiano Walter Zenga detém o recorde de mais tempo

sem tomar gols em Copa do Mundo. No Mundial de 1990, o ar-
queiro passou 517 minutos sem ser vazado.

O pódio é completado pelo inglês Shilton (502 minutos entre
1982 e 1986) e pelo argentino Romero (485 minutos em 2014). O

Zenga: paredão em 1990

recorde brasileiro é de Leão, que
em 1978 ficou 458 minutos sem
ser batido, a sexta melhor mar-
ca no geral.

Inexpugnáveis
Os goleiros com mais par-

tidas sem sofrer gols em Co-
pas são o inglês Shilton e o
francês Barthez, com 10 jo-
gos ilesos cada.



A melhor nos pênaltis

Inglaterra, a pior
Já a Inglaterra é a pior em

disputas de pênaltis em Copas:
três séries, três derrotas, erran-
do metade dos 14 tiros que ba-
teu.

A Itália também tem três der-
rotas, mas, após três revezes se-

A Alemanha é a melhor em
disputas de pênaltis em Copas
do Mundo. Em quatro séries,
venceu todas, com 18 cobran-
ças efetuadas e só uma desper-
diçada, um aproveitamento de
94,5%.

A última disputa foi em 2006,
contra a Argentina, que como a
Alemanha tinha até então três
vitórias em três séries. Na oca-
sião, o arqueiro Jens Lehmann
defendeu duas cobranças, gra-

ças às dicas do treinador de go-
leiros Andreas Köpke, que pas-
sou uma “cola” com os cantos
preferidos dos batedores argen-
tinos.

O bilhete, escrito num cartão
de hotel, foi leiloado posterior-
mente por um milhão de euros
por uma companhia energética,
em um programa de TV de uma
emissora pública alemã, cuja ar-
recadação é voltada para proje-
tos beneficentes para crianças.O goleiro Lehmann defende: “cola” preciosa

guidos (em 1990, 1994 e 1998),
acabou com o trauma na final
de 2006. Aliás, a Itália partici-
pou das duas únicas finais deci-
didas nos pênaltis: perdeu em
1994, contra o Brasil, e venceu
em 2006, contra a França.

Fora. Em 1982, o italiano Cabrini  tornou-se o primeiro - e ainda
único - a bater um pênalti pra fora em uma final de Copa (contando
só o tempo normal), na decisão contra a Alemanha Ocidental. Mas
não fez falta: apesar do erro quando o jogo estava 0 x 0, a Itália
venceu por 3 x 1 e conquistou o título.
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Recordistas. O argentino Goycochea e o alemão Schuma-
cher são os recordistas de defesas em disputas de pênaltis em
Copas, com quatro cada. Goycochea e o brasileiro Taffarel não
foram vazados em cinco tiros (Taffarel: três defesas, dois chu-
tes fora; Goycochea: quatro defesas, um chute no travessão).

Três de uma vez. O português Ricardo é quem mais defen-
deu pênaltis em uma única série. Ele pegou três cobranças con-
tra a Inglaterra, em 2006, levando Portugal à semifinal.

Na marca da cal. Em 1990, um fato inédito em Copas do
Mundo: as duas semifinais foram decididas nos pênaltis. A Ar-
gentina tirou a Itália; e a Alemanha derrotou a Inglaterra. Na
final, a Alemanha venceu a Argentina por 1 x 0 no tempo nor-
mal, com um gol de... pênalti.



Festival de gols

Dois pro lado errado
Estados Unidos 3 x 2 Portugal, em 2002,

é a única partida de Copa do Mundo com
dois gols contra, sendo um para cada time.

O português Jorge Costa marca
a favor dos EUA, e o americano
Jeff Agoos marca a favor de Por-
tugal.

Muitos gols
A Copa de 1950, na Suíça, foi a que teve a maior média de gols:

foram 140 em 26 jogos, a única edição com média superior a cinco
gols por partida.

No total de gols marcados, as Copas de 1998 e 2014 são as
recordistas, com 171. Esses Mundiais já tinham 64 jogos, dando a
boa média de 2,67 tentos por partida.

A pior média da história foi na Copa de 1990, quando, em 52
jogos, aconteceram 115 gols, média de 2,21 por partida.

As Copas de 1930 e 1934 foram as que tiveram menos gols: 70
em cada. Mas eram menos jogos: 18 em 1930 (média de 3,89) e
17 em 1934 (média de 4,12).

O primeiro
A honra de ser o autor do primeiro gol da história das Copas é

do francês Lucien Laurent. Foi na vitória de 4 x 1 contra o Méxi-
co, em 1930, no Uruguai. Aos 19 minutos, ele abriu o placar após
um cruzamento, chutando da entrada da área. Laurent nunca mais
marcou em Copas.

Mil, dois mil...
Já foram marcados 2379 gols

em Copas do Mundo. O centési-
mo gol foi do alemão Edmund
Conen, em 1934, na Itália, na vi-
tória de 5 x 2 contra a Bélgica. O
milésimo aconteceu em 1978, na
Argentina, marcado pelo holandês
Rob Rensenbrink, de pênalti, na
derrota de 3 x 2 contra a Escó-
cia. O gol 2000 saiu na Copa de
2006, na Alemanha, marcado pelo
sueco Marcus Allback, no empa-
te por 2 a 2 com a Inglaterra.

11 segundos
O turco Hakan Sukur é o autor do

gol mais rápido de todas as Copas.
Na decisão do 3º lugar contra a Co-
reia do Sul, em 2002, ele marcou aos

O reserva mais rápido
O dinamarquês Sand foi o autor do gol mais rá-

pido de um reserva na história das Copas. Em 1998,
apenas 16 segundos após entrar em campo, Sand
marcou na vitória por 4 x 1 sobre a Nigéria.

11 segundos. Sukur superou a marca
de Masek, da Tchecoslováquia, que
tinha marcado com 15 segundos con-
tra o México, no Mundial de 1962.

O francês Laurent, autor do histórico primeiro gol

Mais gols de substitutos
A Copa de 2014 tem o recor-

de de gols marcados por reser-
vas. Foram 32 tentos anotados
por jogadores que vierem do ban-
co de suplentes.

Os gols mais tardios
Dois jogadores marcaram aos 120 minutos em jogos de Copa, ou seja, aos 15 minutos

do segundo tempo da prorrogação: o italiano Del Piero, fazendo o segundo tento da Itália
na vitória de 2 x 0 contra a Alemanha, na semifinal em 2006; e o argelino Djabou, descon-
tando na derrota de 2 x 1 para a Alemanha, nas oitavas-de-final de 2014.

Em jogos sem prorrogação, o gol mais tardio foi do português Varela,
no empate de 2 x 2 com os Estados Unidos, na primeira fase de 2014: ele
deixou tudo igual aos 95 minutos, ou seja, aos 50 do segundo tempo.

Os gol mais bonitos
E quais os gols mais belos em Copas do

Mundo? Isso fica ao gosto de cada um. Mas,
em diversas eleições, o golaço do argentino
Maradona contra a Inglaterra, em 1986, em
que marca ao arrancar do campo de defe-
sa e sair enfileirando adversários antes de
driblar até o goleiro, já foi escolhido como o
mais bonito de todas as Copas - e algumas
votações apontam o gol também como o
mais bonito de todos os tempos.

Em uma enquete feita em 2002 no site
da Fifa, torcedores elegeram os gols mais
bonitos das Copas, e Maradona foi o cam-
peão de votos. Em segundo lugar, ficou o
gol do inglês Owen, em jogada individual
contra a Argentina, em 1998 - no último

Mundial antes da promoção, portanto, um
lance fresquinho na memória dos internau-
tas -, e em terceiro o gol de Pelé na final de
1958 contra a Suécia, em jogada na qual o
brasileiro mata a bola no peito na área, dá
um chapéu no zagueiro e, sem deixar a bola
cair, finaliza certeiro.

Em 2018, uma nova pesquisa foi feita

entre internautas, mas de forma diferente.
Através da página oficial da Copa do Mun-
do no Facebook, foram disponibilizados 32
gols, em vídeos que “se enfrentavam”, como
num mata-mata. Os mais votados de cada
confronto continuavam na disputa.

Na final, o mexicano Manuel Negrete foi
o campeão, pelo seu gol contra a Bulgária,
em 1986. Ele tabela na entrada da área e,
com a bola no alto, salta a um metro e meio
do chão e emenda um voleio no canto. Ne-
grete superou na final o brasileiro Éder e
seu gol contra a União Soviética, em 1982 -
no lance, Paulo Isidoro toca, Falcão faz o
“corta-luz” deixando a bola passar e Éder
levanta a bola para mandar uma bomba da
meia-lua no ângulo.

O voleio de Negrete em 1986
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Mais gols contra
A Copa de 1998 foi a que

teve mais gols contra.
Foram seis no total.



Cinco em um jogo. Na vitória de 6 x 1 da Rússia contra Ca-
marões, em 1994, Oleg Salenko marcou cinco gols, recorde em
um só jogo em Copas.

51 hat-tricks. Na história das Copas já aconteceram 51 “hat-
tricks”, expressão usada quando um jogador faz três ou mais gols
em uma partida. Desses, um foi do russo Salenko, com cinco gols;
seis foram de atletas que marcaram quatro gols; e os demais fo-
ram de jogadores que fizeram três gols.

Quem fez quatro gols em um jogo
• Willimowski (Polônia), em 1938: Brasil 6 x 5 Polônia
• Ademir (Brasil), em 1950: Brasil 7 x 1 Suécia
• Kocsis (Hungria), em 1954: Hungria 8 x 3 Alemanha
• Fontaine (França), em 1958: França 6 x 3 Alemanha
• Eusébio (Portugal), em 1966: Portugal 5 x 3 Coreia do Norte
• Butragueño (Espanha), em 1986: Espanha 5 x 1 Dinamarca

Klose, o maior artilheiro
O alemão Miroslav Klose é o

maior artilheiro das Copas. Em
2014, no Brasil, ele fez dois gols
e chegou a 16 no total, superan-
do o brasileiro Ronaldo, que tem
15 – e tinha superado o alemão
Gerd Müller na Copa da Alema-
nha, em 2006.

O 16º gol de Klose foi justa-
mente contra o país do ex-re-
cordista de gols, o Brasil, na go-
leada de 7 x 1 na semifinal.

Em quatro continentes
Além de se tornar um dos

poucos atletas a fazer gols em
quatro Copas diferentes, Klose
é o único a marcar em quatro
continentes. Em 2002, fez cinco
gols (todos de cabeça) na Ásia;
em 2006, mais cinco na Europa;
em 2010, quatro na África; e em
2014, dois na América.

Nas quatro edições que dis-
putou, Klose conseguiu quatro
pódios: prata na primeira, bron-
ze nas duas seguintes e o ouro
na última.

Klose comemora, contra o Brasil, seu 16º gol em Copas

13 em uma Copa. O re-
cordista de gols em uma Copa
é o francês Just Fontaine, que
marcou 13 vezes em 1958, em
seis partidas. Segundo a Fifa,
o atacante, nascido no Mar-
rocos, fez sete gols de pé di-
reito, cinco de pé esquerdo e
um de cabeça. Como prêmio
pela artilharia do Mundial, ele
recebeu um rifle de caça, seu
segundo esporte favorito.

Os maiores artilheiros das Copas
Jogador Gols
Klose (Alemanha) ................. 16
Ronaldo (Brasil) .................... 15
Gerd Müller (Alemanha) ......... 14
Fontaine (França) ................. 13
Pelé (Brasil) ......................... 12
Kocsis (Hungria) ................... 11
Klinsmann (Alemanha) .......... 11
Rahn (Alemanha) .................. 10
Cubillas (Peru) ...................... 10
Lato (Polônia) ....................... 10
Lineker (Inglaterra) ................ 10
Batistuta (Argentina) ............. 10
Thomas Müller (Alemanha) .... 10

Gols em quatro Copas. Apenas três atletas mar-
caram gols em quatro Copas do Mundo: o brasileiro
Pelé e os alemães Seeler e Klose. Pelé e Seeler
marcaram nas mesmas edições (1958/62/66/70), e
Klose marcou em 2002, 2006, 2010 e 2014.

Três jogadores que fizeram gols nas três últimas
edições podem entrar para esse grupo: o português
Cristiano Ronaldo, o australiano Tim Cahill e o mexi-
cano Rafa Márquez. Ronaldo é nome certo na sele-
ção portuguesa, enquanto Cahill e Márquez estão
na lista de pré-convocados (a relação definitiva deve
ser entregue à Fifa até 4 de junho).

O alemão Thomas Müller é o único ainda na ativa entre
os maiores goleadores. Ele fez cinco gols em 2010 e
cinco em 2014. Será que em 2018 alcança Klose?

Fontaine: recorde

A Copa de 2006 foi a
única que não teve

nenhum “hat-trick”.

Duas vezes. Quatro joga-
dores fizeram dois hat-tricks
cada em Copas do Mundo: o
húngaro Kocsis (1954), o fran-
cês Fontaine (1958), o alemão
Gerd Müller (1970) e o argen-
tino Batistuta, o único a con-
seguir o feito em duas edições
diferentes, em 1994 e 1998.

........................................................................................................................
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O Furacão da Copa
Jairzinho consagrou-se no

Mundial de 1970, fazendo gol em
todos os jogos da campanha do
título brasileiro no México. O
“Furacão da Copa” marcou sete
gols em seis partidas. Outros
atletas já fizeram gol em todos
os jogos que disputaram em Co-
pas, como o uruguaio Ghiggia
(quatro gols em quatro partidas
em 1950), mas nenhum dispu-
tando pelo menos seis jogos e
sendo campeão. Jairzinho marca contra a Itália, na final de 1970

Dos dois lados
O holandês Brandts é o único

jogador a marcar gols por dois
times na mesma partida em uma
Copa. Em 1978, contra a Itália,
ele abriu o placar com um gol
contra e depois marcou do lado
certo, empatando. De virada, a
Holanda ganhou por 2 x 1.

O brasileiro Ronaldo e o
alemão Klose são os atletas
com mais jogos fazendo pelo
menos um gol: 11 cada.
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Reserva apressado
Na goleada de 10 x 1 de Hun-

gria contra El Salvador, na Copa
de 1982, Laszlo Kiss tornou-se
o primeiro reserva a fazer um
hat-trick. E foi a trinca mais
rápida de todas, em sete minu-
tos, com o primeiro gol de Kiss

aos 24 e o terceiro aos 31 minu-
tos do segundo tempo.

O hat-trick mais rápido con-
tando do início do jogo ao ter-
ceiro gol é do austríaco Probst,
em 24 minutos, nos 5 x 0 contra
a Tchecoslováquia, em 1954.

Descalço
O brasileiro Leônidas, o Diamante Negro,

autor de três gols no confronto com a Polônia,
em 1938, fez um com o pé descalço.

Segundo o próprio jogador contou, sua chu-
teira tinha arrebentado e, enquanto não arru-
mavam outra, ele foi pra área aproveitar uma
falta e, pegando um rebote, marcou sem o cal-
çado. O juiz não percebeu e o gol foi validado.

Dizem que o jogo foi disputado num campo enlameado, e, como
as meias do Brasil eram pretas, o árbitro não teria notado a irregu-
laridade, mas filmagens da partida mostram que o campo não ti-
nha poças, pelo menos não a ponto de ter barro até as pernas dos
jogadores.

Gols em duas finais. Ape-
nas quatro jogadores fizeram
gol em duas finais de Copa do
Mundo: os brasileiros Vavá (em
1958 e 1962) e Pelé (1958 e
1970), o alemão Breitner (1974
e 1982) e o francês Zidane
(1998 e 2006).

Mais gols em finais. Qua-
tro jogadores fizeram três gols
em finais: os brasileiros Vavá
(dois em 1958 e um em 1962)
e Pelé (dois em 1958 e um em
1970),  o inglês Hurst (três em
1966) e o francês Zidane (dois
em 1998 e um em 2006).
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Hat-trick na final
O inglês Hurst é, até hoje, o único a marcar três gols em uma

final de Copa. Na vitória de 4 x 2 sobre a Alemanha em 1966,
ele fez um no tempo normal e dois na prorrogação. Além de
contar com o tempo extra, o atacante foi “ajudado” pela arbi-
tragem, já que, no segundo gol, na verdade a bola não entrou.

Mais gols em uma derrota
O único jogador a fazer quatro gols em um jogo de Copa e

sair derrotado foi o polonês Ernst Willimowski, que não evitou a
vitória do Brasil por 6 x 5, na primeira fase (oitavas-de-final) de
1938, em jogo decidido na prorrogação, após empate de 4 x 4 no
tempo normal. Até hoje, ele é o atleta que mais fez gols em um
jogo contra a Seleção Brasileira.

As melhores médias
Mas o polonês não é apenas o dono da marca de mais gols

em uma derrota. Como aquele Mundial era no sistema elimina-
tório desde a primeira fase, Willimowski só disputou um jogo,
detendo assim a incrível média de quatro gols por partida em
Copa do Mundo.

Contando atletas que tenham disputado pelo menos três jo-
gos, dois têm um “empate técnico” de melhor média: o húngaro
Kocsis (11 gols em cinco jogos em 1954, média de 2,2) e o
francês Fontaine (13 gols em seis jogos em 1958, média de 2,16).




