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MUSEU DO FUTEBOL | RAINHA DE COPAS | LOGOTIPO | 

PAREDE 1
0.0_COROA_RAINHAS coroa led neon neon led sobre acrílico não 1 cor parede 120 100 1
0.1_FUNDO_TÍTULO_rainhas adesivo impresso adesivo impresso sim colorido parede 1250 290 1
0.2_LETRA_CAIXA_de_copas_LOGO letra caixa 40mm pvc recortado 40 mm e pintado não 1 cor parede 60 45 7
0.3_LETRA_CAIXA_de_copas_parede_1 letra caiixa 10mm pvc recortado10 mm e pintado não 1 cor parede 120 14 1
0.3a_ADESIVO_filete adesivo recorte adesivo recorte sim 1 cor sobre acrílico 40 6 12
0.4_TEXTO_1 Texto adesivo recorte sim 1 cor parede 80 120 1
0.4_TEXTO_2 Texto adesivo recorte sim 1 cor parede 80 120 1
0.4_TEXTO_3 Texto adesivo recorte sim 1 cor parede 80 120 1
0.5a_placa_gavetas Conteúdo gaveta ps 1mm adesivado sim colorido dentro gaveta 60 40 8
0.5b_Texto_gavetas adesivo recorte adesivo recorte sim 2 cores parede 80 60 1

RAINHAS DE COPAS | MUSEU DO FUTEBOL
STATUS NOME TIPO MATERIAL IMPRESSÃO COR INSTALAÇÃO L (cm) h (cm) Qtd  Unitário  TOTAL OBS
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MUSEU DO FUTEBOL | RAINHA DE COPAS | LOGOTIPO |  PAREDE 1

Lecaborit ut doluptaqui commoditem. Ut rat aut audanistem ea 
et dolo et earumqu atempor emperatiis experestest alit voluptu 
saerit libus dolendam il maximene parum seri dem hicidignis 
estrunt, qui doluptae et laborro molorroUgitatur ma dem 
audaepudit vel et inciam fugias et aut inus eatem 
reris pa con re eium aut ea dic te aut ea ipsuntio 
offi ciis sus nestrum quam rat aspe ommo mo qui 
blabo. Sum, consectur sinctio magnatusci cor ad ut 
audae volorumqui dolorroritem sitia dolorecuscia 
comnihicto et ex et eaquod quo in nonsequae culpa 
cusapiendel ea vent aut fugit, con pliandunt reictis 
aut eumet volenit oditas con comnis aut fugiant 
hilique explabo. Nam facepro blaut inimus doluptur 
maximos aut qui omnisque quibus pro que es 
porecumquid quatia doluptaspis delecab orrorro 
volore nus.

Uptatem quatur alia volorro blab ipsam et eum lit 
ipsunti ut quametur, omnihilla ex es etur aut optat.
Aped quia ad expliberae estio. Landes quid magniat 
urehend itemporrovid ullab iligni doluptin pores 
et ma coriosaes idit volenis desti dolorumquas aut 
quam, to tet mint rem quibea que porae ducimpores 
dolupta dolest offi cim agnatur aces et, omnisci corum

Lecaborit ut doluptaqui commoditem. Ut rat aut audanistem ea 
et dolo et earumqu atempor emperatiis experestest alit voluptu 
saerit libus dolendam il maximene parum seri dem hicidignis 
estrunt, qui doluptae et laborro molorroUgitatur ma dem 
audaepudit vel et inciam fugias et aut inus eatem 
reris pa con re eium aut ea dic te aut ea ipsuntio 
offi ciis sus nestrum quam rat aspe ommo mo qui 
blabo. Sum, consectur sinctio magnatusci cor ad ut 
audae volorumqui dolorroritem sitia dolorecuscia 
comnihicto et ex et eaquod quo in nonsequae culpa 
cusapiendel ea vent aut fugit, con pliandunt reictis 
aut eumet volenit oditas con comnis aut fugiant 
hilique explabo. Nam facepro blaut inimus doluptur 
maximos aut qui omnisque quibus pro que es 
porecumquid quatia doluptaspis delecab orrorro 
volore nus.

Uptatem quatur alia volorro blab ipsam et eum lit 
ipsunti ut quametur, omnihilla ex es etur aut optat.
Aped quia ad expliberae estio. Landes quid magniat 
urehend itemporrovid ullab iligni doluptin pores 
et ma coriosaes idit volenis desti dolorumquas aut 
quam, to tet mint rem quibea que porae ducimpores 
dolupta dolest offi cim agnatur aces et, omnisci corum

Lecaborit ut doluptaqui commoditem. Ut rat aut audanistem ea 
et dolo et earumqu atempor emperatiis experestest alit voluptu 
saerit libus dolendam il maximene parum seri dem hicidignis 
estrunt, qui doluptae et laborro molorroUgitatur ma dem 
audaepudit vel et inciam fugias et aut inus eatem 
reris pa con re eium aut ea dic te aut ea ipsuntio 
offi ciis sus nestrum quam rat aspe ommo mo qui 
blabo. Sum, consectur sinctio magnatusci cor ad ut 
audae volorumqui dolorroritem sitia dolorecuscia 
comnihicto et ex et eaquod quo in nonsequae culpa 
cusapiendel ea vent aut fugit, con pliandunt reictis 
aut eumet volenit oditas con comnis aut fugiant 
hilique explabo. Nam facepro blaut inimus doluptur 
maximos aut qui omnisque quibus pro que es 
porecumquid quatia doluptaspis delecab orrorro 
volore nus.

Uptatem quatur alia volorro blab ipsam et eum lit 
ipsunti ut quametur, omnihilla ex es etur aut optat.
Aped quia ad expliberae estio. Landes quid magniat 
urehend itemporrovid ullab iligni doluptin pores 
et ma coriosaes idit volenis desti dolorumquas aut 
quam, to tet mint rem quibea que porae ducimpores 
dolupta dolest offi cim agnatur aces et, omnisci corum

audaepudit vel et inciam 
fugias et aut inus eatem

audaepudit vel et inciam 
fugias et aut inus eatem

audaepudit vel et inciam 
fugias et aut inus eatem



PAREDE 1
0.0_COROA_RAINHAS coroa led neon neon led sobre acrílico não 1 cor parede 120 100 1
0.1_FUNDO_TÍTULO_rainhas adesivo impresso adesivo impresso sim colorido parede 1250 290 1
0.2_LETRA_CAIXA_de_copas_LOGO letra caixa 40mm pvc recortado 40 mm e pintado não 1 cor parede 60 45 7
0.3_LETRA_CAIXA_de_copas_parede_1 letra caiixa 10mm pvc recortado10 mm e pintado não 1 cor parede 120 14 1
0.3a_ADESIVO_filete adesivo recorte adesivo recorte sim 1 cor sobre acrílico 40 6 12
0.4_TEXTO_1 Texto adesivo recorte sim 1 cor parede 80 120 1
0.4_TEXTO_2 Texto adesivo recorte sim 1 cor parede 80 120 1
0.4_TEXTO_3 Texto adesivo recorte sim 1 cor parede 80 120 1
0.5a_placa_gavetas Conteúdo gaveta ps 1mm adesivado sim colorido dentro gaveta 60 40 8
0.5b_Texto_gavetas adesivo recorte adesivo recorte sim 2 cores parede 80 60 1

PAREDE 1
0.0_COROA_RAINHAS coroa led neon neon led sobre acrílico não 1 cor parede 120 100 1
0.1_FUNDO_TÍTULO_rainhas adesivo impresso adesivo impresso sim colorido parede 1250 290 1
0.2_LETRA_CAIXA_de_copas_LOGO letra caixa 40mm pvc recortado 40 mm e pintado não 1 cor parede 60 45 7
0.3_LETRA_CAIXA_de_copas_parede_1 letra caiixa 10mm pvc recortado10 mm e pintado não 1 cor parede 120 14 1
0.3a_ADESIVO_filete adesivo recorte adesivo recorte sim 1 cor sobre acrílico 40 6 12
0.4_TEXTO_1 Texto adesivo recorte sim 1 cor parede 80 120 1
0.4_TEXTO_2 Texto adesivo recorte sim 1 cor parede 80 120 1
0.4_TEXTO_3 Texto adesivo recorte sim 1 cor parede 80 120 1
0.5a_placa_gavetas Conteúdo gaveta ps 1mm adesivado sim colorido dentro gaveta 60 40 8
0.5b_Texto_gavetas adesivo recorte adesivo recorte sim 2 cores parede 80 60 1

RAINHAS DE COPAS | MUSEU DO FUTEBOL
STATUS NOME TIPO MATERIAL IMPRESSÃO COR INSTALAÇÃO L (cm) h (cm) Qtd  Unitário  TOTAL OBS
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MUSEU DO FUTEBOL | RAINHA DE COPAS | 1988

1988
1.A_1_1_TÍTULO_1988 letra caixa 10mm pvc recortado e pintado não 1 cor sobre chapa expandida 208 241 1
1.A_1_TÍTULO_CHINA_ letra caixa 10mm pvc recortado e pintado não 1 cor sobre chapa expandida 171 58 1
1.A_1a_TITULO_REAL_OFICIAL_ neon  não 1 cor sobre chapa expandida 90 47 1
1.A_1b_SUBTÍTULO_REAL_OFICIAL letra caixa 5mm pvc adesivado envelopado não 1 cor sobre chapa expandida 74 22 1
1.A_2a_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 75 85 1
1.A_2b_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 65 40 1
1.A_2c_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 87 25 1
1.A_2d_TEXTOS_1988_ placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 43 49 1
1.A_2e_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 50 28 1
1.A_3a_Imagens_1988_1 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 34 24 1
1.A_3a_Imagens_1988_2 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 64 45 1
1.A_3a_Imagens_1988_3 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 46 33 1
1.A_3a_Imagens_1988_4 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 76 54 1
1.A_3a_Imagens_1988_5 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 30 23 1
1.A_3a_Imagens_1988_6 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 30 23 1
1.A_3a_Imagens_1988_7 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 65 47 1
1.A_3a_Imagens_1988_8 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 26 37 1
1.A_3a_Imagens_1988_9 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 21 30 1
1.B_4a_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 50 50 1
1.B_4b_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 45 28 1
1.B_4c_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 64 42 1
1.B_4d_TEXTOS_1988_ placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 65 32 1
1.B_4e_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 50 28 1
1.B_5a_Imagens_1988_1 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 60 42 1
1.B_5a_Imagens_1988_2 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 73 51 1
1.B_5a_Imagens_1988_3 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 52 39 1
1.B_5a_Imagens_1988_4 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 46 30 1
1.B_5a_Imagens_1988_5 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 90 60 1
1.B_5a_Imagens_1988_6 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 64 46 1
1.C_6a_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 33 45 1
1.C_6b_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 69 28 1
1.C_6c_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 68 30 1
1.C_6d_TEXTOS_1988_ placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 84 23 1
1.C_7a_Imagens_1988_1 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 50 73 1
1.C_7a_Imagens_1988_2 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 40 29 1
1.C_7a_Imagens_1988_3 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 30 45 1
1.C_7a_Imagens_1988_4 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 71 52 1
1.C_7a_Imagens_1988_5 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 68 46 1
1.C_7a_Imagens_1988_6 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 54 38 1
1.C_7a_Imagens_1988_7 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 54 38 1
1.C_7a_Imagens_1988_8 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 54 38 1
1.C_7a_Imagens_1988_9 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 54 38 1
1.C_7a_Imagens_1988_10 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 69 49 1
1.C_7a_Imagens_1988_11 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 39 44 1
1.C_7a_Imagens_1988_12 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 57 58 1
1.C_7a_Imagens_1988_13 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 49 35 1
1.C_7a_Imagens_1988_14 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 49 35 1
1.C_7a_Imagens_1988_15 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 44 31 1
1.C_7a_Imagens_1988_16 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 55 56 1
1.C_7a_Imagens_1988_17 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 96 67 1

1.8_COROAS_FUNDO acrilico recortado acrílico 10mm não 1 cor
penduradas na estrutura 
da cenografia 100 95 4

1988
1.A_1_1_TÍTULO_1988 letra caixa 10mm pvc recortado e pintado não 1 cor sobre chapa expandida 208 241 1
1.A_1_TÍTULO_CHINA_ letra caixa 10mm pvc recortado e pintado não 1 cor sobre chapa expandida 171 58 1
1.A_1a_TITULO_REAL_OFICIAL_ neon  não 1 cor sobre chapa expandida 90 47 1
1.A_1b_SUBTÍTULO_REAL_OFICIAL letra caixa 5mm pvc adesivado envelopado não 1 cor sobre chapa expandida 74 22 1
1.A_2a_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 75 85 1
1.A_2b_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 65 40 1
1.A_2c_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 87 25 1
1.A_2d_TEXTOS_1988_ placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 43 49 1
1.A_2e_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 50 28 1
1.A_3a_Imagens_1988_1 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 34 24 1
1.A_3a_Imagens_1988_2 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 64 45 1
1.A_3a_Imagens_1988_3 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 46 33 1
1.A_3a_Imagens_1988_4 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 76 54 1
1.A_3a_Imagens_1988_5 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 30 23 1
1.A_3a_Imagens_1988_6 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 30 23 1
1.A_3a_Imagens_1988_7 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 65 47 1
1.A_3a_Imagens_1988_8 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 26 37 1
1.A_3a_Imagens_1988_9 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 21 30 1
1.B_4a_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 50 50 1
1.B_4b_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 45 28 1
1.B_4c_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 64 42 1
1.B_4d_TEXTOS_1988_ placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 65 32 1
1.B_4e_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 50 28 1
1.B_5a_Imagens_1988_1 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 60 42 1
1.B_5a_Imagens_1988_2 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 73 51 1
1.B_5a_Imagens_1988_3 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 52 39 1
1.B_5a_Imagens_1988_4 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 46 30 1
1.B_5a_Imagens_1988_5 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 90 60 1
1.B_5a_Imagens_1988_6 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 64 46 1
1.C_6a_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 33 45 1
1.C_6b_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 69 28 1
1.C_6c_TEXTOS_1988 placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 68 30 1
1.C_6d_TEXTOS_1988_ placa de texto pvc adesivado envelopado sim colorido sobre chapa expandida 84 23 1
1.C_7a_Imagens_1988_1 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 50 73 1
1.C_7a_Imagens_1988_2 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 40 29 1
1.C_7a_Imagens_1988_3 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 30 45 1
1.C_7a_Imagens_1988_4 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 71 52 1
1.C_7a_Imagens_1988_5 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 68 46 1
1.C_7a_Imagens_1988_6 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 54 38 1
1.C_7a_Imagens_1988_7 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 54 38 1
1.C_7a_Imagens_1988_8 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 54 38 1
1.C_7a_Imagens_1988_9 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 54 38 1
1.C_7a_Imagens_1988_10 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 69 49 1
1.C_7a_Imagens_1988_11 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 39 44 1
1.C_7a_Imagens_1988_12 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 57 58 1
1.C_7a_Imagens_1988_13 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 49 35 1
1.C_7a_Imagens_1988_14 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 49 35 1
1.C_7a_Imagens_1988_15 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 44 31 1
1.C_7a_Imagens_1988_16 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 55 56 1
1.C_7a_Imagens_1988_17 Imagem pvc adesivado sim colorido sobre chapa expandida 96 67 1

1.8_COROAS_FUNDO acrilico recortado acrílico 10mm não 1 cor
penduradas na estrutura 
da cenografia 100 95 4

RAINHAS DE COPAS | MUSEU DO FUTEBOL
STATUS NOME TIPO MATERIAL IMPRESSÃO COR INSTALAÇÃO L (cm) h (cm) Qtd  Unitário  TOTAL OBS



MUSEU DO FUTEBOL | RAINHA DE COPAS | LOGOTIPO |  CORREDOR DAS COPAS
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63 MIL PESSOAS ASSISTIRAM A FINAL!

A norueguesa ADA 
HEGERBERG, uma das 
melhores jogadoras de 
futebol do mundo, venceu a 
Liga dos Campeões quatro 
vezes e se tornou a PRIMEIRA 
VENCEDORA DA BOLA DE 
OURO EM 2018. 
 
Ela anunciou no início de 
2019 que não jogaria por seu 
país na Copa em protesto ao 
tratamento desigual das 
jogadoras pela federação 
norueguesa.

“Um dia 
os homens de terno 

vão entender”

Brandi Chastain foi 
responsável por cobrar a 
última penalidade pela 
seleção americana e 
comemorou tirando a camisa 
- a imagem se tornou 
histórica!

Brilha Brasil: 
Marta levou a Bola 

e a Chuteira de 
Ouro. Cristiane 

Rozeira ficou com 
a Bola de Bronze. 

A brasileira Sissi se tornou ao lado da 
chinesa Sun Wen a artilheira de 1999!

Finalmente uma Copa 
para chamar de nossa!

Na vitória das quartas de 
final contra a seleção de 

Taipei ela marcou 

recorde que só foi igualado 
pela Alex Morgan em 2019.

bonita mesmo é nossa luta! Rumo ao avanço 
e reconhecimento!

5 gols

O ÚNICO REPRESENTANTE 
DA AMÉRICA DO SUL – 

CAIU LOGO DE CARA EM UM 
GRUPO FORTÍSSIMO 

FORMADO 
POR SUÉCIA, ESTADOS 

UNIDOS E JAPÃO.

CUBO

Atletas: Dai, Adriana, Cenira, Pelezinha, Rosa, Marisa, Russa, Nalvinha, Danda, Pretinha, Toy, Roseli e Marcia Honório. Segunda linha: Irá, Marcia Tafarel, 
Solange; Meg, Elane, Fia Carioca, Michael Jackson, Miriam, Suzy e Fanta.

Em pé da esquerda para a direita: Katia Cilene, Marisa Pires, Fanta, Cidinha, Maravilha e Elane. 
Agachadas da esquerda para a direita: Pretinha, Nenê, Sissi, Suzana e Raquel.

O BRASIL

Carrinho da brasileira 
Leda Maria na alemã 
Heidi Mohr.

ingressos da ex-capita 
juliana cabral! 

bate-bate inflavel 
utilizado pela torcida.

A final entre EUA 0 X 0 CHI 
(5x4 -pênaltis), realizada no 
Estádio Rose Bowl, Pesadena, 
Los Angeles - Califórnia, 
bateu recorde de público com 
90.185 pessoas (92 542 é a 
capacidade oficial). 

90.185 
pessoas foram assistir a 
disputa de 3˚ e 4˚ lugar de 
Brasil (5)0 x 0(4) Noruega!

Os EUA recebem a Copa pela primeira vez. As anfitriãs e 
campeãs da primeira edição, tiveram a oportunidade de 
contar com sua poderosa e fanática torcida e levaram o 
título novamente. 

O Brasil ficou entre as 4 finalistas com grande destaque 
para a jogadora Sissi, que levou a Chuteira de Ouro e a Bola 
de Prata da competição.�

Entre tantas rainhas, 
surge a Imperatriz Sissi 

É controle 
de bola que 
chama Marta?

A lateral Maurine 
durante a Copa de 2011

A edição bateu recordes de audiência no mundo 
todo! O futebol das mulheres em transformação 
já nota os frutos das intervenções da FIFA pela 
reparação de gênero e em prol da equidade e 
mais oportunidades nas confederações locais. 

O Brasil foi eliminado nas oitavas-de-final pelas 
anfitriãs - um recorde de transmissão. Formiga 
tornou-se a jogadora mais velha no torneio, 
com 41 anos e com mais participações em 
Copas, totalizando 7 edições. As norte-america-
nas levaram o título pela 4a vez.

Quem reinou 
foi a audiência

FIGURINHAS NO BRASIL
o primeiro álbum de 
figurinhas foi publicado e 
comercializado por aqui!

album fugurinhas

"Atreva-se a brilhar": foi o 
tema inspiração para o pôster 
oficial da frança. cada cidade 
sede foi encarregada de criar 

seu próprio projeto para 
refletir a cultura local.

E ttie: a jovem franguinha 
vem de uma longa linhagem 

de mascotes com penas! ela é 
filha de footix, o mascote 

oficial da copa do mundo da 
fifa frança de 1998. é 

inspirada no galo gaulês, um 
símbolo popular nacional 

francês.

Formiga se 
torna a única 
pessoa do 
mundo, entre 
homens e 
mulheres, a 
ter jogado em 
7 Copas do 
Mundo !

Reprodução da bandeira 
dos artistas Will Bindley e 
Eugene Noble feita 
exclusivamente para o 
National Football Museum, 
em comemoração à Copa 
da França.

Em pé da esquerda para a direita: Bárbara, Cristiane, Kathellen, Mônica, Formiga e 
Ludmila. Agachadas da esquerda para a direita: Thaísa, Debinha, Letícia Santos, 
Marta e Tamires.

Em 1991, quando a Copa 
do Mundo FIFA começou, 

62 países já haviam 
disputado uma partida 
internacional através 

de suas Federações.

CHI CHI CHI LE LE LE: as chilenas disputaram 
a sua primeira Copa do Mundo.

 A goleira Ann Chiejine 
da Nigéria ao estrear 

na Copa se tornou a 
jogadora mais jovem, 

entre homens e 
mulheres, a participar 

de uma partida de 
Copa do Mundo com 16 

anos e 34 dias.

CUBO

REGGAE GIRLZ
a equipe 

jamaicana 
estreou no 

torneio com 
ajuda de 

Cedella Marley, 
filha de Bob 

Marley.

PAREDE APAREDE B E C91 91 03

O pôster é assinado pelas jogadoras 
norte-americanas vencedoras da Copa 
incluindo Joy Fawcett, Julie Foudy, 

Linda Hamilton, K ristine Lilly, a capitã 
April Heinrichs e uma jovem em potencial 

chamada Mia Hamm.

O selo postal foi lançado no primeiro dia do 
torneio, quando as anfitriãs chinesas golearam a 
Noruega por 4 a 0 diante de 65.000 pessoas no 
E stádio Tianhe, em Guangzhou.

A identidade visual da primeira Copa 
do Mundo de Futebol Feminino mesclou 
o clássico mapa mundi estilizado usado 
pela FIFA com silhuetas de mulheres.

Algumas jogadoras do brasil conseguiram 
acompanhar como espectadoras partidas 
do grupo b: nigéria x noruega e nigéria 
x inglaterra. 

Em meio a uma época sem redes 
sociais, os cartões postais serviram 
como divulgação da copa e da cidade 
sede de västerås, na suécia. 

VAR é 
usado pela 

primeira 
vez.

Austrália quando 
derrotou o Brasil 
na fase de grupo, 

se tornou a 
segunda seleção 

na história de 
Copas a sair de 

uma desvantagem 
de 2x0 para 

vencer a partida. 
A outra aconteceu 
em 1995 quando a 

Suécia venceu a 
Alemanha por 

3x2.

A brasileira 
Cenira Sampaio 

disputou 2 
Mundiais logo 
após ser mãe 

aos 26 anos.
A brasileira 

Cláudia de 
Vasconcelos 

Guedesfez 
história ao se 

tornar a primeira 
mulher a arbitrar 

uma Copa!

Adriana Viola, artilheira 
nacional, jogou por 2 anos no 

futebol colegial dos EUA 
(1988-1990).

Tríplice Final: 
a alemã Birgit Prinz 
se tornou 
a primeira jogadora 
a disputar 
3 finais de Copa 
(1995, 2003 e 2007). 

 Maior derrota de uma anfitriã

Recorde no apito: a suíça Nicole 
Petignat chegou ao seu décimo jogo em 

Copas ao apitar a semifinal entre 
Brasil e EUA. Foi sua despedida.

Rosana fez o gol n˚ 350 
dos Mundiais durante 

Noruega 1x4 Brasil!

Marta e 
Cristiane 

durante treino 
na Copa. 

A segunda edição da Copa foi o evento classificatório para a 
estreia de seleções femininas de futebol nos Jogos Olímpi-
cos. As norte-americanas repetiram o feito e venceram a 
competição.

Mundialmente, as mulheres do futebol vislumbraram, então, 
mais uma grande oportunidade para competir em nível 
mundial, bem como lutar pela conquista de medalhas 
olímpicas, destinadas a outros esportes até então.

 

Após a realização do Torneio Experimental na China, em 1988, 
a FIFA organizou novamente em Guangdong o 1º Campeonato 
Mundial de Futebol Feminino da FIFA para a a M&M's! 

Sim…Copa M&M's! A empresa de chocolates deu nome ao 
torneio uma vez que o órgão máximo do futebol mundial 
relutou em usar a marca Copa do Mundo no título do evento. 

Apesar da importância da chancela e organização da FIFA, o 
futebol de mulheres já era realidade em vários países, inclu-
sive com Copas organizadas extra-oficialmente desde 1970. Os 
Estados Unidos levaram o primeiro caneco pra casa.

1ª edição de uma Copa do Mundo 
de Futebol Feminino FIFA! 

Aqui começa a contagem: 

A Nigéria estreou na Copa 
com a média de idade de 18 
anos e 8 meses:  
A MAIS JOVEM EM 
QUALQUER COPA DO MUNDO 
OU JOGOS OLÍMPICOS. 

Não vale só 
a Copa do Mundo

de espera separa a Copa 
dos homens da Copa 

das mulheres 

61 anos

A expansão do reinado: 
as Olimpíadas!

FINAL DA COPA ARBITRADA POR UMA MULHER:
A EX-JOGADORA SUECA INGRID JONSSON.1A

CUBO
CUBOCUBOCUBOCUBO CUBO

Mergulhe no álbum de registros fotográficos das pessoas 
que participaram da seleção brasileira de 1991!

Sissi fez o gol n˚ 
250 dos Mundiais 

durante Brasil 
2x0 Itália

A chinesa Niu Lijie e a sueca Anette 
Hansson nas quartas de final no 
Estádio Tianhe em Guangzhou.

Atletas: Primeira linha da esquerda para direita: Nalvinha, Nenê, Cenira, Pretinha, Yara, Lia, Michael 
Jackson, Leda, Formiga, Roseli e Valéria. Segunda linha: Sissi, Meg, Marcia Tafarel, Fanta, Solange, 
Suzy, Katia Cilene, Elane e Tânia Maranhão.

ingressos

"Women's world cup" 
(copa do mundo das 
mulheres)! - a fifa 
assume a marca da copa 
na identidade do evento. 

Em pé, da esquerda para direita: Juliana Cabral, Andreia Suntaque, Renata Costa, Daniela Alves, Katia 
Cilene e Tânia Maranhão. Agachadas, da esquerda para direita: Formiga, Maicon, Marta, Simone Jatobá e 
Rosana Augusto.

Policial em frente ao Estádio de 
Shanghai, na China, que receberia 

jogos da Copa de 2003, mas um 
Surto de SARs altera a sede da 

Copa para os EUA.

Katia Cilene levou a Chuteira de Bronze, 
com 4 gols marcados.

Mulherada na liderança: 
as seleções campeã, vice e 
terceiro lugar, foram 
COMANDADAS POR MULHERES 
PELA PRIMEIRA VEZ.

O capacete de proteção usado por 
atletas da seleção brasileira, foi 
fruto do patrocínio de uma empresa 
produtora do item.

E dá-lhe Brasil: 

É nesta edição que a seleção do Brasil apresentou seu 
melhor resultado: foi vice-campeã perdendo para a 
Alemanha. Marta aplicou um drible sensacional e fez 
um dos gols mais bonitos da história das Copas. 

As brasileiras, com os holofotes do vice-campeonato, 
manifestaram-se em campo por mais apoio ao futebol 
feminino. A mensagem, estampada numa fronha de 
travesseiro, sofreu ataques da imprensa e resultou 
em retaliações.

Um espetáculo 
digno das realezas!

Logotipo da copa do 
mundo de 2007, na china.

Selo 
comemorativo 
da copa do 
mundo de 2007.

É futebol ou balé? 

Em pé, da esquerda para a direita: Daniela Alves, Cristiane, Renata Costa, Tania Maranhão, Aline Pellegrino e 
Andreia Suntaque. Agachadas, da esquerda para a direita: Ester, Simone Jatobá, Marta, Formiga e Maicon.

Brasil 4x0 China 

Primeira goleada de dois 
dígitos: Alemanha emplacou 

 contra a Argentina na estreia
11x0

De modo inédito, a seleção japonesa avançou na 
competição com um futebol criativo e bonito. Deste 
modo, o Japão impôs uma pausa nas conquistas 
europeias e norte-americanas de títulos na Copa.

Enquanto as alemãs, donas da casa, foram obrigadas a 
adiar o tri-campeonato, a seleção brasileira foi 
eliminada nas quartas-de-final pelos EUA em disputa 
por pênaltis.

Coroa Japonesa: a taça 
vai para a Ásia pela 
primeira vez.

Foi a edição da Copa com o número de seleções participantes 
ampliado para 24. O uso do gramado sintético não pegou bem e 
foi desaprovado pelas atletas. O evento ganhou a pauta de 
movimentos de mulheres pelo mundo.

A seleção brasileira estreou um uniforme exclusivo, feito só 
para elas, fruto de reivindicações de muitos anos. E a Marta, na 
sua 5a participação em Copas, se tornou a maior artilheira da 
competição!

Uma Copa embalada 
pelos movimentos 
feministas

Aposentadoria: a alemã Birgit Prinz 
encerrou a carreira com 43 jogos (entre 

Mundiais e Jogos Olímpicos), marcando 24 
gols. Em 2011 era a maior artilheira de 

todos os tempos com 14 gols.

Marta assinando o livro de visitas 
durante turismo da seleção à 
igreja de nossa senhora em 
neumarkt, dresden.

karla kick, a 
mascote da copa de 
2011 em pose para 
foto no estádio 
olímpico de berlim.

Figurinhas! A Panini produziu, pela primeira vez, 
um álbum da Copa Feminina. Infelizmente a 
novidade não circulou pelo Brasil...

Quatro jogadoras brasileiras se 
naturalizam pela Guiné Equatorial e 
disputam a Copa sob o comando do técnico 
brasileiro Marcelo Frigério.

Em pé, da esquerda para a direita: Rosana, Érika, Renata Costa, Cristiane, Aline Pellegrino e Andreia Suntaque. 
Agachadas, da esquerda para a direita: Ester, Fabiana Simões, Marta, Formiga e Maurine.

gol em Copa do Mundo: Jill 
Scott, jogadora da seleção 

inglesa, registrou o feito contra 
a seleção francesa.

600˚ 

de Carli Llyod marcou um gol 
do meio de campo, aos 16 
minutos do primeiro tempo.

 Jovem líder: A equatoriana 
Vanessa Arauz se tornou a mais 

jovem técnica a atuar numa 
Copa do Mundo, com 26 anos.

"extraordinário
 hat-trick"

Natural de? O FUTEBOL FEMININO 
CONQUISTA ESPAÇO NOS 
JOGOS OLÍMPICOS COM 

95 ANOS DE DIFERENÇA 
DA MODALIDADE 

MASCULINA.

PRIMEIRA 
PARTICIPAÇÃO DA 

BRASILEIRA 
FORMIGA, COM 

APENAS 17 ANOS, 
FAZENDO SUA 

ESTREIA NO 
SEGUNDO JOGO 

CONTRA O JAPÃO.

NÃO À TOA NA 
CAPA DO FOLDER 

DO TORNEIO, A 
ZAGUEIRA 

ELANE REGO
 marcou o primeiro 

e único gol do Brasil 
neste Mundial. 

É DA ALEMANHA 
Birgit Prinz recebeu o Prêmio 
The Best FIFA Player, oferecido 
pela primeira vez às atletas do 
futebol feminino.

Como o álbum sai 
antes da 

convocação final, 
tem todas as 

jogadoras 
retratadas foram 

para as Copas!

A China, escolhida como sede da Copa de 2003, não 
pôde acolher a competição em razão de um surto 
de SARs. A FIFA decidiu transferir a competição 
novamente para os EUA. As norte-americanas 
tentaram o terceiro título, mas foi a Alemanha 
quem levou.

A geração de Marta integrou a seleção principal e 
deu uma mostra do potencial brasileiro em campo. 
Mesclando veteranas e novatas, a seleção foi 
eliminada nas quartas-de-final.

DU
RMAM COM ESTE BARULHO: É BONITO SIM

!

A FIFA adotou uma expressão de 
gênero neutra pela primeira vez para 

se referir às "lines women's", mulheres 
da linha na tradução literal.

Foi a primeira Copa em que a 

FIFA promoveu o Prêmio The 

Best FIFA Player. A alemã Birgit 

Prinz foi eleita a melhor do ano.

Invencibilidade aqui não! 
As brasileiras interromperam a 
sequência de 51 partidas 
invictas das norte-americanas.

Legado EUA: única nação a chegar em 6 edições na semifinal.

OS FUTUROS
EM CAMPO

O BONDE DA RAINHA 
MARTA CHEGOU! 

Dribles por todo o 
mundo!

Self com barack! o 
presidente dos eua 
convidou a equipe 
campeã para celebrar a 
conquista do mundial na 
casa branca.

O selo traz duas jogadoras 
canadenses: a atacante 
christine sinclair e a 
zagueira kadeisha 
buchanan, junto com a 
goleira japonesa ayumi 
kaihori.

Multiculturalismo canadense: o pôster foi 
exibido ao mundo pela primeira vez no 

maracanã do rio de janeiro, dias antes da 
final masculina da copa do mundo da fifa em 

2014.

A final entre Estados Unidos e 
Japão obteve a maior 

audiência para um jogo de 
futebol na história da televisão 

americana.

ÁRBITRA ASSISTENTE

BACKLIGHT
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1991
2.0_FUNDO_1991_parede_A adesivo impresso recorte adesivo não 1 cor parede 335 265
2.1a_TÍTULO_NEON_finalmente neon neon led sobre acrílico não 1 cor parede 109 43 1
2.2_imagem_parede_A adesivo impresso backlight adesivo impresso sim colorido parede 147 93 1
2.2b_legenda_imagem_parede_A Texto adesivo recorte não colorido parede 149 5 1
2.3_TEXTO_parede_A_1 Texto adesivo recorte não colorido parede 38 32 1
2.3_TEXTO_parede_A_2 Texto adesivo recorte não colorido parede 34 45 1
2.3_TEXTO_parede_A_3 Texto adesivo recorte não colorido parede 48 42 1
2.3_TEXTO_parede_A_4 Texto adesivo recorte não colorido parede 103 39 1
2.4_PONTILHADO pontilhado adesivo recorte não 2 cores parede 1200 0 1
2.5_FUNDO_1991_parede_B_C grafismo fundo adesivo recorte não 1 cor parede 278 262 1
2.6_TÍTULO_aqui_começa_contagem Título com volume pvc 5 mm  recortado e pintado sim parede 113 10 1
2.7_FOTOGRAFIAS_1_MOSAICO imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 87 62 1
2.7_FOTOGRAFIAS_2 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 16 23 1
2.7_FOTOGRAFIAS_3 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 12 19 1
2.7_FOTOGRAFIAS_4 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 13 13 1
2.7_FOTOGRAFIAS_5 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 17 24 1
2.7_FOTOGRAFIAS_6 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 30 37 1
2.8_TEXTO_1 Texto adesivo recorte não colorido parede 90 60 1
2.8_TEXTO_2 Texto adesivo recorte não colorido parede 23 24 1
2.8_TEXTO_3 Texto adesivo recorte não colorido parede 77 44 1
2.8_TEXTO_4 Texto adesivo recorte não colorido parede 56 26 1
2.8_TEXTO_5 Texto adesivo recorte não colorido parede 29 33 1
2.8_TEXTO_6 Texto adesivo recorte não colorido parede 44 24 1
2.8_TEXTO_7 Texto adesivo recorte não colorido parede 45 24 1
2.8_TEXTO_8 Texto adesivo recorte não colorido parede 41 13 1
2.8_TEXTO_9 Texto adesivo recorte não colorido parede 93 8 1
2.8_TEXTO_10 Texto adesivo recorte não colorido parede 46 68 1
2.11_FOTO_CHINESA imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 55 263 1
2.12_COROA_ROSA grafismo fundo adesivo recorte não 1 cor parede 71 29 1
6.5_CUBO_IMAGEM_1 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
6.5_CUBO_IMAGEM_2 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
6.5_CUBO_IMAGEM_3 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
6.5_CUBO_IMAGEM_4 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
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2.8_TEXTO_4 Texto adesivo recorte não colorido parede 56 26 1
2.8_TEXTO_5 Texto adesivo recorte não colorido parede 29 33 1
2.8_TEXTO_6 Texto adesivo recorte não colorido parede 44 24 1
2.8_TEXTO_7 Texto adesivo recorte não colorido parede 45 24 1
2.8_TEXTO_8 Texto adesivo recorte não colorido parede 41 13 1
2.8_TEXTO_9 Texto adesivo recorte não colorido parede 93 8 1
2.8_TEXTO_10 Texto adesivo recorte não colorido parede 46 68 1
2.11_FOTO_CHINESA imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 55 263 1
2.12_COROA_ROSA grafismo fundo adesivo recorte não 1 cor parede 71 29 1
6.5_CUBO_IMAGEM_1 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
6.5_CUBO_IMAGEM_2 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
6.5_CUBO_IMAGEM_3 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
6.5_CUBO_IMAGEM_4 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
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1991
CHINA

GRUPO A

CHN 4X0 NOR

DIN 3X0 NZL

CHN 2X2 DIN

NOR 4X0 NZL

NOR 2X1 DIN

CHN 4X1 NZL

JAP 0X1 BRA

SUE 2X3 EUA

JAP 0X8 SUE

BRA 0X5 EUA

JAP 0X3 EUA

BRA 0X2 SUE

TPE 0X5 ITA

ALE 4X0 NIG

TPE 0X3 ALE

ITA 1X0 NIG

TPE 2X0 NIG

ITA 0X2 ALE
GRUPO B

GRUPO C

CHN 0X1 SUE 

NOR 3X2 ITA (P)*

DIN 1X2 ALE (P)*

EUA 7X0 TPE

QUARTA - F
INAL

QUARTA - F
INAL

QUARTA - F
INAL

QUARTA - F
INAL

SUE 1X4 NOR

ALE 2X5 ALE

SEMI - F
INAL

SEMI - F
INAL

SUE 4X0 ALE

TERCEIRO LUGARNOR 1X2 EUAFINAL

*(P) - P
rorrogação
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CORREDOR COPAS PISO

2.10_adesivo_PISO_1991 Adesivo para piso
adesivo impresso com laminacao 
de piso sim colorido chão 70 M2 1
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63 MIL PESSOAS ASSISTIRAM A FINAL!

A norueguesa ADA 
HEGERBERG, uma das 
melhores jogadoras de 
futebol do mundo, venceu a 
Liga dos Campeões quatro 
vezes e se tornou a PRIMEIRA 
VENCEDORA DA BOLA DE 
OURO EM 2018. 
 
Ela anunciou no início de 
2019 que não jogaria por seu 
país na Copa em protesto ao 
tratamento desigual das 
jogadoras pela federação 
norueguesa.

“Um dia 
os homens de terno 

vão entender”

Brandi Chastain foi 
responsável por cobrar a 
última penalidade pela 
seleção americana e 
comemorou tirando a camisa 
- a imagem se tornou 
histórica!

Brilha Brasil: 
Marta levou a Bola 

e a Chuteira de 
Ouro. Cristiane 

Rozeira ficou com 
a Bola de Bronze. 

A brasileira Sissi se tornou ao lado da 
chinesa Sun Wen a artilheira de 1999!

Finalmente uma Copa 
para chamar de nossa!

Na vitória das quartas de 
final contra a seleção de 

Taipei ela marcou 

recorde que só foi igualado 
pela Alex Morgan em 2019.

bonita mesmo é nossa luta! Rumo ao avanço 
e reconhecimento!

5 gols

O ÚNICO REPRESENTANTE 
DA AMÉRICA DO SUL – 

CAIU LOGO DE CARA EM UM 
GRUPO FORTÍSSIMO 

FORMADO 
POR SUÉCIA, ESTADOS 

UNIDOS E JAPÃO.

CUBO

Atletas: Dai, Adriana, Cenira, Pelezinha, Rosa, Marisa, Russa, Nalvinha, Danda, Pretinha, Toy, Roseli e Marcia Honório. Segunda linha: Irá, Marcia Tafarel, 
Solange; Meg, Elane, Fia Carioca, Michael Jackson, Miriam, Suzy e Fanta.

Em pé da esquerda para a direita: Katia Cilene, Marisa Pires, Fanta, Cidinha, Maravilha e Elane. 
Agachadas da esquerda para a direita: Pretinha, Nenê, Sissi, Suzana e Raquel.

O BRASIL

Carrinho da brasileira 
Leda Maria na alemã 
Heidi Mohr.

ingressos da ex-capita 
juliana cabral! 

bate-bate inflavel 
utilizado pela torcida.

A final entre EUA 0 X 0 CHI 
(5x4 -pênaltis), realizada no 
Estádio Rose Bowl, Pesadena, 
Los Angeles - Califórnia, 
bateu recorde de público com 
90.185 pessoas (92 542 é a 
capacidade oficial). 

90.185 
pessoas foram assistir a 
disputa de 3˚ e 4˚ lugar de 
Brasil (5)0 x 0(4) Noruega!

Os EUA recebem a Copa pela primeira vez. As anfitriãs e 
campeãs da primeira edição, tiveram a oportunidade de 
contar com sua poderosa e fanática torcida e levaram o 
título novamente. 

O Brasil ficou entre as 4 finalistas com grande destaque 
para a jogadora Sissi, que levou a Chuteira de Ouro e a Bola 
de Prata da competição.�

Entre tantas rainhas, 
surge a Imperatriz Sissi 

É controle 
de bola que 
chama Marta?

A lateral Maurine 
durante a Copa de 2011

A edição bateu recordes de audiência no mundo 
todo! O futebol das mulheres em transformação 
já nota os frutos das intervenções da FIFA pela 
reparação de gênero e em prol da equidade e 
mais oportunidades nas confederações locais. 

O Brasil foi eliminado nas oitavas-de-final pelas 
anfitriãs - um recorde de transmissão. Formiga 
tornou-se a jogadora mais velha no torneio, 
com 41 anos e com mais participações em 
Copas, totalizando 7 edições. As norte-america-
nas levaram o título pela 4a vez.

Quem reinou 
foi a audiência

FIGURINHAS NO BRASIL
o primeiro álbum de 
figurinhas foi publicado e 
comercializado por aqui!

album fugurinhas

"Atreva-se a brilhar": foi o 
tema inspiração para o pôster 
oficial da frança. cada cidade 
sede foi encarregada de criar 

seu próprio projeto para 
refletir a cultura local.

E ttie: a jovem franguinha 
vem de uma longa linhagem 

de mascotes com penas! ela é 
filha de footix, o mascote 

oficial da copa do mundo da 
fifa frança de 1998. é 

inspirada no galo gaulês, um 
símbolo popular nacional 

francês.

Formiga se 
torna a única 
pessoa do 
mundo, entre 
homens e 
mulheres, a 
ter jogado em 
7 Copas do 
Mundo !

Reprodução da bandeira 
dos artistas Will Bindley e 
Eugene Noble feita 
exclusivamente para o 
National Football Museum, 
em comemoração à Copa 
da França.

Em pé da esquerda para a direita: Bárbara, Cristiane, Kathellen, Mônica, Formiga e 
Ludmila. Agachadas da esquerda para a direita: Thaísa, Debinha, Letícia Santos, 
Marta e Tamires.

Em 1991, quando a Copa 
do Mundo FIFA começou, 

62 países já haviam 
disputado uma partida 
internacional através 

de suas Federações.

CHI CHI CHI LE LE LE: as chilenas disputaram 
a sua primeira Copa do Mundo.

 A goleira Ann Chiejine 
da Nigéria ao estrear 

na Copa se tornou a 
jogadora mais jovem, 

entre homens e 
mulheres, a participar 

de uma partida de 
Copa do Mundo com 16 

anos e 34 dias.

CUBO

REGGAE GIRLZ
a equipe 

jamaicana 
estreou no 

torneio com 
ajuda de 

Cedella Marley, 
filha de Bob 

Marley.

91 91 03

O pôster é assinado pelas jogadoras 
norte-americanas vencedoras da Copa 
incluindo Joy Fawcett, Julie Foudy, 

Linda Hamilton, K ristine Lilly, a capitã 
April Heinrichs e uma jovem em potencial 

chamada Mia Hamm.

O selo postal foi lançado no primeiro dia do 
torneio, quando as anfitriãs chinesas golearam a 
Noruega por 4 a 0 diante de 65.000 pessoas no 
E stádio Tianhe, em Guangzhou.

A identidade visual da primeira Copa 
do Mundo de Futebol Feminino mesclou 
o clássico mapa mundi estilizado usado 
pela FIFA com silhuetas de mulheres.

Algumas jogadoras do brasil conseguiram 
acompanhar como espectadoras partidas 
do grupo b: nigéria x noruega e nigéria 
x inglaterra. 

Em meio a uma época sem redes 
sociais, os cartões postais serviram 
como divulgação da copa e da cidade 
sede de västerås, na suécia. 

VAR é 
usado pela 

primeira 
vez.

Austrália quando 
derrotou o Brasil 
na fase de grupo, 

se tornou a 
segunda seleção 

na história de 
Copas a sair de 

uma desvantagem 
de 2x0 para 

vencer a partida. 
A outra aconteceu 
em 1995 quando a 

Suécia venceu a 
Alemanha por 

3x2.

A brasileira 
Cenira Sampaio 

disputou 2 
Mundiais logo 
após ser mãe 

aos 26 anos.
A brasileira 

Cláudia de 
Vasconcelos 

Guedesfez 
história ao se 

tornar a primeira 
mulher a arbitrar 

uma Copa!

Adriana Viola, artilheira 
nacional, jogou por 2 anos no 

futebol colegial dos EUA 
(1988-1990).

Tríplice Final: 
a alemã Birgit Prinz 
se tornou 
a primeira jogadora 
a disputar 
3 finais de Copa 
(1995, 2003 e 2007). 

 Maior derrota de uma anfitriã

Recorde no apito: a suíça Nicole 
Petignat chegou ao seu décimo jogo em 

Copas ao apitar a semifinal entre 
Brasil e EUA. Foi sua despedida.

Rosana fez o gol n˚ 350 
dos Mundiais durante 

Noruega 1x4 Brasil!

Marta e 
Cristiane 

durante treino 
na Copa. 

A segunda edição da Copa foi o evento classificatório para a 
estreia de seleções femininas de futebol nos Jogos Olímpi-
cos. As norte-americanas repetiram o feito e venceram a 
competição.

Mundialmente, as mulheres do futebol vislumbraram, então, 
mais uma grande oportunidade para competir em nível 
mundial, bem como lutar pela conquista de medalhas 
olímpicas, destinadas a outros esportes até então.

 

Após a realização do Torneio Experimental na China, em 1988, 
a FIFA organizou novamente em Guangdong o 1º Campeonato 
Mundial de Futebol Feminino da FIFA para a a M&M's! 

Sim…Copa M&M's! A empresa de chocolates deu nome ao 
torneio uma vez que o órgão máximo do futebol mundial 
relutou em usar a marca Copa do Mundo no título do evento. 

Apesar da importância da chancela e organização da FIFA, o 
futebol de mulheres já era realidade em vários países, inclu-
sive com Copas organizadas extra-oficialmente desde 1970. Os 
Estados Unidos levaram o primeiro caneco pra casa.

1ª edição de uma Copa do Mundo 
de Futebol Feminino FIFA! 

Aqui começa a contagem: 

A Nigéria estreou na Copa 
com a média de idade de 18 
anos e 8 meses:  
A MAIS JOVEM EM 
QUALQUER COPA DO MUNDO 
OU JOGOS OLÍMPICOS. 

Não vale só 
a Copa do Mundo

de espera separa a Copa 
dos homens da Copa 

das mulheres 

61 anos

A expansão do reinado: 
as Olimpíadas!

FINAL DA COPA ARBITRADA POR UMA MULHER:
A EX-JOGADORA SUECA INGRID JONSSON.1A

CUBO
CUBOCUBOCUBOCUBO CUBO

Mergulhe no álbum de registros fotográficos das pessoas 
que participaram da seleção brasileira de 1991!

Sissi fez o gol n˚ 
250 dos Mundiais 

durante Brasil 
2x0 Itália

A chinesa Niu Lijie e a sueca Anette 
Hansson nas quartas de final no 
Estádio Tianhe em Guangzhou.

Atletas: Primeira linha da esquerda para direita: Nalvinha, Nenê, Cenira, Pretinha, Yara, Lia, Michael 
Jackson, Leda, Formiga, Roseli e Valéria. Segunda linha: Sissi, Meg, Marcia Tafarel, Fanta, Solange, 
Suzy, Katia Cilene, Elane e Tânia Maranhão.

ingressos

"Women's world cup" 
(copa do mundo das 
mulheres)! - a fifa 
assume a marca da copa 
na identidade do evento. 

Em pé, da esquerda para direita: Juliana Cabral, Andreia Suntaque, Renata Costa, Daniela Alves, Katia 
Cilene e Tânia Maranhão. Agachadas, da esquerda para direita: Formiga, Maicon, Marta, Simone Jatobá e 
Rosana Augusto.

Policial em frente ao Estádio de 
Shanghai, na China, que receberia 

jogos da Copa de 2003, mas um 
Surto de SARs altera a sede da 

Copa para os EUA.

Katia Cilene levou a Chuteira de Bronze, 
com 4 gols marcados.

Mulherada na liderança: 
as seleções campeã, vice e 
terceiro lugar, foram 
COMANDADAS POR MULHERES 
PELA PRIMEIRA VEZ.

O capacete de proteção usado por 
atletas da seleção brasileira, foi 
fruto do patrocínio de uma empresa 
produtora do item.

E dá-lhe Brasil: 

É nesta edição que a seleção do Brasil apresentou seu 
melhor resultado: foi vice-campeã perdendo para a 
Alemanha. Marta aplicou um drible sensacional e fez 
um dos gols mais bonitos da história das Copas. 

As brasileiras, com os holofotes do vice-campeonato, 
manifestaram-se em campo por mais apoio ao futebol 
feminino. A mensagem, estampada numa fronha de 
travesseiro, sofreu ataques da imprensa e resultou 
em retaliações.

Um espetáculo 
digno das realezas!

Logotipo da copa do 
mundo de 2007, na china.

Selo 
comemorativo 
da copa do 
mundo de 2007.

É futebol ou balé? 

Em pé, da esquerda para a direita: Daniela Alves, Cristiane, Renata Costa, Tania Maranhão, Aline Pellegrino e 
Andreia Suntaque. Agachadas, da esquerda para a direita: Ester, Simone Jatobá, Marta, Formiga e Maicon.

Brasil 4x0 China 

Primeira goleada de dois 
dígitos: Alemanha emplacou 

 contra a Argentina na estreia
11x0

De modo inédito, a seleção japonesa avançou na 
competição com um futebol criativo e bonito. Deste 
modo, o Japão impôs uma pausa nas conquistas 
europeias e norte-americanas de títulos na Copa.

Enquanto as alemãs, donas da casa, foram obrigadas a 
adiar o tri-campeonato, a seleção brasileira foi 
eliminada nas quartas-de-final pelos EUA em disputa 
por pênaltis.

Coroa Japonesa: a taça 
vai para a Ásia pela 
primeira vez.

Foi a edição da Copa com o número de seleções participantes 
ampliado para 24. O uso do gramado sintético não pegou bem e 
foi desaprovado pelas atletas. O evento ganhou a pauta de 
movimentos de mulheres pelo mundo.

A seleção brasileira estreou um uniforme exclusivo, feito só 
para elas, fruto de reivindicações de muitos anos. E a Marta, na 
sua 5a participação em Copas, se tornou a maior artilheira da 
competição!

Uma Copa embalada 
pelos movimentos 
feministas

Aposentadoria: a alemã Birgit Prinz 
encerrou a carreira com 43 jogos (entre 

Mundiais e Jogos Olímpicos), marcando 24 
gols. Em 2011 era a maior artilheira de 

todos os tempos com 14 gols.

Marta assinando o livro de visitas 
durante turismo da seleção à 
igreja de nossa senhora em 
neumarkt, dresden.

karla kick, a 
mascote da copa de 
2011 em pose para 
foto no estádio 
olímpico de berlim.

Figurinhas! A Panini produziu, pela primeira vez, 
um álbum da Copa Feminina. Infelizmente a 
novidade não circulou pelo Brasil...

Quatro jogadoras brasileiras se 
naturalizam pela Guiné Equatorial e 
disputam a Copa sob o comando do técnico 
brasileiro Marcelo Frigério.

Em pé, da esquerda para a direita: Rosana, Érika, Renata Costa, Cristiane, Aline Pellegrino e Andreia Suntaque. 
Agachadas, da esquerda para a direita: Ester, Fabiana Simões, Marta, Formiga e Maurine.

gol em Copa do Mundo: Jill 
Scott, jogadora da seleção 

inglesa, registrou o feito contra 
a seleção francesa.

600˚ 

de Carli Llyod marcou um gol 
do meio de campo, aos 16 
minutos do primeiro tempo.

 Jovem líder: A equatoriana 
Vanessa Arauz se tornou a mais 

jovem técnica a atuar numa 
Copa do Mundo, com 26 anos.

"extraordinário
 hat-trick"

Natural de? O FUTEBOL FEMININO 
CONQUISTA ESPAÇO NOS 
JOGOS OLÍMPICOS COM 

95 ANOS DE DIFERENÇA 
DA MODALIDADE 

MASCULINA.

PRIMEIRA 
PARTICIPAÇÃO DA 

BRASILEIRA 
FORMIGA, COM 

APENAS 17 ANOS, 
FAZENDO SUA 

ESTREIA NO 
SEGUNDO JOGO 

CONTRA O JAPÃO.

NÃO À TOA NA 
CAPA DO FOLDER 

DO TORNEIO, A 
ZAGUEIRA 

ELANE REGO
 marcou o primeiro 

e único gol do Brasil 
neste Mundial. 

É DA ALEMANHA 
Birgit Prinz recebeu o Prêmio 
The Best FIFA Player, oferecido 
pela primeira vez às atletas do 
futebol feminino.

Como o álbum sai 
antes da 

convocação final, 
tem todas as 

jogadoras 
retratadas foram 

para as Copas!

A China, escolhida como sede da Copa de 2003, não 
pôde acolher a competição em razão de um surto 
de SARs. A FIFA decidiu transferir a competição 
novamente para os EUA. As norte-americanas 
tentaram o terceiro título, mas foi a Alemanha 
quem levou.

A geração de Marta integrou a seleção principal e 
deu uma mostra do potencial brasileiro em campo. 
Mesclando veteranas e novatas, a seleção foi 
eliminada nas quartas-de-final.

DU
RMAM COM ESTE BARULHO: É BONITO SIM

!

A FIFA adotou uma expressão de 
gênero neutra pela primeira vez para 

se referir às "lines women's", mulheres 
da linha na tradução literal.

Foi a primeira Copa em que a 

FIFA promoveu o Prêmio The 

Best FIFA Player. A alemã Birgit 

Prinz foi eleita a melhor do ano.

Invencibilidade aqui não! 
As brasileiras interromperam a 
sequência de 51 partidas 
invictas das norte-americanas.

Legado EUA: única nação a chegar em 6 edições na semifinal.

OS FUTUROS
EM CAMPO

O BONDE DA RAINHA 
MARTA CHEGOU! 

Dribles por todo o 
mundo!

Self com barack! o 
presidente dos eua 
convidou a equipe 
campeã para celebrar a 
conquista do mundial na 
casa branca.

O selo traz duas jogadoras 
canadenses: a atacante 
christine sinclair e a 
zagueira kadeisha 
buchanan, junto com a 
goleira japonesa ayumi 
kaihori.

Multiculturalismo canadense: o pôster foi 
exibido ao mundo pela primeira vez no 

maracanã do rio de janeiro, dias antes da 
final masculina da copa do mundo da fifa em 

2014.

A final entre Estados Unidos e 
Japão obteve a maior 

audiência para um jogo de 
futebol na história da televisão 

americana.

ÁRBITRA ASSISTENTE

BACKLIGHT
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1995
3.0_IMAGEM_PAREDE_D Imagem parede inteira adesivo impresso nao colorido parede 264 151 1
3.1_FUNDO_PAREDE_E grafismo fundo adesivo recorte nao 1 cor parede 293 263 1
3.2a_TÍTULO_A_EXPANSÃO_COROA neon neon led sobre acrílico não 1 cor parede 95 39 1
3.2_TÍTULO_nao vale so a copa Título com volume pvc 5 mm  recortado e pintado não 1 cor parede 60 22 1
3.3_IMAGEM_1 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 108 78 1
3.3_IMAGEM_2 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 57 40 1
3.3_IMAGEM_3 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 57 40 1
3.4_FACCIMILI_PVC Facsimilie pvc 4mm impresso sim colorido parede 9 10 1
3.4_FACCIMILI_PVC Facsimilie pvc 4mm impresso sim colorido parede 9 10 1
3.5_IMAGEM_POSTAL Facsimilie pvc 4mm impresso sim colorido parede 38 28 1
3.6_TEXTOS_1 Texto adesivo recorte não colorido parede 87 38 1
3.6_TEXTOS_2 Texto adesivo recorte não colorido parede 52 26 1
3.6_TEXTOS_3 Texto adesivo recorte não colorido parede 49 26 1
3.6_TEXTOS_4 Texto adesivo recorte não colorido parede 28 42 1
3.6_TEXTOS_5 Texto adesivo recorte não colorido parede 29 20 1
3.6_TEXTOS_6 Texto adesivo recorte não colorido parede 24 28 1
3.6_TEXTOS_7 Texto adesivo recorte não colorido parede 63 28 1
3.6_TEXTOS_8 Texto adesivo recorte não colorido parede 50 49 1
3.6_TEXTOS_9 Texto adesivo recorte não colorido parede 95 14 1
3.8_CUBO_IMAGEM_1 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
3.8_CUBO_IMAGEM_2 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
3.8_CUBO_IMAGEM_3 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
3.8_CUBO_IMAGEM_4 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
3.9_PONTILHADO pontilhado adesivo recorte não 2 cores parede 1000 0 1

1995
3.0_IMAGEM_PAREDE_D Imagem parede inteira adesivo impresso nao colorido parede 264 151 1
3.1_FUNDO_PAREDE_E grafismo fundo adesivo recorte nao 1 cor parede 293 263 1
3.2a_TÍTULO_A_EXPANSÃO_COROA neon neon led sobre acrílico não 1 cor parede 95 39 1
3.2_TÍTULO_nao vale so a copa Título com volume pvc 5 mm  recortado e pintado não 1 cor parede 60 22 1
3.3_IMAGEM_1 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 108 78 1
3.3_IMAGEM_2 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 57 40 1
3.3_IMAGEM_3 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 57 40 1
3.4_FACCIMILI_PVC Facsimilie pvc 4mm impresso sim colorido parede 9 10 1
3.4_FACCIMILI_PVC Facsimilie pvc 4mm impresso sim colorido parede 9 10 1
3.5_IMAGEM_POSTAL Facsimilie pvc 4mm impresso sim colorido parede 38 28 1
3.6_TEXTOS_1 Texto adesivo recorte não colorido parede 87 38 1
3.6_TEXTOS_2 Texto adesivo recorte não colorido parede 52 26 1
3.6_TEXTOS_3 Texto adesivo recorte não colorido parede 49 26 1
3.6_TEXTOS_4 Texto adesivo recorte não colorido parede 28 42 1
3.6_TEXTOS_5 Texto adesivo recorte não colorido parede 29 20 1
3.6_TEXTOS_6 Texto adesivo recorte não colorido parede 24 28 1
3.6_TEXTOS_7 Texto adesivo recorte não colorido parede 63 28 1
3.6_TEXTOS_8 Texto adesivo recorte não colorido parede 50 49 1
3.6_TEXTOS_9 Texto adesivo recorte não colorido parede 95 14 1
3.8_CUBO_IMAGEM_1 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
3.8_CUBO_IMAGEM_2 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
3.8_CUBO_IMAGEM_3 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
3.8_CUBO_IMAGEM_4 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
3.9_PONTILHADO pontilhado adesivo recorte não 2 cores parede 1000 0 1
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63 MIL PESSOAS ASSISTIRAM A FINAL!

A norueguesa ADA 
HEGERBERG, uma das 
melhores jogadoras de 
futebol do mundo, venceu a 
Liga dos Campeões quatro 
vezes e se tornou a PRIMEIRA 
VENCEDORA DA BOLA DE 
OURO EM 2018. 
 
Ela anunciou no início de 
2019 que não jogaria por seu 
país na Copa em protesto ao 
tratamento desigual das 
jogadoras pela federação 
norueguesa.

“Um dia 
os homens de terno 

vão entender”

Brandi Chastain foi 
responsável por cobrar a 
última penalidade pela 
seleção americana e 
comemorou tirando a camisa 
- a imagem se tornou 
histórica!

Brilha Brasil: 
Marta levou a Bola 

e a Chuteira de 
Ouro. Cristiane 

Rozeira ficou com 
a Bola de Bronze. 

A brasileira Sissi se tornou ao lado da 
chinesa Sun Wen a artilheira de 1999!

Finalmente uma Copa 
para chamar de nossa!

Na vitória das quartas de 
final contra a seleção de 

Taipei ela marcou 

recorde que só foi igualado 
pela Alex Morgan em 2019.

bonita mesmo é nossa luta! Rumo ao avanço 
e reconhecimento!

5 gols

O ÚNICO REPRESENTANTE 
DA AMÉRICA DO SUL – 

CAIU LOGO DE CARA EM UM 
GRUPO FORTÍSSIMO 

FORMADO 
POR SUÉCIA, ESTADOS 

UNIDOS E JAPÃO.

CUBO

Atletas: Dai, Adriana, Cenira, Pelezinha, Rosa, Marisa, Russa, Nalvinha, Danda, Pretinha, Toy, Roseli e Marcia Honório. Segunda linha: Irá, Marcia Tafarel, 
Solange; Meg, Elane, Fia Carioca, Michael Jackson, Miriam, Suzy e Fanta.

Em pé da esquerda para a direita: Katia Cilene, Marisa Pires, Fanta, Cidinha, Maravilha e Elane. 
Agachadas da esquerda para a direita: Pretinha, Nenê, Sissi, Suzana e Raquel.

O BRASIL

Carrinho da brasileira 
Leda Maria na alemã 
Heidi Mohr.

ingressos da ex-capita 
juliana cabral! 

bate-bate inflavel 
utilizado pela torcida.

A final entre EUA 0 X 0 CHI 
(5x4 -pênaltis), realizada no 
Estádio Rose Bowl, Pesadena, 
Los Angeles - Califórnia, 
bateu recorde de público com 
90.185 pessoas (92 542 é a 
capacidade oficial). 

90.185 
pessoas foram assistir a 
disputa de 3˚ e 4˚ lugar de 
Brasil (5)0 x 0(4) Noruega!

Os EUA recebem a Copa pela primeira vez. As anfitriãs e 
campeãs da primeira edição, tiveram a oportunidade de 
contar com sua poderosa e fanática torcida e levaram o 
título novamente. 

O Brasil ficou entre as 4 finalistas com grande destaque 
para a jogadora Sissi, que levou a Chuteira de Ouro e a Bola 
de Prata da competição.�

Entre tantas rainhas, 
surge a Imperatriz Sissi 

É controle 
de bola que 
chama Marta?

A lateral Maurine 
durante a Copa de 2011

A edição bateu recordes de audiência no mundo 
todo! O futebol das mulheres em transformação 
já nota os frutos das intervenções da FIFA pela 
reparação de gênero e em prol da equidade e 
mais oportunidades nas confederações locais. 

O Brasil foi eliminado nas oitavas-de-final pelas 
anfitriãs - um recorde de transmissão. Formiga 
tornou-se a jogadora mais velha no torneio, 
com 41 anos e com mais participações em 
Copas, totalizando 7 edições. As norte-america-
nas levaram o título pela 4a vez.

Quem reinou 
foi a audiência

FIGURINHAS NO BRASIL
o primeiro álbum de 
figurinhas foi publicado e 
comercializado por aqui!

album fugurinhas

"Atreva-se a brilhar": foi o 
tema inspiração para o pôster 
oficial da frança. cada cidade 
sede foi encarregada de criar 

seu próprio projeto para 
refletir a cultura local.

E ttie: a jovem franguinha 
vem de uma longa linhagem 

de mascotes com penas! ela é 
filha de footix, o mascote 

oficial da copa do mundo da 
fifa frança de 1998. é 

inspirada no galo gaulês, um 
símbolo popular nacional 

francês.

Formiga se 
torna a única 
pessoa do 
mundo, entre 
homens e 
mulheres, a 
ter jogado em 
7 Copas do 
Mundo !

Reprodução da bandeira 
dos artistas Will Bindley e 
Eugene Noble feita 
exclusivamente para o 
National Football Museum, 
em comemoração à Copa 
da França.

Em pé da esquerda para a direita: Bárbara, Cristiane, Kathellen, Mônica, Formiga e 
Ludmila. Agachadas da esquerda para a direita: Thaísa, Debinha, Letícia Santos, 
Marta e Tamires.

Em 1991, quando a Copa 
do Mundo FIFA começou, 

62 países já haviam 
disputado uma partida 
internacional através 

de suas Federações.

CHI CHI CHI LE LE LE: as chilenas disputaram 
a sua primeira Copa do Mundo.

 A goleira Ann Chiejine 
da Nigéria ao estrear 

na Copa se tornou a 
jogadora mais jovem, 

entre homens e 
mulheres, a participar 

de uma partida de 
Copa do Mundo com 16 

anos e 34 dias.

CUBO

REGGAE GIRLZ
a equipe 

jamaicana 
estreou no 

torneio com 
ajuda de 

Cedella Marley, 
filha de Bob 

Marley.

PAREDE FPAREDE G

MUSEU DO FUTEBOL | RAINHA DE COPAS | CORREDOR | 1999

91 91 03

O pôster é assinado pelas jogadoras 
norte-americanas vencedoras da Copa 
incluindo Joy Fawcett, Julie Foudy, 

Linda Hamilton, K ristine Lilly, a capitã 
April Heinrichs e uma jovem em potencial 

chamada Mia Hamm.

O selo postal foi lançado no primeiro dia do 
torneio, quando as anfitriãs chinesas golearam a 
Noruega por 4 a 0 diante de 65.000 pessoas no 
E stádio Tianhe, em Guangzhou.

A identidade visual da primeira Copa 
do Mundo de Futebol Feminino mesclou 
o clássico mapa mundi estilizado usado 
pela FIFA com silhuetas de mulheres.

Algumas jogadoras do brasil conseguiram 
acompanhar como espectadoras partidas 
do grupo b: nigéria x noruega e nigéria 
x inglaterra. 

Em meio a uma época sem redes 
sociais, os cartões postais serviram 
como divulgação da copa e da cidade 
sede de västerås, na suécia. 

VAR é 
usado pela 

primeira 
vez.

Austrália quando 
derrotou o Brasil 
na fase de grupo, 

se tornou a 
segunda seleção 

na história de 
Copas a sair de 

uma desvantagem 
de 2x0 para 

vencer a partida. 
A outra aconteceu 
em 1995 quando a 

Suécia venceu a 
Alemanha por 

3x2.

A brasileira 
Cenira Sampaio 

disputou 2 
Mundiais logo 
após ser mãe 

aos 26 anos.
A brasileira 

Cláudia de 
Vasconcelos 

Guedesfez 
história ao se 

tornar a primeira 
mulher a arbitrar 

uma Copa!

Adriana Viola, artilheira 
nacional, jogou por 2 anos no 

futebol colegial dos EUA 
(1988-1990).

Tríplice Final: 
a alemã Birgit Prinz 
se tornou 
a primeira jogadora 
a disputar 
3 finais de Copa 
(1995, 2003 e 2007). 

 Maior derrota de uma anfitriã

Recorde no apito: a suíça Nicole 
Petignat chegou ao seu décimo jogo em 

Copas ao apitar a semifinal entre 
Brasil e EUA. Foi sua despedida.

Rosana fez o gol n˚ 350 
dos Mundiais durante 

Noruega 1x4 Brasil!

Marta e 
Cristiane 

durante treino 
na Copa. 

A segunda edição da Copa foi o evento classificatório para a 
estreia de seleções femininas de futebol nos Jogos Olímpi-
cos. As norte-americanas repetiram o feito e venceram a 
competição.

Mundialmente, as mulheres do futebol vislumbraram, então, 
mais uma grande oportunidade para competir em nível 
mundial, bem como lutar pela conquista de medalhas 
olímpicas, destinadas a outros esportes até então.

 

Após a realização do Torneio Experimental na China, em 1988, 
a FIFA organizou novamente em Guangdong o 1º Campeonato 
Mundial de Futebol Feminino da FIFA para a a M&M's! 

Sim…Copa M&M's! A empresa de chocolates deu nome ao 
torneio uma vez que o órgão máximo do futebol mundial 
relutou em usar a marca Copa do Mundo no título do evento. 

Apesar da importância da chancela e organização da FIFA, o 
futebol de mulheres já era realidade em vários países, inclu-
sive com Copas organizadas extra-oficialmente desde 1970. Os 
Estados Unidos levaram o primeiro caneco pra casa.

1ª edição de uma Copa do Mundo 
de Futebol Feminino FIFA! 

Aqui começa a contagem: 

A Nigéria estreou na Copa 
com a média de idade de 18 
anos e 8 meses:  
A MAIS JOVEM EM 
QUALQUER COPA DO MUNDO 
OU JOGOS OLÍMPICOS. 

Não vale só 
a Copa do Mundo

de espera separa a Copa 
dos homens da Copa 

das mulheres 

61 anos

A expansão do reinado: 
as Olimpíadas!

FINAL DA COPA ARBITRADA POR UMA MULHER:
A EX-JOGADORA SUECA INGRID JONSSON.1A

CUBO
CUBOCUBOCUBOCUBO CUBO

Mergulhe no álbum de registros fotográficos das pessoas 
que participaram da seleção brasileira de 1991!

Sissi fez o gol n˚ 
250 dos Mundiais 

durante Brasil 
2x0 Itália

A chinesa Niu Lijie e a sueca Anette 
Hansson nas quartas de final no 
Estádio Tianhe em Guangzhou.

Atletas: Primeira linha da esquerda para direita: Nalvinha, Nenê, Cenira, Pretinha, Yara, Lia, Michael 
Jackson, Leda, Formiga, Roseli e Valéria. Segunda linha: Sissi, Meg, Marcia Tafarel, Fanta, Solange, 
Suzy, Katia Cilene, Elane e Tânia Maranhão.

ingressos

"Women's world cup" 
(copa do mundo das 
mulheres)! - a fifa 
assume a marca da copa 
na identidade do evento. 

Em pé, da esquerda para direita: Juliana Cabral, Andreia Suntaque, Renata Costa, Daniela Alves, Katia 
Cilene e Tânia Maranhão. Agachadas, da esquerda para direita: Formiga, Maicon, Marta, Simone Jatobá e 
Rosana Augusto.

Policial em frente ao Estádio de 
Shanghai, na China, que receberia 

jogos da Copa de 2003, mas um 
Surto de SARs altera a sede da 

Copa para os EUA.

Katia Cilene levou a Chuteira de Bronze, 
com 4 gols marcados.

Mulherada na liderança: 
as seleções campeã, vice e 
terceiro lugar, foram 
COMANDADAS POR MULHERES 
PELA PRIMEIRA VEZ.

O capacete de proteção usado por 
atletas da seleção brasileira, foi 
fruto do patrocínio de uma empresa 
produtora do item.

E dá-lhe Brasil: 

É nesta edição que a seleção do Brasil apresentou seu 
melhor resultado: foi vice-campeã perdendo para a 
Alemanha. Marta aplicou um drible sensacional e fez 
um dos gols mais bonitos da história das Copas. 

As brasileiras, com os holofotes do vice-campeonato, 
manifestaram-se em campo por mais apoio ao futebol 
feminino. A mensagem, estampada numa fronha de 
travesseiro, sofreu ataques da imprensa e resultou 
em retaliações.

Um espetáculo 
digno das realezas!

Logotipo da copa do 
mundo de 2007, na china.

Selo 
comemorativo 
da copa do 
mundo de 2007.

É futebol ou balé? 

Em pé, da esquerda para a direita: Daniela Alves, Cristiane, Renata Costa, Tania Maranhão, Aline Pellegrino e 
Andreia Suntaque. Agachadas, da esquerda para a direita: Ester, Simone Jatobá, Marta, Formiga e Maicon.

Brasil 4x0 China 

Primeira goleada de dois 
dígitos: Alemanha emplacou 

 contra a Argentina na estreia
11x0

De modo inédito, a seleção japonesa avançou na 
competição com um futebol criativo e bonito. Deste 
modo, o Japão impôs uma pausa nas conquistas 
europeias e norte-americanas de títulos na Copa.

Enquanto as alemãs, donas da casa, foram obrigadas a 
adiar o tri-campeonato, a seleção brasileira foi 
eliminada nas quartas-de-final pelos EUA em disputa 
por pênaltis.

Coroa Japonesa: a taça 
vai para a Ásia pela 
primeira vez.

Foi a edição da Copa com o número de seleções participantes 
ampliado para 24. O uso do gramado sintético não pegou bem e 
foi desaprovado pelas atletas. O evento ganhou a pauta de 
movimentos de mulheres pelo mundo.

A seleção brasileira estreou um uniforme exclusivo, feito só 
para elas, fruto de reivindicações de muitos anos. E a Marta, na 
sua 5a participação em Copas, se tornou a maior artilheira da 
competição!

Uma Copa embalada 
pelos movimentos 
feministas

Aposentadoria: a alemã Birgit Prinz 
encerrou a carreira com 43 jogos (entre 

Mundiais e Jogos Olímpicos), marcando 24 
gols. Em 2011 era a maior artilheira de 

todos os tempos com 14 gols.

Marta assinando o livro de visitas 
durante turismo da seleção à 
igreja de nossa senhora em 
neumarkt, dresden.

karla kick, a 
mascote da copa de 
2011 em pose para 
foto no estádio 
olímpico de berlim.

Figurinhas! A Panini produziu, pela primeira vez, 
um álbum da Copa Feminina. Infelizmente a 
novidade não circulou pelo Brasil...

Quatro jogadoras brasileiras se 
naturalizam pela Guiné Equatorial e 
disputam a Copa sob o comando do técnico 
brasileiro Marcelo Frigério.

Em pé, da esquerda para a direita: Rosana, Érika, Renata Costa, Cristiane, Aline Pellegrino e Andreia Suntaque. 
Agachadas, da esquerda para a direita: Ester, Fabiana Simões, Marta, Formiga e Maurine.

gol em Copa do Mundo: Jill 
Scott, jogadora da seleção 

inglesa, registrou o feito contra 
a seleção francesa.

600˚ 

de Carli Llyod marcou um gol 
do meio de campo, aos 16 
minutos do primeiro tempo.

 Jovem líder: A equatoriana 
Vanessa Arauz se tornou a mais 

jovem técnica a atuar numa 
Copa do Mundo, com 26 anos.

"extraordinário
 hat-trick"

Natural de? O FUTEBOL FEMININO 
CONQUISTA ESPAÇO NOS 
JOGOS OLÍMPICOS COM 

95 ANOS DE DIFERENÇA 
DA MODALIDADE 

MASCULINA.

PRIMEIRA 
PARTICIPAÇÃO DA 

BRASILEIRA 
FORMIGA, COM 

APENAS 17 ANOS, 
FAZENDO SUA 

ESTREIA NO 
SEGUNDO JOGO 

CONTRA O JAPÃO.

NÃO À TOA NA 
CAPA DO FOLDER 

DO TORNEIO, A 
ZAGUEIRA 

ELANE REGO
 marcou o primeiro 

e único gol do Brasil 
neste Mundial. 

É DA ALEMANHA 
Birgit Prinz recebeu o Prêmio 
The Best FIFA Player, oferecido 
pela primeira vez às atletas do 
futebol feminino.

Como o álbum sai 
antes da 

convocação final, 
tem todas as 

jogadoras 
retratadas foram 

para as Copas!

A China, escolhida como sede da Copa de 2003, não 
pôde acolher a competição em razão de um surto 
de SARs. A FIFA decidiu transferir a competição 
novamente para os EUA. As norte-americanas 
tentaram o terceiro título, mas foi a Alemanha 
quem levou.

A geração de Marta integrou a seleção principal e 
deu uma mostra do potencial brasileiro em campo. 
Mesclando veteranas e novatas, a seleção foi 
eliminada nas quartas-de-final.

DU
RMAM COM ESTE BARULHO: É BONITO SIM

!

A FIFA adotou uma expressão de 
gênero neutra pela primeira vez para 

se referir às "lines women's", mulheres 
da linha na tradução literal.

Foi a primeira Copa em que a 

FIFA promoveu o Prêmio The 

Best FIFA Player. A alemã Birgit 

Prinz foi eleita a melhor do ano.

Invencibilidade aqui não! 
As brasileiras interromperam a 
sequência de 51 partidas 
invictas das norte-americanas.

Legado EUA: única nação a chegar em 6 edições na semifinal.

OS FUTUROS
EM CAMPO

O BONDE DA RAINHA 
MARTA CHEGOU! 

Dribles por todo o 
mundo!

Self com barack! o 
presidente dos eua 
convidou a equipe 
campeã para celebrar a 
conquista do mundial na 
casa branca.

O selo traz duas jogadoras 
canadenses: a atacante 
christine sinclair e a 
zagueira kadeisha 
buchanan, junto com a 
goleira japonesa ayumi 
kaihori.

Multiculturalismo canadense: o pôster foi 
exibido ao mundo pela primeira vez no 

maracanã do rio de janeiro, dias antes da 
final masculina da copa do mundo da fifa em 

2014.

A final entre Estados Unidos e 
Japão obteve a maior 

audiência para um jogo de 
futebol na história da televisão 

americana.

ÁRBITRA ASSISTENTE

BACKLIGHT



1999
4.0_FUNDO_PAREDE_F grafismo fundo adesivo recorte nao 1 cor parede 316 263 1
4.1_TÍTULO_rumo ao avanco neon neon led sobre acrílico não 1 cor parede 86 47 1
4.2_SUBTÍTULO_entre_tantas Título com volume pvc 5 mm  recortado e pintado não 1 cor parede 79 24 1
4.3_IMAGENS_1 imagem backlight adesivo impresso sim colorido backlight caixa 80 53 1
4.3_IMAGENS_2 imagem backlight adesivo impresso sim colorido backlight caixa 60 42 1
4.3_IMAGENS_3 imagem backlight adesivo impresso sim colorido backlight caixa 52 42 1
4.3_IMAGENS_4 imagem backlight adesivo impresso sim colorido backlight caixa 41 43 1
4.3_IMAGENS_5 imagem backlight adesivo impresso sim colorido backlight caixa 66 48 1
4.4_FACSIMILE_1 Texto adesivo recorte sim colorido parede 18 25 1
4.4_FACSIMILE_2 Texto adesivo recorte sim colorido parede 24 24 1
4.4_FACSIMILE_3 Texto adesivo recorte sim colorido parede 22 8 1
4.5_TEXTOS_1 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 90 5 1
4.5_TEXTOS_2 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 85 35 1
4.5_TEXTOS_3 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 42 30 1
4.5_TEXTOS_4 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 39 41 1
4.5_TEXTOS_5 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 100 48 1
4.5_TEXTOS_6 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 25 8 1
4.5_TEXTOS_7 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 33 22 1
4.5_TEXTOS_8 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 42 30 1
4.5_TEXTOS_9 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 62 57 1
4.7_FOTOGRAFIA_ PAREDE_G Imagem parede inteira adesivo impresso sim colorido parede 120 263 1
4.8_CUBO_IMAGEM_1 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
4.8_CUBO_IMAGEM_2 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
4.8_CUBO_IMAGEM_3 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
4.8_CUBO_IMAGEM_4 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
4.9_PONTILHADO pontilhado adesivo recorte não 2 cores parede 1000 0 1

1999
4.0_FUNDO_PAREDE_F grafismo fundo adesivo recorte nao 1 cor parede 316 263 1
4.1_TÍTULO_rumo ao avanco neon neon led sobre acrílico não 1 cor parede 86 47 1
4.2_SUBTÍTULO_entre_tantas Título com volume pvc 5 mm  recortado e pintado não 1 cor parede 79 24 1
4.3_IMAGENS_1 imagem backlight adesivo impresso sim colorido backlight caixa 80 53 1
4.3_IMAGENS_2 imagem backlight adesivo impresso sim colorido backlight caixa 60 42 1
4.3_IMAGENS_3 imagem backlight adesivo impresso sim colorido backlight caixa 52 42 1
4.3_IMAGENS_4 imagem backlight adesivo impresso sim colorido backlight caixa 41 43 1
4.3_IMAGENS_5 imagem backlight adesivo impresso sim colorido backlight caixa 66 48 1
4.4_FACSIMILE_1 Texto adesivo recorte sim colorido parede 18 25 1
4.4_FACSIMILE_2 Texto adesivo recorte sim colorido parede 24 24 1
4.4_FACSIMILE_3 Texto adesivo recorte sim colorido parede 22 8 1
4.5_TEXTOS_1 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 90 5 1
4.5_TEXTOS_2 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 85 35 1
4.5_TEXTOS_3 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 42 30 1
4.5_TEXTOS_4 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 39 41 1
4.5_TEXTOS_5 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 100 48 1
4.5_TEXTOS_6 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 25 8 1
4.5_TEXTOS_7 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 33 22 1
4.5_TEXTOS_8 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 42 30 1
4.5_TEXTOS_9 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 62 57 1
4.7_FOTOGRAFIA_ PAREDE_G Imagem parede inteira adesivo impresso sim colorido parede 120 263 1
4.8_CUBO_IMAGEM_1 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
4.8_CUBO_IMAGEM_2 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
4.8_CUBO_IMAGEM_3 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
4.8_CUBO_IMAGEM_4 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
4.9_PONTILHADO pontilhado adesivo recorte não 2 cores parede 1000 0 1

RAINHAS DE COPAS | MUSEU DO FUTEBOL
STATUS NOME TIPO MATERIAL IMPRESSÃO COR INSTALAÇÃO L (cm) h (cm) Qtd  Unitário  TOTAL OBS
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63 MIL PESSOAS ASSISTIRAM A FINAL!

A norueguesa ADA 
HEGERBERG, uma das 
melhores jogadoras de 
futebol do mundo, venceu a 
Liga dos Campeões quatro 
vezes e se tornou a PRIMEIRA 
VENCEDORA DA BOLA DE 
OURO EM 2018. 
 
Ela anunciou no início de 
2019 que não jogaria por seu 
país na Copa em protesto ao 
tratamento desigual das 
jogadoras pela federação 
norueguesa.

“Um dia 
os homens de terno 

vão entender”

Brandi Chastain foi 
responsável por cobrar a 
última penalidade pela 
seleção americana e 
comemorou tirando a camisa 
- a imagem se tornou 
histórica!

Brilha Brasil: 
Marta levou a Bola 

e a Chuteira de 
Ouro. Cristiane 

Rozeira ficou com 
a Bola de Bronze. 

A brasileira Sissi se tornou ao lado da 
chinesa Sun Wen a artilheira de 1999!

Finalmente uma Copa 
para chamar de nossa!

Na vitória das quartas de 
final contra a seleção de 

Taipei ela marcou 

recorde que só foi igualado 
pela Alex Morgan em 2019.

bonita mesmo é nossa luta! Rumo ao avanço 
e reconhecimento!

5 gols

O ÚNICO REPRESENTANTE 
DA AMÉRICA DO SUL – 

CAIU LOGO DE CARA EM UM 
GRUPO FORTÍSSIMO 

FORMADO 
POR SUÉCIA, ESTADOS 

UNIDOS E JAPÃO.

CUBO

Atletas: Dai, Adriana, Cenira, Pelezinha, Rosa, Marisa, Russa, Nalvinha, Danda, Pretinha, Toy, Roseli e Marcia Honório. Segunda linha: Irá, Marcia Tafarel, 
Solange; Meg, Elane, Fia Carioca, Michael Jackson, Miriam, Suzy e Fanta.

Em pé da esquerda para a direita: Katia Cilene, Marisa Pires, Fanta, Cidinha, Maravilha e Elane. 
Agachadas da esquerda para a direita: Pretinha, Nenê, Sissi, Suzana e Raquel.

O BRASIL

Carrinho da brasileira 
Leda Maria na alemã 
Heidi Mohr.

ingressos da ex-capita 
juliana cabral! 

bate-bate inflavel 
utilizado pela torcida.

A final entre EUA 0 X 0 CHI 
(5x4 -pênaltis), realizada no 
Estádio Rose Bowl, Pesadena, 
Los Angeles - Califórnia, 
bateu recorde de público com 
90.185 pessoas (92 542 é a 
capacidade oficial). 

90.185 
pessoas foram assistir a 
disputa de 3˚ e 4˚ lugar de 
Brasil (5)0 x 0(4) Noruega!

Os EUA recebem a Copa pela primeira vez. As anfitriãs e 
campeãs da primeira edição, tiveram a oportunidade de 
contar com sua poderosa e fanática torcida e levaram o 
título novamente. 

O Brasil ficou entre as 4 finalistas com grande destaque 
para a jogadora Sissi, que levou a Chuteira de Ouro e a Bola 
de Prata da competição.�

Entre tantas rainhas, 
surge a Imperatriz Sissi 

É controle 
de bola que 
chama Marta?

A lateral Maurine 
durante a Copa de 2011

A edição bateu recordes de audiência no mundo 
todo! O futebol das mulheres em transformação 
já nota os frutos das intervenções da FIFA pela 
reparação de gênero e em prol da equidade e 
mais oportunidades nas confederações locais. 

O Brasil foi eliminado nas oitavas-de-final pelas 
anfitriãs - um recorde de transmissão. Formiga 
tornou-se a jogadora mais velha no torneio, 
com 41 anos e com mais participações em 
Copas, totalizando 7 edições. As norte-america-
nas levaram o título pela 4a vez.

Quem reinou 
foi a audiência

FIGURINHAS NO BRASIL
o primeiro álbum de 
figurinhas foi publicado e 
comercializado por aqui!

album fugurinhas

"Atreva-se a brilhar": foi o 
tema inspiração para o pôster 
oficial da frança. cada cidade 
sede foi encarregada de criar 

seu próprio projeto para 
refletir a cultura local.

E ttie: a jovem franguinha 
vem de uma longa linhagem 

de mascotes com penas! ela é 
filha de footix, o mascote 

oficial da copa do mundo da 
fifa frança de 1998. é 

inspirada no galo gaulês, um 
símbolo popular nacional 

francês.

Formiga se 
torna a única 
pessoa do 
mundo, entre 
homens e 
mulheres, a 
ter jogado em 
7 Copas do 
Mundo !

Reprodução da bandeira 
dos artistas Will Bindley e 
Eugene Noble feita 
exclusivamente para o 
National Football Museum, 
em comemoração à Copa 
da França.

Em pé da esquerda para a direita: Bárbara, Cristiane, Kathellen, Mônica, Formiga e 
Ludmila. Agachadas da esquerda para a direita: Thaísa, Debinha, Letícia Santos, 
Marta e Tamires.

Em 1991, quando a Copa 
do Mundo FIFA começou, 

62 países já haviam 
disputado uma partida 
internacional através 

de suas Federações.

CHI CHI CHI LE LE LE: as chilenas disputaram 
a sua primeira Copa do Mundo.

 A goleira Ann Chiejine 
da Nigéria ao estrear 

na Copa se tornou a 
jogadora mais jovem, 

entre homens e 
mulheres, a participar 

de uma partida de 
Copa do Mundo com 16 

anos e 34 dias.

CUBO

REGGAE GIRLZ
a equipe 

jamaicana 
estreou no 

torneio com 
ajuda de 

Cedella Marley, 
filha de Bob 

Marley.

PAREDE HPAREDE I E J
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O pôster é assinado pelas jogadoras 
norte-americanas vencedoras da Copa 
incluindo Joy Fawcett, Julie Foudy, 

Linda Hamilton, K ristine Lilly, a capitã 
April Heinrichs e uma jovem em potencial 

chamada Mia Hamm.

O selo postal foi lançado no primeiro dia do 
torneio, quando as anfitriãs chinesas golearam a 
Noruega por 4 a 0 diante de 65.000 pessoas no 
E stádio Tianhe, em Guangzhou.

A identidade visual da primeira Copa 
do Mundo de Futebol Feminino mesclou 
o clássico mapa mundi estilizado usado 
pela FIFA com silhuetas de mulheres.

Algumas jogadoras do brasil conseguiram 
acompanhar como espectadoras partidas 
do grupo b: nigéria x noruega e nigéria 
x inglaterra. 

Em meio a uma época sem redes 
sociais, os cartões postais serviram 
como divulgação da copa e da cidade 
sede de västerås, na suécia. 

VAR é 
usado pela 

primeira 
vez.

Austrália quando 
derrotou o Brasil 
na fase de grupo, 

se tornou a 
segunda seleção 

na história de 
Copas a sair de 

uma desvantagem 
de 2x0 para 

vencer a partida. 
A outra aconteceu 
em 1995 quando a 

Suécia venceu a 
Alemanha por 

3x2.

A brasileira 
Cenira Sampaio 

disputou 2 
Mundiais logo 
após ser mãe 

aos 26 anos.
A brasileira 

Cláudia de 
Vasconcelos 

Guedesfez 
história ao se 

tornar a primeira 
mulher a arbitrar 

uma Copa!

Adriana Viola, artilheira 
nacional, jogou por 2 anos no 

futebol colegial dos EUA 
(1988-1990).

Tríplice Final: 
a alemã Birgit Prinz 
se tornou 
a primeira jogadora 
a disputar 
3 finais de Copa 
(1995, 2003 e 2007). 

 Maior derrota de uma anfitriã

Recorde no apito: a suíça Nicole 
Petignat chegou ao seu décimo jogo em 

Copas ao apitar a semifinal entre 
Brasil e EUA. Foi sua despedida.

Rosana fez o gol n˚ 350 
dos Mundiais durante 

Noruega 1x4 Brasil!

Marta e 
Cristiane 

durante treino 
na Copa. 

A segunda edição da Copa foi o evento classificatório para a 
estreia de seleções femininas de futebol nos Jogos Olímpi-
cos. As norte-americanas repetiram o feito e venceram a 
competição.

Mundialmente, as mulheres do futebol vislumbraram, então, 
mais uma grande oportunidade para competir em nível 
mundial, bem como lutar pela conquista de medalhas 
olímpicas, destinadas a outros esportes até então.

 

Após a realização do Torneio Experimental na China, em 1988, 
a FIFA organizou novamente em Guangdong o 1º Campeonato 
Mundial de Futebol Feminino da FIFA para a a M&M's! 

Sim…Copa M&M's! A empresa de chocolates deu nome ao 
torneio uma vez que o órgão máximo do futebol mundial 
relutou em usar a marca Copa do Mundo no título do evento. 

Apesar da importância da chancela e organização da FIFA, o 
futebol de mulheres já era realidade em vários países, inclu-
sive com Copas organizadas extra-oficialmente desde 1970. Os 
Estados Unidos levaram o primeiro caneco pra casa.

1ª edição de uma Copa do Mundo 
de Futebol Feminino FIFA! 

Aqui começa a contagem: 

A Nigéria estreou na Copa 
com a média de idade de 18 
anos e 8 meses:  
A MAIS JOVEM EM 
QUALQUER COPA DO MUNDO 
OU JOGOS OLÍMPICOS. 

Não vale só 
a Copa do Mundo

de espera separa a Copa 
dos homens da Copa 

das mulheres 

61 anos

A expansão do reinado: 
as Olimpíadas!

FINAL DA COPA ARBITRADA POR UMA MULHER:
A EX-JOGADORA SUECA INGRID JONSSON.1A

CUBO
CUBOCUBOCUBOCUBO CUBO

Mergulhe no álbum de registros fotográficos das pessoas 
que participaram da seleção brasileira de 1991!

Sissi fez o gol n˚ 
250 dos Mundiais 

durante Brasil 
2x0 Itália

A chinesa Niu Lijie e a sueca Anette 
Hansson nas quartas de final no 
Estádio Tianhe em Guangzhou.

Atletas: Primeira linha da esquerda para direita: Nalvinha, Nenê, Cenira, Pretinha, Yara, Lia, Michael 
Jackson, Leda, Formiga, Roseli e Valéria. Segunda linha: Sissi, Meg, Marcia Tafarel, Fanta, Solange, 
Suzy, Katia Cilene, Elane e Tânia Maranhão.

ingressos

"Women's world cup" 
(copa do mundo das 
mulheres)! - a fifa 
assume a marca da copa 
na identidade do evento. 

Em pé, da esquerda para direita: Juliana Cabral, Andreia Suntaque, Renata Costa, Daniela Alves, Katia 
Cilene e Tânia Maranhão. Agachadas, da esquerda para direita: Formiga, Maicon, Marta, Simone Jatobá e 
Rosana Augusto.

Policial em frente ao Estádio de 
Shanghai, na China, que receberia 

jogos da Copa de 2003, mas um 
Surto de SARs altera a sede da 

Copa para os EUA.

Katia Cilene levou a Chuteira de Bronze, 
com 4 gols marcados.

Mulherada na liderança: 
as seleções campeã, vice e 
terceiro lugar, foram 
COMANDADAS POR MULHERES 
PELA PRIMEIRA VEZ.

O capacete de proteção usado por 
atletas da seleção brasileira, foi 
fruto do patrocínio de uma empresa 
produtora do item.

E dá-lhe Brasil: 

É nesta edição que a seleção do Brasil apresentou seu 
melhor resultado: foi vice-campeã perdendo para a 
Alemanha. Marta aplicou um drible sensacional e fez 
um dos gols mais bonitos da história das Copas. 

As brasileiras, com os holofotes do vice-campeonato, 
manifestaram-se em campo por mais apoio ao futebol 
feminino. A mensagem, estampada numa fronha de 
travesseiro, sofreu ataques da imprensa e resultou 
em retaliações.

Um espetáculo 
digno das realezas!

Logotipo da copa do 
mundo de 2007, na china.

Selo 
comemorativo 
da copa do 
mundo de 2007.

É futebol ou balé? 

Em pé, da esquerda para a direita: Daniela Alves, Cristiane, Renata Costa, Tania Maranhão, Aline Pellegrino e 
Andreia Suntaque. Agachadas, da esquerda para a direita: Ester, Simone Jatobá, Marta, Formiga e Maicon.

Brasil 4x0 China 

Primeira goleada de dois 
dígitos: Alemanha emplacou 

 contra a Argentina na estreia
11x0

De modo inédito, a seleção japonesa avançou na 
competição com um futebol criativo e bonito. Deste 
modo, o Japão impôs uma pausa nas conquistas 
europeias e norte-americanas de títulos na Copa.

Enquanto as alemãs, donas da casa, foram obrigadas a 
adiar o tri-campeonato, a seleção brasileira foi 
eliminada nas quartas-de-final pelos EUA em disputa 
por pênaltis.

Coroa Japonesa: a taça 
vai para a Ásia pela 
primeira vez.

Foi a edição da Copa com o número de seleções participantes 
ampliado para 24. O uso do gramado sintético não pegou bem e 
foi desaprovado pelas atletas. O evento ganhou a pauta de 
movimentos de mulheres pelo mundo.

A seleção brasileira estreou um uniforme exclusivo, feito só 
para elas, fruto de reivindicações de muitos anos. E a Marta, na 
sua 5a participação em Copas, se tornou a maior artilheira da 
competição!

Uma Copa embalada 
pelos movimentos 
feministas

Aposentadoria: a alemã Birgit Prinz 
encerrou a carreira com 43 jogos (entre 

Mundiais e Jogos Olímpicos), marcando 24 
gols. Em 2011 era a maior artilheira de 

todos os tempos com 14 gols.

Marta assinando o livro de visitas 
durante turismo da seleção à 
igreja de nossa senhora em 
neumarkt, dresden.

karla kick, a 
mascote da copa de 
2011 em pose para 
foto no estádio 
olímpico de berlim.

Figurinhas! A Panini produziu, pela primeira vez, 
um álbum da Copa Feminina. Infelizmente a 
novidade não circulou pelo Brasil...

Quatro jogadoras brasileiras se 
naturalizam pela Guiné Equatorial e 
disputam a Copa sob o comando do técnico 
brasileiro Marcelo Frigério.

Em pé, da esquerda para a direita: Rosana, Érika, Renata Costa, Cristiane, Aline Pellegrino e Andreia Suntaque. 
Agachadas, da esquerda para a direita: Ester, Fabiana Simões, Marta, Formiga e Maurine.

gol em Copa do Mundo: Jill 
Scott, jogadora da seleção 

inglesa, registrou o feito contra 
a seleção francesa.

600˚ 

de Carli Llyod marcou um gol 
do meio de campo, aos 16 
minutos do primeiro tempo.

 Jovem líder: A equatoriana 
Vanessa Arauz se tornou a mais 

jovem técnica a atuar numa 
Copa do Mundo, com 26 anos.

"extraordinário
 hat-trick"

Natural de? O FUTEBOL FEMININO 
CONQUISTA ESPAÇO NOS 
JOGOS OLÍMPICOS COM 

95 ANOS DE DIFERENÇA 
DA MODALIDADE 

MASCULINA.

PRIMEIRA 
PARTICIPAÇÃO DA 

BRASILEIRA 
FORMIGA, COM 

APENAS 17 ANOS, 
FAZENDO SUA 

ESTREIA NO 
SEGUNDO JOGO 

CONTRA O JAPÃO.

NÃO À TOA NA 
CAPA DO FOLDER 

DO TORNEIO, A 
ZAGUEIRA 

ELANE REGO
 marcou o primeiro 

e único gol do Brasil 
neste Mundial. 

É DA ALEMANHA 
Birgit Prinz recebeu o Prêmio 
The Best FIFA Player, oferecido 
pela primeira vez às atletas do 
futebol feminino.

Como o álbum sai 
antes da 

convocação final, 
tem todas as 

jogadoras 
retratadas foram 

para as Copas!

A China, escolhida como sede da Copa de 2003, não 
pôde acolher a competição em razão de um surto 
de SARs. A FIFA decidiu transferir a competição 
novamente para os EUA. As norte-americanas 
tentaram o terceiro título, mas foi a Alemanha 
quem levou.

A geração de Marta integrou a seleção principal e 
deu uma mostra do potencial brasileiro em campo. 
Mesclando veteranas e novatas, a seleção foi 
eliminada nas quartas-de-final.

DU
RMAM COM ESTE BARULHO: É BONITO SIM

!

A FIFA adotou uma expressão de 
gênero neutra pela primeira vez para 

se referir às "lines women's", mulheres 
da linha na tradução literal.

Foi a primeira Copa em que a 

FIFA promoveu o Prêmio The 

Best FIFA Player. A alemã Birgit 

Prinz foi eleita a melhor do ano.

Invencibilidade aqui não! 
As brasileiras interromperam a 
sequência de 51 partidas 
invictas das norte-americanas.

Legado EUA: única nação a chegar em 6 edições na semifinal.

OS FUTUROS
EM CAMPO

O BONDE DA RAINHA 
MARTA CHEGOU! 

Dribles por todo o 
mundo!

Self com barack! o 
presidente dos eua 
convidou a equipe 
campeã para celebrar a 
conquista do mundial na 
casa branca.

O selo traz duas jogadoras 
canadenses: a atacante 
christine sinclair e a 
zagueira kadeisha 
buchanan, junto com a 
goleira japonesa ayumi 
kaihori.

Multiculturalismo canadense: o pôster foi 
exibido ao mundo pela primeira vez no 

maracanã do rio de janeiro, dias antes da 
final masculina da copa do mundo da fifa em 

2014.

A final entre Estados Unidos e 
Japão obteve a maior 

audiência para um jogo de 
futebol na história da televisão 

americana.

ÁRBITRA ASSISTENTE

BACKLIGHT



2003
5.0_FUNDO_PAREDE_I_J adesivo recorte adesivo sim 1 cor parede 585 263 1
5.2_TÍTULO_NEON_os_futuros neon neon led sobre acrílico não 1 cor parede 107 28 1
5.2a_SUBTÍTULO_o_bonde Título com volume pvc 5 mm  recortado e pintado não colorido parede 149 28 1
5.3_IMAGEM_1 imagem backlight adesivo impresso sim 1 cor parede 69 86 1
5.3_IMAGEM_2 imagem backlight adesivo impresso sim 1 cor parede 67 46 1
5.3_IMAGEM_3 imagem backlight adesivo impresso sim 1cor parede 77 53 1
5.3_IMAGEM_4 imagem backlight adesivo impresso sim 1cor parede 93 64 1
5.3_IMAGEM_5 imagem backlight adesivo impresso sim 1 cor parede 48 67 1
5.3_IMAGEM_6_FIFA imagem backlight adesivo impresso sim 1 cor parede 38 38 1
5.4_TEXTO_1 Texto adesivo recorte não 2 cores parede 73 78 1
5.4_TEXTO_2 Texto adesivo recorte não 2 cores parede 86 29 1
5.4_TEXTO_3 Texto adesivo recorte não 2 cores parede 59 40 1
5.4_TEXTO_4 Texto adesivo recorte não 2 cores parede 84 71 1
5.4_TEXTO_5 Texto adesivo recorte não 2 cores parede 53 39 1
5.4_TEXTO_6 Texto adesivo recorte não 2 cores parede 71 38 1
5.4_TEXTO_7 Texto adesivo recorte não 2 cores parede 62 24 1
5.4_TEXTO_8 Texto adesivo recorte não 2 cores parede 52 21 1
5.5_IMAGEM_PAREDE_H Imagem parede inteira adesivo impresso sim colorido parede 120 263 1
5.6_CUBO_IMAGEM_1 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
5.6_CUBO_IMAGEM_2 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
5.6_CUBO_IMAGEM_3 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
5.6_CUBO_IMAGEM_4 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1

2003
5.0_FUNDO_PAREDE_I_J adesivo recorte adesivo sim 1 cor parede 585 263 1
5.2_TÍTULO_NEON_os_futuros neon neon led sobre acrílico não 1 cor parede 107 28 1
5.2a_SUBTÍTULO_o_bonde Título com volume pvc 5 mm  recortado e pintado não colorido parede 149 28 1
5.3_IMAGEM_1 imagem backlight adesivo impresso sim 1 cor parede 69 86 1
5.3_IMAGEM_2 imagem backlight adesivo impresso sim 1 cor parede 67 46 1
5.3_IMAGEM_3 imagem backlight adesivo impresso sim 1cor parede 77 53 1
5.3_IMAGEM_4 imagem backlight adesivo impresso sim 1cor parede 93 64 1
5.3_IMAGEM_5 imagem backlight adesivo impresso sim 1 cor parede 48 67 1
5.3_IMAGEM_6_FIFA imagem backlight adesivo impresso sim 1 cor parede 38 38 1
5.4_TEXTO_1 Texto adesivo recorte não 2 cores parede 73 78 1
5.4_TEXTO_2 Texto adesivo recorte não 2 cores parede 86 29 1
5.4_TEXTO_3 Texto adesivo recorte não 2 cores parede 59 40 1
5.4_TEXTO_4 Texto adesivo recorte não 2 cores parede 84 71 1
5.4_TEXTO_5 Texto adesivo recorte não 2 cores parede 53 39 1
5.4_TEXTO_6 Texto adesivo recorte não 2 cores parede 71 38 1
5.4_TEXTO_7 Texto adesivo recorte não 2 cores parede 62 24 1
5.4_TEXTO_8 Texto adesivo recorte não 2 cores parede 52 21 1
5.5_IMAGEM_PAREDE_H Imagem parede inteira adesivo impresso sim colorido parede 120 263 1
5.6_CUBO_IMAGEM_1 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
5.6_CUBO_IMAGEM_2 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
5.6_CUBO_IMAGEM_3 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
5.6_CUBO_IMAGEM_4 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
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STATUS NOME TIPO MATERIAL IMPRESSÃO COR INSTALAÇÃO L (cm) h (cm) Qtd  Unitário  TOTAL OBS
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63 MIL PESSOAS ASSISTIRAM A FINAL!

A norueguesa ADA 
HEGERBERG, uma das 
melhores jogadoras de 
futebol do mundo, venceu a 
Liga dos Campeões quatro 
vezes e se tornou a PRIMEIRA 
VENCEDORA DA BOLA DE 
OURO EM 2018. 
 
Ela anunciou no início de 
2019 que não jogaria por seu 
país na Copa em protesto ao 
tratamento desigual das 
jogadoras pela federação 
norueguesa.

“Um dia 
os homens de terno 

vão entender”

Brandi Chastain foi 
responsável por cobrar a 
última penalidade pela 
seleção americana e 
comemorou tirando a camisa 
- a imagem se tornou 
histórica!

Brilha Brasil: 
Marta levou a Bola 

e a Chuteira de 
Ouro. Cristiane 

Rozeira ficou com 
a Bola de Bronze. 

A brasileira Sissi se tornou ao lado da 
chinesa Sun Wen a artilheira de 1999!

Finalmente uma Copa 
para chamar de nossa!

Na vitória das quartas de 
final contra a seleção de 

Taipei ela marcou 

recorde que só foi igualado 
pela Alex Morgan em 2019.

bonita mesmo é nossa luta! Rumo ao avanço 
e reconhecimento!

5 gols

O ÚNICO REPRESENTANTE 
DA AMÉRICA DO SUL – 

CAIU LOGO DE CARA EM UM 
GRUPO FORTÍSSIMO 

FORMADO 
POR SUÉCIA, ESTADOS 

UNIDOS E JAPÃO.

CUBO

Atletas: Dai, Adriana, Cenira, Pelezinha, Rosa, Marisa, Russa, Nalvinha, Danda, Pretinha, Toy, Roseli e Marcia Honório. Segunda linha: Irá, Marcia Tafarel, 
Solange; Meg, Elane, Fia Carioca, Michael Jackson, Miriam, Suzy e Fanta.

Em pé da esquerda para a direita: Katia Cilene, Marisa Pires, Fanta, Cidinha, Maravilha e Elane. 
Agachadas da esquerda para a direita: Pretinha, Nenê, Sissi, Suzana e Raquel.

O BRASIL

Carrinho da brasileira 
Leda Maria na alemã 
Heidi Mohr.

ingressos da ex-capita 
juliana cabral! 

bate-bate inflavel 
utilizado pela torcida.

A final entre EUA 0 X 0 CHI 
(5x4 -pênaltis), realizada no 
Estádio Rose Bowl, Pesadena, 
Los Angeles - Califórnia, 
bateu recorde de público com 
90.185 pessoas (92 542 é a 
capacidade oficial). 

90.185 
pessoas foram assistir a 
disputa de 3˚ e 4˚ lugar de 
Brasil (5)0 x 0(4) Noruega!

Os EUA recebem a Copa pela primeira vez. As anfitriãs e 
campeãs da primeira edição, tiveram a oportunidade de 
contar com sua poderosa e fanática torcida e levaram o 
título novamente. 

O Brasil ficou entre as 4 finalistas com grande destaque 
para a jogadora Sissi, que levou a Chuteira de Ouro e a Bola 
de Prata da competição.�

Entre tantas rainhas, 
surge a Imperatriz Sissi 

É controle 
de bola que 
chama Marta?

A lateral Maurine 
durante a Copa de 2011

A edição bateu recordes de audiência no mundo 
todo! O futebol das mulheres em transformação 
já nota os frutos das intervenções da FIFA pela 
reparação de gênero e em prol da equidade e 
mais oportunidades nas confederações locais. 

O Brasil foi eliminado nas oitavas-de-final pelas 
anfitriãs - um recorde de transmissão. Formiga 
tornou-se a jogadora mais velha no torneio, 
com 41 anos e com mais participações em 
Copas, totalizando 7 edições. As norte-america-
nas levaram o título pela 4a vez.

Quem reinou 
foi a audiência

FIGURINHAS NO BRASIL
o primeiro álbum de 
figurinhas foi publicado e 
comercializado por aqui!

album fugurinhas

"Atreva-se a brilhar": foi o 
tema inspiração para o pôster 
oficial da frança. cada cidade 
sede foi encarregada de criar 

seu próprio projeto para 
refletir a cultura local.

E ttie: a jovem franguinha 
vem de uma longa linhagem 

de mascotes com penas! ela é 
filha de footix, o mascote 

oficial da copa do mundo da 
fifa frança de 1998. é 

inspirada no galo gaulês, um 
símbolo popular nacional 

francês.

Formiga se 
torna a única 
pessoa do 
mundo, entre 
homens e 
mulheres, a 
ter jogado em 
7 Copas do 
Mundo !

Reprodução da bandeira 
dos artistas Will Bindley e 
Eugene Noble feita 
exclusivamente para o 
National Football Museum, 
em comemoração à Copa 
da França.

Em pé da esquerda para a direita: Bárbara, Cristiane, Kathellen, Mônica, Formiga e 
Ludmila. Agachadas da esquerda para a direita: Thaísa, Debinha, Letícia Santos, 
Marta e Tamires.

Em 1991, quando a Copa 
do Mundo FIFA começou, 

62 países já haviam 
disputado uma partida 
internacional através 

de suas Federações.

CHI CHI CHI LE LE LE: as chilenas disputaram 
a sua primeira Copa do Mundo.

 A goleira Ann Chiejine 
da Nigéria ao estrear 

na Copa se tornou a 
jogadora mais jovem, 

entre homens e 
mulheres, a participar 

de uma partida de 
Copa do Mundo com 16 

anos e 34 dias.

CUBO

REGGAE GIRLZ
a equipe 

jamaicana 
estreou no 

torneio com 
ajuda de 

Cedella Marley, 
filha de Bob 

Marley.

PAREDE LPAREDE M E K
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O pôster é assinado pelas jogadoras 
norte-americanas vencedoras da Copa 
incluindo Joy Fawcett, Julie Foudy, 

Linda Hamilton, K ristine Lilly, a capitã 
April Heinrichs e uma jovem em potencial 

chamada Mia Hamm.

O selo postal foi lançado no primeiro dia do 
torneio, quando as anfitriãs chinesas golearam a 
Noruega por 4 a 0 diante de 65.000 pessoas no 
E stádio Tianhe, em Guangzhou.

A identidade visual da primeira Copa 
do Mundo de Futebol Feminino mesclou 
o clássico mapa mundi estilizado usado 
pela FIFA com silhuetas de mulheres.

Algumas jogadoras do brasil conseguiram 
acompanhar como espectadoras partidas 
do grupo b: nigéria x noruega e nigéria 
x inglaterra. 

Em meio a uma época sem redes 
sociais, os cartões postais serviram 
como divulgação da copa e da cidade 
sede de västerås, na suécia. 

VAR é 
usado pela 

primeira 
vez.

Austrália quando 
derrotou o Brasil 
na fase de grupo, 

se tornou a 
segunda seleção 

na história de 
Copas a sair de 

uma desvantagem 
de 2x0 para 

vencer a partida. 
A outra aconteceu 
em 1995 quando a 

Suécia venceu a 
Alemanha por 

3x2.

A brasileira 
Cenira Sampaio 

disputou 2 
Mundiais logo 
após ser mãe 

aos 26 anos.
A brasileira 

Cláudia de 
Vasconcelos 

Guedesfez 
história ao se 

tornar a primeira 
mulher a arbitrar 

uma Copa!

Adriana Viola, artilheira 
nacional, jogou por 2 anos no 

futebol colegial dos EUA 
(1988-1990).

Tríplice Final: 
a alemã Birgit Prinz 
se tornou 
a primeira jogadora 
a disputar 
3 finais de Copa 
(1995, 2003 e 2007). 

 Maior derrota de uma anfitriã

Recorde no apito: a suíça Nicole 
Petignat chegou ao seu décimo jogo em 

Copas ao apitar a semifinal entre 
Brasil e EUA. Foi sua despedida.

Rosana fez o gol n˚ 350 
dos Mundiais durante 

Noruega 1x4 Brasil!

Marta e 
Cristiane 

durante treino 
na Copa. 

A segunda edição da Copa foi o evento classificatório para a 
estreia de seleções femininas de futebol nos Jogos Olímpi-
cos. As norte-americanas repetiram o feito e venceram a 
competição.

Mundialmente, as mulheres do futebol vislumbraram, então, 
mais uma grande oportunidade para competir em nível 
mundial, bem como lutar pela conquista de medalhas 
olímpicas, destinadas a outros esportes até então.

 

Após a realização do Torneio Experimental na China, em 1988, 
a FIFA organizou novamente em Guangdong o 1º Campeonato 
Mundial de Futebol Feminino da FIFA para a a M&M's! 

Sim…Copa M&M's! A empresa de chocolates deu nome ao 
torneio uma vez que o órgão máximo do futebol mundial 
relutou em usar a marca Copa do Mundo no título do evento. 

Apesar da importância da chancela e organização da FIFA, o 
futebol de mulheres já era realidade em vários países, inclu-
sive com Copas organizadas extra-oficialmente desde 1970. Os 
Estados Unidos levaram o primeiro caneco pra casa.

1ª edição de uma Copa do Mundo 
de Futebol Feminino FIFA! 

Aqui começa a contagem: 

A Nigéria estreou na Copa 
com a média de idade de 18 
anos e 8 meses:  
A MAIS JOVEM EM 
QUALQUER COPA DO MUNDO 
OU JOGOS OLÍMPICOS. 

Não vale só 
a Copa do Mundo

de espera separa a Copa 
dos homens da Copa 

das mulheres 

61 anos

A expansão do reinado: 
as Olimpíadas!

FINAL DA COPA ARBITRADA POR UMA MULHER:
A EX-JOGADORA SUECA INGRID JONSSON.1A

CUBO
CUBOCUBOCUBOCUBO CUBO

Mergulhe no álbum de registros fotográficos das pessoas 
que participaram da seleção brasileira de 1991!

Sissi fez o gol n˚ 
250 dos Mundiais 

durante Brasil 
2x0 Itália

A chinesa Niu Lijie e a sueca Anette 
Hansson nas quartas de final no 
Estádio Tianhe em Guangzhou.

Atletas: Primeira linha da esquerda para direita: Nalvinha, Nenê, Cenira, Pretinha, Yara, Lia, Michael 
Jackson, Leda, Formiga, Roseli e Valéria. Segunda linha: Sissi, Meg, Marcia Tafarel, Fanta, Solange, 
Suzy, Katia Cilene, Elane e Tânia Maranhão.

ingressos

"Women's world cup" 
(copa do mundo das 
mulheres)! - a fifa 
assume a marca da copa 
na identidade do evento. 

Em pé, da esquerda para direita: Juliana Cabral, Andreia Suntaque, Renata Costa, Daniela Alves, Katia 
Cilene e Tânia Maranhão. Agachadas, da esquerda para direita: Formiga, Maicon, Marta, Simone Jatobá e 
Rosana Augusto.

Policial em frente ao Estádio de 
Shanghai, na China, que receberia 

jogos da Copa de 2003, mas um 
Surto de SARs altera a sede da 

Copa para os EUA.

Katia Cilene levou a Chuteira de Bronze, 
com 4 gols marcados.

Mulherada na liderança: 
as seleções campeã, vice e 
terceiro lugar, foram 
COMANDADAS POR MULHERES 
PELA PRIMEIRA VEZ.

O capacete de proteção usado por 
atletas da seleção brasileira, foi 
fruto do patrocínio de uma empresa 
produtora do item.

E dá-lhe Brasil: 

É nesta edição que a seleção do Brasil apresentou seu 
melhor resultado: foi vice-campeã perdendo para a 
Alemanha. Marta aplicou um drible sensacional e fez 
um dos gols mais bonitos da história das Copas. 

As brasileiras, com os holofotes do vice-campeonato, 
manifestaram-se em campo por mais apoio ao futebol 
feminino. A mensagem, estampada numa fronha de 
travesseiro, sofreu ataques da imprensa e resultou 
em retaliações.

Um espetáculo 
digno das realezas!

Logotipo da copa do 
mundo de 2007, na china.

Selo 
comemorativo 
da copa do 
mundo de 2007.

É futebol ou balé? 

Em pé, da esquerda para a direita: Daniela Alves, Cristiane, Renata Costa, Tania Maranhão, Aline Pellegrino e 
Andreia Suntaque. Agachadas, da esquerda para a direita: Ester, Simone Jatobá, Marta, Formiga e Maicon.

Brasil 4x0 China 

Primeira goleada de dois 
dígitos: Alemanha emplacou 

 contra a Argentina na estreia
11x0

De modo inédito, a seleção japonesa avançou na 
competição com um futebol criativo e bonito. Deste 
modo, o Japão impôs uma pausa nas conquistas 
europeias e norte-americanas de títulos na Copa.

Enquanto as alemãs, donas da casa, foram obrigadas a 
adiar o tri-campeonato, a seleção brasileira foi 
eliminada nas quartas-de-final pelos EUA em disputa 
por pênaltis.

Coroa Japonesa: a taça 
vai para a Ásia pela 
primeira vez.

Foi a edição da Copa com o número de seleções participantes 
ampliado para 24. O uso do gramado sintético não pegou bem e 
foi desaprovado pelas atletas. O evento ganhou a pauta de 
movimentos de mulheres pelo mundo.

A seleção brasileira estreou um uniforme exclusivo, feito só 
para elas, fruto de reivindicações de muitos anos. E a Marta, na 
sua 5a participação em Copas, se tornou a maior artilheira da 
competição!

Uma Copa embalada 
pelos movimentos 
feministas

Aposentadoria: a alemã Birgit Prinz 
encerrou a carreira com 43 jogos (entre 

Mundiais e Jogos Olímpicos), marcando 24 
gols. Em 2011 era a maior artilheira de 

todos os tempos com 14 gols.

Marta assinando o livro de visitas 
durante turismo da seleção à 
igreja de nossa senhora em 
neumarkt, dresden.

karla kick, a 
mascote da copa de 
2011 em pose para 
foto no estádio 
olímpico de berlim.

Figurinhas! A Panini produziu, pela primeira vez, 
um álbum da Copa Feminina. Infelizmente a 
novidade não circulou pelo Brasil...

Quatro jogadoras brasileiras se 
naturalizam pela Guiné Equatorial e 
disputam a Copa sob o comando do técnico 
brasileiro Marcelo Frigério.

Em pé, da esquerda para a direita: Rosana, Érika, Renata Costa, Cristiane, Aline Pellegrino e Andreia Suntaque. 
Agachadas, da esquerda para a direita: Ester, Fabiana Simões, Marta, Formiga e Maurine.

gol em Copa do Mundo: Jill 
Scott, jogadora da seleção 

inglesa, registrou o feito contra 
a seleção francesa.

600˚ 

de Carli Llyod marcou um gol 
do meio de campo, aos 16 
minutos do primeiro tempo.

 Jovem líder: A equatoriana 
Vanessa Arauz se tornou a mais 

jovem técnica a atuar numa 
Copa do Mundo, com 26 anos.

"extraordinário
 hat-trick"

Natural de? O FUTEBOL FEMININO 
CONQUISTA ESPAÇO NOS 
JOGOS OLÍMPICOS COM 

95 ANOS DE DIFERENÇA 
DA MODALIDADE 

MASCULINA.

PRIMEIRA 
PARTICIPAÇÃO DA 

BRASILEIRA 
FORMIGA, COM 

APENAS 17 ANOS, 
FAZENDO SUA 

ESTREIA NO 
SEGUNDO JOGO 

CONTRA O JAPÃO.

NÃO À TOA NA 
CAPA DO FOLDER 

DO TORNEIO, A 
ZAGUEIRA 

ELANE REGO
 marcou o primeiro 

e único gol do Brasil 
neste Mundial. 

É DA ALEMANHA 
Birgit Prinz recebeu o Prêmio 
The Best FIFA Player, oferecido 
pela primeira vez às atletas do 
futebol feminino.

Como o álbum sai 
antes da 

convocação final, 
tem todas as 

jogadoras 
retratadas foram 

para as Copas!

A China, escolhida como sede da Copa de 2003, não 
pôde acolher a competição em razão de um surto 
de SARs. A FIFA decidiu transferir a competição 
novamente para os EUA. As norte-americanas 
tentaram o terceiro título, mas foi a Alemanha 
quem levou.

A geração de Marta integrou a seleção principal e 
deu uma mostra do potencial brasileiro em campo. 
Mesclando veteranas e novatas, a seleção foi 
eliminada nas quartas-de-final.

DU
RMAM COM ESTE BARULHO: É BONITO SIM

!

A FIFA adotou uma expressão de 
gênero neutra pela primeira vez para 

se referir às "lines women's", mulheres 
da linha na tradução literal.

Foi a primeira Copa em que a 

FIFA promoveu o Prêmio The 

Best FIFA Player. A alemã Birgit 

Prinz foi eleita a melhor do ano.

Invencibilidade aqui não! 
As brasileiras interromperam a 
sequência de 51 partidas 
invictas das norte-americanas.

Legado EUA: única nação a chegar em 6 edições na semifinal.

OS FUTUROS
EM CAMPO

O BONDE DA RAINHA 
MARTA CHEGOU! 

Dribles por todo o 
mundo!

Self com barack! o 
presidente dos eua 
convidou a equipe 
campeã para celebrar a 
conquista do mundial na 
casa branca.

O selo traz duas jogadoras 
canadenses: a atacante 
christine sinclair e a 
zagueira kadeisha 
buchanan, junto com a 
goleira japonesa ayumi 
kaihori.

Multiculturalismo canadense: o pôster foi 
exibido ao mundo pela primeira vez no 

maracanã do rio de janeiro, dias antes da 
final masculina da copa do mundo da fifa em 

2014.

A final entre Estados Unidos e 
Japão obteve a maior 

audiência para um jogo de 
futebol na história da televisão 

americana.

ÁRBITRA ASSISTENTE

BACKLIGHT



2007
6.0_FUNDO_PAREDE_M_K adesivo recorte adesivo nao 1 cor parede 491 262 1
6.0a_FUNDO_PAREDE_L adesivo recorte adesivo nao 1 cor parede 95 263 1
6.2_TÍTULO_durmam com este neon neon led sobre acrílico não 1 cor parede 92 142 1
6.2a_SUBTITULO_um_espetáculo Título volume pvc 5 mm  recortado e pintado não 1 cor parede 66 25 1
6.3_IMAGEM_1 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 49 57 1
6.3_IMAGEM_2 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 97 63 1
6.3_IMAGEM_3 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 67 49 1
6.3_IMAGEM_4 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 68 46 1
6.3_IMAGEM_5 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 33 20 1
6.3_IMAGEM_6 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 43 27 1
6.3_IMAGEM_7 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 40 55 1
6.3a_IMAGEM_FACSIMILE_1 Facsimilie pvc 4mm impresso sim colorido parede 26 28 1
6.3a_IMAGEM_FACSIMILE_2 Facsimilie pvc 4mm impresso sim colorido parede 18 18 1
6.4_TEXTO_1 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 59 19 1
6.4_TEXTO_2 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 79 136 1
6.4_TEXTO_3 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 77 41 1
6.4_TEXTO_4 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 63 40 1
6.4_TEXTO_5 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 27 20 1
6.4_TEXTO_6 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 51 35 1
6.4_TEXTO_7 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 17 24 1
6.4_TEXTO_8 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 29 24 1
6.4_TEXTO_9 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 82 36 1
6.4_TEXTO_10 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 59 67 1
6.5_CUBO_IMAGEM_1 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
6.5_CUBO_IMAGEM_2 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
6.5_CUBO_IMAGEM_3 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
6.5_CUBO_IMAGEM_4 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1

2007
6.0_FUNDO_PAREDE_M_K adesivo recorte adesivo nao 1 cor parede 491 262 1
6.0a_FUNDO_PAREDE_L adesivo recorte adesivo nao 1 cor parede 95 263 1
6.2_TÍTULO_durmam com este neon neon led sobre acrílico não 1 cor parede 92 142 1
6.2a_SUBTITULO_um_espetáculo Título volume pvc 5 mm  recortado e pintado não 1 cor parede 66 25 1
6.3_IMAGEM_1 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 49 57 1
6.3_IMAGEM_2 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 97 63 1
6.3_IMAGEM_3 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 67 49 1
6.3_IMAGEM_4 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 68 46 1
6.3_IMAGEM_5 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 33 20 1
6.3_IMAGEM_6 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 43 27 1
6.3_IMAGEM_7 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 40 55 1
6.3a_IMAGEM_FACSIMILE_1 Facsimilie pvc 4mm impresso sim colorido parede 26 28 1
6.3a_IMAGEM_FACSIMILE_2 Facsimilie pvc 4mm impresso sim colorido parede 18 18 1
6.4_TEXTO_1 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 59 19 1
6.4_TEXTO_2 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 79 136 1
6.4_TEXTO_3 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 77 41 1
6.4_TEXTO_4 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 63 40 1
6.4_TEXTO_5 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 27 20 1
6.4_TEXTO_6 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 51 35 1
6.4_TEXTO_7 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 17 24 1
6.4_TEXTO_8 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 29 24 1
6.4_TEXTO_9 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 82 36 1
6.4_TEXTO_10 Texto adesivo recorte não 3 cores parede 59 67 1
6.5_CUBO_IMAGEM_1 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
6.5_CUBO_IMAGEM_2 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
6.5_CUBO_IMAGEM_3 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
6.5_CUBO_IMAGEM_4 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1

RAINHAS DE COPAS | MUSEU DO FUTEBOL
STATUS NOME TIPO MATERIAL IMPRESSÃO COR INSTALAÇÃO L (cm) h (cm) Qtd  Unitário  TOTAL OBS
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O pôster é assinado pelas jogadoras 
norte-americanas vencedoras da Copa 
incluindo Joy Fawcett, Julie Foudy, 

Linda Hamilton, K ristine Lilly, a capitã 
April Heinrichs e uma jovem em potencial 

chamada Mia Hamm.

O selo postal foi lançado no primeiro dia do 
torneio, quando as anfitriãs chinesas golearam a 
Noruega por 4 a 0 diante de 65.000 pessoas no 
E stádio Tianhe, em Guangzhou.

A identidade visual da primeira Copa 
do Mundo de Futebol Feminino mesclou 
o clássico mapa mundi estilizado usado 
pela FIFA com silhuetas de mulheres.

Algumas jogadoras do brasil conseguiram 
acompanhar como espectadoras partidas 
do grupo b: nigéria x noruega e nigéria 
x inglaterra. 

Em meio a uma época sem redes 
sociais, os cartões postais serviram 
como divulgação da copa e da cidade 
sede de västerås, na suécia. 

VAR é 
usado pela 

primeira 
vez.

Austrália quando 
derrotou o Brasil 
na fase de grupo, 

se tornou a 
segunda seleção 

na história de 
Copas a sair de 

uma desvantagem 
de 2x0 para 

vencer a partida. 
A outra aconteceu 
em 1995 quando a 

Suécia venceu a 
Alemanha por 

3x2.

A brasileira 
Cenira Sampaio 

disputou 2 
Mundiais logo 
após ser mãe 

aos 26 anos.
A brasileira 

Cláudia de 
Vasconcelos 

Guedesfez 
história ao se 

tornar a primeira 
mulher a arbitrar 

uma Copa!

Adriana Viola, artilheira 
nacional, jogou por 2 anos no 

futebol colegial dos EUA 
(1988-1990).

Tríplice Final: 
a alemã Birgit Prinz 
se tornou 
a primeira jogadora 
a disputar 
3 finais de Copa 
(1995, 2003 e 2007). 

 Maior derrota de uma anfitriã

Recorde no apito: a suíça Nicole 
Petignat chegou ao seu décimo jogo em 

Copas ao apitar a semifinal entre 
Brasil e EUA. Foi sua despedida.

Rosana fez o gol n˚ 350 
dos Mundiais durante 

Noruega 1x4 Brasil!

Marta e 
Cristiane 

durante treino 
na Copa. 

A segunda edição da Copa foi o evento classificatório para a 
estreia de seleções femininas de futebol nos Jogos Olímpi-
cos. As norte-americanas repetiram o feito e venceram a 
competição.

Mundialmente, as mulheres do futebol vislumbraram, então, 
mais uma grande oportunidade para competir em nível 
mundial, bem como lutar pela conquista de medalhas 
olímpicas, destinadas a outros esportes até então.

 

Após a realização do Torneio Experimental na China, em 1988, 
a FIFA organizou novamente em Guangdong o 1º Campeonato 
Mundial de Futebol Feminino da FIFA para a a M&M's! 

Sim…Copa M&M's! A empresa de chocolates deu nome ao 
torneio uma vez que o órgão máximo do futebol mundial 
relutou em usar a marca Copa do Mundo no título do evento. 

Apesar da importância da chancela e organização da FIFA, o 
futebol de mulheres já era realidade em vários países, inclu-
sive com Copas organizadas extra-oficialmente desde 1970. Os 
Estados Unidos levaram o primeiro caneco pra casa.

1ª edição de uma Copa do Mundo 
de Futebol Feminino FIFA! 

Aqui começa a contagem: 

A Nigéria estreou na Copa 
com a média de idade de 18 
anos e 8 meses:  
A MAIS JOVEM EM 
QUALQUER COPA DO MUNDO 
OU JOGOS OLÍMPICOS. 

Não vale só 
a Copa do Mundo

de espera separa a Copa 
dos homens da Copa 

das mulheres 

61 anos

A expansão do reinado: 
as Olimpíadas!

FINAL DA COPA ARBITRADA POR UMA MULHER:
A EX-JOGADORA SUECA INGRID JONSSON.1A

CUBO
CUBOCUBOCUBOCUBO CUBO

Mergulhe no álbum de registros fotográficos das pessoas 
que participaram da seleção brasileira de 1991!

Sissi fez o gol n˚ 
250 dos Mundiais 

durante Brasil 
2x0 Itália

A chinesa Niu Lijie e a sueca Anette 
Hansson nas quartas de final no 
Estádio Tianhe em Guangzhou.

Atletas: Primeira linha da esquerda para direita: Nalvinha, Nenê, Cenira, Pretinha, Yara, Lia, Michael 
Jackson, Leda, Formiga, Roseli e Valéria. Segunda linha: Sissi, Meg, Marcia Tafarel, Fanta, Solange, 
Suzy, Katia Cilene, Elane e Tânia Maranhão.

ingressos

"Women's world cup" 
(copa do mundo das 
mulheres)! - a fifa 
assume a marca da copa 
na identidade do evento. 

Em pé, da esquerda para direita: Juliana Cabral, Andreia Suntaque, Renata Costa, Daniela Alves, Katia 
Cilene e Tânia Maranhão. Agachadas, da esquerda para direita: Formiga, Maicon, Marta, Simone Jatobá e 
Rosana Augusto.

Policial em frente ao Estádio de 
Shanghai, na China, que receberia 

jogos da Copa de 2003, mas um 
Surto de SARs altera a sede da 

Copa para os EUA.

Katia Cilene levou a Chuteira de Bronze, 
com 4 gols marcados.

Mulherada na liderança: 
as seleções campeã, vice e 
terceiro lugar, foram 
COMANDADAS POR MULHERES 
PELA PRIMEIRA VEZ.

O capacete de proteção usado por 
atletas da seleção brasileira, foi 
fruto do patrocínio de uma empresa 
produtora do item.

E dá-lhe Brasil: 

É nesta edição que a seleção do Brasil apresentou seu 
melhor resultado: foi vice-campeã perdendo para a 
Alemanha. Marta aplicou um drible sensacional e fez 
um dos gols mais bonitos da história das Copas. 

As brasileiras, com os holofotes do vice-campeonato, 
manifestaram-se em campo por mais apoio ao futebol 
feminino. A mensagem, estampada numa fronha de 
travesseiro, sofreu ataques da imprensa e resultou 
em retaliações.

Um espetáculo 
digno das realezas!

Logotipo da copa do 
mundo de 2007, na china.

Selo 
comemorativo 
da copa do 
mundo de 2007.

É futebol ou balé? 

Em pé, da esquerda para a direita: Daniela Alves, Cristiane, Renata Costa, Tania Maranhão, Aline Pellegrino e 
Andreia Suntaque. Agachadas, da esquerda para a direita: Ester, Simone Jatobá, Marta, Formiga e Maicon.

Brasil 4x0 China 

Primeira goleada de dois 
dígitos: Alemanha emplacou 

 contra a Argentina na estreia
11x0

De modo inédito, a seleção japonesa avançou na 
competição com um futebol criativo e bonito. Deste 
modo, o Japão impôs uma pausa nas conquistas 
europeias e norte-americanas de títulos na Copa.

Enquanto as alemãs, donas da casa, foram obrigadas a 
adiar o tri-campeonato, a seleção brasileira foi 
eliminada nas quartas-de-final pelos EUA em disputa 
por pênaltis.

Coroa Japonesa: a taça 
vai para a Ásia pela 
primeira vez.

Foi a edição da Copa com o número de seleções participantes 
ampliado para 24. O uso do gramado sintético não pegou bem e 
foi desaprovado pelas atletas. O evento ganhou a pauta de 
movimentos de mulheres pelo mundo.

A seleção brasileira estreou um uniforme exclusivo, feito só 
para elas, fruto de reivindicações de muitos anos. E a Marta, na 
sua 5a participação em Copas, se tornou a maior artilheira da 
competição!

Uma Copa embalada 
pelos movimentos 
feministas

Aposentadoria: a alemã Birgit Prinz 
encerrou a carreira com 43 jogos (entre 

Mundiais e Jogos Olímpicos), marcando 24 
gols. Em 2011 era a maior artilheira de 

todos os tempos com 14 gols.

Marta assinando o livro de visitas 
durante turismo da seleção à 
igreja de nossa senhora em 
neumarkt, dresden.

karla kick, a 
mascote da copa de 
2011 em pose para 
foto no estádio 
olímpico de berlim.

Figurinhas! A Panini produziu, pela primeira vez, 
um álbum da Copa Feminina. Infelizmente a 
novidade não circulou pelo Brasil...

Quatro jogadoras brasileiras se 
naturalizam pela Guiné Equatorial e 
disputam a Copa sob o comando do técnico 
brasileiro Marcelo Frigério.

Em pé, da esquerda para a direita: Rosana, Érika, Renata Costa, Cristiane, Aline Pellegrino e Andreia Suntaque. 
Agachadas, da esquerda para a direita: Ester, Fabiana Simões, Marta, Formiga e Maurine.

gol em Copa do Mundo: Jill 
Scott, jogadora da seleção 

inglesa, registrou o feito contra 
a seleção francesa.

600˚ 

de Carli Llyod marcou um gol 
do meio de campo, aos 16 
minutos do primeiro tempo.

 Jovem líder: A equatoriana 
Vanessa Arauz se tornou a mais 

jovem técnica a atuar numa 
Copa do Mundo, com 26 anos.

"extraordinário
 hat-trick"

Natural de? O FUTEBOL FEMININO 
CONQUISTA ESPAÇO NOS 
JOGOS OLÍMPICOS COM 

95 ANOS DE DIFERENÇA 
DA MODALIDADE 

MASCULINA.

PRIMEIRA 
PARTICIPAÇÃO DA 

BRASILEIRA 
FORMIGA, COM 

APENAS 17 ANOS, 
FAZENDO SUA 

ESTREIA NO 
SEGUNDO JOGO 

CONTRA O JAPÃO.

NÃO À TOA NA 
CAPA DO FOLDER 

DO TORNEIO, A 
ZAGUEIRA 

ELANE REGO
 marcou o primeiro 

e único gol do Brasil 
neste Mundial. 

É DA ALEMANHA 
Birgit Prinz recebeu o Prêmio 
The Best FIFA Player, oferecido 
pela primeira vez às atletas do 
futebol feminino.

Como o álbum sai 
antes da 

convocação final, 
tem todas as 

jogadoras 
retratadas foram 

para as Copas!

A China, escolhida como sede da Copa de 2003, não 
pôde acolher a competição em razão de um surto 
de SARs. A FIFA decidiu transferir a competição 
novamente para os EUA. As norte-americanas 
tentaram o terceiro título, mas foi a Alemanha 
quem levou.

A geração de Marta integrou a seleção principal e 
deu uma mostra do potencial brasileiro em campo. 
Mesclando veteranas e novatas, a seleção foi 
eliminada nas quartas-de-final.

DU
RMAM COM ESTE BARULHO: É BONITO SIM

!

A FIFA adotou uma expressão de 
gênero neutra pela primeira vez para 

se referir às "lines women's", mulheres 
da linha na tradução literal.

Foi a primeira Copa em que a 

FIFA promoveu o Prêmio The 

Best FIFA Player. A alemã Birgit 

Prinz foi eleita a melhor do ano.

Invencibilidade aqui não! 
As brasileiras interromperam a 
sequência de 51 partidas 
invictas das norte-americanas.

Legado EUA: única nação a chegar em 6 edições na semifinal.

OS FUTUROS
EM CAMPO

O BONDE DA RAINHA 
MARTA CHEGOU! 

Dribles por todo o 
mundo!

Self com barack! o 
presidente dos eua 
convidou a equipe 
campeã para celebrar a 
conquista do mundial na 
casa branca.

O selo traz duas jogadoras 
canadenses: a atacante 
christine sinclair e a 
zagueira kadeisha 
buchanan, junto com a 
goleira japonesa ayumi 
kaihori.

Multiculturalismo canadense: o pôster foi 
exibido ao mundo pela primeira vez no 

maracanã do rio de janeiro, dias antes da 
final masculina da copa do mundo da fifa em 

2014.

A final entre Estados Unidos e 
Japão obteve a maior 

audiência para um jogo de 
futebol na história da televisão 

americana.

ÁRBITRA ASSISTENTE

BACKLIGHT

63 MIL PESSOAS ASSISTIRAM A FINAL!

A norueguesa ADA 
HEGERBERG, uma das 
melhores jogadoras de 
futebol do mundo, venceu a 
Liga dos Campeões quatro 
vezes e se tornou a PRIMEIRA 
VENCEDORA DA BOLA DE 
OURO EM 2018. 
 
Ela anunciou no início de 
2019 que não jogaria por seu 
país na Copa em protesto ao 
tratamento desigual das 
jogadoras pela federação 
norueguesa.

“Um dia 
os homens de terno 

vão entender”

Brandi Chastain foi 
responsável por cobrar a 
última penalidade pela 
seleção americana e 
comemorou tirando a camisa 
- a imagem se tornou 
histórica!

Brilha Brasil: 
Marta levou a Bola 

e a Chuteira de 
Ouro. Cristiane 

Rozeira ficou com 
a Bola de Bronze. 

A brasileira Sissi se tornou ao lado da 
chinesa Sun Wen a artilheira de 1999!

Finalmente uma Copa 
para chamar de nossa!

Na vitória das quartas de 
final contra a seleção de 

Taipei ela marcou 

recorde que só foi igualado 
pela Alex Morgan em 2019.

bonita mesmo é nossa luta! Rumo ao avanço 
e reconhecimento!

5 gols

O ÚNICO REPRESENTANTE 
DA AMÉRICA DO SUL – 

CAIU LOGO DE CARA EM UM 
GRUPO FORTÍSSIMO 

FORMADO 
POR SUÉCIA, ESTADOS 

UNIDOS E JAPÃO.

CUBO

Atletas: Dai, Adriana, Cenira, Pelezinha, Rosa, Marisa, Russa, Nalvinha, Danda, Pretinha, Toy, Roseli e Marcia Honório. Segunda linha: Irá, Marcia Tafarel, 
Solange; Meg, Elane, Fia Carioca, Michael Jackson, Miriam, Suzy e Fanta.

Em pé da esquerda para a direita: Katia Cilene, Marisa Pires, Fanta, Cidinha, Maravilha e Elane. 
Agachadas da esquerda para a direita: Pretinha, Nenê, Sissi, Suzana e Raquel.

O BRASIL

Carrinho da brasileira 
Leda Maria na alemã 
Heidi Mohr.

ingressos da ex-capita 
juliana cabral! 

bate-bate inflavel 
utilizado pela torcida.

A final entre EUA 0 X 0 CHI 
(5x4 -pênaltis), realizada no 
Estádio Rose Bowl, Pesadena, 
Los Angeles - Califórnia, 
bateu recorde de público com 
90.185 pessoas (92 542 é a 
capacidade oficial). 

90.185 
pessoas foram assistir a 
disputa de 3˚ e 4˚ lugar de 
Brasil (5)0 x 0(4) Noruega!

Os EUA recebem a Copa pela primeira vez. As anfitriãs e 
campeãs da primeira edição, tiveram a oportunidade de 
contar com sua poderosa e fanática torcida e levaram o 
título novamente. 

O Brasil ficou entre as 4 finalistas com grande destaque 
para a jogadora Sissi, que levou a Chuteira de Ouro e a Bola 
de Prata da competição.�

Entre tantas rainhas, 
surge a Imperatriz Sissi 

É controle 
de bola que 
chama Marta?

A lateral Maurine 
durante a Copa de 2011

A edição bateu recordes de audiência no mundo 
todo! O futebol das mulheres em transformação 
já nota os frutos das intervenções da FIFA pela 
reparação de gênero e em prol da equidade e 
mais oportunidades nas confederações locais. 

O Brasil foi eliminado nas oitavas-de-final pelas 
anfitriãs - um recorde de transmissão. Formiga 
tornou-se a jogadora mais velha no torneio, 
com 41 anos e com mais participações em 
Copas, totalizando 7 edições. As norte-america-
nas levaram o título pela 4a vez.

Quem reinou 
foi a audiência

FIGURINHAS NO BRASIL
o primeiro álbum de 
figurinhas foi publicado e 
comercializado por aqui!

album fugurinhas

"Atreva-se a brilhar": foi o 
tema inspiração para o pôster 
oficial da frança. cada cidade 
sede foi encarregada de criar 

seu próprio projeto para 
refletir a cultura local.

E ttie: a jovem franguinha 
vem de uma longa linhagem 

de mascotes com penas! ela é 
filha de footix, o mascote 

oficial da copa do mundo da 
fifa frança de 1998. é 

inspirada no galo gaulês, um 
símbolo popular nacional 

francês.

Formiga se 
torna a única 
pessoa do 
mundo, entre 
homens e 
mulheres, a 
ter jogado em 
7 Copas do 
Mundo !

Reprodução da bandeira 
dos artistas Will Bindley e 
Eugene Noble feita 
exclusivamente para o 
National Football Museum, 
em comemoração à Copa 
da França.

Em pé da esquerda para a direita: Bárbara, Cristiane, Kathellen, Mônica, Formiga e 
Ludmila. Agachadas da esquerda para a direita: Thaísa, Debinha, Letícia Santos, 
Marta e Tamires.

Em 1991, quando a Copa 
do Mundo FIFA começou, 

62 países já haviam 
disputado uma partida 
internacional através 

de suas Federações.

CHI CHI CHI LE LE LE: as chilenas disputaram 
a sua primeira Copa do Mundo.

 A goleira Ann Chiejine 
da Nigéria ao estrear 

na Copa se tornou a 
jogadora mais jovem, 

entre homens e 
mulheres, a participar 

de uma partida de 
Copa do Mundo com 16 

anos e 34 dias.

CUBO

REGGAE GIRLZ
a equipe 

jamaicana 
estreou no 

torneio com 
ajuda de 

Cedella Marley, 
filha de Bob 

Marley.



2011
7.0_FUNDO_PAREDE_N_O Imagem parede inteira adesivo impresso sim 1 cor parede 413 261 1
7.1_TÍTULO_dribles neon neon led sobre acrílico não 1 cor parede 124 51 1
7.1a_SUBTÍTULO_coroa japonesa letra caixa letra caixa não 1 cor parede 88 24 1
7.2_IMAGENS_1 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 112 73 1
7.2_IMAGENS_2 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 68 35 1
7.2_IMAGENS_3 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 45 32 1
7.2_IMAGENS_4 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 30 37 1
7.2_IMAGENS_5 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 30 22 1
7.2_IMAGENS_6 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 47 30 1
7.2_IMAGENS_7 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 99 57 1
7.2a_IMAGEM_8 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 47 27 1
7.3_TEXTO_1 Texto adesivo recorte nao 4 cores parede 94 48 1
7.3_TEXTO_2 Texto adesivo recorte nao 4 cores parede 50 21 1
7.3_TEXTO_3 Texto adesivo recorte nao 4 cores parede 34 50 1
7.3_TEXTO_4 Texto adesivo recorte nao 4 cores parede 81 35 1
7.3_TEXTO_5 Texto adesivo recorte nao 4 cores parede 85 17 1
7.3_TEXTO_6 Texto adesivo recorte nao 4 cores parede 34 25 1
7.3_TEXTO_7 Texto adesivo recorte nao 4 cores parede 65 37 1
7.3_TEXTO_8 Texto adesivo recorte nao 4 cores parede 19 25 1
7.3_TEXTO_9 Texto adesivo recorte nao 4 cores parede 118 17 1
7.4_CUBO_IMAGEM_1 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
7.4_CUBO_IMAGEM_2 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
7.4_CUBO_IMAGEM_3 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
7.4_CUBO_IMAGEM_4 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
7.1_adesivo_PAREDE_P Imagem parede inteira adesivo impresso sim colorido parede 170 264 1

2011
7.0_FUNDO_PAREDE_N_O Imagem parede inteira adesivo impresso sim 1 cor parede 413 261 1
7.1_TÍTULO_dribles neon neon led sobre acrílico não 1 cor parede 124 51 1
7.1a_SUBTÍTULO_coroa japonesa letra caixa letra caixa não 1 cor parede 88 24 1
7.2_IMAGENS_1 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 112 73 1
7.2_IMAGENS_2 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 68 35 1
7.2_IMAGENS_3 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 45 32 1
7.2_IMAGENS_4 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 30 37 1
7.2_IMAGENS_5 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 30 22 1
7.2_IMAGENS_6 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 47 30 1
7.2_IMAGENS_7 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 99 57 1
7.2a_IMAGEM_8 imagem backlight adesivo impresso sim colorido parede 47 27 1
7.3_TEXTO_1 Texto adesivo recorte nao 4 cores parede 94 48 1
7.3_TEXTO_2 Texto adesivo recorte nao 4 cores parede 50 21 1
7.3_TEXTO_3 Texto adesivo recorte nao 4 cores parede 34 50 1
7.3_TEXTO_4 Texto adesivo recorte nao 4 cores parede 81 35 1
7.3_TEXTO_5 Texto adesivo recorte nao 4 cores parede 85 17 1
7.3_TEXTO_6 Texto adesivo recorte nao 4 cores parede 34 25 1
7.3_TEXTO_7 Texto adesivo recorte nao 4 cores parede 65 37 1
7.3_TEXTO_8 Texto adesivo recorte nao 4 cores parede 19 25 1
7.3_TEXTO_9 Texto adesivo recorte nao 4 cores parede 118 17 1
7.4_CUBO_IMAGEM_1 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
7.4_CUBO_IMAGEM_2 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
7.4_CUBO_IMAGEM_3 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
7.4_CUBO_IMAGEM_4 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
7.1_adesivo_PAREDE_P Imagem parede inteira adesivo impresso sim colorido parede 170 264 1
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63 MIL PESSOAS ASSISTIRAM A FINAL!

A norueguesa ADA 
HEGERBERG, uma das 
melhores jogadoras de 
futebol do mundo, venceu a 
Liga dos Campeões quatro 
vezes e se tornou a PRIMEIRA 
VENCEDORA DA BOLA DE 
OURO EM 2018. 
 
Ela anunciou no início de 
2019 que não jogaria por seu 
país na Copa em protesto ao 
tratamento desigual das 
jogadoras pela federação 
norueguesa.

“Um dia 
os homens de terno 

vão entender”

Brandi Chastain foi 
responsável por cobrar a 
última penalidade pela 
seleção americana e 
comemorou tirando a camisa 
- a imagem se tornou 
histórica!

Brilha Brasil: 
Marta levou a Bola 

e a Chuteira de 
Ouro. Cristiane 

Rozeira ficou com 
a Bola de Bronze. 

A brasileira Sissi se tornou ao lado da 
chinesa Sun Wen a artilheira de 1999!

Finalmente uma Copa 
para chamar de nossa!

Na vitória das quartas de 
final contra a seleção de 

Taipei ela marcou 

recorde que só foi igualado 
pela Alex Morgan em 2019.

bonita mesmo é nossa luta! Rumo ao avanço 
e reconhecimento!

5 gols

O ÚNICO REPRESENTANTE 
DA AMÉRICA DO SUL – 

CAIU LOGO DE CARA EM UM 
GRUPO FORTÍSSIMO 

FORMADO 
POR SUÉCIA, ESTADOS 

UNIDOS E JAPÃO.

CUBO

Atletas: Dai, Adriana, Cenira, Pelezinha, Rosa, Marisa, Russa, Nalvinha, Danda, Pretinha, Toy, Roseli e Marcia Honório. Segunda linha: Irá, Marcia Tafarel, 
Solange; Meg, Elane, Fia Carioca, Michael Jackson, Miriam, Suzy e Fanta.

Em pé da esquerda para a direita: Katia Cilene, Marisa Pires, Fanta, Cidinha, Maravilha e Elane. 
Agachadas da esquerda para a direita: Pretinha, Nenê, Sissi, Suzana e Raquel.

O BRASIL

Carrinho da brasileira 
Leda Maria na alemã 
Heidi Mohr.

ingressos da ex-capita 
juliana cabral! 

bate-bate inflavel 
utilizado pela torcida.

A final entre EUA 0 X 0 CHI 
(5x4 -pênaltis), realizada no 
Estádio Rose Bowl, Pesadena, 
Los Angeles - Califórnia, 
bateu recorde de público com 
90.185 pessoas (92 542 é a 
capacidade oficial). 

90.185 
pessoas foram assistir a 
disputa de 3˚ e 4˚ lugar de 
Brasil (5)0 x 0(4) Noruega!

Os EUA recebem a Copa pela primeira vez. As anfitriãs e 
campeãs da primeira edição, tiveram a oportunidade de 
contar com sua poderosa e fanática torcida e levaram o 
título novamente. 

O Brasil ficou entre as 4 finalistas com grande destaque 
para a jogadora Sissi, que levou a Chuteira de Ouro e a Bola 
de Prata da competição.�

Entre tantas rainhas, 
surge a Imperatriz Sissi 

É controle 
de bola que 
chama Marta?

A lateral Maurine 
durante a Copa de 2011

A edição bateu recordes de audiência no mundo 
todo! O futebol das mulheres em transformação 
já nota os frutos das intervenções da FIFA pela 
reparação de gênero e em prol da equidade e 
mais oportunidades nas confederações locais. 

O Brasil foi eliminado nas oitavas-de-final pelas 
anfitriãs - um recorde de transmissão. Formiga 
tornou-se a jogadora mais velha no torneio, 
com 41 anos e com mais participações em 
Copas, totalizando 7 edições. As norte-america-
nas levaram o título pela 4a vez.

Quem reinou 
foi a audiência

FIGURINHAS NO BRASIL
o primeiro álbum de 
figurinhas foi publicado e 
comercializado por aqui!

album fugurinhas

"Atreva-se a brilhar": foi o 
tema inspiração para o pôster 
oficial da frança. cada cidade 
sede foi encarregada de criar 

seu próprio projeto para 
refletir a cultura local.

E ttie: a jovem franguinha 
vem de uma longa linhagem 

de mascotes com penas! ela é 
filha de footix, o mascote 

oficial da copa do mundo da 
fifa frança de 1998. é 

inspirada no galo gaulês, um 
símbolo popular nacional 

francês.

Formiga se 
torna a única 
pessoa do 
mundo, entre 
homens e 
mulheres, a 
ter jogado em 
7 Copas do 
Mundo !

Reprodução da bandeira 
dos artistas Will Bindley e 
Eugene Noble feita 
exclusivamente para o 
National Football Museum, 
em comemoração à Copa 
da França.

Em pé da esquerda para a direita: Bárbara, Cristiane, Kathellen, Mônica, Formiga e 
Ludmila. Agachadas da esquerda para a direita: Thaísa, Debinha, Letícia Santos, 
Marta e Tamires.

Em 1991, quando a Copa 
do Mundo FIFA começou, 

62 países já haviam 
disputado uma partida 
internacional através 

de suas Federações.

CHI CHI CHI LE LE LE: as chilenas disputaram 
a sua primeira Copa do Mundo.

 A goleira Ann Chiejine 
da Nigéria ao estrear 

na Copa se tornou a 
jogadora mais jovem, 

entre homens e 
mulheres, a participar 

de uma partida de 
Copa do Mundo com 16 

anos e 34 dias.

CUBO

REGGAE GIRLZ
a equipe 

jamaicana 
estreou no 

torneio com 
ajuda de 

Cedella Marley, 
filha de Bob 

Marley.

PAREDE RPAREDE Q91 91 03

O pôster é assinado pelas jogadoras 
norte-americanas vencedoras da Copa 
incluindo Joy Fawcett, Julie Foudy, 

Linda Hamilton, K ristine Lilly, a capitã 
April Heinrichs e uma jovem em potencial 

chamada Mia Hamm.

O selo postal foi lançado no primeiro dia do 
torneio, quando as anfitriãs chinesas golearam a 
Noruega por 4 a 0 diante de 65.000 pessoas no 
E stádio Tianhe, em Guangzhou.

A identidade visual da primeira Copa 
do Mundo de Futebol Feminino mesclou 
o clássico mapa mundi estilizado usado 
pela FIFA com silhuetas de mulheres.

Algumas jogadoras do brasil conseguiram 
acompanhar como espectadoras partidas 
do grupo b: nigéria x noruega e nigéria 
x inglaterra. 

Em meio a uma época sem redes 
sociais, os cartões postais serviram 
como divulgação da copa e da cidade 
sede de västerås, na suécia. 

VAR é 
usado pela 

primeira 
vez.

Austrália quando 
derrotou o Brasil 
na fase de grupo, 

se tornou a 
segunda seleção 

na história de 
Copas a sair de 

uma desvantagem 
de 2x0 para 

vencer a partida. 
A outra aconteceu 
em 1995 quando a 

Suécia venceu a 
Alemanha por 

3x2.

A brasileira 
Cenira Sampaio 

disputou 2 
Mundiais logo 
após ser mãe 

aos 26 anos.
A brasileira 

Cláudia de 
Vasconcelos 

Guedesfez 
história ao se 

tornar a primeira 
mulher a arbitrar 

uma Copa!

Adriana Viola, artilheira 
nacional, jogou por 2 anos no 

futebol colegial dos EUA 
(1988-1990).

Tríplice Final: 
a alemã Birgit Prinz 
se tornou 
a primeira jogadora 
a disputar 
3 finais de Copa 
(1995, 2003 e 2007). 

 Maior derrota de uma anfitriã

Recorde no apito: a suíça Nicole 
Petignat chegou ao seu décimo jogo em 

Copas ao apitar a semifinal entre 
Brasil e EUA. Foi sua despedida.

Rosana fez o gol n˚ 350 
dos Mundiais durante 

Noruega 1x4 Brasil!

Marta e 
Cristiane 

durante treino 
na Copa. 

A segunda edição da Copa foi o evento classificatório para a 
estreia de seleções femininas de futebol nos Jogos Olímpi-
cos. As norte-americanas repetiram o feito e venceram a 
competição.

Mundialmente, as mulheres do futebol vislumbraram, então, 
mais uma grande oportunidade para competir em nível 
mundial, bem como lutar pela conquista de medalhas 
olímpicas, destinadas a outros esportes até então.

 

Após a realização do Torneio Experimental na China, em 1988, 
a FIFA organizou novamente em Guangdong o 1º Campeonato 
Mundial de Futebol Feminino da FIFA para a a M&M's! 

Sim…Copa M&M's! A empresa de chocolates deu nome ao 
torneio uma vez que o órgão máximo do futebol mundial 
relutou em usar a marca Copa do Mundo no título do evento. 

Apesar da importância da chancela e organização da FIFA, o 
futebol de mulheres já era realidade em vários países, inclu-
sive com Copas organizadas extra-oficialmente desde 1970. Os 
Estados Unidos levaram o primeiro caneco pra casa.

1ª edição de uma Copa do Mundo 
de Futebol Feminino FIFA! 

Aqui começa a contagem: 

A Nigéria estreou na Copa 
com a média de idade de 18 
anos e 8 meses:  
A MAIS JOVEM EM 
QUALQUER COPA DO MUNDO 
OU JOGOS OLÍMPICOS. 

Não vale só 
a Copa do Mundo

de espera separa a Copa 
dos homens da Copa 

das mulheres 

61 anos

A expansão do reinado: 
as Olimpíadas!

FINAL DA COPA ARBITRADA POR UMA MULHER:
A EX-JOGADORA SUECA INGRID JONSSON.1A

CUBO
CUBOCUBOCUBOCUBO CUBO

Mergulhe no álbum de registros fotográficos das pessoas 
que participaram da seleção brasileira de 1991!

Sissi fez o gol n˚ 
250 dos Mundiais 

durante Brasil 
2x0 Itália

A chinesa Niu Lijie e a sueca Anette 
Hansson nas quartas de final no 
Estádio Tianhe em Guangzhou.

Atletas: Primeira linha da esquerda para direita: Nalvinha, Nenê, Cenira, Pretinha, Yara, Lia, Michael 
Jackson, Leda, Formiga, Roseli e Valéria. Segunda linha: Sissi, Meg, Marcia Tafarel, Fanta, Solange, 
Suzy, Katia Cilene, Elane e Tânia Maranhão.

ingressos

"Women's world cup" 
(copa do mundo das 
mulheres)! - a fifa 
assume a marca da copa 
na identidade do evento. 

Em pé, da esquerda para direita: Juliana Cabral, Andreia Suntaque, Renata Costa, Daniela Alves, Katia 
Cilene e Tânia Maranhão. Agachadas, da esquerda para direita: Formiga, Maicon, Marta, Simone Jatobá e 
Rosana Augusto.

Policial em frente ao Estádio de 
Shanghai, na China, que receberia 

jogos da Copa de 2003, mas um 
Surto de SARs altera a sede da 

Copa para os EUA.

Katia Cilene levou a Chuteira de Bronze, 
com 4 gols marcados.

Mulherada na liderança: 
as seleções campeã, vice e 
terceiro lugar, foram 
COMANDADAS POR MULHERES 
PELA PRIMEIRA VEZ.

O capacete de proteção usado por 
atletas da seleção brasileira, foi 
fruto do patrocínio de uma empresa 
produtora do item.

E dá-lhe Brasil: 

É nesta edição que a seleção do Brasil apresentou seu 
melhor resultado: foi vice-campeã perdendo para a 
Alemanha. Marta aplicou um drible sensacional e fez 
um dos gols mais bonitos da história das Copas. 

As brasileiras, com os holofotes do vice-campeonato, 
manifestaram-se em campo por mais apoio ao futebol 
feminino. A mensagem, estampada numa fronha de 
travesseiro, sofreu ataques da imprensa e resultou 
em retaliações.

Um espetáculo 
digno das realezas!

Logotipo da copa do 
mundo de 2007, na china.

Selo 
comemorativo 
da copa do 
mundo de 2007.

É futebol ou balé? 

Em pé, da esquerda para a direita: Daniela Alves, Cristiane, Renata Costa, Tania Maranhão, Aline Pellegrino e 
Andreia Suntaque. Agachadas, da esquerda para a direita: Ester, Simone Jatobá, Marta, Formiga e Maicon.

Brasil 4x0 China 

Primeira goleada de dois 
dígitos: Alemanha emplacou 

 contra a Argentina na estreia
11x0

De modo inédito, a seleção japonesa avançou na 
competição com um futebol criativo e bonito. Deste 
modo, o Japão impôs uma pausa nas conquistas 
europeias e norte-americanas de títulos na Copa.

Enquanto as alemãs, donas da casa, foram obrigadas a 
adiar o tri-campeonato, a seleção brasileira foi 
eliminada nas quartas-de-final pelos EUA em disputa 
por pênaltis.

Coroa Japonesa: a taça 
vai para a Ásia pela 
primeira vez.

Foi a edição da Copa com o número de seleções participantes 
ampliado para 24. O uso do gramado sintético não pegou bem e 
foi desaprovado pelas atletas. O evento ganhou a pauta de 
movimentos de mulheres pelo mundo.

A seleção brasileira estreou um uniforme exclusivo, feito só 
para elas, fruto de reivindicações de muitos anos. E a Marta, na 
sua 5a participação em Copas, se tornou a maior artilheira da 
competição!

Uma Copa embalada 
pelos movimentos 
feministas

Aposentadoria: a alemã Birgit Prinz 
encerrou a carreira com 43 jogos (entre 

Mundiais e Jogos Olímpicos), marcando 24 
gols. Em 2011 era a maior artilheira de 

todos os tempos com 14 gols.

Marta assinando o livro de visitas 
durante turismo da seleção à 
igreja de nossa senhora em 
neumarkt, dresden.

karla kick, a 
mascote da copa de 
2011 em pose para 
foto no estádio 
olímpico de berlim.

Figurinhas! A Panini produziu, pela primeira vez, 
um álbum da Copa Feminina. Infelizmente a 
novidade não circulou pelo Brasil...

Quatro jogadoras brasileiras se 
naturalizam pela Guiné Equatorial e 
disputam a Copa sob o comando do técnico 
brasileiro Marcelo Frigério.

Em pé, da esquerda para a direita: Rosana, Érika, Renata Costa, Cristiane, Aline Pellegrino e Andreia Suntaque. 
Agachadas, da esquerda para a direita: Ester, Fabiana Simões, Marta, Formiga e Maurine.

gol em Copa do Mundo: Jill 
Scott, jogadora da seleção 

inglesa, registrou o feito contra 
a seleção francesa.

600˚ 

de Carli Llyod marcou um gol 
do meio de campo, aos 16 
minutos do primeiro tempo.

 Jovem líder: A equatoriana 
Vanessa Arauz se tornou a mais 

jovem técnica a atuar numa 
Copa do Mundo, com 26 anos.

"extraordinário
 hat-trick"

Natural de? O FUTEBOL FEMININO 
CONQUISTA ESPAÇO NOS 
JOGOS OLÍMPICOS COM 

95 ANOS DE DIFERENÇA 
DA MODALIDADE 

MASCULINA.

PRIMEIRA 
PARTICIPAÇÃO DA 

BRASILEIRA 
FORMIGA, COM 

APENAS 17 ANOS, 
FAZENDO SUA 

ESTREIA NO 
SEGUNDO JOGO 

CONTRA O JAPÃO.

NÃO À TOA NA 
CAPA DO FOLDER 

DO TORNEIO, A 
ZAGUEIRA 

ELANE REGO
 marcou o primeiro 

e único gol do Brasil 
neste Mundial. 

É DA ALEMANHA 
Birgit Prinz recebeu o Prêmio 
The Best FIFA Player, oferecido 
pela primeira vez às atletas do 
futebol feminino.

Como o álbum sai 
antes da 

convocação final, 
tem todas as 

jogadoras 
retratadas foram 

para as Copas!

A China, escolhida como sede da Copa de 2003, não 
pôde acolher a competição em razão de um surto 
de SARs. A FIFA decidiu transferir a competição 
novamente para os EUA. As norte-americanas 
tentaram o terceiro título, mas foi a Alemanha 
quem levou.

A geração de Marta integrou a seleção principal e 
deu uma mostra do potencial brasileiro em campo. 
Mesclando veteranas e novatas, a seleção foi 
eliminada nas quartas-de-final.

DU
RMAM COM ESTE BARULHO: É BONITO SIM

!

A FIFA adotou uma expressão de 
gênero neutra pela primeira vez para 

se referir às "lines women's", mulheres 
da linha na tradução literal.

Foi a primeira Copa em que a 

FIFA promoveu o Prêmio The 

Best FIFA Player. A alemã Birgit 

Prinz foi eleita a melhor do ano.

Invencibilidade aqui não! 
As brasileiras interromperam a 
sequência de 51 partidas 
invictas das norte-americanas.

Legado EUA: única nação a chegar em 6 edições na semifinal.

OS FUTUROS
EM CAMPO

O BONDE DA RAINHA 
MARTA CHEGOU! 

Dribles por todo o 
mundo!

Self com barack! o 
presidente dos eua 
convidou a equipe 
campeã para celebrar a 
conquista do mundial na 
casa branca.

O selo traz duas jogadoras 
canadenses: a atacante 
christine sinclair e a 
zagueira kadeisha 
buchanan, junto com a 
goleira japonesa ayumi 
kaihori.

Multiculturalismo canadense: o pôster foi 
exibido ao mundo pela primeira vez no 

maracanã do rio de janeiro, dias antes da 
final masculina da copa do mundo da fifa em 

2014.

A final entre Estados Unidos e 
Japão obteve a maior 

audiência para um jogo de 
futebol na história da televisão 

americana.

ÁRBITRA ASSISTENTE

BACKLIGHT



2015
8.0_FUNDO_PAREDE_Q adesivo recorte adesivo não 1 cor parede 316 261 1
8.1_TÍTULO_uma copa letra caixa letra caixa não 1 cor parede 84 23 1
8.2_TEXTO_1 texto adesivo não 3 cores parede 90 35 1
8.2_TEXTO_2 texto adesivo não 3 cores parede 54 30 1
8.2_TEXTO_3 texto adesivo não 3 cores parede 47 23 1
8.2_TEXTO_4 texto adesivo não 3 cores parede 25 23 1
8.2_TEXTO_5 texto adesivo não  3 cores parede 26 24 1
8.2_TEXTO_6 texto adesivo não 3 cores parede 71 28 1
8.2_TEXTO_7 texto adesivo não 3 cores parede 66 18 1
8.2_TEXTO_8 texto adesivo não  3 cores parede 40 27 1
8.2_TEXTO_9 texto adesivo não 3 cores parede 234 28 1
8.3_IMAGEM_1 adesivo backlight adesivo sim colorido caixa backlight 41 54 1
8.3_IMAGEM_2 adesivo backlight adesivo sim colorido caixa backlight 79 56 1
8.3_IMAGEM_3 adesivo backlight adesivo sim colorido caixa backlight 70 49 1
8.3_IMAGEM_4 adesivo backlight adesivo sim colorido caixa backlight 81 55 1
8.3_IMAGEM_5 adesivo backlight adesivo sim colorido parede 48 73 1
8.3_IMAGEM_6 Facsimilie pvc 4mm impresso sim colorido parede 48 73 1
8.3_IMAGEM_7 Facsimilie pvc 4mm impresso sim colorido parede 28 30 1
8.1_FUNDO_PAREDE_fundo R adesivo recorte adesivo não 1 cor parede 265 267 1
8.2_TÍTULO_bonita mesmo neon neon não 1 cor parede 211 76 1
8.3_FOTOGRAFIA adesivo backlight adesivo sim colorido parede 177 118 1
6.5_CUBO_IMAGEM_1 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
6.5_CUBO_IMAGEM_2 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
6.5_CUBO_IMAGEM_3 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
6.5_CUBO_IMAGEM_4 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1

2015
8.0_FUNDO_PAREDE_Q adesivo recorte adesivo não 1 cor parede 316 261 1
8.1_TÍTULO_uma copa letra caixa letra caixa não 1 cor parede 84 23 1
8.2_TEXTO_1 texto adesivo não 3 cores parede 90 35 1
8.2_TEXTO_2 texto adesivo não 3 cores parede 54 30 1
8.2_TEXTO_3 texto adesivo não 3 cores parede 47 23 1
8.2_TEXTO_4 texto adesivo não 3 cores parede 25 23 1
8.2_TEXTO_5 texto adesivo não  3 cores parede 26 24 1
8.2_TEXTO_6 texto adesivo não 3 cores parede 71 28 1
8.2_TEXTO_7 texto adesivo não 3 cores parede 66 18 1
8.2_TEXTO_8 texto adesivo não  3 cores parede 40 27 1
8.2_TEXTO_9 texto adesivo não 3 cores parede 234 28 1
8.3_IMAGEM_1 adesivo backlight adesivo sim colorido caixa backlight 41 54 1
8.3_IMAGEM_2 adesivo backlight adesivo sim colorido caixa backlight 79 56 1
8.3_IMAGEM_3 adesivo backlight adesivo sim colorido caixa backlight 70 49 1
8.3_IMAGEM_4 adesivo backlight adesivo sim colorido caixa backlight 81 55 1
8.3_IMAGEM_5 adesivo backlight adesivo sim colorido parede 48 73 1
8.3_IMAGEM_6 Facsimilie pvc 4mm impresso sim colorido parede 48 73 1
8.3_IMAGEM_7 Facsimilie pvc 4mm impresso sim colorido parede 28 30 1
8.1_FUNDO_PAREDE_fundo R adesivo recorte adesivo não 1 cor parede 265 267 1
8.2_TÍTULO_bonita mesmo neon neon não 1 cor parede 211 76 1
8.3_FOTOGRAFIA adesivo backlight adesivo sim colorido parede 177 118 1
6.5_CUBO_IMAGEM_1 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
6.5_CUBO_IMAGEM_2 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
6.5_CUBO_IMAGEM_3 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
6.5_CUBO_IMAGEM_4 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
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63 MIL PESSOAS ASSISTIRAM A FINAL!

A norueguesa ADA 
HEGERBERG, uma das 
melhores jogadoras de 
futebol do mundo, venceu a 
Liga dos Campeões quatro 
vezes e se tornou a PRIMEIRA 
VENCEDORA DA BOLA DE 
OURO EM 2018. 
 
Ela anunciou no início de 
2019 que não jogaria por seu 
país na Copa em protesto ao 
tratamento desigual das 
jogadoras pela federação 
norueguesa.

“Um dia 
os homens de terno 

vão entender”

Brandi Chastain foi 
responsável por cobrar a 
última penalidade pela 
seleção americana e 
comemorou tirando a camisa 
- a imagem se tornou 
histórica!

Brilha Brasil: 
Marta levou a Bola 

e a Chuteira de 
Ouro. Cristiane 

Rozeira ficou com 
a Bola de Bronze. 

A brasileira Sissi se tornou ao lado da 
chinesa Sun Wen a artilheira de 1999!

Finalmente uma Copa 
para chamar de nossa!

Na vitória das quartas de 
final contra a seleção de 

Taipei ela marcou 

recorde que só foi igualado 
pela Alex Morgan em 2019.

bonita mesmo é nossa luta! Rumo ao avanço 
e reconhecimento!

5 gols

O ÚNICO REPRESENTANTE 
DA AMÉRICA DO SUL – 

CAIU LOGO DE CARA EM UM 
GRUPO FORTÍSSIMO 

FORMADO 
POR SUÉCIA, ESTADOS 

UNIDOS E JAPÃO.

CUBO

Atletas: Dai, Adriana, Cenira, Pelezinha, Rosa, Marisa, Russa, Nalvinha, Danda, Pretinha, Toy, Roseli e Marcia Honório. Segunda linha: Irá, Marcia Tafarel, 
Solange; Meg, Elane, Fia Carioca, Michael Jackson, Miriam, Suzy e Fanta.

Em pé da esquerda para a direita: Katia Cilene, Marisa Pires, Fanta, Cidinha, Maravilha e Elane. 
Agachadas da esquerda para a direita: Pretinha, Nenê, Sissi, Suzana e Raquel.

O BRASIL

Carrinho da brasileira 
Leda Maria na alemã 
Heidi Mohr.

ingressos da ex-capita 
juliana cabral! 

bate-bate inflavel 
utilizado pela torcida.

A final entre EUA 0 X 0 CHI 
(5x4 -pênaltis), realizada no 
Estádio Rose Bowl, Pesadena, 
Los Angeles - Califórnia, 
bateu recorde de público com 
90.185 pessoas (92 542 é a 
capacidade oficial). 

90.185 
pessoas foram assistir a 
disputa de 3˚ e 4˚ lugar de 
Brasil (5)0 x 0(4) Noruega!

Os EUA recebem a Copa pela primeira vez. As anfitriãs e 
campeãs da primeira edição, tiveram a oportunidade de 
contar com sua poderosa e fanática torcida e levaram o 
título novamente. 

O Brasil ficou entre as 4 finalistas com grande destaque 
para a jogadora Sissi, que levou a Chuteira de Ouro e a Bola 
de Prata da competição.�

Entre tantas rainhas, 
surge a Imperatriz Sissi 

É controle 
de bola que 
chama Marta?

A lateral Maurine 
durante a Copa de 2011

A edição bateu recordes de audiência no mundo 
todo! O futebol das mulheres em transformação 
já nota os frutos das intervenções da FIFA pela 
reparação de gênero e em prol da equidade e 
mais oportunidades nas confederações locais. 

O Brasil foi eliminado nas oitavas-de-final pelas 
anfitriãs - um recorde de transmissão. Formiga 
tornou-se a jogadora mais velha no torneio, 
com 41 anos e com mais participações em 
Copas, totalizando 7 edições. As norte-america-
nas levaram o título pela 4a vez.

Quem reinou 
foi a audiência

FIGURINHAS NO BRASIL
o primeiro álbum de 
figurinhas foi publicado e 
comercializado por aqui!

album fugurinhas

"Atreva-se a brilhar": foi o 
tema inspiração para o pôster 
oficial da frança. cada cidade 
sede foi encarregada de criar 

seu próprio projeto para 
refletir a cultura local.

E ttie: a jovem franguinha 
vem de uma longa linhagem 

de mascotes com penas! ela é 
filha de footix, o mascote 

oficial da copa do mundo da 
fifa frança de 1998. é 

inspirada no galo gaulês, um 
símbolo popular nacional 

francês.

Formiga se 
torna a única 
pessoa do 
mundo, entre 
homens e 
mulheres, a 
ter jogado em 
7 Copas do 
Mundo !

Reprodução da bandeira 
dos artistas Will Bindley e 
Eugene Noble feita 
exclusivamente para o 
National Football Museum, 
em comemoração à Copa 
da França.

Em pé da esquerda para a direita: Bárbara, Cristiane, Kathellen, Mônica, Formiga e 
Ludmila. Agachadas da esquerda para a direita: Thaísa, Debinha, Letícia Santos, 
Marta e Tamires.

Em 1991, quando a Copa 
do Mundo FIFA começou, 

62 países já haviam 
disputado uma partida 
internacional através 

de suas Federações.

CHI CHI CHI LE LE LE: as chilenas disputaram 
a sua primeira Copa do Mundo.

 A goleira Ann Chiejine 
da Nigéria ao estrear 

na Copa se tornou a 
jogadora mais jovem, 

entre homens e 
mulheres, a participar 

de uma partida de 
Copa do Mundo com 16 

anos e 34 dias.

CUBO

REGGAE GIRLZ
a equipe 

jamaicana 
estreou no 

torneio com 
ajuda de 

Cedella Marley, 
filha de Bob 

Marley.

PAREDE SPAREDE T91 91 03

O pôster é assinado pelas jogadoras 
norte-americanas vencedoras da Copa 
incluindo Joy Fawcett, Julie Foudy, 

Linda Hamilton, K ristine Lilly, a capitã 
April Heinrichs e uma jovem em potencial 

chamada Mia Hamm.

O selo postal foi lançado no primeiro dia do 
torneio, quando as anfitriãs chinesas golearam a 
Noruega por 4 a 0 diante de 65.000 pessoas no 
E stádio Tianhe, em Guangzhou.

A identidade visual da primeira Copa 
do Mundo de Futebol Feminino mesclou 
o clássico mapa mundi estilizado usado 
pela FIFA com silhuetas de mulheres.

Algumas jogadoras do brasil conseguiram 
acompanhar como espectadoras partidas 
do grupo b: nigéria x noruega e nigéria 
x inglaterra. 

Em meio a uma época sem redes 
sociais, os cartões postais serviram 
como divulgação da copa e da cidade 
sede de västerås, na suécia. 

VAR é 
usado pela 

primeira 
vez.

Austrália quando 
derrotou o Brasil 
na fase de grupo, 

se tornou a 
segunda seleção 

na história de 
Copas a sair de 

uma desvantagem 
de 2x0 para 

vencer a partida. 
A outra aconteceu 
em 1995 quando a 

Suécia venceu a 
Alemanha por 

3x2.

A brasileira 
Cenira Sampaio 

disputou 2 
Mundiais logo 
após ser mãe 

aos 26 anos.
A brasileira 

Cláudia de 
Vasconcelos 

Guedesfez 
história ao se 

tornar a primeira 
mulher a arbitrar 

uma Copa!

Adriana Viola, artilheira 
nacional, jogou por 2 anos no 

futebol colegial dos EUA 
(1988-1990).

Tríplice Final: 
a alemã Birgit Prinz 
se tornou 
a primeira jogadora 
a disputar 
3 finais de Copa 
(1995, 2003 e 2007). 

 Maior derrota de uma anfitriã

Recorde no apito: a suíça Nicole 
Petignat chegou ao seu décimo jogo em 

Copas ao apitar a semifinal entre 
Brasil e EUA. Foi sua despedida.

Rosana fez o gol n˚ 350 
dos Mundiais durante 

Noruega 1x4 Brasil!

Marta e 
Cristiane 

durante treino 
na Copa. 

A segunda edição da Copa foi o evento classificatório para a 
estreia de seleções femininas de futebol nos Jogos Olímpi-
cos. As norte-americanas repetiram o feito e venceram a 
competição.

Mundialmente, as mulheres do futebol vislumbraram, então, 
mais uma grande oportunidade para competir em nível 
mundial, bem como lutar pela conquista de medalhas 
olímpicas, destinadas a outros esportes até então.

 

Após a realização do Torneio Experimental na China, em 1988, 
a FIFA organizou novamente em Guangdong o 1º Campeonato 
Mundial de Futebol Feminino da FIFA para a a M&M's! 

Sim…Copa M&M's! A empresa de chocolates deu nome ao 
torneio uma vez que o órgão máximo do futebol mundial 
relutou em usar a marca Copa do Mundo no título do evento. 

Apesar da importância da chancela e organização da FIFA, o 
futebol de mulheres já era realidade em vários países, inclu-
sive com Copas organizadas extra-oficialmente desde 1970. Os 
Estados Unidos levaram o primeiro caneco pra casa.

1ª edição de uma Copa do Mundo 
de Futebol Feminino FIFA! 

Aqui começa a contagem: 

A Nigéria estreou na Copa 
com a média de idade de 18 
anos e 8 meses:  
A MAIS JOVEM EM 
QUALQUER COPA DO MUNDO 
OU JOGOS OLÍMPICOS. 

Não vale só 
a Copa do Mundo

de espera separa a Copa 
dos homens da Copa 

das mulheres 

61 anos

A expansão do reinado: 
as Olimpíadas!

FINAL DA COPA ARBITRADA POR UMA MULHER:
A EX-JOGADORA SUECA INGRID JONSSON.1A

CUBO
CUBOCUBOCUBOCUBO CUBO

Mergulhe no álbum de registros fotográficos das pessoas 
que participaram da seleção brasileira de 1991!

Sissi fez o gol n˚ 
250 dos Mundiais 

durante Brasil 
2x0 Itália

A chinesa Niu Lijie e a sueca Anette 
Hansson nas quartas de final no 
Estádio Tianhe em Guangzhou.

Atletas: Primeira linha da esquerda para direita: Nalvinha, Nenê, Cenira, Pretinha, Yara, Lia, Michael 
Jackson, Leda, Formiga, Roseli e Valéria. Segunda linha: Sissi, Meg, Marcia Tafarel, Fanta, Solange, 
Suzy, Katia Cilene, Elane e Tânia Maranhão.

ingressos

"Women's world cup" 
(copa do mundo das 
mulheres)! - a fifa 
assume a marca da copa 
na identidade do evento. 

Em pé, da esquerda para direita: Juliana Cabral, Andreia Suntaque, Renata Costa, Daniela Alves, Katia 
Cilene e Tânia Maranhão. Agachadas, da esquerda para direita: Formiga, Maicon, Marta, Simone Jatobá e 
Rosana Augusto.

Policial em frente ao Estádio de 
Shanghai, na China, que receberia 

jogos da Copa de 2003, mas um 
Surto de SARs altera a sede da 

Copa para os EUA.

Katia Cilene levou a Chuteira de Bronze, 
com 4 gols marcados.

Mulherada na liderança: 
as seleções campeã, vice e 
terceiro lugar, foram 
COMANDADAS POR MULHERES 
PELA PRIMEIRA VEZ.

O capacete de proteção usado por 
atletas da seleção brasileira, foi 
fruto do patrocínio de uma empresa 
produtora do item.

E dá-lhe Brasil: 

É nesta edição que a seleção do Brasil apresentou seu 
melhor resultado: foi vice-campeã perdendo para a 
Alemanha. Marta aplicou um drible sensacional e fez 
um dos gols mais bonitos da história das Copas. 

As brasileiras, com os holofotes do vice-campeonato, 
manifestaram-se em campo por mais apoio ao futebol 
feminino. A mensagem, estampada numa fronha de 
travesseiro, sofreu ataques da imprensa e resultou 
em retaliações.

Um espetáculo 
digno das realezas!

Logotipo da copa do 
mundo de 2007, na china.

Selo 
comemorativo 
da copa do 
mundo de 2007.

É futebol ou balé? 

Em pé, da esquerda para a direita: Daniela Alves, Cristiane, Renata Costa, Tania Maranhão, Aline Pellegrino e 
Andreia Suntaque. Agachadas, da esquerda para a direita: Ester, Simone Jatobá, Marta, Formiga e Maicon.

Brasil 4x0 China 

Primeira goleada de dois 
dígitos: Alemanha emplacou 

 contra a Argentina na estreia
11x0

De modo inédito, a seleção japonesa avançou na 
competição com um futebol criativo e bonito. Deste 
modo, o Japão impôs uma pausa nas conquistas 
europeias e norte-americanas de títulos na Copa.

Enquanto as alemãs, donas da casa, foram obrigadas a 
adiar o tri-campeonato, a seleção brasileira foi 
eliminada nas quartas-de-final pelos EUA em disputa 
por pênaltis.

Coroa Japonesa: a taça 
vai para a Ásia pela 
primeira vez.

Foi a edição da Copa com o número de seleções participantes 
ampliado para 24. O uso do gramado sintético não pegou bem e 
foi desaprovado pelas atletas. O evento ganhou a pauta de 
movimentos de mulheres pelo mundo.

A seleção brasileira estreou um uniforme exclusivo, feito só 
para elas, fruto de reivindicações de muitos anos. E a Marta, na 
sua 5a participação em Copas, se tornou a maior artilheira da 
competição!

Uma Copa embalada 
pelos movimentos 
feministas

Aposentadoria: a alemã Birgit Prinz 
encerrou a carreira com 43 jogos (entre 

Mundiais e Jogos Olímpicos), marcando 24 
gols. Em 2011 era a maior artilheira de 

todos os tempos com 14 gols.

Marta assinando o livro de visitas 
durante turismo da seleção à 
igreja de nossa senhora em 
neumarkt, dresden.

karla kick, a 
mascote da copa de 
2011 em pose para 
foto no estádio 
olímpico de berlim.

Figurinhas! A Panini produziu, pela primeira vez, 
um álbum da Copa Feminina. Infelizmente a 
novidade não circulou pelo Brasil...

Quatro jogadoras brasileiras se 
naturalizam pela Guiné Equatorial e 
disputam a Copa sob o comando do técnico 
brasileiro Marcelo Frigério.

Em pé, da esquerda para a direita: Rosana, Érika, Renata Costa, Cristiane, Aline Pellegrino e Andreia Suntaque. 
Agachadas, da esquerda para a direita: Ester, Fabiana Simões, Marta, Formiga e Maurine.

gol em Copa do Mundo: Jill 
Scott, jogadora da seleção 

inglesa, registrou o feito contra 
a seleção francesa.

600˚ 

de Carli Llyod marcou um gol 
do meio de campo, aos 16 
minutos do primeiro tempo.

 Jovem líder: A equatoriana 
Vanessa Arauz se tornou a mais 

jovem técnica a atuar numa 
Copa do Mundo, com 26 anos.

"extraordinário
 hat-trick"

Natural de? O FUTEBOL FEMININO 
CONQUISTA ESPAÇO NOS 
JOGOS OLÍMPICOS COM 

95 ANOS DE DIFERENÇA 
DA MODALIDADE 

MASCULINA.

PRIMEIRA 
PARTICIPAÇÃO DA 

BRASILEIRA 
FORMIGA, COM 

APENAS 17 ANOS, 
FAZENDO SUA 

ESTREIA NO 
SEGUNDO JOGO 

CONTRA O JAPÃO.

NÃO À TOA NA 
CAPA DO FOLDER 

DO TORNEIO, A 
ZAGUEIRA 

ELANE REGO
 marcou o primeiro 

e único gol do Brasil 
neste Mundial. 

É DA ALEMANHA 
Birgit Prinz recebeu o Prêmio 
The Best FIFA Player, oferecido 
pela primeira vez às atletas do 
futebol feminino.

Como o álbum sai 
antes da 

convocação final, 
tem todas as 

jogadoras 
retratadas foram 

para as Copas!

A China, escolhida como sede da Copa de 2003, não 
pôde acolher a competição em razão de um surto 
de SARs. A FIFA decidiu transferir a competição 
novamente para os EUA. As norte-americanas 
tentaram o terceiro título, mas foi a Alemanha 
quem levou.

A geração de Marta integrou a seleção principal e 
deu uma mostra do potencial brasileiro em campo. 
Mesclando veteranas e novatas, a seleção foi 
eliminada nas quartas-de-final.

DU
RMAM COM ESTE BARULHO: É BONITO SIM

!

A FIFA adotou uma expressão de 
gênero neutra pela primeira vez para 

se referir às "lines women's", mulheres 
da linha na tradução literal.

Foi a primeira Copa em que a 

FIFA promoveu o Prêmio The 

Best FIFA Player. A alemã Birgit 

Prinz foi eleita a melhor do ano.

Invencibilidade aqui não! 
As brasileiras interromperam a 
sequência de 51 partidas 
invictas das norte-americanas.

Legado EUA: única nação a chegar em 6 edições na semifinal.

OS FUTUROS
EM CAMPO

O BONDE DA RAINHA 
MARTA CHEGOU! 

Dribles por todo o 
mundo!

Self com barack! o 
presidente dos eua 
convidou a equipe 
campeã para celebrar a 
conquista do mundial na 
casa branca.

O selo traz duas jogadoras 
canadenses: a atacante 
christine sinclair e a 
zagueira kadeisha 
buchanan, junto com a 
goleira japonesa ayumi 
kaihori.

Multiculturalismo canadense: o pôster foi 
exibido ao mundo pela primeira vez no 

maracanã do rio de janeiro, dias antes da 
final masculina da copa do mundo da fifa em 

2014.

A final entre Estados Unidos e 
Japão obteve a maior 

audiência para um jogo de 
futebol na história da televisão 

americana.

ÁRBITRA ASSISTENTE

BACKLIGHT



MUSEU DO FUTEBOL | RAINHA DE COPAS | CORREDOR | 2019

2019
9.0_FUNDO_PAREDE_T Imagem parede inteira adesivo impresso não 1 cor parede 48 264 1
9.0a_TEXTO_1 texto adesivo recorte não 1 cor parede 25 45 1
9.0a_TEXTO_2 texto adesivo recorte não 1 cor parede 36 25 1
9.1_FUNDO_parede_S grafismo fundo adesivo recorte sim 1 cor parede 497 265 1
9.2_TÍTULO_um_dia_os_homens neon neon led sobre acrílico não 1 cor parede 111 58 1
9.2a_COROA neon neon led sobre acrílico não 1 cor parede 39 43 1
9.3_TEXTO_1 Texto adesivo recorte não colorido parede 23 34 1
9.3_TEXTO_2 Texto adesivo recorte não colorido parede 26 38 1
9.3_TEXTO_3 Texto adesivo recorte não colorido parede 41 24 1
9.3_TEXTO_4 Texto adesivo recorte não colorido parede 31 20 1
9.3_TEXTO_5 Texto adesivo recorte não colorido parede 28 31 1
9.3_TEXTO_6 Texto adesivo recorte não colorido parede 68 98 1
9.3_TEXTO_7 Texto adesivo recorte não colorido parede 60 59 1
9.3_TEXTO_8 Texto adesivo recorte não colorido parede 49 30 1
9.3_TEXTO_9 Texto adesivo recorte não colorido parede 79 8 1
9.3_TEXTO_10 Texto adesivo recorte não colorido parede 120 67 1
9.4_IMAGEM_1 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 47 33 1
9.4_IMAGEM_2 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 36 37 1
9.4_IMAGEM_3 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 34 28 1
9.4_IMAGEM_4 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 51 72 1
9.4_IMAGEM_5 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 74 50 1
9.4_IMAGEM_6 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 47 33 1
9.4_IMAGEM_7 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 23 32 1
9.4_IMAGEM_8 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 20 12 1
9.5_TECIDO_IMPRESSO bandeira tecido impresso (checar opções) sim colorido parede 81 55 1
9.6_CUBO_IMAGEM_1 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
9.6_CUBO_IMAGEM_2 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
9.6_CUBO_IMAGEM_3 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
9.6_CUBO_IMAGEM_4 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
4.9_PONTILHADO pontilhado adesivo recorte não 2 cores parede 1000 0 1

2019
9.0_FUNDO_PAREDE_T Imagem parede inteira adesivo impresso não 1 cor parede 48 264 1
9.0a_TEXTO_1 texto adesivo recorte não 1 cor parede 25 45 1
9.0a_TEXTO_2 texto adesivo recorte não 1 cor parede 36 25 1
9.1_FUNDO_parede_S grafismo fundo adesivo recorte sim 1 cor parede 497 265 1
9.2_TÍTULO_um_dia_os_homens neon neon led sobre acrílico não 1 cor parede 111 58 1
9.2a_COROA neon neon led sobre acrílico não 1 cor parede 39 43 1
9.3_TEXTO_1 Texto adesivo recorte não colorido parede 23 34 1
9.3_TEXTO_2 Texto adesivo recorte não colorido parede 26 38 1
9.3_TEXTO_3 Texto adesivo recorte não colorido parede 41 24 1
9.3_TEXTO_4 Texto adesivo recorte não colorido parede 31 20 1
9.3_TEXTO_5 Texto adesivo recorte não colorido parede 28 31 1
9.3_TEXTO_6 Texto adesivo recorte não colorido parede 68 98 1
9.3_TEXTO_7 Texto adesivo recorte não colorido parede 60 59 1
9.3_TEXTO_8 Texto adesivo recorte não colorido parede 49 30 1
9.3_TEXTO_9 Texto adesivo recorte não colorido parede 79 8 1
9.3_TEXTO_10 Texto adesivo recorte não colorido parede 120 67 1
9.4_IMAGEM_1 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 47 33 1
9.4_IMAGEM_2 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 36 37 1
9.4_IMAGEM_3 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 34 28 1
9.4_IMAGEM_4 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 51 72 1
9.4_IMAGEM_5 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 74 50 1
9.4_IMAGEM_6 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 47 33 1
9.4_IMAGEM_7 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 23 32 1
9.4_IMAGEM_8 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 20 12 1
9.5_TECIDO_IMPRESSO bandeira tecido impresso (checar opções) sim colorido parede 81 55 1
9.6_CUBO_IMAGEM_1 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
9.6_CUBO_IMAGEM_2 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
9.6_CUBO_IMAGEM_3 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
9.6_CUBO_IMAGEM_4 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37 1
4.9_PONTILHADO pontilhado adesivo recorte não 2 cores parede 1000 0 1
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6.5_CUBO_IMAGEM_4 Imagem cubo adesivo impresso sim colorido caixa cubo 26 37
PAREDE 4

10.1a_texto_estrela Texto adesivo recorte não 3 cores parede cenografia 77 85 1
10.1b_coroa_estrela pvc expandido pintado de dourado pvc de 6mm pintado não pintura parede cenografia 20 15 1
10.2_texto_artilheiras Texto adesivo recorte não 2 cores parede cenografia 79 77 1
10.3a_texto_participacoes Texto adesivo recorte não 3 cores parede cenografia 87 48 1
10.3b_imagem_participacoes Imagem pvc 4mm impresso sim colorido parede cenografia 42 28 1
10.4_texto_mais_velha Texto adesivo recorte não 1 cor parede cenografia 62 26 1
10.5_texto_boleiras Texto adesivo recorte não 2 cores parede cenografia 60 36 1
10.5b_coroa_estrela pvc expandido pintado de dourado pvc de 6mm pintado não pintura parede cenografia 20 15 1
10.6a_texto_maior_vencedora Texto adesivo recorte não 3 cores parede cenografia 91 31 1
10.6b_imagem_maior_vencedora pvc adesivado envelopado pvc adesivado envelopado sim colorido parede cenografia 37 27 1
10.6c_coroa_maior_vencedora pvc expandido pintado de dourado pvc de 6mm pintado não pintura parede cenografia 20 15 1
10.7a_texto_equipes_ganhadoras Texto adesivo recorte não 2 cores parede cenografia 68 55 1
10.7b_imagem_equipes_ganhadoras Imagem pvc 4mm impresso sim colorido parede cenografia 46 33 1
10.7c_coroa_equipes_ganhadoras pvc expandido pintado de dourado pvc de 6mm pintado não pintura parede cenografia 20 15 1
10.7d_legenda_equipes_ganhadoras Texto adesivo recorte não 1 cor parede cenografia 43 10 1
10.8a_texto_agenda_global Texto adesivo recorte não 1 cor parede cenografia 67 74 1
10.8b_coroa_agenda_global pvc expandido pintado de dourado pvc de 6mm pintado não pintura parede cenografia 20 15 1
10.9a_texto_Rapinoe Texto adesivo recorte não 3 cores parede cenografia 44 49 1
10.9b_imagem_Rapinoe Imagem pvc 4mm impresso sim colorido parede cenografia 25 37 1
10.10a_texto_Deixa_ela_trabalhar Texto adesivo recorte não 3 cores parede cenografia 55 28 1
10.11a_texto_Narradoras Texto adesivo recorte não 2 cores parede cenografia 69 22 1
10.11b_imagem_Narradoras Imagem pvc 4mm impresso sim colorido parede cenografia 20 26 3
10.12a_texto_Trajetoria_Brasil Texto adesivo recorte não 3 cores parede cenografia 61 22 1
10.13_box_selecao_BR__2023 Texto adesivo recorte não 3 cores parede cenografia 122 52 1
10.14a_texto_Tecnicas_Mulheres Texto adesivo recorte não 4 cores parede cenografia 118 53 1
10.14b_imagem_Tecnicas_Mulheres Imagem pvc 4mm impresso sim colorido parede cenografia 23 18 1
10.15a_texto_Sub20_Sub17 Texto adesivo recorte não 3 cores parede cenografia 92 51 1
10.15b_imagem_Sub20_Sub17 Imagem pvc 4mm impresso sim colorido parede cenografia 32 21 1
10.16a_texto_Arbitras Texto adesivo recorte não 2 cores parede cenografia 54 22 1
10.16b_coroa_Arbitras pvc expandido pintado de dourado pvc de 6mm pintado não pintura parede cenografia 20 15 1
10.16c_imagem_Arbitras Imagem pvc 4mm impresso sim colorido parede cenografia 38 26 1
10.17a_texto_Copa2023 Texto adesivo recorte não 5 cores parede cenografia 98 108 1
10.17b_coroa_Copa2023 pvc expandido pintado de dourado pvc de 6mm pintado não pintura parede cenografia 20 15 1
10.18_texto_Grupos2023 Texto adesivo recorte não 2 cores parede cenografia 98 108 1
10.19_texto_Linha do tempo Texto adesivo recorte não 2 cores parede cenografia 37 33 18
10.20_texto_Interativo Texto adesivo recorte não 3 cores parede cenografia 80 120 1
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CORREDOR SAÍDA
11.0a_regua_LOGOS Logos coloridos adesivo recorte sim 1 cor parede museu 260 180 1
11.0b_regua_LOGOS Texto adesivo recorte sim colorido parede museu 260 60 1
11_1_Imagem Imagem parede inteira adesivo_impresso sim colorido parede museu 350 350 1
11.1_FRASE_FINAL neon neon led sobre acrílico não não parede cenografia 180 110 1
Ex_1 Imagem parede inteira adesivo_impresso sim colorido parede museu 300 300 1
Ex_2 Imagem pvc 4mm impresso sim colorido parede cenografia 80 50 10
Ex_3 Texto adesivo recorte não 3 cores parede cenografia 80 120 8
Ex_4 imagem backlight adesivo impresso sim colorido caixa backlight 80 50 10
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