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RESUMO 

 

O presente trabalho tem o objetivo principal de orientar os estudos dos delegados que irão 

participar da 21ª Edição da Simulação das Organizações Internacionais (SOI), com o fito de os 

informar acerca das temáticas presentes na Federação Internacional de Futebol (FIFA), trazendo 

à simulação um andamento verossímil dos debates. Em termos de objetivos específicos, este 

Guia de Estudos Anexo tem o intuito de apresentar as Federações Nacionais e Supranacionais 

que serão representadas neste comitê, a qual se destaca o histórico esportivo e político na 

organização, bem como o posicionamento próprio de cada delegação sobre as temáticas de “O 

combate ao racismo no ambiente futebolístico” e “A inclusão feminina nos espaços e 

modalidades do futebol”. Nessa seara, o estudo se baseou nos documentos oficiais das 

respectivas federações, em manifestações públicas de seus representantes e na revisão 

bibliográfica da forma com que cada delegação atuou oficialmente em eventos relacionados às 

questões abordadas. Em conclusão, indica-se que tanto o debate do racismo no ambiente 

futebolístico como a inclusão feminina nos espaços e modalidades do futebol possuem várias 

perspectivas de análise, não se limitando no mérito esportivo do futebol. 

Palavras-chave: Futebol. Federação Nacional. FIFA. Racismo. Futebol Feminino. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) define-se como uma organização privada 

não governamental, cuja responsabilidade é a de gerir o futebol, o futsal e o futebol de areia 

como modalidades esportivas, acerca das regras do jogo ou das competições oficiais 

futebolísticas. Em termos de importância, a FIFA organiza a principal competição de futebol 

do mundo, a Copa do Mundo, cuja edição masculina ocorrerá no Qatar em 2022. Além disso, a 

edição feminina está prevista para 2023, a ser realizada na Austrália e na Nova Zelândia, 

configurando os dois principais eventos de organização da FIFA. 

No que tange aos debates, a esfera a qual se enseja simular é o Congresso da FIFA, 

que será o objeto das atividades do comitê e trarão como temas duas problemáticas de extrema 

relevância, transcendendo as barreiras do esporte: “O combate ao racismo no ambiente 

futebolístico” e “A inclusão feminina nos espaços e modalidades do futebol”. Portanto, o 

presente Guia Anexo tem como objetivo trazer as delegações que farão parte dos diálogos, cujas 

abordagens serão pauta de discussão no comitê a ser simulado. 

Destaca-se que as delegações do comitê, apesar de representarem países, diferem do 

padrão dos comitês políticos, uma vez que tem natureza de Federações de Futebol, os órgãos 

nacionais de representação na FIFA. Portanto, os posicionamentos dispostos neste documento 

referem-se ao abordado por cada Federação, não sendo propriamente posições adotadas pelo 

país como sujeito de direito internacional.  

Sendo assim, busca-se analisar os tópicos em um cenário de contemporaneidade, 

abordando os posicionamentos atuais de cada Federação, tratando as duas temáticas não apenas 

no âmbito do futebol, como também abordando seus reflexos na esfera social.  
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2 CONFEDERAÇÃO AFRICANA DE FUTEBOL – CAF 

 

A Confederação Africana de Futebol, cujo nome oficial é Confédération Africaine de 

Football (CAF), é a Confederação responsável por organizar e administrar as competições e o 

futebol no âmbito do continente africano. Fundada em 1957 pelas Federações de Futebol de 

Etiópia, Egito, África do Sul e Sudão, a CAF conta hoje com 54 membros efetivos.1 Estão como 

representantes da CAF neste comitê as Federações de Futebol da África do Sul, da Argélia, de 

Camarões e da Nigéria. 

 

2.1 FEDERAÇÃO SUL-AFRICANA DE FUTEBOL – SAFA 

 

A Federação Sul-Africana de Futebol, em inglês South African Football Association 

(SAFA), foi fundada em 1892, integralmente por brancos, com o nome de Football Association 

of South Africa (Federação de Futebol da África do Sul). O futebol foi levado à África do Sul 

em decorrência do colonialismo britânico e o regime de segregação racial foi um fator que, 

infelizmente, fez parte da formação e consolidação da modalidade no país. Diante disso, no ano 

de 1936 também foi criada a Associação de Futebol Colorido da África do Sul (SACFA), 

destinada aos jogadores negros.2 

No ano de 1956, África do Sul, Etiópia, Egito e Sudão reuniram-se e fundaram a 

Confederação Africana de Futebol (CAF). No planejamento da Copa das Nações Africanas de 

1957, o modelo de segregação racial da África do Sul foi considerada inaceitável pelas demais 

nações e, por isso, a federação foi desclassficada da competição. No ano seguinte, 1958, a 

África do Sul foi formalmente expulsa da Confederação Africana.3 

A FASA foi admitida pela FIFA em 1958, que posteriormente exigiu a adequação do 

país à política anti-discriminação da Federação Internacional de Futebol. Tendo em vista o não 

cumprimento, a Federação da África do Sul foi suspensa pela FIFA em 1961. Após isso, 

surgiram diversas discussões e críticas internacionais acerca da participação da África do Sul 

em competições regionais e mundiais, o que a manteve, durante os anos de 1961 a 1991, 

afastada da FIFA.4 

 
1 CAF. Disponível em: https://www.cafonline.com/. Acesso em: 22 maio 2022. 
2 STRINGFIXER. Futebol na África do sul. Disponível em: 

https://stringfixer.com/pt/South_African_football_league_system. Acesso em: 16 maio 2022. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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Apenas em 1991, quando o país começou a se desvincular do sistema de apartheid, 

uma nova Associação Sul-Africana de Futebol, pautada em valores de inclusão e 

multirracialidade, foi aprovada pela FIFA. Como marca do novo modelo político e social sul-

africano que pôs fim a árduos anos de um regime institucional segregacionista e violador no 

âmbito futebolístico, o primeiro jogo da seleção masculina de futebol, após longo período de 

inatividade, ocorreu em 1992, no qual ganhou da seleção de Camarões por 1x0.5 

O histórico discriminatório foi extremamente prejudicial para o desenvolvimento do 

futebol no país. Todavia, após a reintegração da nação e da adoção da multirracialidade, a África 

do Sul tornou-se um expoente futebolístico, tanto no continente africano, como no cenário 

mundial.6 

Em decorrência disso, no ano de 1994 a Seleção masculina da África do Sul participou 

pela primeira vez das Eliminatórias da Copa do Mundo, porém não se classificou. A primeira 

participação em Copas do Mundo ocorreu no ano de 1998 e repetiu-se em 2002, mas em ambas 

as edições o time findou sua passagem na fase de grupos.7 

Grande destaque cabe para a Copa do Mundo de 2010 na qual a África do Sul foi sede 

do primeiro mundial realizado no continente africano. Mesmo com a trajetória do time se 

encerrando novamente na fase de grupos, permitiu uma ampla visibilidade para o futebol local, 

além de uma oportunidade para o mundo observar com novos olhos a nação que tentava 

diariamente se reerguer das marcas deixadas pelo apartheid.8 

Além da repaginação a nível de seleção, outro fator potencializador do 

desenvolvimento do futebol sul-africano foi a forte liga de clubes do país, a Premier Soccer 

League - PSL (Liga Principal de Futebol, em tradução livre), criada no ano de 1996. O 

campeonato conta com 16 equipes que disputam em pontos corridos com jogos de ida e volta, 

e que os dois primeiros colocados classificam-se para a Liga dos Campeões da CAF.9 

Outrossim, o histórico do regime etnicista imposto ao país também retardou o 

crescimento do futebol feminino. Nesse contexto, a Seleção Sul-Africana de Futebol Feminino 

 
5 STRINGFIXER. Futebol na África do sul. Disponível em: 

https://stringfixer.com/pt/South_African_football_league_system. Acesso em: 16 maio 2022. 
6 Ibidem. 
7 QUADRO DE MEDALHAS. Seleção da África do Sul nas Copas do Mundo. Disponível em: 

https://www.quadrodemedalhas.com/futebol/copa-do-mundo/selecao-africa-do-sul-copa-do-mundo.htm. Acesso 

em: 16 maio 2022. 
8  PENA, Rodolfo Alves. África do Sul: do Apartheid à sede da Copa do Mundo. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/Africa-sul-apartheid-sede-copa-mundo-futebol.htm. Acesso em: 16 

maio 2022. 
9  BETS. Conheça Premier Soccer League, a Primeira Divisão de Futebol Sul-Africana. Disponível em: 

https://www.bets.com.br/artigos/conheca-premier-soccer-league-a-primeira-divisao-de-futebol-sul-africana/. 

Acesso em: 16 maio 2022. 
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realizou seu primeiro jogo oficial apenas em 1993, contra a Suazilândia. A partir de 1995 

começou a participar da Copa das Nações Africanas de Futebol Feminino conquistando o vice-

campeonato. Daí em diante, as carinhosamente chamadas Banyana Banyana (Meninas 

Meninas, em tradução livre) se consolidaram como um time de extrema relevância continental, 

ficando cinco vezes em segundo lugar, duas vezes em terceiro lugar e três vezes em quarto lugar 

na competição.10 

Ademais, como fatores de destaque, é relevante pontuar a participação da Seleção 

Feminina nas edições dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e Rio 2016 e a primeira e única 

participação na Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2019. Em todas essas disputas, o time 

feminino sul-africano não conseguiu ultrapassar a fase de grupos. Evidencia-se, portanto, a 

importância da participação em competições tão relevantes ao futebol internacional, tendo em 

vista que ainda se configura como uma seleção recente e com pleno potencial de 

desenvolvimento.11 

 

Figura 1 – Logo da Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2010. 

 
Fonte: Uol.12 

 

 
10 SANTOS, Lílian. Top 10 Seleções Africanas No Futebol Feminino. Disponível em: 

https://www.futebolnaveia.com.br/top-10-selecoes-africanas-no-futebol-feminino/. Acesso em: 16 maio 2022. 
11 AUGUSTO, Felipe. África do Sul: finalmente, a estreia no Mundial. Disponível em: 

https://revistaseriez.org/2019/06/03/africa-do-sul-finalmente-a-estreia-no-mundial-debutantesmundial/. Acesso 

em: 17 maio 2022. 
12 UOL. Os logos das Copas do Mundo. Disponível em: 

https://copadomundo.uol.com.br/2010/album/100601logos_album.jhtm?abrefoto=13. Acesso em: 17 maio 2022. 
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2.2 FEDERAÇÃO ARGELINA DE FUTEBOL – FAF 

 

A Federação Argelina de Futebol, em francês, Fédération Algérienne de Football 

(FAF) é a organização responsável por administrar as modalidades de futebol na Argélia. Dessa 

forma, sob o comando da instituição estão as seleções masculina e feminina nacionais das mais 

diversas categorias. Além disso, a FAF é a entidade organizadora das competições de futebol 

em território argelino, a exemplo da Copa da Argélia.13 

A Federação foi criada em 1962 e em 1963 associou-se à FIFA. Em seguida, os 

argelinos filiaram-se à Confederação Africana de Futebol (em francês Confédération Africaine 

de Football ou CAF), em 1964.14 

Ainda que configure como um dos principais esportes da Argélia, a seleção masculina 

de futebol do país possui resultados quase inexpressivos no que se refere às competições de 

nível mundial. Nesse sentido, a equipe tem apenas quatro participações em edições de Copas 

do Mundo da FIFA (1982, 1986, 2010 e 2014), passando apenas da fase de grupos na Copa do 

Mundo realizada no Brasil em 2014.15 

No tocante ao Mundial do Qatar de 2022, o time argelino não conseguiu a tão almejada 

classificação após derrota em jogo contra Camarões.16 A seleção também havia ficado de fora 

da Copa do Mundo da Rússia em 2018.17 Atualmente, a equipe masculina está na 44º posição 

no ranking da FIFA.18 

Embora medianos os resultados em torneios globais, a seleção masculina argelina 

possui relevância quando se trata do futebol continental. Nesse aspecto, a equipe sagrou-se duas 

vezes campeã do Campeonato Africano de Nações da CAF (1990 e 2019).19 Mesmo com essa 

 
13 FÉDÉRATION ALGÉRIENE DU FOOTBALL. Histoire. Disponível em: http://www.faf.dz/. Acesso em: 18 

maio 2022. 
14 CAF. Member Associations. Disponível em: https://www.cafonline.com/member-associations/alg/. Acesso 

em: 18 maio 2022. 
15 FIFA. Sweet 16 for history-making Algeria. Disponível em: 

https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/news/6-years-ago-algeria-made-a-historic-

achievement-in-the-fifa-world-cup-67-3075901. Acesso em: 23 maio 2022. 
16 FRANCE-24. Mondial-2022 : l'Algérie "effondrée" après son élimination face au Cameroun. Disponível em: 

https://www.france24.com/fr/sports/20220330-mondial-2022-l-algérie-effondrée-après-son-élimination-face-au-

cameroun. Acesso em: 22 maio 2022. 
17 BBC. What’s behind Algeria's 2018 failure? Disponível em: https://www.bbc.com/sport/football/41200163. 

Acesso em: 23 maio 2022. 
18 L’ÉQUIPE. Algérie. Disponível em: https://www.lequipe.fr/Football/FootballFicheSelection948.html. Acesso 

em: 20 maio 2022.  
19 Ibidem. 
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significância, os argelinos, atuais campeões da competição, empreenderam campanha 

decepcionante e foram eliminados da edição de 2021 ainda na fase de grupos.20 

Faz-se necessário ressaltar que os argelinos ao longo de sua história se utilizaram do 

esporte como modo de afirmação política.21 Após ser colônia da França por mais de 100 anos, 

a Argélia conquistou sua independência em 1962, após turbulento processo de descolonização. 

Logo após a independência, os argelinos fundaram sua federação de futebol e se associaram à 

FIFA.22 Além disso, no mesmo ano de sua independência, a Argélia criou o seu primeiro 

campeonato de futebol nacional.23 

Antes da emancipação, era habitual que atletas argelinos competissem em eventos 

internacionais defendendo a França. Nesse sentido, a formação de uma equipe de futebol com 

jogadores argelinos foi fundamental para que o sentimento de pertencimento a uma nação e a 

consequente construção de uma identidade nacional.24 

No que se refere ao futebol feminino, a modalidade começou a ganhar popularidade 

após a criação da equipe nacional nos anos de 1990. Desde então, a Federação tem contribuído 

para a profissionalização do esporte e passou a investir na criação de escolas em diferentes 

regiões do país, objetivando o desenvolvimento do futebol feminino.25 No cenário 

internacional, a Seleção Feminina da Argélia segue possuindo resultados inexpressivos e 

atualmente está na posição 80º no ranking da FIFA.26 

 

2.3 FEDERAÇÃO CAMARONESA DE FUTEBOL – FECAFOOT 

 

 
20  UOL. Argélia, atual campeã, é eliminada na fase de grupos da Copa Africana. Disponível em: 

https://www.uol.com.br/esporte/ultimas-noticias/afp/2022/01/20/argelia-atual-campea-e-eliminada-na-fase-de-

grupos-da-copa-africana.htm. Acesso em: 20 maio 2022.  
21 UOL. Esporte vira bandeira da afirmação após independência sangrenta. Disponível em: 

https://olimpiadas.uol.com.br/2008/paises-participantes/argelia.jhtm. Acesso em: 20 maio 2022. 
22 CAF. Member Associations. Disponível em: https://www.cafonline.com/member-associations/alg/. Acesso 

em: 18 maio 2022.  
23 UOL. Copa do Mundo 2010 - Seleções Argélia. Disponível em: 

https://copadomundo.uol.com.br/2010/selecoes/argelia/futebol-no-pais/. Acesso em: 23 maio 2022. 
24 UOL. Esporte vira bandeira da afirmação após independência sangrenta. Disponível em: 

https://olimpiadas.uol.com.br/2008/paises-participantes/argelia.jhtm. Acesso em: 20 maio 2022. 
25 ARAB STATES. Algeria’s female football team, playing football to break stereotypes. Disponível em: 

https://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2018/7/algeria-female-football-team. Acesso em: 20 maio 2022. 
26 FIFA. Algeria Women's Ranking.  Disponível em: https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/alg. Acesso em: 

20 maio 2022. 
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A Federação Camaronesa de Futebol foi estabelecida no ano de 1959 em Yaoundé, 

capital do país. Logo após a sua criação, no ano de 1962 filiou-se à FIFA e em seguida, no ano 

de 1963 entra como membro da Confederação Africana de Futebol.27 

A Seleção Camaronesa é detentora de diversos títulos e conquistas do futebol regional 

da África. Foi cinco vezes vencedora do Campeonato Africano das Nações nos anos de 1984, 

1988, 2000, 2002 e 2007, além do título da Copa das Nações Afro-Asiáticas em 1985. É campeã 

olímpica nos jogos de Sydney em 2000 e tetracampeã dos jogos Pan-Africanos em 1991, 1999, 

2003 e 2007.28 

Acerca do racismo, Camarões passa por situações, infelizmente, comuns a qualquer 

seleção africana, como em 2017, na Copa das Confederações realizada na Rússia, em que 

torcedores russos realizaram blackface29 para representar a seleção camaronesa.30 

Apesar da Federação ter criado uma Comissão Nacional para o Futebol Feminino na 

década de 1980, somente em 16 de fevereiro de 1991 a seleção feminina teve seu primeiro jogo 

oficial marcado, participando do Campeonato Africano de Futebol Feminino.31 Os melhores 

resultados obtidos pela seleção feminina de Camarões foram três vice-campeonatos no 

Campeonato Africano de Futebol Feminino em 2004, 2014 e 2016.32 

Atualmente, a Seleção Camaronesa Masculina ocupa a 37ª posição dentro do ranking 

da FIFA, e a Seleção Camaronesa Feminina está na 52ª posição do mesmo. Sua melhor 

participação na Copa do Mundo Feminina se deu em 2019, quando caiu nas oitavas de final 

para a Inglaterra por 3x0.33 A participação da seleção feminina se demonstra pouco expressiva 

em sua atuação regional e muito deve se desenvolver com pleno potencial. 

 

2.4 FEDERAÇÃO NIGERIANA DE FUTEBOL – NFF 

 

 
27 FECAFOOT. À propos de FecaFoot. Historique. Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20130115025943/http://fecafootonline.com/index.php?lng=1&module=fecafoot&ru

b_p=79. Acesso em: 15 maio 2022. 
28 Ibidem. 
29  Define-se blackface como a prática em que brancos pintam-se e imitam trejeitos de pessoas negras de forma 

pejorativa. 

30 PAYNE, Marissa. Russians dress up in blackface to represent Camerron ahead of World Cup test event. 

Disponível em: https://www.washingtonpost.com/news/early-lead/wp/2017/05/30/russians-dress-up-in-

blackface-to-represent-cameroon-ahead-of-world-cup-test-event/. Acesso em: 20 maio 2022. 
31 FECAFOOT. Lionnes Indomptables. Page d'accueil. Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20130122082336/http://www.fecafootonline.com/index.php?lng=1&rub_p=37&pag

e=&module=accueil_division_national&rub=1&div=2012. Acesso em: 22 maio 2022. 
32 FIFA. Official Documents.. Disponível em: https://www.fifa.com/about-fifa/official-

documents?filterId=34EnUsHdgRdtsiouywwJtx. Acesso em: 15 maio 2022. 
33 FIFA. World Ranking. Disponível em: https://www.fifa.com/fifa-world-ranking. Acesso em: 09 maio 2022. 
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O futebol foi introduzido na Nigéria em 1906, estando inicialmente limitado às Forças 

Armadas do Império Britânico, país colonizador. Apenas em 1933, esse passou a ter maior 

amplitude após a criação dos primeiros clubes, popularizando-se no país. Já a Federação 

Nigeriana de Futebol foi fundada em 1945, mas somente afiliada à FIFA e à Confederação 

Africana de Futebol (CAF) no ano de 1960, concomitante à independência do país.34 

É importante ressaltar que o contexto geopolítico nigeriano reflete no histórico do 

esporte no país. Localizada no Oeste Africano, a República Federal da Nigéria tem como capital 

a cidade de Abuja e é a maior economia da África Subsaariana. Seu Chefe de Estado é o 

Presidente Muhammadu Buhari, o qual foi reeleito em 2019, bem como ocupa o posto desde 

2015. O cenário político-administrativo foca, então, em ser partidário de programas 

anticorrupção e em diversificar a economia do país, com o futebol sendo uma alternativa para 

tal proposta.35 

O legado futebolístico da Nigéria é bem consolidado, sendo a modalidade vista como 

uma das principais praticadas internamente. Desde sua independência, a nação enfrenta 

dificuldades sociopolíticas em estabelecer uma identidade, devido a inúmeros fatores, como 

confrontos pela diversidade étnica e a existência de Guerra Civis separatistas. Neste ínterim, o 

futebol ganhou força ao ter servido de válvula de escape em face aos problemas políticos. Não 

à toa, tanto a categoria feminina quanto a masculina nigerianas são consideradas destaques bem 

sucedidos.36  

No tocante ao surgimento do Futebol Feminino, a Nigéria é uma das nações mais 

vanguardistas, tanto pela época, como pelas abordagens de inclusão, havendo relatos das 

partidas em veículos midiáticos desde 1940. A relevância maior adveio da criação da 

Associação Feminina de Futebol na Nigéria (NIFOA), em 1978, depois intitulada de 

Associação de Proprietários de Futebol Feminino da Nigéria (NIFFPA). Tais medidas tornaram 

o crescimento da modalidade feminina notório nesta época.37 

Em 2020, a CAF realizou uma frente de divulgação com estratégias para trazer 

impactos positivos ao Futebol Feminino, a princípio, restrito ao continente africano. O material 

 
34 KHALEK, Abdel. CAF HISTORY. Disponível em: https://www.cafonline.com/about-us/caf-history/ Acesso 

em: 17 maio 2022. 
35 ADE, F. J., AJAYI. História geral da Africa. Unesco, DF, 2010. Disponível em: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000190254 . Acesso em: 17 maio 2022. 
36 VICENTE, Stella. Nigéria: A Seleção Presente Em Todas As Copas. futebolnaveia, MG, 2020. 

Disponível em:  https://www.futebolnaveia.com.br/nigeria-a-selecao-presente-em-todas-as-copas/ . Acesso em: 

17 maio 2022. 
37 Ibidem. 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000190254
https://www.futebolnaveia.com.br/nigeria-a-selecao-presente-em-todas-as-copas/
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é pautado na ideia de assegurar oportunidades, profissionais ou não, para as mulheres 

ingressarem no esporte de forma plena e com referências consolidadas que já ocupem tais 

espaços, servindo de inspiração às gerações seguintes. O pilar da campanha é tratar o esporte 

feminino com diversas competências que devem ser desenvolvidas a partir da base 

proporcionada pelas entidades responsáveis.38  

O impacto social de parcerias entre organismos internacionais e organizações não 

governamentais, para educar as meninas em campo e inspirar o imaginário do futebol mediante 

embaixadores que promovam o ingresso feminino no esporte, é parte imprescindível do tópico 

de inclusão. Em suma, avanços estão sendo implementados enfaticamente na Nigéria e pelo 

Continente Africano, a fim de consolidar cada vez mais a equidade no futebol.39 

Em ambos os cenários – masculino e feminino – a seleção nigeriana fez-se presente na 

totalidade das Copas, possuindo várias jogadoras de renome.4041 Com destaque para a Copa do 

Mundo de 2019, uma vez que alcançaram as oitavas de final, melhor marco da equipe. Embora 

tenha sido mais do que comprovada a competência e o potencial das mulheres no esporte, os 

casos de preconceito não deixaram de existir, uma vez que o futebol no continente africano 

sempre esteve muito ligado à natureza masculina, o que fez com que pouco se importasse com 

o crescente interesse das mulheres. Desse modo, é claro o atraso no desenvolvimento do futebol 

feminino na África e, nesse caso concreto, na Nigéria.42 

Logo, vale ressaltar que cada progresso conquistado para o futebol feminino, foi por 

intermédio de luta para condições básicas, dignas e respeitosas para o desenvolvimento no 

esporte.43 

Acerca do racismo, as ocorrências envolvendo a Nigéria estão mais correlatas a 

opressões sofridas pelos nacionais do país frente ao preconceito de estrangeiros. Casos os quais 

alcançaram agentes da própria imprensa, como o ocorrido após a possibilidade de partida entre 

Argentina e Nigéria, nas Olimpíadas de 1996. O jornal argentino Olé se utilizou da manchete 

 
38 KHALEK, Abdel. Women’s Football Strategy. CAF, Egito, 2020. Disponível em: 

https://images.cafonline.com/image/upload/caf-prd/kr88ncltpshnevu1mqrn.pdf Acesso em: 17 maio 2022. 
39 Ibidem. 
40 Asisat Oshoala, uma atacante de 27 anos é a principal estrela da seleção nigeriana, já tendo atuado em grandes 

clubes da Europa como Arsenal, Liverpool e, atualmente, joga no Barcelona. 
41 VICENTE, Stella. Nigéria: A Seleção Presente Em Todas As Copas. futebolnaveia, MG, 2020. Disponível 

em:  https://www.futebolnaveia.com.br/nigeria-a-selecao-presente-em-todas-as-copas/ . Acesso em: 17 maio 

2022. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 

https://www.futebolnaveia.com.br/nigeria-a-selecao-presente-em-todas-as-copas/
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“Que vengan los macacos”,44 a qual disseminou-se livremente no país, abrangendo além do 

campo de jogo.45 

Contudo, a prática tem maior recorrência durante os jogos, como em 2010, o meia Sani 

Kaita recebeu insultos racistas depois de ter cometido uma falta grave no jogador grego Vasilis 

Torosidis, que retrucou com a ofensa preconceituosa em partida válida pela Copa do Mundo.46  

 
44 Em português, “Que venham os macacos”. 
45 ESPORTEFERA.  Argentina x Nigéria já teve racismo na imprensa: 'Que vengan los macacos'. 

Esportefera, 2018. Disponível em: https://esportefera.com.br/noticias/futebol,argentina-x-nigeria-ja-teve-

racismo-na-imprensa-que-vengan-los-macacos,70002363881 Acesso em: 17 maio 2022. 
46 Ibidem. 
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3 CONFEDERAÇÃO DE FUTEBOL DA AMÉRICA DO NORTE, AMÉRICA 

   CENTRAL E CARIBE – CONCACAF 

 

A Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe, cujo nome oficial 

é Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football 

(CONCACAF), é a Confederação responsável por organizar e administrar as competições 

internacionais na esfera da região norte-americana, centro-americana e caribenha. Foi fundada 

em 1961 e conta atualmente com 41 federações.47 Estão como representantes da CONCACAF 

neste comitê as Federações de Futebol do Canadá, dos Estados Unidos e do México. 

 

3.1 ASSOCIAÇÃO CANADENSE DE FUTEBOL – CSA 

 

A Associação Canadense de Futebol, em inglês Canadian Soccer Association (CSA), 

é a entidade máxima que regula o futebol no Canadá. A instituição foi fundada em 1912 com o 

nome de Dominion of Canada Football Association (Associação de Futebol do Domínio do 

Canadá) e filiou-se à FIFA no mesmo ano. No entanto, em 1926 pediu afastamento e só voltou 

a se vincular à Federação Internacional de Futebol no ano de 1948.48 

 Em 1952, o nome da associação sofreu uma alteração, tornando-se The Football 

Association of Canada (Associação de Futebol do Canadá). No ano de 1958, houve uma nova 

mudança para Canadian Soccer Football Association (em tradução livre, Associação de Futebol 

do Futebol do Canadá)49 até que em 1971 o nome estabilizou-se como Canadian Soccer 

Association (Associação de Futebol do Canadá), tal qual mantém-se até os dias atuais.50 

A seleção masculina do Canadá tem como principais campanhas em sua história a 

medalha de ouro nas Olimpíadas de 190451 e os títulos do antigo Campeonato da CONCACAF 

em 1985 e da Copa Ouro da CONCACAF em 2000. As duas últimas conquistas, renderam, 

respectivamente, a participação do Canadá na Copa do Mundo de 1986 e a participação na Copa 

das Confederações em 2001.52 

 
47 CONCACAF. Disponível em: https://www.concacaf.com/. Acesso em: 22 maio 2022. 
48 STRINGFIXER. Associação Canadense de Futebol. Disponível em: 

https://stringfixer.com/pt/Dominion_Football_Association. Acesso em: 17 maio 2022. 

49 A tradução não é redundante uma vez que Soccer e Football possuem o mesmo significado em português: 

futebol. 
50 STRINGFIXER. Associação Canadense de Futebol. Disponível em: 

https://stringfixer.com/pt/Dominion_Football_Association. Acesso em: 17 maio 2022. 
51 A conquista das Olimpíadas de 1904 não é reconhecida pela FIFA, no entanto, é reconhecida pelo COI. 
52 STRINGFIXER Associação Canadense de Futebol. Disponível em: 

https://stringfixer.com/pt/Dominion_Football_Association. Acesso em: 17 maio 2022. 
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A passagem do time masculino canadense pela Copa do Mundo de 1986 encerrou-se 

pela fase de grupos, com um time que não continha nenhum jogador profissional. No entanto, 

36 anos após sua última e única participação no maior campeonato do planeta, a Seleção 

Canadense conseguiu, após vencer a Jamaica nas Eliminatórias, sua segunda vaga na história, 

desta vez para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar.53 

Além disso, no ano de 2026, a Copa do Mundo Masculina de Futebol terá como sede 

o Canadá, ao lado de Estados Unidos e México, marcando o início do novo modo da competição 

que passará a contar com 48 seleções. Isso representa um marco para a atração de holofotes e 

visibilidade para o futebol canadense e norte-americano como um todo.54 

Acerca da problemática do racismo, um caso de repercussão midiática ocorreu no ano 

de 2020 contra o jogador negro canadense Alphonso Davies, do Bayern de Munique, o qual 

sofreu injúrias raciais em redes sociais após sua namorada branca, Jordyn Huitema, também 

canadense e jogadora de futebol, do Paris Saint-Germain, postar fotos do casal. Diante desse 

fato, houve um amplo repúdio aos atos racistas por parte do clube alemão, que promoveu 

campanhas anti-racistas, e também posicionamentos de repúdio ao racismo por parte da CSA.55 

Nesse contexto, outra situação de racismo envolvendo um jogador canadense foi o 

ocorrido contra Mark-Anthony Kaye, em março de 2022, após sua expulsão e derrota do Canadá 

para a Costa Rica por 1x0. O meio-campista expulso do jogo aos 34 minutos do primeiro tempo, 

foi vítima de comentários racistas em redes sociais após a partida. Novamente, a Federação de 

Futebol do Canadá posicionou-se em defesa do atleta, em repúdio ao racismo e pediu para que 

medidas mais duras fossem tomadas para punir os responsáveis.56 

No tocante à modalidade feminina, a Seleção Canadense de Futebol Feminino é 

referência no esporte. Dentre suas campanhas de maior importância, cabe destacar as conquistas 

do bronze nas edições dos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres e de 2016 no Rio, além do 

recente e inédito título olímpico em Tóquio 2020, no qual sagrou-se com o ouro após desbancar 

 
53 GLOBOESPORTE. Canadá vence Jamaica e garante vaga na Copa do Mundo após 36 anos de ausência. 

Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/2022/03/27/canada-vence-jamaica-e-

garante-vaga-na-copa-do-mundo-apos-36-anos-de-ausencia.ghtml. Acesso em: 17 maio 2022. 
54 FERNANDEZ, Martín. Copa de 2026, com 48 seleções, será disputada nos EUA, México e Canadá. 

Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/copa-do-mundo/noticia/copa-do-mundo-de-2026-com-48-selecoes-

sera-disputada-nos-eua-mexico-e-canada.ghtml. Acesso em: 17 maio 2022. 
55 CORREIO. Alphonso Davies é vítima de racismo ao aparecer em foto com namorada branca. Disponível 

em: https://www.correiobraziliense.com.br/mundo/2020/12/4895535-alphonso-davies-e-vitima-de-racismo-ao-

aparecer-em-foto-com-namorada-branca.html. Acesso em: 20 maio 2022. 
56 SRINIVASAN, Arun. Canada Soccer condena abuso racial 'nojento' contra Kaye após derrota para 

Costa Rica. Disponível em: https://ca.sports.yahoo.com/news/canada-soccer-condemns-racism-toward-mark-

anthony-kaye-loss-costa-rica-235832194.html. Acesso em: 20 maio 2022. 
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a grande seleção estadunidense na semi-final e ganhar a grande final nos pênaltis, contra a 

Suécia.57 

Outrossim, há de se ressaltar também que o time feminino foi duas vezes campeão da 

Copa Ouro da CONCACAF, nos anos de 1998 e 2010, e campeão dos Jogos Pan-Americanos 

de 2011. Em Copas do Mundo de Futebol Feminino, a seleção teve uma excelente participação 

na edição de 2003, na qual atingiu o quarto lugar. No ano de 2015, o Canadá recebeu o Mundial 

em casa e despediu-se do campeonato nas quartas de final.58 

 

Figura 2 – Postagem da jogadora Jordyn Huitema em foto ao lado de seu namorado, o jogador Alphonso Davies, 

com breve exemplo dos subsequentes comentários racistas de internautas, na rede social Instagram.

 
Fonte : Twitter. / Reprodução: Instagram.59 

 

3.2 FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DOS ESTADOS UNIDOS – USSF 

 

A United States Soccer Federation - USSF (Federação de Futebol dos Estados Unidos) 

é a instituição responsável por organizar o futebol no país. Fundada em 1913 sob o nome de 

U.S. Football Association (Associação de Futebol dos EU), a entidade foi uma das primeiras 

agremiações a se filiar à FIFA, em 1914. Já em 1961, associou-se como membro original à 

 
57 OLYMPICS. O Canadá vence Suécia nos pênaltis e é campeão Olímpico. Disponível em: 

https://olympics.com/pt/noticias/canada-vence-suecia-nos-penaltis-e-e-campea-olimpica. Acesso em: 17 maio 

2022. 
58 STRINGFIXER Associação Canadense de Futebol. Disponível em: 

https://stringfixer.com/pt/Dominion_Football_Association. Acesso em: 17 maio 2022. 
59 TWITTER. Disponível em: https://twitter.com/oficialsala12/status/1340103431474847744. Acesso em: 23 

maio 2022. 
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CONCACAF, órgão que administra o futebol continental na América do Norte, América 

Central e Caribe.60 

A USSF, além de ter sob sua responsabilidade a administração das seleções masculina 

e feminina nacionais, possui como filiadas a MLS (Major League Soccer – em tradução livre, 

Liga Maior de Futebol) e a NWSL (National Women’s Soccer League – em tradução livre, Liga 

Nacional Feminina de Futebol), considerados os principais campeonatos de futebol masculino 

e feminino do país, respectivamente.61 

No que se refere às conquistas, apesar de ter uma liga de futebol que cresce a cada ano 

em termos técnicos e financeiros, o time nacional masculino possui tímida participação no 

cenário competitivo internacional, sendo a conquista do terceiro lugar na Copa do Mundo de 

1930, disputada no Uruguai, o mais longe que os norte-americanos conseguiram chegar em um 

Mundial. Atualmente o time masculino nacional encontra-se na décima quinta posição no 

ranking da FIFA.62 

No entanto, no que concerne ao cenário continental, o time estadunidense masculino 

coleciona sete títulos da Copa de Ouro da CONCACAF (1991, 2002, 2005, 2007, 2013,  2017 

e 2021), principal competição futebolística do continente, perdendo apenas para o México que 

possui onze vitórias no torneio.63 

Em relação ao racismo, mácula enraizada na sociedade americana, a USSF tem 

buscado criar ações que objetivam a promoção da diversidade no ambiente esportivo, bem como 

rever posturas equivocadas adotadas nos últimos anos. A exemplo disso, no decorrer  dos 

protestos pelo assassinato brutal do cidadão americano George Floyd, em maio de 2020, a 

confederação decidiu revogar uma determinação de 2017, a qual proibia que jogadores se 

ajoelhassem64 durante a execução do hino dos Estados Unidos, permitindo o protesto contra o 

racismo e a favor da justiça racial.65 

 
60 USSF. U.S. Soccer timeline. Disponível em: https://www.ussoccer.com/history/timeline. Acesso em: 20 maio 

2022. 
61 Idem. U.S. Soccer affiliates. Disponível em: https://www.ussoccer.com/history/organizational-structure/about. 

Acesso em: 18 maio 2022. 
62 Idem. Top U.S. Team Finishes (major international competitions).  Disponível em: 

https://www.ussoccer.com/history/awards. Acesso em: 18 maio 2022. 
63 FIFA. USA Men 's Ranking. Disponível em: https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/USA. Acesso em: 18 

maio 2022. 
64 O gesto de ficar de joelhos foi popularizado pelo jogador da National Football League (NFL) Colin 

Kaepernick, na época quarterback do time San Francisco 49ers. Esse movimento foi repetido por diversos 

atletas do futebol dos EUA, incluindo a campeã olímpica (2012) e bicampeã mundial de futebol (2015 e 2019), 

Megan Rapinoe.  
65  CNBC. U.S. Soccer repeals rule that banned kneeling during anthem. Disponível em: 

https://www.cnbc.com/2020/06/10/us-soccer-repeals-rule-that-banned-kneeling-during-anthem.html. Acesso em: 

20 maio 2022. 
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Além disso, seguindo os atos pós morte de Floyd, foi criado por cerca de 70 jogadores 

negros da MLS, a Black Players Coalition – BPC (Coalizão de Jogadores Negros) que tem por 

objetivo dar voz a todos que lutam contra o racismo no ambiente futebolístico.66 

Quanto ao futebol feminino, essa categoria goza de grande popularidade entre os 

estadunidenses.67 Muito disso impulsionado pelas excelentes campanhas empreendidas pela 

equipe feminina nacional, a equipe nacional é detentora de quatro títulos mundiais (1991, 1999,  

2015 e 2019) e seis medalhas olímpicas, sendo quatro ouros (1996, 2004, 2008, 2012) uma 

prata (2000) e um bronze (2020).68 

Ademais, de acordo com o canal detentor dos direitos de transmissão da Copa do 

Mundo feminina nos EUA, Fox Sports, 14,3 milhões de pessoas assistiram a final do 

campeonato de 2019, no qual as americanas foram campeãs diante da Holanda por 2 a 0.  Esse 

número representa, conforme a emissora americana, 22% em relação a Copa do Mundo 

masculina de 2018, cuja final registrou 11.3 milhões de espectadores.69 

Apesar do grande desempenho técnico e comercial, as atletas americanas lutam há 

anos por reconhecimento e busca de igualdade, inclusive financeira. A título de exemplo, cada 

jogadora campeã mundial em 2019 recebeu da USSF cerca de US$ 260 mil dólares pelo título, 

enquanto os jogadores da seleção nacional masculina, caso vencessem a Copa de 2018 realizada 

na Rússia, embolsariam aproximadamente US$ 1 milhão de dólares.70 

No entanto, após diversas reivindicações e processos na justiça movidos por jogadoras 

em busca de equidade, em fevereiro de 2022, as atletas da seleção feminina conseguiram o 

Equal Pay (em tradução livre, Pagamento Igualitário), que é a igualdade na remuneração da 

seleção feminina e masculina.71 

 
66  ESPN. Black MLS players form coalition to combat racism in soccer across U.S., Canada. Disponível 

em: https://www.espn.com/soccer/major-league-soccer/story/4115531/black-mls-players-form-coalition-to-

combat-racism-in-soccer-across-us-canada. Acesso em: 19 maio 2022. 
67  POPSUGAR. With an Olympic Bronze in Tokyo, the USWNT Add to Their Already-Impressive Medal 

Count. Disponível em: https://www.popsugar.com/fitness/how-many-olympic-medals-has-uswnt-won-

47226802. Acesso em: 19 maio 2022. 
68 FIFA. Women's World Cup. Disponível em: https://www.fifa.com/tournaments/womens/womensworldcup. 

Acesso em: 19 maio 2022.  
69  FOX SPORTS. U.S. Victory Delivers 14,271,000 FOX Sports Viewers in FIFA Women’s World Cup 

France 2019™ Final. Disponível em: https://www.foxsports.com/presspass/latest-news/2019/07/08/u-s-victory-

delivers-14271000-fox-sports-viewers-fifa-womens-world-cup-france-2019-final. Acesso em: 20 maio 2022.  
70  ESPN. Final da Copa do Mundo feminina tem audiência 20% maior do que a masculina nos EUA.  

Disponível em: https://www.espn.com.br/espnw/artigo/_/id/5819574/final-da-copa-do-mundo-feminina-tem-

audiencia-20-maior-do-que-a-masculina-nos-eua. Acesso em: 20 maio 2022. 
71 GLOBOESPORTE. Seleção feminina dos Estados Unidos alcança acordo para receber premiações iguais 

à masculina. Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/2022/02/22/selecao-
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No acordo firmado entre a USSF e a Associação de Jogadoras da Seleção Feminina 

Americana, a federação se comprometeu a dividir uma quantia de 24 milhões de dólares entre 

as jogadoras em atividade e aposentadas como indenização pelas conquistas obtidas nos 

torneios disputados. Além disso, o Equal Pay estabelece que as diárias pagas aos atletas homens 

e mulheres sejam as mesmas.72 

Ademais, outra grande conquista alcançada pelas atletas da seleção estadunidense foi 

a igualdade de premiação entre homens e mulheres na Copa do Mundo e Olimpíadas, anunciada 

pela federação do país em 18 de maio de 2022. Dessa forma, as premiações por participação 

nas competições internacionais vão ser somadas e divididas igualmente entre os jogadores e 

jogadoras, inclusive comissão técnica. Esse acordo será válido até as Olimpíadas de Los 

Angeles, em 2028 e vai ter início na Copa do Mundo masculina do Qatar (2022).73 

Essa determinação é histórica e, de certo modo, inédita. Outras seleções femininas já 

estabelecem percentuais iguais de pagamento entre homens e mulheres com base na premiação 

oferecida pelos organizadores, como no exemplo da FIFA. Geralmente, as recompensas são 

mais baixas quando se trata de torneios femininos. Entretanto, o ineditismo da decisão em favor 

das atletas americanas está no fato de que não apenas os percentuais serão os mesmos, mas o 

valor em dinheiro recebido também, independente do gênero.74 

 

3.3 FEDERAÇÃO MEXICANA DE FUTEBOL – FMF 

 

O México, formalmente intitulado de Estados Unidos Mexicanos, é uma república 

representativa, democrática, federal e laica. O autoritarismo exercido pelos governos durante 

toda a história foi fato recorrente. Somente após a Revolução Mexicana, em 1910, surgiu o que 

se pode chamar de Estado Nacional Moderno. Esse, por um lado, fundou-se com base em um 

desenvolvimento econômico, por meio da reforma agrária, o reconhecimento dos “obreiros” 

como classe e o desenvolvimento de uma burguesia industrial nacionalista.75 

Sobre a Federação Mexicana de Futebol, teve sua fundação em 1927, e filiou-se à FIFA 

logo depois, em 1929. Administra, nesse sentido, a Seleção Mexicana de Futebol, a Seleção 

 
72 GLOBOESPORTE. Seleção feminina dos Estados Unidos alcança acordo para receber premiações iguais 

à masculina. Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/2022/02/22/selecao-

feminina-dos-estados-unidos-alcanca-acordo-de-equal-pay-com-a-federacao.ghtml. Acesso em: 20 maio 2022. 
73 Ibidem. 
74 Ibidem. 
75 CALABRE, Lia. História das políticas culturais na América Latina: um estudo comparativo de Brasil, 

Argentina, México e Colômbia. Escritos, Rio de Janeiro, v. 7, n. 7, p. 323-345, out. 2013. 



 

 

 
25 

Mexicana de Futebol Feminino e é responsável pela Liga MX.76 Além disso, atua como membro 

efetivo da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF) e 

da FIFA. Segundo o ranking desta última, a seleção feminina ocupa o 27° lugar mundial, 

enquanto a masculina está na impressionante marca da 9° posição.77 

Historicamente, a primeira participação do México em um evento futebolístico 

internacional se deu em 1928, nos Jogos Olímpicos de Amsterdã. Em Copas do Mundo, estreou 

na Copa sediada no Uruguai, de 1930, com a campanha esperada para uma equipe iniciante.78 

Por mais que tenha começado preenchida por derrotas, a partir da década de 90, a 

Seleção Mexicana começou a experimentar um grande sucesso internacional. Passou a ser 

participante regular da Copa América e competiu bem no final do século passado e início do 

século XXI, refletindo o desempenho positivo para as Copas do Mundo – evento no qual o 

México conquistou espaço considerável nas edições mais recentes –, tendo alcançado, por 

exemplo, as Oitavas de Final em 2018, eliminado pelo Brasil.79 

Dado o panorama evolutivo do esporte, cabe salientar eventualidades negativas 

relacionadas ao racismo, as quais atravessaram todos os anos da FMF e das seleções mexicanas. 

Já se testemunhou tais atos discriminatórios cometida tanto pelos torcedores quanto pelos 

atletas, majoritariamente de pele negra.  

Com o fito de expor os precedentes, é oportuno citar um caso de 2016, durante a 

semifinal da Liga MX, entre Pumas e América, no qual supostamente o zagueiro do Pumas, 

Darío Veron chamou de “macaco” o atacante do América, Darwin Quintero. Após o América 

ter apresentado denúncia à FMF, esta respondeu com uma declaração pública de que condena 

qualquer ato de racismo.80 

Em termos estatutários, a despeito de ter histórico mais abrangente de racismo em 

campo, apenas em 2014 a Comissão Disciplinar do FMF revelou o Protocolo contra o Racismo, 

o qual prescreve deter, e até mesmo suspender de forma definitiva, uma partida em caso de 

 
76 MAGALLÁN, Ricardo. Presentan Vive Mi Selección, al experiencia inmersiva del Tri. Disponível em: 

https://mexico.as.com/futbol/futbol-mexicano/presentan-vive-mi-seleccion-al-experiencia-inmersiva-del-tri-n/ 

Acesso em: 18 maio 2022. 
77 FIFA. Ranking FIFA. ogol, mar. 2022. Disponível em: 

https://www.ogol.com.br/ranking_fifa.php?ano_rank=&mes_rank=&pais=0&page=1 . Acesso em 18 maio 2022. 
78 FUTBOX. México. futbox, 2022. Disponível em: https://www.futbox.com/pt/mexico#!info Acesso em: 18 

maio 2022. 
79 PERINA, Fabio. Futebol e revolução na seleção mexicana. Disponível em: 

https://ludopedio.org.br/arquibancada/futebol-e-revolucao-na-selecao-mexicana/ Acesso em: 18 maio 2022. 
80 OBSERVATÓRIO. Racismo no futebol mexicano. Disponível em: 

https://observatorioracialfutebol.com.br/racismo-no-futebol-mexicano/ Acesso em: 18 maio 2022. 
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racismo nas arquibancadas dos estádios. Logo, as ações afirmativas contra a discriminação 

racial é bem recente, embora as américas sejam palco frequente de tais violações.81 

Outro exemplo, ocorrido no próprio ano de 2014, foram as ofensas que o brasileiro 

Ronaldinho Gaúcho sofreu de imediato. O jogador foi dito como macaco por um ex-funcionário 

público antes mesmo de estrear pelo Querétaro, violência que pôs pressão maior em prol de 

uma firmeza nos atos disciplinadores da FMF.82 

À luz do ocorrido, o próprio presidente da Liga MX , na época, fez declarações que 

confirmam o descaso quanto ao racismo.83 Decio de Maria sugeriu que a discriminação racial 

não é um problema, apenas um “mal-entendido”. Completou com o apontamento de que “o 

México não é um país racista” e disse: 

 

Esse é um país onde usamos apelidos. Nas ruas, eles diferenciam as pessoas. Existem 

profanidades que, quando são ditas, não significam seus significados literais. Chamar 

alguém por um apelido não é discriminação. Aqueles que cruzam a linha devem ser 

levados à corte.84 

 

Tal pronunciamento se configurou como uma tentativa infrutífera de justificar o 

injustificável - de aliviar o preconceito e ignorar sua existência. Percebe-se, nos ocupantes de 

cargos influentes e de autoridade no futebol, a falta de combate aos problemas discriminatórios, 

o que também traduz diversas omissões da FMF ao longo dos anos.85 

Em 2021, o jogador Félix Torres, do Santos Laguna, relatou ter sofrido insultos racistas 

proferidos por reservas da equipe adversária. Outros jogadores do time da vítima afirmaram 

terem visto o colega aos prantos no vestiário, posterior ao ato sofrido. Não obstante a grande 

exposição articulada pelos atletas, as câmeras não foram meticulosamente revisadas, nem houve 

punição orquestrada pelas entidades competentes, como a FMF.86 

Ademais, a respeito do Futebol Feminino, o início das atividades foi tardio em 

comparação à categoria masculina. Apenas nos anos 70 as mulheres tiveram o campo 

 
81 OBSERVATÓRIO. Racismo no futebol mexicano. Disponível em: 

https://observatorioracialfutebol.com.br/racismo-no-futebol-mexicano/ Acesso em: 18 maio 2022. 
82 TERRA. Ofensas a Ronaldinho expõem racismo no futebol mexicano. Disponível em: 

https://www.terra.com.br/esportes/futebol/internacional/mexico/campeonato-mexicano/ofensas-a-ronaldinho-

expoem-racismo-no-futebol-mexicano,e0a81c7706c79410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html#social-

comments Acesso em: 18 maio 2022. 
83 OBSERVATÓRIO. Racismo no futebol mexicano. observatorioracialfutebol , 01 jan. 2016. Disponível em: 

https://observatorioracialfutebol.com.br/racismo-no-futebol-mexicano/ Acesso em: 18 maio 2022. 
84Ibidem. 
85 Ibidem. 
86 LANCE. Jogador do Santos Laguna afirma que sofreu insultos racistas. futebolatino, 19 fev. 2021. 
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racistas/ Acesso em: 18 maio 2022. 



 

 

 
27 

profissional para brilhar, diante a participação em torneios internacionais não oficiais de 1970 

e 1971. Diferentemente do masculino, as habilidades e potencialidades das mulheres foram 

provadas já na inauguração do time em campo, tendo tido vitórias marcantes, quando venceram 

por 9x0 a Áustria, no ano de 1970, em Roma.87 

Além disso, o primeiro calendário feminino proporcionado pela FMF se deu com a 

Liga BBVA MX Feminina, preenchida por jogadoras jovens, a fim de formar o máximo de 

talentos em fase inicial da competição no âmbito feminino.88 

Portanto, não obstante as referências e iniciativas em prol do profissionalismo 

futebolístico feminino existam, basta fazer um simples paralelo aos investimentos para o 

masculino que se nota diferenças elementares no amparo. Este auxílio vem com menor 

financiamento dos próprios entes organizadores - FMF inclusa -, quem dirá agenda das mídias 

e do apoio das torcidas. O motivo maior está na discrepância em termos estruturais, o que 

prejudica o desenvolvimento dos talentos individuais das jogadoras.89  

 
87 MURTA, Yuri. Futebol Feminino No México: História E Atualidade. futebolnaveia, 20 fev. 2020. 

Disponível em: https://www.futebolnaveia.com.br/futebol-feminino-no-mexico-historia-e-

atualidade/#:~:text=Para%20impulsionar%20ainda%20mais%20o,chegou%20a%20final%20do%20torneio 

Acesso em: 18 maio 2022. 
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
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4 CONFEDERAÇÃO SUL-AMERICANA DE FUTEBOL – CONMEBOL 

 

A Confederação de Futebol da América do Sul, cujo nome oficial é Confederación 

Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), é a Confederação responsável por organizar e 

administrar as competições internacionais na esfera da região sul-americana. Foi fundada em 

1916, sendo a confederação mais antiga do mundo, e conta atualmente com 10 federações como 

membros.90 Estão como representantes da CONMEBOL neste comitê as Federações de Futebol 

do Brasil e da Argentina, além da própria Confederação Sul-Americana de Futebol. 

 

4.1 CONFEDERAÇÃO SUL-AMERICANA DE FUTEBOL – CONMEBOL 

 

A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) foi fundada em 09 de julho 

de 1916 durante a realização do primeiro Campeonato Sul-Americano de Futebol, objetivando 

facilitar a realização de competições regionais entre as federações associadas. Inicialmente, a 

Conmebol era composta por Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, com a posterior entrada de 

Paraguai, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela.91 Sendo a confederação mais antiga 

– criada 38 anos antes da confederação seguinte, Confederação Asiática de Futebol – , é também 

uma das entidades mais tradicionais do futebol.92 

Com mais de um século de história, a Conmebol atua na organização de competições 

regionais, sendo as disputadas por clubes: Conmebol Libertadores, Conmebol Sul-Americana, 

Conmebol Recopa, Conmebol Libertadores Sub-20 e Conmebol Libertadores Feminina. Já 

entre as competições disputadas por seleções, tem-se como exemplo a Copa América – 

masculina e feminina – e o Campeonato Sul-Americano – disputado pelas categorias de base 

masculinas e femininas. Além disso, a confederação também realiza competições de futsal e de 

futebol de areia.93 

Nesse sentido, a atuação da Conmebol na atuação da prevenção e da punição de casos 

de racismo dentro das suas competições também é alvo de duras críticas. Durante o período 

entre 2016 e 2022, foram registrados 28 episódios de racismo nas competições de nível 

 
90 CONMEBOL. A Instituição. Disponível em: https://www.conmebol.com/pt-br/a-instituicao/. Acesso em: 15 

maio 2022. 
91 Cabe ressaltar que, mesmo se localizando na América do Sul, as federações da Guiana, Guiana Francesa e do 

Suriname não participam da confederação sul-americana. Ao invés disso, são membros – por razões culturais e 

geográficas – da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe. 
92 CONMEBOL, op. cit. 
93 Ibidem. 
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profissional e masculino organizadas pela confederação. Importante ressaltar que, mesmo com 

o elevado número de casos, muitas vezes a entidade deixou de punir os clubes envolvidos nesses 

crimes.94 

Entretanto, o Código Disciplinar da organização determina, nos casos praticados por 

jogadores e funcionários do clube, a suspensão por cinco partidas ou dois meses. E, nos atos 

praticados por torcedores, uma multa mínima de 30 mil dólares. Entretanto, após cinco casos 

de racismo somente na primeira semana de abril de 2022, a Conmebol alterou o referido artigo, 

aumentando a pena para 100 mil e obrigando o time infrator a atuar sem público.95 

Entre os casos de racismo ocorridos durante a Copa Libertadores de 2022, vale 

destacar o caso do torcedor argentino Leonardo Ponzo, que foi detido após fazer gestos de 

macaco em direção à torcida brasileira. Após ser identificado pelas câmeras da Neo Química 

Arena, o torcedor foi detido pelo crime de injúria racial e encaminhado ao Departamento de 

Operações Policiais Estratégicas, sendo determinado o pagamento de uma fiança de 3 mil reais. 

Entretanto, o torcedor foi liberado após funcionários do Consulado Argentino em São Paulo 

pagarem a quantia relativa à fiança.96 

Outro ato registrado nesta edição ocorreu durante a partida entre River Plate e 

Fortaleza, válida pela fase de grupos da Libertadores, no qual um torcedor do time argentino 

jogou uma banana na direção da torcida do Fortaleza. Nesse caso, a Unidade Disciplinar da 

Conmebol decidiu pela imposição de uma multa de 30 mil dólares.97 Além disso, o Ministério 

de Justiça e Segurança da Cidade de Buenos Aires decidiu pela proibição da entrada do torcedor 

– por um período de quatro anos – em qualquer estádio da Argentina, além de determinar a 

realização – pelo torcedor – de um curso de conscientização.98 

 
94 ESTADÃO. Libertadores: sete casos de racismo envolvendo brasileiros colocam Conmebol contra a parede. 

Disponível em: https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,conmebol-racismo-casos-de-injuria-racial-

brasileiros-libertadores,70004051586. Acesso em: 15 maio 2022. 
95 AGÊNCIA BRASIL. Conmebol aumenta multa por discriminação após casos de racismo. Disponível em: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/noticia/2022-05/conmebol-aumenta-multa-por-discriminacao-apos-

casos-de-racismo. Acesso em: 16 maio 2022. 
96 FOLHA DE SÃO PAULO. Fiança de torcedor do Boca acusado de racismo foi paga por consulado 

argentino. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2022/04/fianca-de-torcedor-do-boca-acusado-

de-racismo-foi-paga-por-consulado-argentino.shtml. Acesso em: 16 maio 2022. 
97 CONMEBOL. Multa e advertência para o Club Atlético River Plate. Disponível em: 

https://www.conmebol.com/pt-br/sem-categoria/multa-e-advertencia-para-o-club-atletico-river-plate/. Acesso 

em: 16 maio 2022. 
98 DIÁRIO DO NORDESTE. Nova punição suspende torcedor do River que jogou banana contra torcida 

do Fortaleza por 4 anos. Disponível em: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/jogada/nova-punicao-

suspende-torcedor-do-river-que-jogou-banana-contra-torcida-do-fortaleza-por-4-anos-1.3226311. Acesso em: 17 

maio 2022. 
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Assim, mesmo com os recentes aumentos nas punições para tais atos, a Conmebol 

ainda enfrenta um grave problema de racismo em suas competições, principalmente no tangente 

a inexistência histórica de punições mais graves aos times e jogadores envolvidos, 

especialmente nos casos de reincidência. 

Por sua vez, em relação ao futebol feminino, a primeira competição da categoria 

organizada pela Conmebol foi o Campeonato Sul-Americano de Futebol Feminino de 1991, no 

qual três seleções (Brasil, Chile e Venezuela) disputaram a vaga para a 1º Copa do Mundo de 

Futebol Feminino, realizada no mesmo ano. Em 2014, o torneio foi rebatizado como Copa 

América Feminina, sendo o mesmo torneio que decide a classificação para a Copa do Mundo, 

diferentemente do que ocorre no masculino, em que a classificação é realizada por meio de 

Eliminatórias próprias.99 

Entretanto, durante muito tempo, o futebol feminino na América do Sul foi renegado 

a uma condição de esquecimento. Exemplo desta condição é o fato de que a primeira 

competição continental voltada entre clubes do futebol feminino fora criada somente no ano e 

2009, com a Copa Libertadores da América Feminina100, em contraste, a primeira competição 

entre clubes de futebol masculino na América do Sul foi o Campeonato Sul-Americano de 

Campeões, organizado em 1948.101 

A partir de 2016, a confederação adotou uma postura mais proativa na promoção do 

futebol feminino na região, incluindo a transmissão dos jogos das competições femininas 

organizadas pela confederação e o aumento da premiação das equipes vencedoras do torneio. 

Outras medidas da Conmebol foram: o aumento da periodicidade da Copa América Feminina 

para 2 anos, a proposição da criação da Copa Intercontinental entre clubes femininos e a isenção 

do pagamento de Licença Pro-Coaching para todas as treinadoras mulheres por 3 anos.102 

Outro exemplo de medidas que buscaram incentivar o futebol feminino nos seus países 

membros foi a obrigatoriedade, a partir da edição de 2019, de que todos os clubes participantes 

 
99 ELSEY, Brenda. From the ashes: South American women rise again for the Copa América Femenina. 

Disponível em: https://www.theguardian.com/football/2018/mar/26/south-america-women-rise-again-copa-

america-femenina. Acesso em: 10 jun. 2022. 
100 JUSTIÇA DESPORTIVA. Vem aí a Libertadores Feminina. Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20090321130056/http:/justicadesportiva.uol.com.br/noticia.asp?id=8414. Acesso 

em: 15 maio 2022. 
101 PERFIL.COM. Hace 60 años, River perdía la gran chance de ser el primer club campeón de América. 

Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20130521034425/http:/www.perfil.com/contenidos/2008/03/13/noticia_0054.html. 

Acesso em: 17 maio 2022. 
102 CONMEBOL. Alejandro Domínguez: “En CONMEBOL y en el mundo el futuro tiene que ser del fútbol 

femenino”. Disponível em: https://www.conmebol.com/noticias/alejandro-dominguez-en-conmebol-y-en-el-

mundo-el-futuro-tiene-que-ser-del-futbol-femenino/. Acesso em: 16 maio 2022. 
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da Copa Libertadores da América terão que manter ou se associar a uma equipe de futebol 

feminino já existente.103 

 

4.2 ASSOCIAÇÃO DO FUTEBOL ARGENTINO – AFA 

 

A Associação do Futebol Argentino (AFA), cujo nome original é Asociación del 

Fútbol Argentino, é a federação mais antiga entre os países da América do Sul e a oitava do 

mundo, fundada em 21 de fevereiro de 1893; além disso, o futebol argentino foi o primeiro do 

continente americano a filiar-se à FIFA em 1912. Essa associação é responsável pela 

organização de campeonatos nacionais do sistema de ligas de futebol da Argentina, além dos 

torneios das divisões inferiores do país e as copas nacionais, bem como, é responsável pela 

administração da Seleção Argentina de Futebol e ainda, organiza campeonatos do futebol 

feminino, futebol de salão e futebol de areia.104 

Além do mais, a AFA é conhecida por seu futebol de elite, é uma verdadeira potência 

esportiva que ocupa os primeiros lugares no ranking da FIFA, somando diversos títulos, tais 

quais: Copas do Mundo de 1978 e 1986 e sendo vice-campeã em 1930, 1990 e 2014, a medalha 

de ouro Olímpica em 2004 e 2008 e a prata em 1928 e 1996 e conquistou também 15 Sul-

Americanos/Copa América. A última conquista, inclusive, foi em 2021, após vencer o Brasil 

na final, no estádio do Maracanã.105 Enquanto isso, o Futebol Feminino está em pleno e ativo 

processo de crescimento, com o impulso que esta Associação tem dando para seu 

desenvolvimento.106 

Nesse sentido, faz-se necessário explanar sobre o racismo velado na Argentina, 

surgidos de episódios cada vez mais recorrentes dentro dos estádios de futebol. Durante a edição 

de 2022 da Libertadores da América, na partida River Plate x Fortaleza, um homem na 

arquibancada descascou uma banana e a atirou no setor onde estavam os brasileiros. Outro caso 

de racismo ocorrido na mesma edição da Libertadores registrou-se em partida Boca Juniors x 

 
103 GAZETA ESPORTIVA. Conmebol obriga clubes a ter equipe feminina para jogar a Libertadores. 

Disponível em: https://www.gazetaesportiva.com/campeonatos/libertadores-da-america/conmebol-obriga-

clubes-a-ter-equipe-feminina-para-jogar-a-libertadores/. Acesso em: 17 maio 2022. 
104 ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO. Historia. Disponível em: 

https://www.afa.com.ar/es/pages/historia. Acesso em: 16 maio 2022. 
105 Ibidem. 

106 Ibidem. 
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Corinthians, a qual um torcedor imitou um macaco para a torcida corintiana, posteriormente 

sendo preso pela Polícia Militar.107 

Em 2016, o preparador de goleiros do clube argentino Racing imitou descascar uma 

banana e atirar em direção à torcida do Atlético-MG no Horto da Floresta. Como resultado, o 

preparador foi devidamente demitido nesta ocasião. Sendo assim, é perceptível como o racismo 

na Argentina se mostra de forma explícita, uma vez que é possível encontrar uma infinidade de 

casos envolvendo injúrias e atos racistas, partindo de clubes argentinos, durante partidas 

nacionais e internacionais.108 

Desse modo, o racismo não se limita a Libertadores, uma vez que nos jogos da seleção 

pelas Eliminatórias, a AFA (Associação de Futebol Argentino) foi multada em três ocasiões 

seguidas, contra Bolívia, Uruguai e Brasil, por "xenofobia e cantos discriminatórios". Nesta 

ocasião, o cientista político Daniel Mato fala que “a sociedade argentina é tão racista que nem 

se dá conta do seu racismo. Ele está naturalizado”.109 

A partir dessa recorrência de casos, é inegável que as raízes desse racismo não são 

recentes. Há pouco mais de 25 anos, o jornal argentino “Olé”, especializado em esportes, 

estampou em sua manchete uma provocação à seleção nigeriana de futebol: “Que venham os 

macacos”. O texto da capa, com a óbvia alusão racista, comemorava a vitória da Argentina 

sobre Portugal e afirmava que Brasil e Nigéria disputariam a segunda vaga na decisão da 

Olimpíada de Atlanta, realizada em 1996.110 

Tal situação gerou um conflito diplomático e o embaixador brasileiro na Argentina, 

Marcos Azambuja, enviou uma carta formal de protesto ao assessor de comunicação do 

presidente Carlos Menem, Raúl Delgado. Na carta, Azambuja reclamava das “insinuações 

raciais e depreciativas do jornal”. O vice-ministro de Relações Exteriores da Argentina, André 

Cisneiros, dizia que o governo “estava consternado”.111 

A repercussão assustou os editores do “Olé”, que publicaram uma retratação no dia 

seguinte. No texto, o editorial trazia o seguinte título: “Sem intenção de faltar o respeito” e 

negava a intenção de ofender e até mesmo sobre a existência de alguém racista no editorial.112 

 
107 TORRAGA, Tales. 'Que venham os macacos': Racismo foi até manchete de jornal na Argentina. Uol, 28 

abr. 2022. Disponível em: https://www.uol.com.br/esporte/colunas/tales-torraga/2022/04/28/depois-dos-atos-

contra-brasileiros-como-entender-o-racismo-na-argentina.htm. Acesso em: 20 maio 2022. 
108 Ibidem. 
109 Ibidem. 
110 Ibidem. 
111 Ibidem. 
112 Ibidem. 
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Nesse sentido, a questão mais preocupante em tais casos de racismo está nas punições 

dadas aos autores destes crimes, ou melhor, na falta desta. No caso em questão, o escritor do 

editorial seguiu no cargo e construiu uma respeitada carreira na imprensa argentina, sendo 

comentarista de grandes emissoras de TVs e autor de bem-sucedidos livros publicados pela 

editora Planeta, a maior do país.113 

Por outro lado, a Argentina possui o Instituto Nacional Contra A Discriminação, 

Xenofobia e Racismo (INADI), que reconhece o tema como importante e destaca “o racismo 

existe na Argentina e mata. Todos os atos de violência deste tipo têm atrás de si uma trama 

discursiva que o aprova”, afirma Karina Lummato, coordenadora do órgão.114 

Nesse viés, outra pauta importante a ser levantada é sobre o futebol feminino que 

constantemente procura reconhecimento e paridade de investimentos. A Seleção Argentina de 

Futebol Feminino é considerada a segunda maior força da CONMEBOL, apesar das 

dificuldades enfrentadas, a seleção garantiu os títulos de campeã da Copa América Feminina 

(2006) e a medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos (2014).115 

Até pouco tempo, o futebol feminino no país era relegado ao amadorismo, de modo 

que a remuneração das jogadoras argentinas era destinada apenas ao pagamento de refeições e 

transporte. Tal realidade indicava a explícita falta de investimento e a luta da mulher para ser 

reconhecida com o seu devido valor.116 

A luta das argentinas intensificou-se com a ex-jogadora Macarena Sánchez, que criou 

ações em prol das atletas exigindo reconhecimento pela Associação do Futebol Argentino. Após 

Macarena receber diversas ameaças de morte por ter intimado a entidade, a AFA tomou medidas 

e, além dos vestiários femininos que não existiam, também deram início a Copa Argentina 

Feminina, cujo intuito é fomentar a inclusão de cidades do interior do país que não participavam 

do torneio.117 

Portanto, apenas na déca da de 1990 a AFA reconheceu o futebol feminino, ainda 

considerado amador. Embora a Seleção Feminina tenha passado por inúmeras dificuldades para 

 
113 TORRAGA, Tales. 'Que venham os macacos': Racismo foi até manchete de jornal na Argentina. Uol, 28 

abr. 2022. Disponível em: https://www.uol.com.br/esporte/colunas/tales-torraga/2022/04/28/depois-dos-atos-

contra-brasileiros-como-entender-o-racismo-na-argentina.htm. Acesso em: 20 maio 2022. 
114 Ibidem. 
115 ALVES, Camila. Do novo técnico ao futebol como pauta feminista: Conheça a Seleção da Argentina, 

adversária do Brasil. Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/futebol-feminino/noticia/do-novo-tecnico-ao-

futebol-como-pauta-feminista-conheca-a-selecao-da-argentina-adversaria-do-brasil.ghtml. Acesso em: 20 maio 

2022. 
116 GOAL. Seleção Feminina Argentina: um duelo de superação e reconhecimento. Disponível em: 

https://www.goal.com/br/not%C3%ADcias/selecao-feminina-argentina-um-duelo-de-superacao-

e/1c19tpgqto2cz1gwwcozxn2pnx. Acesso em: 20 maio 2022. 
117 Ibidem. 
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provar o seu valor, desde 2015, uma série de ações coletivas inspiradas no #NiUnaMenos 

(Nenhuma a Menos) intensificou o reconhecimento da modalidade feminina.  

O movimento pautava a luta contra agressão às mulheres, defesa da Lei do Aborto, 

igualdade salarial e também o futebol feminino. Macarena Sánchez, símbolo futebolístico do 

movimento, tornou-se a primeira jogadora a assinar um contrato profissional no país, com o 

clube San Lorenzo, em abril de 2019.118 

 

4.3 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL – CBF 

 

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é a federação responsável pelas 

organizações de futebol, futsal e futebol de areia, nas modalidades masculina e feminina no 

Brasil, sendo fundada em 1914, sob o nome de Confederação Brasileira de Desportos (CBD) e 

filiando-se à FIFA em 1923. O Brasil é considerada a principal força futebolística do mundo, 

com as conquistas do pentacampeonato da Copa do Mundo masculina, 9 Copas Américas, 

bicampeonato olímpico e a presença de alguns dos maiores jogadores da história do esporte 

como Pelé, Marta, Ronaldo e Formiga, além de ser a única seleção presente em todas as edições 

da Copa do Mundo, seja na modalidade masculina ou feminina.119  

A CBF iniciou o combate efetivo ao racismo apenas nos anos 2000, a despeito do fato 

de que muitos dos grandes nomes do país eram e são negros. Ainda nos tempos da CBD, entre 

1920 e 1921, a Seleção Brasileira, na disputa do Campeonato Sul-Americano, realizado na 

Argentina, sofreu racismo por parte do Jornal Crítica120, de Buenos Aires. A medida imediata 

dos jogadores negros foi a de boicotar a partida em razão das ofensas121.  

No ano seguinte, a resposta dada pela CBD conjuntamente com o governo brasileiro 

foi a de que fossem convocados apenas jogadores brancos, por motivos da política nacional em 

vigor. O resultado foi o de derrota no Campeonato Sul-Americano mais uma vez, e em 1922, 

 
118 ALVES, Camila. Do novo técnico ao futebol como pauta feminista: Conheça a Seleção da Argentina, 

adversária do Brasil. Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/futebol-feminino/noticia/do-novo-tecnico-ao-

futebol-como-pauta-feminista-conheca-a-selecao-da-argentina-adversaria-do-brasil.ghtml. Acesso em: 20 maio 

2022. 
119 CBF. Seleção Brasileira. Disponível em: https://www.cbf.com.br/selecao-brasileira. Acesso em 10 jun. 2022. 

120 Foi publicada charge que mostrava os atletas brasileiros como macacos e acompanhada do seguinte texto: “Já 

estão os “macaquitos” em terra argentina. Esta tarde teremos que acender a luz às 4 da tarde para vê-los. (...) 

Se há uma gente que nos parece altamente cômica é a brasileira. São elementos de cor que se vestem como nós 

e pretendem se misturar à raça americana, gloriosa por seu passado e grande por suas tradições.” 
121 A partida foi realizada com apenas 7 jogadores de cada lado, obviamente todos jogadores brancos. O Brasil 

perderia a partida contra a Argentina por 3x1. 
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os atletas negros voltaram para a Seleção, com a justificativa de capacidade técnica, edição a 

qual o Brasil venceu em casa novamente.122 

A primeira atitude declaradamente visando o combate do racismo por parte da CBF 

foi realizada em 2005, quando a equipe gaúcha do Juventude123 foi multada em R$ 200 mil 

reais e punida pela perda de mando de campo em duas partidas por racismo contra o volante 

Tinga, do Internacional (RS). A punição mais importante dada pela CBF ocorreu em 2014, 

quando torcedores do Grêmio (RS) foram vistos fazendo gestos de primatas para o goleiro do 

Santos (SP), Aranha.  

Em resposta, o Grêmio foi punido com multa de R$ 54 mil reais e a eliminação da 

Copa do Brasil.124 O caso Aranha se constituiu como uma exceção no tratamento dos casos de 

racismo, uma vez que na maioria das vezes a punição é de multa e perda de mandos de campo 

para os times cuja torcida ou membro cometeu racismo. 

Dentre as medidas institucionais para o combate do racismo, destaca-se a campanha 

“Somos Iguais”, criada na esteira do supracitado caso do goleiro Aranha em 2014, que além da 

iniciativa de colocar o logo da instituição em preto e branco, inseriu faixas e placas de 

publicidade nos estádios do Campeonato Brasileiro.125 Em 2018, surgiu campanha semelhante, 

a “Todos Iguais”, que visava a luta contra a discriminação de qualquer modo, sendo aplicada 

em faixas antes da partida, telões e placas de publicidade e em patches nos uniformes da 

arbitragem. Essas campanhas buscavam o combate de uma maneira mais educativa, 

principalmente no campo de jogo.126  

Em 2022, na sequência dos atos discriminatórios proferidos pelas equipes estrangeiras 

em competições continentais, a CBF prometeu maior rigor na punição, inclusive com intenção 

de perda de pontos para os clubes. É de destacar que foi neste ano que a Confederação Brasileira 

 
122 MARTEL, Isabela. Há 100 anos, jogadores negros eram excluuídos da Seleção. Disponível em: 

https://www.dw.com/pt-br/há-100-anos-jogadores-negros-eram-excluídos-da-seleção/a-56931231. Acesso em: 

12 maio 2022. 
123 RADEMAKER, Cauê. Juventude perde mando de campo por caso de racismo. Disponível em: 

https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas/2005/11/04/ult59u97527.jhtm. Acesso em: 16 maio 2022. 
124 PIRES, Breiller. Grêmio e Aranha, uma história de racismo perverso e continuado. El País. Disponível 

em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/17/deportes/1500309484_868649.html. Acesso em: 12 maio 2022. 
125 VIEIRA, Anderson. Governo discute  com CBF e clubes campanha de combate ao racismo. Disponível 

em:https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/11/17/governo-discute-com-cbf-e-clubes-campanha-de-

combate-ao-racismo. Acesso em: 12 maio 2022. 
126 ESPN. CBF lança campanha “Todos Iguais” na primeira rodada do Brasileirão. Disponível em: 

https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/4191572/cbf-lanca-campanha-%E2%80%9Ctodos-

iguais%E2%80%9D-na-primeira-rodada-do-brasileirao Acesso em: 13 jun. 2022 
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elegeu o primeiro presidente negro de sua história, o paraense Ednaldo Rodrigues, 

demonstrando maior interesse por parte da federação em combater as ações discriminatórias.127  

Esse combate será necessário para demonstrar uma mudança efetiva na forma que o 

racismo é tratado, haja em vista que dentre 265 casos de discriminação entre 2014 e 2020, 

apenas 49 foram levados a julgamento e 30 foram efetivamente punidos, conforme traz o 

Observatório Racial do Futebol.128  

Acerca do futebol feminino, este também possui histórico recente, principalmente pelo 

fato que a prática feminina do esporte no Brasil foi proibida entre 1941 e 1979, atrasando 

bastante os inícios de sua atividade como seleção. Não à toa, o primeiro registro de partida de 

futebol feminino autorizado pela CBF foi realizada em 1983, entre o Esportivo de Bento 

Gonçalves e o SC Rio Grande, ambos do Rio Grande do Sul.129 A primeira convocação da 

Seleção Brasileira feminina ocorreu em 1988, visando a participação no International Women’s 

Football Tournament (Torneio Internacional de Futebol Feminino), evento teste da FIFA para 

a criação da Copa do Mundo de Futebol Feminino que ocorreria pela primeira vez em 1991.  

A primeira campanha brasileira em Copas do Mundo feminina foi de um modesto nono 

lugar, o que levou a reações exacerbadas do então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que 

negligenciou o selecionado feminino, diminuindo o investimento e extinguindo os campeonatos 

nacionais.130 

A partir de 2000, a Seleção Brasileira viveu o seu melhor período dentro das quatro 

linhas.131 Todavia, o sucesso em campo não correspondeu à valorização esperada pelos 

resultados, inclusive por meio de promessas não cumpridas pela CBF após a medalha de prata 

em Atenas. Assim, o futebol feminino ainda encontrava-se muito deficiente em termos 

estruturais, sobrevivendo em campo por meio do talento individual de suas estrelas como Marta, 

Formiga, Cristiane e Rosana.132  

Após a participação sem medalhas nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, a CBF 

contrataria a primeira treinadora da sua história, ao trazer a então técnica do Santos, Emily 

 
127 RANGEL, Sérgio. Presidente da CBF propõe tirar ponto de clubes em casos de racismo. Disponível em: 

https://ge.globo.com/futebol/noticia/2022/05/06/presidente-da-cbf-propoe-tirar-ponto-de-clubes-em-casos-de-

racismo.ghtml. Acesso em: 12 maio 2022. 
128 OBSERVATÓRIO DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO FUTEBOL. Relatório anual da discriminação 

racial no futebol. Museu da UFRGS. Porto Alegre. 2021.  
129 GOELLNER, Silvana Vilodre. Mulheres e Futebol no Brasil: descontinuidades, resistências e resiliências. 

Revista Movimento. Porto Alegre. p. 1-14. 
130 Ibidem. 
131 Bicampeonato Pan-Americano (2003, 2007), vice-campeonato mundial (2007) e duas medalhas de prata 

olímpicas (2004 e 2008). 
132 GOELLNER, Silvana Vilodre. Mulheres e Futebol no Brasil: descontinuidades, resistências e resiliências. 

Revista Movimento. Porto Alegre. p. 1-14. 
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Lima. Entretanto, a experiência duraria pouco, sendo demitida menos de um ano depois, sem 

conseguir realizar um trabalho pleno pela Seleção. A demissão de Emily levaria a revolta das 

jogadores, que emitiram uma carta aberta repudiando a situação e levando a aposentadoria de 

cinco jogadoras da Seleção Brasileira133, como forma de protesto às negligências da CBF.134 

Apenas em 2019 que a Confederação Brasileira tomou posturas mais adequadas ao 

nível do futebol feminino, primeiramente ao indicar a obrigatoriedade de que cada equipe da 

Série A do Campeonato Brasileiro deveria possuir uma equipe profissional feminina, além de 

tomar para si a organização do Campeonato Brasileiro e demais competições nacionais. Além 

disso, realizou a contratação da treinadora tricampeã olímpica Pia Sundhage para o comando 

da Seleção Brasileira. 135 

No ano seguinte, também contrataria como Coordenadoras do Futebol Feminino, as 

ex-jogadoras Aline Pellegrino e Eduarda Luizelli, bem como foi realizada a equiparação dos 

pagamentos entre Seleção masculina e feminina.136 Tais medidas foram fruto de anos de pressão 

das atletas e mostram uma guinada positiva da CBF para a profissionalização do futebol 

feminino. 

 

  

 
133 As jogadoras foram Cristiane Rozeira, Francielle Alberto, Rosana Santos, Andreia Rosa e Maurine Dornelles. 

Todas no período em que se retiraram da Seleção eram titulares absolutas, sendo peças importantes para o time 

brasileiro. 
134 GOELLNER, Silvana Vilodre. Mulheres e Futebol no Brasil: descontinuidades, resistências e resiliências. 

Revista Movimento. Porto Alegre. p. 1-14. 
135 Ibidem. 
136 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF). CBF equipara diárias e premiações pagas as 

seleções brasileiras. CBF Notícias, 2 de setembro de 2020. Disponível em: https://www.cbf.com.br/selecao-

brasileira/noticias/selecao-feminina/presidente-da-cbfanuncia-equiparacao-das-diarias-pagas-as-selecoes-br. 

Acesso em: 10 maio 2022. 
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5 CONFEDERAÇÃO ASIÁTICA DE FUTEBOL – AFC 

 

A Confederação Asiática de Futebol, cujo nome oficial é Asian Football 

Confederation (AFC), é a Confederação responsável por organizar e administrar as competições 

internacionais na Ásia. Foi fundada em 1954 e conta atualmente com 47 federações como 

membros.137 Estão como representantes da AFC neste comitê as Federações de Futebol da 

Austrália, cuja representação na AFC data de 2006, após sair da Confederação da Oceania em 

busca de competitividade, da Coreia do Norte, do Irã, do Japão e do Qatar. 

 

5.1 FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DA AUSTRÁLIA – FFA 

 

A Federação de Futebol da Austrália, Football Federation Australia (FFA), é a 

organização responsável pelo futebol no país australiano. Apesar do primeiro modelo de 

federação local ter surgido em 1911, a federação nos moldes atuais foi fundada em 1961, se 

filiando a FIFA em 1963. 

A Austrália foi parte da OFC entre 1961 e 2006, respeitando as suas fronteiras 

continentais. Todavia, em razões de competitividade e de que as vagas para a Copa do Mundo 

na Oceania são condicionadas a participação de uma repescagem, a Austrália em 2006 se filiou 

a Confederação de Futebol da Ásia (AFC), buscando maior profissionalismo.138 

Historicamente, é possível dividir a participação dos Socceroos, apelido para a seleção 

australiana masculina, nas competições na fase da OFC (1961-2006) e da AFC (2006-presente). 

Enquanto participante da Oceania, a seleção masculina participou de duas Copas do Mundo, 

classificando-se em 1974 e 2006, esta última após passar pela repescagem e ser sua última 

participação na Oceania. Já na fase asiática, a Austrália participou de todas as Copas seguintes, 

de 2010 até 2022, classificando-se constantemente e de maneira direta.139  

Além disso, a Seleção Masculina da Austrália tem quatro títulos de Copa da Oceania 

(1980, 1996, 2000 e 2004) e um título da Copa da Ásia (2015, quando sediou a competição). 

Possui um vice da Copa das Confederações, na edição de 1997 e o melhor resultado em Copas 

do Mundo foi quando alcançou as oitavas de final em 2006.140 Ademais, a Austrália detém o 

 
137 AFC. History. Disponível em:  https://www.the-afc.com/. Acesso em: 22 maio 2022. 
138 FOOTBALL AUSTRALIA. Who We Are. Disponível em: https://www.ffa.com.au/about/who-we-are. 

Acesso em: 22 maio 2022. 
139 Ibidem. 
140 Ibidem. 
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recorde de maior goleada em um jogo oficial, ao vencer de 31x0 a seleção de Samoa Americana 

em 2001.141 

Quanto à Seleção Feminina, a Austrália vem melhorando seu desempenho 

constantemente, capitaneada por Sam Kerr, considerada a melhor jogadora australiana da 

história. Os melhores aproveitamentos em Copas do Mundo veio em 2007, 2011 e 2015 com 

as quartas de final.142 

Já em Olimpíadas, em Tóquio 2020, a Austrália alcançou um inédito quarto lugar, 

sendo esse o melhor resultado em sua história. As Matildas, apelido do time feminino, também 

obtiveram o tricampeonato da Copa Feminina da Oceania (1994, 1998 e 2003) e venceram a 

Copa Feminina da Ásia em 2010.143 

A questão do racismo na Austrália perpassa o futebol, uma vez que durante intenso 

período, a política australiana era de segregação entre a população branca e a população 

aborígine, que gerou forte carga racial no país. O racismo, infelizmente, é presente em esportes 

populares no país como o críquete, o futebol australiano, o rúgbi e, obviamente, o futebol.144 

O caso mais recente foi registrado em 2021, quando o atacante do Adelaide United, 

Kusini Yengi, após sair do banco e garantir a vitória do seu time contra o Melbourne Victory, 

foi ofendido com comentários discriminatórios em seu Instagram por torcedores rivais. O 

incidente levou a A-League, a Liga Australiana de Futebol, a incentivar uma campanha de 

erradicação e banimento do racismo nos estádios.145 

Sobre o futebol feminino, a Austrália vai ser co-sede da Copa do Mundo de 2023 com 

a Nova Zelândia, estando já classificada para a competição. A primeira seleção feminina da 

Austrália foi formada em 1974, com o nome de Australian Women’s Soccer Association- 

AWSA (Associação de Futebol Feminino da Austrália), sendo montada para a participação da 

 
141 BBC. Aussie footballers smash world record. Disponível em: 

http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/world_cup_2002/1271854.stm. Acesso em: 22 maio 2022. 
142  FOOTBALL AUSTRALIA. Who We Are. Disponível em: https://www.ffa.com.au/about/who-we-are. 

Acesso em: 22 maio 2022. 
143  FOOTBALL AUSTRALIA. Teams of the decades: 1990-1999. Disponível em: 

http://www.footballaustralia.com.au/article/teams-of-the-decades--womens-1990-

1999/pl7vnjs8llck17rm072fxhckm. Acesso em: 22 maio 2022. 
144 AFP. “Not acceptable”: Australia’s long battle with racism in sport. Disponível em: 

https://www.france24.com/en/live-news/20210111-not-acceptable-australia-s-long-battle-with-racism-in-sport. 

Acesso em: 22 maio 2022.  
145 SLESSOR, Camron. A-League calls for an end to racial abuse after Adelaide United’s Kusini Yengi 

vilified. Disponível em: https://www.abc.net.au/news/2021-03-15/adelaide-united-player-kusini-yengi-receives-

racist-abuse/13248334 . Acesso em: 22 maio 2022. 
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Copa Asiática Feminina de 1975. Após a participação nesses jogos amistosos, as Matildas 

foram tuteladas pela FFA, a qual ficaram sob a tutela até o presente momento.146 

 

5.2 ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DA REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DA 

      CORÉIA – DPRKFA 

 

Fundada em 1945, a Associação de Futebol da República Popular Democrática da 

Coreia é o órgão governante do futebol da Coreia do Norte. Associando-se à FIFA em 1958, o 

time norte-coreano masculino coleciona duas participações na principal competição 

internacional de futebol, a Copa do Mundo.147 

Na primeira destas, em 1966, consagrou-se como a primeira seleção não europeia ou 

não sul-americana a atingir as quartas de final da competição, eliminando a bicampeã seleção 

da Itália por 1x0. Desde então, a seleção masculina participou apenas da Copa do Mundo de 

2010 e de competições regionais, como a Copa da Ásia e a AFC Challenge Cup (Copa de 

Desafio da Ásia).148 

Por sua vez, a seleção feminina norte-coreana consagrou-se como uma das principais 

seleções da AFC, participando em quatro das oito edições da Copa do Mundo Feminina, 

atingindo como melhor resultado as quartas de final, em 2007. Também participou de duas 

Olimpíadas e de 10 Copas da Ásia Femininas, sendo tricampeã da competição. Ademais, tal 

protagonismo também é refletido nas categorias de base, com o pequeno país asiático sendo 

bicampeão da Copa do Mundo Feminina Sub-20 (2006, 2016) e Sub-17 (2008, 2016).149 

Atualmente, as “Azaleas Orientais” – como são carinhosamente chamadas pela 

população de seu país – encontram-se na 10º posição do ranking da FIFA, à frente de países 

asiáticos com grande tradição no esporte como a Austrália e o Japão.150 

 
146 FOOTBALL AUSTRALIA. Teams of the decades: 1990-1999. Disponível em: 

http://www.footballaustralia.com.au/article/teams-of-the-decades--womens-1990-

1999/pl7vnjs8llck17rm072fxhckm. Acesso em: 22 maio 2022. 
147 AFC. DPR KOREA FOOTBALL ASSOCIATION (DPRK FA). Disponível em: https://www.the-

afc.com/en/east/dpr_korea.html. Acesso em: 10 maio 2022. 
148 AFC. DPR KOREA FOOTBALL ASSOCIATION (DPRK FA). Disponível em: https://www.the-

afc.com/en/east/dpr_korea.html. Acesso em: 10 maio 2022. 
149 BLEACHER REPORT. Inside the Secret World of Football in North Korea. Disponível em: 

https://bleacherreport.com/articles/2746418-inside-the-secret-world-of-football-in-north-korea. Acesso em: 11 

maio 2022. 
150 FIFA. Enigmatic Korea DPR and their distinctive football achievements. Disponível em: 

https://www.fifa.com/news/enigmatic-north-korea-and-their-distinctive-football-achievements. Acesso em: 10 

maio 2022. 
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Historicamente, a Coreia do Norte adotou uma posição de protagonismo na 

representação dos povos asiáticos e africanos.151 Como mostrado no documentário The Game 

of Their Lifes (O Jogo de Suas Vidas), o então Líder da Coreia do Norte Kim Il-sung disse aos 

jogadores do time de 1966 que “as nações europeias e sul-americanas dominam o futebol 

internacional. Como representantes da Ásia e da África, como povos de cor, eu urjo que vocês 

ganhem uma ou duas partidas”.152 

Dessa forma, a primeira participação do pequeno país peninsular foi marcada pelo viés 

anticolonialista, colocando-se como uma força de oposição às potências europeias e sul-

americanas. Entretanto, a sua segunda participação na competição, em 2010, fora mais modesta, 

sendo derrotada nas 3 partidas da fase de grupos e sendo eliminada nesta. Para os norte-

coreanos, o esporte é visto como um meio de consolidar o prestígio do país no plano 

internacional.153 

Por sua vez, o futebol feminino tem grande protagonismo na sociedade norte-coreana, 

sendo incentivada a participação de meninas nas práticas de Educação Física nas escolas. A 

partir de 2012 – ano de ascensão ao poder de Kim Jong Un – o currículo escolar fora reformado 

para dar ênfase a prática do esporte e houve a criação de escolas especializadas para treinar os 

jogadores das categorias de base, nas quais as meninas treinam conjuntamente com os meninos, 

buscando melhorar a qualidade dos jogadores masculinos, pois como anteriormente 

mencionado, a preparação de base da Seleção Feminina detém maior qualidade.154 

 

5.3 FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DA REPÚBLICA ISLÂMICA DO IRAN – FFIRI 

 

Fundada em 1920, a Federação de Futebol da República Islâmica do Irã, é o principal 

organismo de futebol do país. Estão presentes na Associação Asiática de Futebol (AFC) desde 

 
151 Na Copa do Mundo de 1966, as eliminatórias foram realizadas conjuntamente entre Ásia, África e Oceania. 

Porém, devido a falta de punição do apartheid por parte da FIFA, 31 nações africanas boicotaram a Copa do 

Mundo, tornando as eliminatórias em um grupo com Austrália, Coreia do Norte, Coreia do Sul e África do Sul. 

A Coreia do Sul posteriormente desistiria, enquanto a África do Sul ficaria suspensa em resposta aos protestos 

africanos. Desse modo, a classificação foi definida entre Austrália e Coreia do Norte, classificando-se para a 

Copa, a Seleção Norte-Coreana. 
152 BLEACHER REPORT. Inside the Secret World of Football in North Korea. Disponível em: 

https://bleacherreport.com/articles/2746418-inside-the-secret-world-of-football-in-north-korea. Acesso em: 11 

maio 2022. 
153 BLEACHER REPORT. Inside the Secret World of Football in North Korea. Disponível em: 

https://bleacherreport.com/articles/2746418-inside-the-secret-world-of-football-in-north-korea. Acesso em: 11 

maio 2022. 
154 Ibidem. 
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o ano de 1958. São membros da FIFA desde 1945, entretanto em 2006 a federação foi suspensa 

por influência direta do governo em sua organização.155 

A Federação Iraniana de Futebol já participou em 1978 da sua primeira Copa do 

Mundo, sendo eliminada ainda na fase de grupos. No entanto, é tricampeã da Copa da Ásia 

vencendo nos anos de 1968, 1972 e 1976. Após sofrer uma revolução política interna no país, 

o Irã deixa de lado as participações em qualquer campeonato de futebol, assim esquecendo da 

sua federação. O Irã garantiu a sua classificação para a Copa do Mundo somente no ano de 

1998, seguidamente de duas tentativas falhas de classificação em 1990 e 1994.156 

O Irã possui seis times nacionais de futebol femininos, divididos em três categorias 

distintas. Sendo uma Seleção Nacional de Futebol Nonhalan, duas seleções nacionais de futebol 

feminino juvenil, uma seleção de futebol nacional juvenil de futsal, uma seleção nacional de 

futsal e uma seleção nacional de futebol como time principal. Todos os times femininos da 

Federação Iraniana participam de competições regionais.157 Atualmente a seleção masculina 

iraniana ocupa a posição 21 dentro do ranking da FIFA, e a seleção feminina está na posição 

70 do mesmo ranking.158 

Apesar da grande participação feminina dentro da federação de futebol da república 

islâmica do Irã, boa parte dos países islâmicos ainda proíbem as mulheres de participarem 

ativamente de eventos esportivos predominantemente masculinos, desse modo, diversos casos 

concretos acerca desses fatos podem ser elencados.159  

O evento mais emblemático ocorreu em 2019, quando a torcedora Sahar Khodayari,160 

apoiadora do Esteghlal, time da capital Teerã, foi condenada à prisão, por tentar entrar no 

estádio Azadi disfarçada como homem. Em protesto à condenação, Sahar ateou fogo no próprio 

corpo, morrendo uma semana depois. O ato de desespero de Sahar Khodayari gerou protestos 

contra a política iraniana de restrições às mulheres não apenas no país, como no mundo 

inteiro.161 

 
155 FFIRI. Federação de Futebol da República Islâmica do  Irã. Disponível em: 

https://futebol.fandom.com/pt-br/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Iraniana_de_Futebol#:~:text=A%20 

Federa%C3%A7%C3%A3o%20 Iraniana%20foi%20 fundada,para%20mais%20de%20100.000%20 

espectadores. Acesso em: 9 maio 2022. 
156 Ibidem. 
157 FFIRI.  عکس. National Teams. Disponível em: http://ffiri.ir/fa/nationalteam. Acesso em: 09 maio 2022. 
158 FIFA. World Ranking. Disponível em: https://www.fifa.com/fifa-world-ranking. Acesso em: 09 maio 2022. 
159 Ibidem. 
160 Sahar Khodayari também conhecida popularmente como The Blue Girl, ou a Garota Azul, em razão da sua 

dedicação mesmo com os bloqueios existentes para torcedoras no Irã de ir aos jogos do Esteghlal. O seu apelido 

inclusive é uma referências às cores do Esteghlal FC, que são azul e branco. 
161  BBC. Fifa 'assured' Iranian women will be able to attend football matches. Disponível em: 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49787863. Acesso em: 22 mar. 2022. 
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A Federação Iraniana permitiu a entrada de mulheres nos estádios para as partidas da 

seleção masculina nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, após a FIFA ameaçar a 

suspensão do Irã das competições internacionais. Assim, cerca de 3.500 mulheres assistiram a 

vitória do Irã sobre o Camboja, que terminou com o placar de 14x0. Após a pandemia de 

COVID-19, o público feminino voltou aos estádios apenas em outubro de 2021, em partida 

contra a Coreia do Sul, realizada em Teerã.162  

 

5.4 ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO JAPÃO – JFA 

 

Acerca das considerações sobre o Estado do Japão em si, este é um país insular, situado 

no extremo leste da Ásia e banhado pelo Oceano Pacífico. No geral, aspectos como a economia 

são bem avançados, tanto na industrialização quanto em vários segmentos tecnológicos. 

Também, o governo se configura como uma monarquia parlamentarista, com o chefe de Estado 

sendo o Imperador Akihito.163 

Além de ser um país caracterizado como desenvolvido em âmbitos socioeconômicos, 

ele possui também o Futebol como o esporte mais popular, considere-se este ser destaque nos 

níveis de audiências locais, ter um grau alto nas pontuações masculinas e femininas e ter 

jogadores consagrados internacionalmente, os quais muitos têm bons resultados em ligas 

europeias. Com efeito, a seleção feminina japonesa é vista como potência mundial, estando na 

13° colocação do ranking da FIFA,164 enquanto a masculina está na 23° posição.165 

Quanto à Associação Japonesa de Futebol (JFA), fora fundada em 1921, tendo se 

filiado à FIFA em 1929 e foi fundadora da Confederação Asiática de Futebol (AFC) em 1954. 

É responsável pela organização de campeonatos de alcance nacional, como o Campeonato 

Japonês de futebol (J. League).166 A JFA também administra a Seleção Japonesa de Futebol e 

a Seleção Japonesa de Futebol Feminino.167 

 
162 FRANCE24. Iran to allow women fans for football match for first time in 2 years. Disponível em: 

https://www.france24.com/en/live-news/20211004-iran-to-allow-women-fans-for-football-match-for-first-time-

in-2-years. Acesso em: 14 jun. 2022. 
163 BBC. Japão: perfil do país que renasceu para se tornar uma potência. BBC, 23 jul. 2021. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-56340592. Acesso em: 18. maio 2022. 
164 FIFA. Ranking FIFA Feminino. ogol, mar. 2022. Disponível em: 

https://www.ogol.com.br/ranking_fifa_women.php. Acesso em: 18 maio 2022. 
165 Ibidem. 
166 Destaque-se que a J-League demonstrou um crescimento exponencial após a contratação de jogadores 

renomados, principalmente Zico, sendo o ponto de impulso principal para o crescimento de popularidade da liga. 
167 Embaixada do Japão no Brasil. Futebol. br.emb-japan, dez. 2012. Disponível em: https://www.br.emb-

japan.go.jp/cultura/futebol.html. Acesso em: 18 maio 2022. 
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Uma pesquisa lançada em Julho de 2021 revela que o Futebol Feminino japonês já era 

praticado desde o Japão Imperial, na era Meiji - um período de intensas transformações 

políticas, econômicas e sociais. No entanto, oficialmente, a JFA formou a primeira equipe de 

futebol feminino em 1981, para disputar o AFC Women’s Championship (Campeonato 

Feminino da AFC), que na época já estava em sua 4ª edição. Nota-se, portanto, que a expertise 

da modalidade feminina japonesa reside no cultivo e em oportunidades seculares no treino das 

mulheres, embora as equipes organizadas sejam tão recentes quanto a da maioria das outras 

nações.168 

Dessa forma, a JFA tem papel fundamental para equiparar o esporte feminino em 

termos de agenda, competições, estrutura, patrocínio e midiatização, por exemplo, ao 

masculino. Tal demanda segue tendo muito a evoluir, pois a discrepância nos incentivos e no 

tratamento para a categoria feminina segue existente.169 

 Contudo, a Associação foi terreno decisivo para carreiras de sucesso de mulheres que 

se tornaram modelo para quem deseja ingressar no esporte, como o caso de Homare Sawa, 

premiada como melhor do mundo em 2011, além de campeã mundial com o Japão no mesmo 

ano. Sawa iniciou a carreira profissional aos 12 anos de idade, no ano de 1991, fato que não 

seria possível sem as atuações da JFA na modalidade.170 

Por sua vez, o racismo se faz presente no estado japonês, sendo pauta de discussão 

retratada até em produções como as de animes e mangás. Tendo em vista o contexto, o 

imaginário racista não deixa de se estender para os campos de futebol, com os japoneses estando 

nos dois pólos: o de vítima e o de agente.171 

Um exemplo é o caso na qual a Konami – empresa pública japonesa desenvolvedora e 

distribuidora de jogos eletrônicos – rompeu o patrocínio de jogadores famosos, tal qual o 

francês Antoine Griezmann, em julho de 2021. Na situação, foram resgatadas gravações antigas 

do atleta, acompanhado pelo compatriota Ousmane Dembélé, disparando ofensas a funcionários 

 
168 QUEVEDO, Cecília. Futebol na Era Meiji: Pesquisa revela que futebol de mulheres era popular no Japão 

imperial. jogamiga, 20 jul. 2021. Disponível em: https://jogamiga.com.br/futebol-na-era-meiji-pesquisa-revela-

que-futebol-de-mulheres-era-popular-no-japao-imperial/ Acesso em: 18 maio 2022. 
169 JFA. Report on the meeting held by the Committee for Social Responsibility. jfa, 26 jul. 2019. Disponível 

em: https://www.jfa.jp/eng/about_jfa/news/00022121/ Acesso em: 18 maio 2022. 
170 BONTEMPO, Tiago. Lenda do futebol feminino, Homare Sawa se aposenta: 'Melhor carreira que alguém 

poderia ter'. Globo, 17 dez. 2015. Disponível em: http://ge.globo.com/blogs/especial-blog/futebol-no-

japao/post/lenda-do-futebol-feminino-homare-sawa-se-aposenta-melhor-carreira-que-alguem-poderia-ter.html 

Acesso em: 18 maio 2022. 
171 TEIKOKU, Rukh no. Vamos problematizar? Personagens negros nos animes. Ruhknoteikoku, 23 ago. 

2017. Disponível em: https://rukhnoteikoku.com/2019/03/24/vamos-problematizar-personagens-negros-nos-

animes/ Acesso em: 18 maio 2022. 
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asiáticos. A empresa ainda cobrou uma resposta do Barcelona, time de ambos os jogadores, 

visando saber quais seriam as ações futuras da entidade.172 

À luz de acontecimentos assim como os mencionados, é válido reforçar que o racismo 

também ocorre internamente na nação, principalmente no que diz respeito aos negros. Segundo 

dados de 2020, o país possui 98% de sua população composta por nativos, o que diminui a 

diversidade racial. Dessa forma, são perceptíveis os cenários nos quais profissionais japoneses 

ou até a própria torcida agiu com estranheza perante jogadores negros, majoritariamente os que 

jogavam dentro das ligas da JFA. Exemplo notório é o do ex-jogador brasileiro Dorival Carlos 

Esteves, conhecido como Kalé, que conquistou o espaço aos poucos.173  

Por fim, apesar de não ser obsoleto no país, as estatísticas de racismo do Japão têm 

diminuído. Conforme Ana Paula Ramos, em artigo jornalístico para a BBC Brasil, 

 

O Japão foi uma sociedade muito fechada por um longo período e de repente passou 

a aceitar muitos estrangeiros. Eles estão tentando se acostumar a ter pessoas naturais 

de outros países ao redor. O Japão hoje é muito melhor do que era quando cheguei 

aqui174 

 

Com tal cenário, a meta é tornar a incidência racista cada vez menor, a ponto de que a 

JFA só precise lapidar sua resposta a casos esporádicos. A visão mais procurada é conferir 

entendimento à problemática e desmistificar a repulsa estruturada em muitos dos habitantes 

nipônicos.175 

 

5.5 ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO QATAR – QFA 

 

O Qatar, oficialmente denominado Estado do Qatar, surgido em 1971, é um emirado 

sob o governo do emir Tamim bin Hamad Al Thani, desde 2013. Nesse sentido, a nação vive 

um quadro de autoritarismo monárquico, com a dinastia Al Thani reinante há mais de 150 anos 

na região, fato que contribui para o cenário pouco democrático da península.176 

 
172 DA REDAÇÃO. Konami rompe com Griezmann após vídeo com ofensas a japoneses. Placar, 7 jul. 2021. 

Disponível em: https://placar.abril.com.br/placar/konami-rompe-com-griezmann-apos-video-com-ofensas-a-

japoneses/ Acesso em: 18 maio 2022. 
173 RAMOS, Ana Paula. Como é ser negro no Japão, país onde 98% da população é nativa. BBC, 18 jul. 

2020. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-53367241 Acesso em: 18 maio 2022. 
174 RAMOS, Ana Paula. Como é ser negro no Japão, país onde 98% da população é nativa. BBC, 18 jul. 

2020. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-53367241 Acesso em: 18 maio 2022. 
175 KEVIN. A História Do Futebol No Japão. skdesu, 2021. Disponível em: https://skdesu.com/a-historia-do-

futebol-no-japao/ Acesso em: 18 maio 2022. 
176 CAMPOS, Matheus. Catar. preparaenem, 2022. Disponível em: 
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Seu quadro revela ser um dos países mais ricos do Ocidente Asiático e, por 

conseguinte, do mundo, em decorrência da vasta exploração de petróleo e de gás natural 

impulsionadas na década de 40. Apesar de tal índice socioeconômico acima da média, o 

emirado enfrenta crises em alguns de seus investimentos, como a Copa do Mundo de 2022, 

devido a denúncias internacionais acerca da violação aos Direitos Humanos.177 

Haja vista as violações no espaço ligado ao futebol, conforme o jornal britânico The 

Guardian, ao menos 6,5 mil imigrantes morreram durante a construção dos estádios para o 

torneio. Ao passo no qual mais de 2 milhões de pessoas, de diversas origens, mudaram-se para 

o país em busca de oportunidades de trabalho, logo após a publicidade do Qatar como 

anfitrião.178 

Considerando o contexto preocupante, a FIFA se envolve como um dos alvos cuja 

responsabilidade é cobrada essencialmente. À medida em que os negócios em setores criados 

pela Federação aumentam, surge a necessidade de garantia à diminuição de riscos aos Direitos 

Humanos na empreitada.179  

No entanto, o tratamento conferido aos estrangeiros tem sido questionável. O descaso 

no fornecimento de condições de trabalho denota uma desumanização, em plenos âmbitos 

operacionais da Federação Internacional de Futebol. Com efeito, aponta o treinador da Noruega, 

Stale Solbakken, que o protesto era para "colocar pressão na FIFA para que sejam ainda mais 

diretos e mais firmes com as autoridades no Qatar, para impor normas mais estritas". Tais 

controvérsias desarticulam ainda mais o cumprimento do papel social da FIFA frente aos 

trabalhadores vulneráveis e à segurança dos imigrantes, ligado ao esporte.180 

Dando visibilidade a mudanças significativas em resposta à retaliação, mediante 

pressão externa desde o anúncio da sede do evento, algumas reformas foram realizadas. 

Posterior aos casos degradantes de mortes por ataques-cardíacos devido à soma da exaustão e 

do calor no ambiente de obras, cabines de refrigeramento foram inseridas para usufruto dos 

 
177 BARRÍA, Cecilia. O pequeno país que ficará ainda mais rico graças à guerra na Ucrânia. BBC, 10 maio 

2022. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61388466 Acesso em: 17 maio 2022. 
178 ESPN. Catar teve morte de 6,5 mil trabalhadores imigrantes desde que virou sede da Copa do Mundo, 

revela jornal. ESPN, 23 fevereiro 2021. Disponível em: 

https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/8230125/catar-teve-morte-de-65-mil-trabalhadores-imigrantes-

desde-que-virou-sede-da-copa-do-mundo-revela-jornal Acesso em: 17 maio 2022. 
179 ESPN. Catar teve morte de 6,5 mil trabalhadores imigrantes desde que virou sede da Copa do Mundo, 

revela jornal. ESPN, 23 fevereiro 2021. Disponível em: 

https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/8230125/catar-teve-morte-de-65-mil-trabalhadores-imigrantes-

desde-que-virou-sede-da-copa-do-mundo-revela-jornal Acesso em: 17 maio 2022. 
180 GOAL. Por que seleções europeias iniciaram protesto nas eliminatórias para a Copa do Qatar? goal, 30 

março 2021. Disponível em: https://www.goal.com/br/not%C3%ADcias/por-que-selecoes-europeias-iniciaram-

protesto-nas/itwpjh2dmkw1ixbj8pvhmns9 Acesso em: 17 maio 2022. 
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funcionários. Segurança básica, uma vez menor à luz da política do país, hiper focada em 

rentabilidade financeira positiva, em detrimento de uma postura autônoma de humanitarismo e 

anti xenofobia.181 

Decerto, o Qatar enquanto Estado com pouca tradição futebolística, coloca-se perante 

o mundial como um fator de atração de investimentos, por meio de estratégias como o 

sportwashing - a qual tenta gerar credibilidade internacional a partir do esporte. Também, a  

Associação de Futebol do Qatar (QFA) liga-se diretamente a esse modus operandi.182 

Desde sua criação em 1960 para gerir, promover e divulgar o futebol no Qatar, e da 

filiação à FIFA em 1972, o interesse principal revela que “O futebol se tornou o projeto do 

governo do Qatar para ter prestígio e poder. No Qatar, é a condição de trabalho dos estrangeiros 

em um país com regime autoritário. A pressão aumenta porque os países europeus têm agendas 

internacionais baseadas nestas lutas”, afirma Maurício Santoro, cientista político e professor de 

relações internacionais da UERJ.183 

Frente a essa caracterização, percebe-se a postura controversa do Qatar e da entidade 

federativa em proteger a vida latu sensu. Cabe realizar o paralelo correlato às causas que tutelam 

a integridade das mulheres e dos agentes afetados pelas questões de raça, pois estende-se o 

desprezo e preconceito com tais minorias.184 

Ademais, no futebol, a liga feminina do Qatar está em processo recente de maturação. 

O projeto Generation Amazing planeja uma agenda para iniciar o Futebol Feminino em diversos 

campos profissionais da Federação Futebolística do país. Assim, importa ressaltar que, esse 

foco em equidade de gênero e trabalho de preparação para uma liga feminina no Qatar, foi 

fortalecido com as movimentações incitadas para a Copa de 2022. 

Ainda, a Seleção Feminina não possui tanto destaque a nível mundial, bem como 

começou suas atividades há pouco mais de uma década. Diante do exposto, duas datas históricas 

pairam sobre o Futebol Feminino sob a competência da QFA: 18 de outubro de 2010, a primeira 

 
181 ESPN. Catar teve morte de 6,5 mil trabalhadores imigrantes desde que virou sede da Copa do Mundo, 

revela jornal. ESPN, 23 fevereiro 2021. Disponível em: 

https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/8230125/catar-teve-morte-de-65-mil-trabalhadores-imigrantes-

desde-que-virou-sede-da-copa-do-mundo-revela-jornal Acesso em: 17 maio 2022. 
182 INDRELID, Tone Delin. Sportwashing and the 2022 Qatar World Cup. lifeinnorway, 1 fevereiro 2022. 

Disponível em: https://www.lifeinnorway.net/sportswashing-qatar/ Acesso em: 17 maio 2022. 
183 SANTORO, Maurício. Copa do Mundo no Qatar vive crise em meio a denúncias sobre violações de 

direitos e ameaças de boicote. Ovale, Agência O Globo, 30 março 2021. Disponível em: 

https://www.ovale.com.br/esportes/copa-do-mundo-no-qatar-vive-crise-em-meio-a-denuncias-sobre-violac-es-

de-direitos-e-ameacas-de-boicote-1.9090 Acesso em: 17 maio 2022. 
184 BATISTA, Junéia. Basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres 

sejam questionados (Simone de Beauvoir). cut, 19 maio 2016. Disponível em: 

https://www.cut.org.br/artigos/basta-uma-crise-politica-economica-e-religiosa-para-que-os-direitos-das-

mulheres-5f59 Acesso em: 17 maio 2022. 
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partida da seleção, enfrentando o Bahrein; e 31 de março de 2012, a maior vitória da equipe, 

contra as Maldivas.185 

Por fim, como foi adiantado, os casos emblemáticos de racismo concernem 

majoritariamente sobre as omissões ante os imigrantes. Os contratos são inseguros e os 

estrangeiros considerados cidadãos de segunda classe, o que, corroborado pela falta de atuação 

firme da FIFA, torna-se imprescindível garantir a segurança interracial durante o Mundial de 

2022. Se a discriminação - intimamente ligada à xenofobia - do país não for combatida, 

demonstrará complacência da entidade contra os princípios do futebol.186 

Portanto, em um país no qual a homossexualidade é considerada crime e em que 

minorias são discriminadas com frequência, é preciso mais do que punições pontuais, segundo 

o ativista Piara Powar, diretor executivo da Fare Network, que ressalta tais considerações, uma 

vez que o torneio já se dará em solos controversos, possíveis omissões podem instigar o cenário 

fatal.187  

 
185 COURREGE, Marcelo; HEILBORN, Renata. A caminho da Copa 2022, Catar planeja seleção feminina 

de futebol e foca em igualdade de gênero. Globo, 23 set. 2020. Disponível em: 

https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/a-caminho-da-copa-2022-catar-planeja-selecao-

feminina-de-futebol-e-foca-em-igualdade-de-genero.ghtml Acesso em: 17 maio 2022. 
186 GABRIEL, João. Migrante que denunciou abusos no Catar pede ajuda ‘Seleção pode mudar nossa 

história’. Folha, 2022. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2022/01/migrante-que-denunciou-

abusos-no-qatar-pede-ajuda-selecao-pode-mudar-nossa-historia.shtml Acesso em: 17 maio 2022. 
187 SABINO, Alex. 'Virou moda ser intolerante', diz ativista contra o racismo no futebol. gauchazh, 07 ago. 

2019. Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/noticia/2019/08/virou-moda-ser-intolerante-diz-

ativista-contra-o-racismo-no-futebol-cjz1unp7w009o01qe0yxp77hb.html Acesso em: 17 maio 2022. 

 



 

 

 
49 

6 UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES EUROPEIAS DE FUTEBOL – UEFA 

 

A União das Associações Europeias de Futebol, cujo nome oficial é Union of 

European Football Associations (UEFA), é a Confederação responsável por organizar e 

administrar as competições internacionais no continente europeu. Foi fundada em 1954 e conta 

atualmente com 55 federações como membros.188 Estão como representantes da UEFA neste 

comitê as Federações de Futebol da Alemanha, Espanha, França, Hungria, Holanda, Inglaterra, 

Itália, Noruega, Rússia, Suíça, Ucrânia e a própria UEFA como delegação participante. 

 

6.1 UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES EUROPEIAS DE FUTEBOL – UEFA 

 

A UEFA,  União das Associações Europeias de Futebol, é o corpo regulatório para o 

futebol, futsal e futebol de areia na Europa,189 fundada em 15 de junho de 1954, na Suíça, sendo 

atualmente composta por 55 federações. A organização é responsável pelo planejamento das 

competições continentais europeias, tais como Eurocopa, Liga dos Campeões da Europa, Liga 

Europa e Liga Conference, responsabilizando-se pelos regulamentos internos, direitos de mídia 

e premiação.190  

Historicamente, a UEFA demonstra um papel mais presente nas duas temáticas apenas 

do século XXI em diante, seja por meio de medidas mais incisivas no combate ao racismo, 

como no aumento e difusão de competições femininas na esfera continental, sendo esse um 

debate ignorado durante boa parte da história da organização.191 

O primeiro ato concreto da UEFA para combater o racismo no futebol foi a aceitação 

da organização Football Against Racism in Europe - FARE (Futebol contra o Racismo na 

Europa) como parte do Portfólio da Corporação de Responsabilidade Social da UEFA em 

2001192, firmando as bases para que se estabelecesse medidas mais proativas neste combate aos 

atos discriminatórios. O primeiro documento oficial foi produzido conjuntamente com a FARE 

 
188 UEFA. 60 years at the heart of football. Disponível em: 

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/EuroExperience/uefaorg/General/02/22/46/45/2224645_DO

WNLOAD.pdf. Acesso em: 10 jun. 2022. 
189 É válido destacar que além dos países europeus, também compõem a UEFA alguns países transcontinentais 

eurasianos como Rússia, Turquia, Chipre, Armênia e Geórgia e duas nações asiáticas: Israel e Cazaquistão. 
190 UEFA. 60 years at the heart of football. Disponível em: 

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/EuroExperience/uefaorg/General/02/22/46/45/2224645_DO

WNLOAD.pdf. Acesso em: 10 jun. 2022. 
191 Ibidem. 
192 WACHTER, Kurt. Racism in Football - Football against Racism: The FARE Experience. Disponível em: 

https://www.un.org/en/chronicle/article/racism-football-football-against-racism-fare-experience. Acesso em: 20 

maio 2022. 
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em junho de 2003 e recebeu o nome de Unite Against Racism in Europe Football,193 contendo 

diretrizes, históricos e medidas a serem tomadas em casos de discriminação. 

As medidas da UEFA avançaram em efetividade apenas em 2011, quando foi 

organizado em Amsterdã, capital dos Países Baixos, o primeiro Seminário Contra a 

Discriminação Institucional, uma vez que não se abordava apenas o racismo no campo de jogo, 

como também no ambiente político-organizacional do futebol,194 contando com apoio de 

Federações Nacionais e também da FARE, buscando soluções para a falta de minorias em 

posições de destaque das organizações nacionais. 

A partir de 2011, a UEFA iniciou a política de punições para o racismo cometido por 

torcedores ou por jogadores dentro de campo, entretanto tal conduta recebeu críticas pela falta 

de efetividade, haja em vista que a punição limitava-se a poucos milhares de euros de multa e, 

quando muito grave, até o máximo de dois jogos de portões fechados ao time cuja torcida ou 

jogador cometeu o ato discriminatório.195 Dessa maneira, a UEFA acaba por ser considerada 

omissiva quanto a maneira que aborda a temática, uma vez que foca principalmente em 

propagandas e iniciativas de combate ao racismo no âmbito educacional do que em punições 

duras direcionadas àqueles que cometem.196 

No âmbito do futebol feminino, a UEFA iniciou a discussão para a criação de um 

Campeonato Continental de Seleções feminino em 1973, em que buscava a viabilização de 

torneios e criando o Comitê Feminino de Futebol, que foi dissolvido em 1978. A primeira 

medida efetiva iria surgir apenas em 1982, com a formulação das eliminatórias para a edição 

inicial da Eurocopa feminina, a ser sediada em 1984.197  

 
193 UEFA. Unite against Racism. Disponível em: https://www.uefa.com/newsfiles/82716.pdf. Acesso em: 20 

maio 2022. 
194 BRADBURY, Steven. Institutional racism, whiteness and the under-representation of minorities in 

leadership positions in football in Europe. Loughborough University. Soccer and Society. p. 296-314. 
195 FINNIS, Alex. How UEFA has punished racism in the past decade: the full (and farcical) list of fines and 

sanctions. Disponível em: https://inews.co.uk/sport/football/uefa-racism-protocol-sanctions-punishments-full-

list-clubs-fa-3-point-system-350721. Acesso em: 20 maio 2022. 
196 HUGHSON et. al. Routledge Handbook of Football Studies. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?hl=pt 

BR&lr=&id=QiglDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA434&dq=uefa+racism+history&ots=MVklMU3ByN&sig=Rd9v

FDAhI4XytmZ-09Z9m8miyZo#v=onepage&q=uefa%20racism%20history&f=false. p. 441-442. Acesso em: 20 

maio 2022. 
197  WILLIAMS, Jean. Women’s Football, Europe and Professionalization 1971-2011. Disponível em: 

https://uefaacademy.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/20110622_Williams-Jean_Final-Report.pdf. 

Acesso em: 20 maio 2022. 
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Essa 1ª edição foi realizada sem sede fixa, inclusive com a final sendo em jogos de ida 

e volta na casa das finalistas, respectivamente Suécia, que foi a campeã,198 e Inglaterra.199 A 

Eurocopa feminina seria um dos motivos para a FIFA acelerar a criação da Copa do Mundo de 

Futebol Feminino, cuja primeira edição ocorreria em 1991.200 

Em clubes, a primeira competição ocorreu apenas em 2001, após ser aprovada pelo 

Comitê Executivo da UEFA no ano anterior. A primeira edição recebeu o nome de UEFA 

Women’s Cup (Copa Feminina da UEFA), contando com 33 times participantes e vencida pelo 

1. FFC Frankfurt da Alemanha.201 Até o ano de 2008, a competição manteria seu nome original, 

sendo modificado em 2009 para UEFA Women’s Champions League (Liga dos Campeões 

Feminina da UEFA), equiparando-se, em termos de nomenclatura, à principal competição 

masculina de clubes.202  

Destaca-se que, apesar de estar sendo melhor trabalhado pela UEFA, o futebol 

feminino possui apenas a Champions League como competição de clubes, enquanto no futebol 

masculino existem três competições continentais. Ademais, não existe no âmbito da UEFA 

competições de futsal ou de futebol de areia femininas, tanto para seleções como para clubes.203 

No campo político, também denota-se um cenário ainda incipiente, tanto no que se 

trata de minorias raciais, como na presença de mulheres. Atualmente, apenas duas mulheres 

presidem federações de futebol associadas da UEFA,204 bem como as pessoas que presidem são 

todas brancas, distinguindo-se de um futebol europeu cada vez mais plural dentro de campo. 

Desse modo, a UEFA mesmo com medidas tomadas em ambas as esferas, continua exercendo 

um papel semelhante ao da FIFA, em que reage apenas sob a pressão externa das federações e 

do público.205 

 
198 Para efeitos de informação, a artilheira e melhor jogadora do torneio foi a sueca Pia Sundhage, que assumiu o 

cargo de técnica da Seleção Brasileira Feminina de Futebol em 2019, mantendo-se no posto até o momento de 

publicação deste guia (2022). Pia é considerada não apenas uma das maiores jogadoras da história do esporte, 

como também é uma das maiores treinadoras de todos os tempos, alcançando a proeza de três ouros olímpicos 

consecutivos na modalidade (2008, 2012 com os EUA e 2016 com a Suécia).  
199 WILLIAMS, Jean. Women’s Football, Europe and Professionalization 1971-2011. Disponível em: 

https://uefaacademy.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/20110622_Williams-Jean_Final-Report.pdf. 

Acesso em: 20 maio 2022. 
200 Ibidem. 
201 UEFA. UEFA Women’s Champions League. Disponível em: 

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/EuroExperience/competitions/General/01/72/39/64/1723964_

DOWNLOAD.pdf. Acesso em: 20 maio 2022. 
202 Ibidem. 
203 Ibidem. 
204 Lise Klaveness  da Associação de Futebol da Noruega e Vanda Sigurgeirsdóttir da Federação de Futebol da 

Islândia. 
205  UEFA. Unite against Racism. Disponível em: https://www.uefa.com/newsfiles/82716.pdf. Acesso em: 20 

maio 2022. 
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6.2 FEDERAÇÃO ALEMÃ DE FUTEBOL – DFB 

 

A DFB (em Alemão - Deutscher Fußball-Bund) ou Federação Alemã de Futebol, é a 

entidade responsável pela segunda maior associação desportiva do mundo, atrás somente da 

FIFA. Criada como uma associação de clubes em 1900, a Federação já possuía desde seu início 

uma quantidade relativamente grande de associados, por seu enorme respeito e força esteve e 

continua desde a criação, como membro, da FIFA em 1904 e da UEFA em 1954.206 

Diferente de outras nações, a Alemanha já possuiu três seleções nacionais distintas da 

mesma modalidade. Tal ocorrido deu-se devido aos novos rumos que a Alemanha tomou no 

pós Segunda Guerra Mundial, quando o país foi dividido em três territórios administrativos 

governados por outras nações. Todos esses territórios possuíam suas seleções independentes de 

si, porém ligadas à mesma federação.207 

A Alemanha Ocidental (República Federal da Alemanha) capitalista e controlada pelo 

Reino Unido, França e Estados Unidos; A Alemanha Oriental (República Democrática Alemã) 

controlada pelo bloco socialista da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); 

e o Protetorado de Sarre que pertencia à França, porém durou por pouco tempo, até ser anexado 

à Alemanha Ocidental.208 Sendo assim, em 1957 após a anexação, a seleção sarlandêsa passou 

a fazer parte da seleção ocidental.209 

No que se tange às participações da Seleção Alemã em campeonatos, a mesma possui 

uma regularidade elevada. Em relação aos Jogos Olímpicos a DFB possui três resultados 

expressivos, sendo eles uma Medalha de Ouro em 1976 e duas Medalhas de Prata, uma em 

1980 e outra nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Já na Copa das Confederações ganhou 

o campeonato no ano de 2017, na Rússia. 

Na Eurocopa possui 3 vitórias, sendo nos anos de 1972, 1980 e 1996 e em 2024 sediará 

em seu país a edição do evento. Em participações de Copa do Mundo, a DFB é uma das poucas 

seleções a possuírem quatro títulos, ganhando nos anos de 1954, 1974, 1990 e em 2014 no 

Brasil, durante o fatídico jogo de semifinal contra a Seleção Brasileira terminando com o 

famigerado placar de 7x1.210 

 
206 PROFESSOR DR. FERDINAND HUEPPE. Der Wissenschaftler aus Prag. Disponível em: 

https://www.dfb.de/historie/praesidenten/professor-dr-ferdinand-hueppe/. Acesso em: 24 maio 2022. 
207 Ibidem. 
208 Ibidem. 
209 Ibidem. 
210 Ibidem. 
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A força da Seleção da Alemanha também é recorrente no Futebol Feminino, com a 

Alemanha sendo o único país a ter títulos de Copa do Mundo masculina e feminina, essas 

últimas conquistadas em 2003 e 2007. Além disso, a Alemanha possui um Ouro Olímpico, 

ganho em 2016 e três Bronzes, conquistados respectivamente em 2000, 2004 e 2008. Na 

Eurocopa Feminina, a Seleção Alemã é a maior vencedora, com 8 títulos (1988, 1991, 1995, 

1997, 2001, 2005, 2009 e 2013).211 

Nessa seara, o racismo na Alemanha possui características bem mais sutis do que o 

realizados em outros países, haja vista a Legislação Anti-Nazista Alemã. Assim, é bastante 

comum o uso de códigos, como os números 88 ou as letras HH, ambos sinônimos de Heil Hitler, 

sendo uma codificação antissemita comum no meio neonazista.212  

Ainda que haja a prática velada, o combate à discriminação é realizado de forma mais 

eficaz que em outras nações europeias, como ocorrido em 2020, na partida entre Munster e 

Wurzburger., quando o estádio inteiro cantou “Fora Nazis” para os torcedores que faziam som 

de macaco para o zagueiro Leroy Kwadwo, do Munster.213  

Outra forma que a discriminação se manifesta na Alemanha é por meio da xenofobia, 

citada na aposentadoria do meio campista Mesut Ozil da Seleção da Alemanha, a qual ele 

alegou que “É alemão quando vence, mas é um imigrante turco quando perde”. Tal frase é 

comum e constante em seleções europeias que possuem imigrantes ou filhos de imigrantes, não 

sendo diferente na Mannschaft, nome dado à Seleção Masculina Alemã.214 

Acerca do futebol feminino, como demonstrado anteriormente, a Alemanha é um dos 

mais fortes exemplos presentes, contando com investimento maciço da DFB para que alcance 

os melhores resultados. Um exemplo é o VFL Wolfsburg, maior campeão alemão na 

modalidade feminina e multifinalista da Liga dos Campeões Feminina.215  

Um dos atos inéditos para o incentivo do futebol feminino foi realizado em junho de 

2022, quando a Seleção Masculina Alemã utilizou os uniformes desenhados para a Seleção 

 
211 PROFESSOR DR. FERDINAND HUEPPE. Der Wissenschaftler aus Prag. Disponível em: 

https://www.dfb.de/historie/praesidenten/professor-dr-ferdinand-hueppe/. Acesso em: 24 maio 2022. 
212 DEUTSCHE WELLE. Fighting racism in the Soccer Stadium. Disponível em: 

https://www.dw.com/en/fighting-racism-in-the-soccer-stadium/a-799673. Acesso em: 23 maio 2022. 
213 GREZ, Matias. Football fans in Germany chant ‘Nazis out’ as racist fan is identified and ejected. 

Disponível em: https://edition.cnn.com/2020/02/17/football/germany-racism-leroy-kwadwo-wurzburger-kickers-

preussen-munster-spt-intl/index.html. Acesso em: 23 maio 2022. 
214 BRYANT, Tom. Mesut Ozil walks away from Germany team citing ‘racism and disrespect’. Disponível 

em: https://www.theguardian.com/football/2018/jul/22/mesut-ozil-retires-german-national-team-discrimination. 

Acesso em: 23 maio 2022. 
215 FIFA. Women’s World Cup Team: Germany. Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20200327210041/https://www.fifa.com/womensworldcup/teams/team/1882879/prof

ile/. Acesso em: 23 maio 2022. 
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Feminina em partida oficial da Liga das Nações da UEFA. A ação teve como intuito a 

divulgação da Eurocopa Feminina, que ocorrerá em julho de 2022, na Inglaterra.216 

 

6.3 REAL FEDERAÇÃO ESPANHOLA DE FUTEBOL – RFEF 

 

Fundada em 1909, com o nome de Federación Española de Clubs de Football 

(Federação Espanhola de Clubes de Futebol), a Real Federación Española de Fútbol - RFEF 

(Real Federação Espanhola de Futebol) é hoje o órgão máximo do futebol espanhol. 

Considerada um dos membros fundadores da FIFA, em razão da representação do Madrid Club 

de Fútbol,217 a Federação Espanhola é uma das mais tradicionais do esporte, tendo sido campeã, 

na modalidade masculina, da Copa do Mundo de 2010 e de três Campeonatos Europeus de 

Futebol (1964, 2008 e 2012), além de ser organizadora de um dos principais campeonatos 

nacionais do mundo, o Campeonato Espanhol, mais conhecido como La Liga.218 

Mesmo aderindo a diversas campanhas da UEFA contra o racismo e se posicionando 

contra tal prática, a RFEF adota uma postura de inércia no que tange a punição desses casos, 

bastante presentes no Campeonato Espanhol. Entre eles, vale destacar o incidente racista 

ocorrido na partida entre Villarreal e  Barcelona, pela La Liga de 2014, no qual torcedores do 

Villarreal jogaram uma banana nos pés de Daniel Alves – jogador brasileiro que atua no time 

catalão – durante a cobrança de um escanteio.219 

De acordo com o futebolista brasileiro em entrevista após a ocorrência de outro 

incidente racista – no qual foi vítima de gritos racistas por parte da torcida do Real Madrid em 

2013, a luta pelo fim do racismo no futebol espanhol é uma “guerra perdida”, com a prática 

sendo disseminada em todos os estádios do país.220 

Recentemente, em 2021, o jogador francês Mouctar Diakhaby, do Valencia, foi vítima 

de insultos racistas por parte de Juan Cala, defensor do Cádiz, também durante uma partida da 

 
216 GLOBOESPORTE. Alemanha, Bélgica e Espanha usarão uniformes das seleções femininas na Liga das 

Nações. Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/2022/06/07/alemanha-

belgica-e-espanha-usarao-uniformes-das-selecoes-femininas-na-liga-das-nacoes.ghtml. Acesso em: 10 jun. 2022. 
217 O Madrid Club de Fútbol é o atual Real Madrid Club de Fútbol, estando presente como representante da 

Federação Espanhola. 
218 MARCA.COM. Le quiere quitar cuatro títulos históricos al Madrid y uno al Barcelona. Disponível em: 

https://www.marca.com/2010/03/07/futbol/copa_rey/1267963895.html. Acesso em: 12 maio 2022. 
219 BLEACHER REPORT. Why Spanish Football Needs to Do More to Combat Racism. Disponível em: 

https://bleacherreport.com/articles/2755921-why-spanish-football-needs-to-do-more-to-combat-racism. Acesso 

em: 11 maio 2022. 
220 THE GUARDIAN. Dani Alves says campaign to tackle racism in football is a 'lost war'. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/football/2013/jan/31/dani-alves-racism-football-barcelona. Acesso em: 14 maio 

2022. 



 

 

 
55 

La Liga. Em virtude da ofensa, os jogadores do Valencia, em solidariedade a Diakhaby, 

retiraram-se do campo e a partida foi interrompida por 25 minutos. Porém, os jogadores 

retornaram após ameaças de sanções extras – além do abandono da partida – por parte da La 

Liga.221 

De acordo com a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE),222 

no ano de 2020, foram registrados 1401 crimes de ódio na Espanha e destes, 485 são de viés 

racista ou xenofóbico.223 

Em relação ao futebol feminino, a Espanha é um dos países tradicionais da categoria, 

com a primeira partida sendo disputada no dia 09 de junho de 1914. Porém, somente 66 anos 

depois - em 1980 - a RFEF reconheceu o futebol feminino e, em 1988, foi criada a primeira liga 

feminina, a La Liga Feminina. Entretanto, a liga fora mantida como amadora, sendo 

profissionalizada apenas em 2021, 93 anos depois da profissionalização do futebol masculino, 

que ocorreu em 1928.224 

Atualmente, o futebol feminino espanhol conta com 60.000 jogadoras registradas e 

com a participação de grandes clubes espanhóis em suas ligas, como o Barcelona, Atlético de 

Madrid e Real Madrid. Ademais, a La Liga Feminina é detentora do recorde de público numa 

partida feminina de liga nacional, no qual cerca de 60 mil pessoas se reuniram para assistir 

Atletico de Madrid contra o Barcelona em 2019.225 

Também é importante mencionar que, no segundo jogo das quartas de final da Liga 

dos Campeões da UEFA Feminina 2021/22, 91.553 pessoas se reuniram no estádio Camp Nou 

para assistir Barcelona contra o Real Madrid, estabelecendo o recorde mundial de público para 

a categoria.226 

Assim, a Espanha pode ser considerada um dos principais pólos do futebol feminino, 

tendo um crescimento exponencial da quantidade de jogadoras nos últimos anos, inclusive a 

atual vencedora do prêmio The Best de melhor jogadora feminina, Alexia Putellas. Sendo 

consagrada como uma das potências do esporte, especialmente nas categorias de base, 

 
221 LANCE!. Zagueiro do Valencia acusa rival do Cadiz de racismo, e se recusa a continuar em campo. 

Disponível em: https://bleacherreport.com/articles/2755921-why-spanish-football-needs-to-do-more-to-combat-

racism. Acesso em: 20 maio 2022. 
222 Organização de países ocidentais voltada para a promoção da democracia, dos direitos humanos e liberdade 

de imprensa na Europa. 
223 OSCE. Hate Crime Reporting - Spain. Disponível em: https://hatecrime.osce.org/index.php/spain. Acesso 

em: 14 maio 2022. 
224 MARCA. 20 cosas que deberías saber de la Liga femenina de fútbol. Disponível em: 

https://www.marca.com/2015/09/04/futbol/futbol_femenino/1441360348.html. Acesso em: 14 maio 2022. 
225 FOUR FOUR TWO. The 7 biggest women's football attendances ever. Disponível em: 

https://www.fourfourtwo.com/features/the-5-biggest-attendances-in-womens-football. Acesso em: 14 maio 2022. 
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conquistando o 2º lugar na Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2018 e sendo campeã da Copa 

do Mundo Feminina Sub-17 de 2018.227 228 

 

Figura 3 – Alexia Putellas segurando seu prêmio de Melhor Jogadora do ano de 2021. 

 
Fonte: Esporte News Mundo.229 

 

Entretanto, a La Liga Feminina ainda enfrenta diversos desafios, entre eles a 

dificuldade para atingir uma paridade salarial com os seus companheiros homens. Na primeira 

divisão, os salários das futebolistas vão de 300 euros até 8.000 euros mensais, com muitas 

jogadoras tendo outras profissões para conseguir sobreviver.230 Em contraste, o maior salário 

mensal da liga nacional masculina é de 2 milhões e 330 mil euros e o menor 12.900 euros.231 

232 

 
227 FIFA. FIFA U-20 Women's World Cup France 2018™. Disponível em: 

https://www.fifa.com/tournaments/womens/u20womensworldcup/france2018. Acesso em: 13 maio 2022. 
228 DIGITAL HUB FIFA. FIFA U-17 Women's World Cup Uruguay 2018 Match report. Disponível em: 

https://digitalhub.fifa.com/m/6f6e11f4c9df846b/original/thpqp7f5woawljvaa5s7-pdf.pdf. Acesso em: 15 maio 

2022. 
229 ESPORTE NEWS MUNDO. Alexia Putellas é eleita melhor jogadora de futebol do mundo. Disponível 

em: https://esportenewsmundo.com.br/alexia-putellas-e-eleita-a-melhor-jogadora-de-futebol-do-mundo/. Acesso 

em: 20 maio 2022. 
230 BLEACHER REPORT. Why Women's Football in Spain Is so Popular and Packing Out Stadiums. 

Disponível em: https://bleacherreport.com/articles/2826507-why-womens-football-in-spain-is-so-popular-and-

packing-out-stadiums. Acesso em: 14 maio 2022. 
231 STATISTA. La Liga: highest-paid footballers 2021/2022. Disponível em: 

https://www.statista.com/statistics/1112117/largest-salaries-la-liga-spain/. Acesso em: 14 maio 2022. 
232 GLOBO ESPORTE. Dani Alves recebe no Barcelona o salário mais baixo permitido pela Liga 

Espanhola. Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/futebol-espanhol/noticia/dani-

alves-recebe-no-barcelona-o-salario-mais-baixo-permitido-pela-liga-espanhola.ghtml. Acesso em: 17 maio 2022. 
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6.4 FEDERAÇÃO FRANCESA DE FUTEBOL  – FFF 

 

A Federação Francesa de Futebol ou Fédération Française de Football (FFF) teve a 

sua fundação em 1919 e foi a responsável por representar a França nas competições de futebol 

da UEFA e FIFA. Além disso, ela é encarregada por organizar, supervisionar e regular a prática 

do futebol de base e de elite, bem como, o seu financiamento, a formação de jogadores e 

treinadores em todo o país. Dito isto, a FFF federa os clubes cuja missão é a formação e prática 

do futebol.233 

Nesse sentido, a França é uma potência no futebol mundial e se destaca pelos seguintes 

títulos de campeão ao longo da história: Copa do Mundo de 1998 e 2018, Campeonato Europeu 

de 1984 e 2000, da Liga das Nações de 2021 e da Copa das Confederações de 2001 e 2003. 

Além disso, a FFF defende valores morais e humanos, promovendo como cinco pilares 

fundamentais: prazer, respeito, comprometimento, tolerância e solidariedade.234 

A equipe francesa estreou oficialmente em 1904 e terminou com um empate contra a 

Bélgica, mas só foi em 1917 que a primeira competição foi criada, a Coupe de France de 

football ou Copa da França, criada pelo Comité Français Interfédéral (CFI), isto é, Comitê 

Interfederal Francês. Anos mais tarde, em 1919, o comitê foi substituído pelo Fédération 

Française de Football Association (FFFA); com o fim de organizar competições nacionais e 

partidas internacionais para suas equipes e reunir os melhores jogadores franceses.235  

No ano seguinte, em 1920, 25.000 espectadores assistiram à primeira partida 

internacional feminina entre a equipe de Preston e as principais jogadoras da França em 

Deepdale, noroeste da Inglaterra, onde perderam por 0 a 2.236 

Em 1928, o presidente da FFF, Jules Rimet, e Henri Delaunay, seu secretário geral, 

manifestaram interesse na criação de uma competição internacional, resultando na criação da 

Copa do Mundo, organizada pela FIFA. Em 1938, a França foi a responsável por sediar o 

primeiro evento internacional realizado no país. Posteriormente, no ano de 1954, após a criação 

da primeira sede da FIFA em Paris, houve a criação do Grupo de Associações Europeias, 

marcando o nascimento da UEFA.237 

 
233 FRENCH FOOTBALL FEDERATION. Our History. Disponível em: https://uk.fff.fr/2-our-history.html. 

Acesso em: 14 maio 2022. 
234 Ibidem. 
235 Ibidem. 
236 Ibidem. 
237 Ibidem. 
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No que confere aos casos de racismo presentes no futebol francês, pode-se citar o 

negacionismo do presidente da Federação Francesa, Noël Le Graët, que afirmou “racismo não 

existe no futebol” e acrescentou “quando um negro faz um gol, todo o estádio aplaude”, diante 

da denúncia de Neymar.238 

Nessa ocasião, o Comitê Disciplinar da Liga de Futebolistas Profissionais (LNFP) 

passou a investigar o caso em que durante a partida do Paris Saint Germain contra o Olympique 

de Marselha, Neymar acusou González de insultos racistas por ter chamado de “mono”. Se 

condenado, Neymar poderia receber até sete jogos de suspensão, enquanto González poderia 

ter punição de até 10 partidas. Contudo, por falta de materialidade contundente, os dois 

jogadores foram absolvidos pela Liga Francesa.239 

Além disso, outra ressalva ao futebol francês é quanto aos casos de homofobia e 

transfobia. Enquanto o Brasil recomenda aos árbitros a paralisação das partidas presentes nos 

estádios, de acordo com o STJD, a França se mostrou contrária a posição tomada por países 

como o Brasil,  Noël Le Graët, presidente da Federação Francesa de Futebol proferiu a seguinte 

frase: “Não quero ser prisioneiro da homofobia. Interromper um jogo, sim, mas essas 

interrupções não devem ser longas”.240 

Em seguida, Le Graët se manifestou de forma equivocada ao insinuar que os insultos 

contra homossexuais hierarquicamente inferiores aos insultos racistas. Neste caso, o presidente 

da confederação se mostrou intransigente: “provaria a interrupção completa de um jogo se 

forem lançados insultos racistas das arquibancadas”.241 

Contudo, no dia seguinte, a Ministra dos Esportes, Rosana Maracineanu, ex-campeã 

de natação, declarou: “Não, o senhor Le Graët se engana. Não existe hierarquia. Atacar uma 

minoria (por exemplo, os homossexuais) é extremamente grave, tão grave quanto os insultos 

racistas. Nos dois casos, é preciso condenar rigorosamente”.242 

No que tange ao futebol feminino, o dia 17 de abril de 1971 foi um marco. Nesse dia, 

as francesas venceram a equipe holandesa por 4 a 0, na qual, apesar de já ter disputado vários 

 
238 GLOBOESPORTE. Presidente da Federação Francesa diz que “racismo não existe no futebol” ao 

comentar denúncia de Neymar. Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/futebol-

frances/noticia/presidente-da-federacao-francesa-diz-que-racismo-nao-existe-no-futebol-ao-comentar-denuncia-

de-neymar.ghtml. Acesso em: 22 maio 2022. 
239 Ibidem.  
240 ESTADO DE S. PAULO. Combate à homofobia nos estádios divide o futebol francês. Disponível em: 

https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,combate-a-homofobia-nos-estadios-divide-o-futebol-

frances,70003006745. Acesso em: 22 maio 2022. 
241 LAPOUGE, Gilles. O Futebol francês, o racismo e a homofobia. Disponível em: 

https://www.terra.com.br/esportes/futebol/o-futebol-frances-racismo-e-

homofobia,668027d136846a4e56db15e033505534g67k9t94.html. Acesso em: 21 maio 2022. 
242 Ibidem. 
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amistosos, seria esse jogo que a Federação designaria como o primeiro para a equipe feminina 

francesa. Ademais, essa partida foi reconhecida pela FIFA como o primeiro jogo internacional 

feminino oficial.243 

 Em 2012, a FFF lançou um plano de feminizar o futebol, promovido por Noël 

Le Graët. Os clubes abriram seções femininas, o número de integrantes do sexo feminino 

quadruplicou (quase 200.000 até o momento), e o programa de treinamento feminino D1, 

renomeado D1 Arkema e transmitido pelo Canal +, cresceu. Em março de 2015, a política de 

desenvolvimento da FFF foi premiada com a organização da Copa do Mundo de 2019.244 

 Em seguida, em 13 de outubro de 2012, a seleção sub-17 feminina francesa 

conquistou seu primeiro título mundial feminino francês contra a Coreia do Norte. Adiante, 

2019 foi um ano memorável; pela primeira vez em sua história, a França organizou a Copa do 

Mundo Feminina em nove cidades. Mais de um milhão de espectadores assistiram às 52 partidas 

do torneio.245  

Apesar da derrota nas quartas de final dos Les Bleues contra os Estados Unidos por 

2x1, a partida estabeleceu um novo recorde de público para a Copa do Mundo feminina, com 

45.595 espectadores. A oitava edição foi descrita pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, 

como “a mais bela em termos de impacto e legado”.246 

Após o sucesso da Copa do Mundo Feminina da FIFA França 2019, a FFF decidiu 

criar um novo torneio internacional feminino, cuja primeira edição ocorreu em março de 2020. 

Com o nome de Tournoi de France (Torneio da França), esta nova competição reuniu quatro 

das melhores equipes do mundo, com a Holanda, a campeã europeia e vice-campeã do mundo, 

Canadá, Brasil e a própria França. O Torneio foi realizado a cada temporada em diferentes 

territórios, sendo a França a vencedora da primeira edição.247 

As Bleues também já estão classificadas para a Copa do Mundo Feminina de 2023. 

Atualmente, a seleção feminina francesa ocupa o 3ª no ranking mundial e participará pela quinta 

vez de sua história na fase final da Copa do Mundo da FIFA.248 

 
243  FRENCH FOOTBALL FEDERATION. Our History. Disponível em: https://uk.fff.fr/2-our-history.html. 

Acesso em: 14 maio 2022. 
244 Ibidem. 
245 Ibidem. 
246 Ibidem. 
247 Ibidem. 
248 Ibidem. 
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6.5 FEDERAÇÃO HÚNGARA DE FUTEBOL – MLSZ 

 

A Federação Húngara de Futebol, cujo nome em húngaro é Magyar Labdarúgó-

Szövetség (MLSZ), foi fundada em 1901, filiando-se à FIFA no ano de 1907, além de ser uma 

das federações fundadoras da UEFA em 1954. Como histórico da Hungria, a seleção masculina 

húngara foi duas vezes vice-campeã da Copa do Mundo, em 1938 e 1954 e tricampeã olímpica, 

obtendo a medalha de ouro nas Olimpíadas de 1952, 1964 e 1968. Já no âmbito da seleção 

feminina, a Hungria não possui sucesso relevante, jogando apenas uma Eurocopa feminina, em 

1991 e nunca jogando uma Copa do Mundo.249 

O racismo na Hungria seguia os padrões de casos correspondentes ao dos países do 

Leste Europeu, principalmente após a queda do regime comunista, estando restrito aos Ultras250 

de extrema-direita, principalmente o grupo The Green Monsters (em tradução literal, os 

Monstros Verdes), fundada na década de 1990 e ligada ao Ferencvaros, sendo responsável por 

cânticos racistas contra negros, judeus e ciganos.251 A partir de 2016, porém, as manifestações 

discriminatórias se ampliaram não apenas no espaço da torcida de clubes, como também no 

espaço da seleção da Hungria. 

A ascensão do discurso racista coincidiu com a maior utilização do futebol como 

ferramenta política por parte do Primeiro-Ministro da Hungria e político de extrema direita, 

Viktor Orbán, como a reconstrução do Estádio Nacional de Budapeste, chamada agora de 

Puskás Arena,252 além de sediar a Eurocopa 2020 e de se aproximar da UEFA, sediando partidas 

da Liga dos Campeões da Europa em campo neutro durante a pandemia de COVID-19. Saliente-

se que Orbán é conhecido por medidas de repressão e políticas anti-imigração, mostrando um 

reflexo do seu discurso no futebol.253 

Os casos ficaram mais claros em 2021, durante as partidas da Eurocopa 2020 em 

Budapeste, em que a torcida proferiu cânticos anti-LGBTQIA+ e estenderam banners, bem 

como vaiaram os protestos antirracistas realizados no início das partidas, sendo multadas pela 

 
249 UEFA. Hungary. Disponível em: https://www.uefa.com/uefaeuro/history/teams/57--hungary/. Acesso em: 13 

jun. 2022. 
250 Nome dado aos grupos de torcida organizada na Europa. 
251 JIMÉNEZ, Rúben. Meet the Carpathian Brigade: the far right Hungarian supporters group. Disponível em:  

https://www.marca.com/en/football/national-teams/2016/06/18/5765b9c746163fbd458b460a.html. Acesso em: 

20 de maio 2022. 
252 Homenagem realizada ao jogador que é considerado o maior da história do futebol húngaro, Ferenc Puskás. 
253 MORTIMER, Tomasz. How Hungarian football became a hotbed for white supremacists. Disponível em: 

https://www.independent.co.uk/sport/football/hungary-fans-racism-orban-fifa-b1913588.html. Acesso em: 20 de 

maio 2022. 
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UEFA e colocados sob observação para possíveis punições de portões fechados. A situação 

ficou mais grave ainda em julho de 2021, em partida contra a Inglaterra, na qual a torcida não 

apenas vaiou o protesto antirracista dos ingleses antes da partida, como também fez 

xingamentos de abuso racial aos atletas Tyrone Mings, Raheem Sterling e Jude Bellingham.254  

A punição foi a de multa de 100 mil euros para a MLSZ e duas partidas de portões 

fechados, aplicados pela FIFA. A Federação Húngara não tomou nenhuma medida acerca de 

identificação de torcedores, sendo inclusive ameaçada de suspenção pela UEFA e pela FIFA.255 

 No tocante ao futebol feminino, a Hungria não possui tradição, tendo participado apenas 

uma vez da Eurocopa Feminina, na 2ª edição em 1991, enquanto não participou nenhuma vez 

de Copas do Mundo. A falta de tradição e costume é tão latente que a maior jogadora nascida 

na Hungria, Dzenifer Maroszán, naturalizou-se alemã, jogando por uma seleção que a 

possibilitou maiores conquistas, inclusive a do ouro olímpico no Rio 2016. O campeonato local 

é organizado pela MLSZ, sendo profissionalizado.256  

 

6.6 ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL (DA INGLATERRA) – FA 

 

A Associação de Futebol da Inglaterra é a mais antiga do mundo, por isso, em seu 

nome oficial, não possui a identificação do país. Originada em 1863, foi a responsável por 

formular as regras do futebol. Nesse sentido, a FA é membro efetivo da UEFA e da FIFA, bem 

como possui cadeira fixa na International Football Association Board (IFAB) - conselho 

responsável pelas diretrizes do esporte.257 

Na última década, a FA tem manifestado a condenação veemente ao racismo. Casos 

chocantes se apresentaram, como o ocorrido em 2021, no qual três jogadores, todos negros, 

foram desacatados nas redes sociais por comentários racistas após falhas em cobranças de 

pênaltis. A Federação Inglesa tem agido a partir de comunicados e notas, mas as punições 

afirmativas ainda são embrionárias. Sabe-se que a Inglaterra é terreno com bastante diversidade 

 
254  MORTIMER, Tomasz. How Hungarian football became a hotbed for white supremacists. Disponível 

em: https://www.independent.co.uk/sport/football/hungary-fans-racism-orban-fifa-b1913588.html. Acesso em: 

20 maio 2022. 
255 BELLINGCAT.  Meet the Far-Right “Fanatics” getting Hungary’s football team in trouble. Disponível 

em: https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2021/09/09/meet-the-far-right-fanatics-getting-hungarys-

football-team-in-trouble/. Acesso em: 20 maio 2022. 
256 UEFA. Hungary. Disponível em: https://www.uefa.com/womenseuro/teams/500057--hungary/. Acesso em: 

20 maio 2022. 
257 HISTORY CHANNEL. FUNDADA A MAIS ANTIGA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO MUNDO. 

history, 16 ago. 2019. Disponível em: https://history.uol.com.br/hoje-na-historia/fundada-mais-antiga-

associacao-de-futebol-do-mundo. Acesso em: 25 maio 2022. 
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racial, o que duplica a responsabilidade das entidades em ser fator impeditivo frente a crimes 

neste prisma.258 

Quanto ao futebol feminino, a seleção inglesa encontra-se em 8° lugar no ranking da 

FIFA, uma posição acima da brasileira. Além disso, as mulheres competem na Superliga 

Feminina e, então, tem certo grau de solidez em face do futebol feminino em outras nações.259 

No entanto, as mulheres foram as pioneiras desta modalidade, e sofreram diversos 

impeditivos para estarem no topo mundial. "Era uma vez a melhor equipe feminina de todos os 

tempos, que foi assassinada depois de alguns anos por ganância, patriarcalismo e medo do 

comunismo. Esta é a história do Dick, Kerr Ladies". Conforme reportagem da Uol, embasada 

em informações de uma rádio francesa.260 

Assim, o fato de a Inglaterra ser considerada uma nação mais progressista, quando o 

assunto são tais opressões, a deixa em um local de maior responsabilidade para ter uma agenda 

combativa. É válido lembrar que, se o país serve de exemplo global, por conseguinte, deve 

melhorar o cenário interno com extrema eficiência, para que os moldes sejam os mais altos 

possíveis contra o racismo e a falta de oportunidades no esporte para as mulheres.261 

 

6.7 FEDERAÇÃO ITALIANA DE FUTEBOL – FIGC 

 

A Federação Italiana de Futebol, cujo nome oficial é Federazione Italiana Giuoco 

Calcio (FIGC), foi fundada em 1898 e se filiou à FIFA em 1905, além de se constituir como 

uma das federações fundadoras da UEFA em 1954. A Itália possui uma das seleções mais 

tradicionais do mundo, sendo tetracampeã da Copa do Mundo masculina (1934, 1938, 1982, 

2006), bicampeonato da Eurocopa (1968, 2021) e o ouro nas Olimpíadas de 1936.262 

 
258 O’CONNOR, Philipe; SINGH, Kanisha; SRIDHAR, Shrivathsa. Federação inglesa condena racismo 

contra jogadores após a derrota da Inglaterra. CNN, 12 jul. 2021. Disponível em: 

https://www.cnnbrasil.com.br/esporte/federacao-inglesa-condena-racismo-contra-jogadores-apos-a-derrota-da-

inglaterra/. Acesso em: 25 maio 2022. 
259 FIFA. Ranking FIFA Feminino. ogol, mar. 2022. Disponível em: 

https://www.ogol.com.br/ranking_fifa_women.php. Acesso em: 25 maio 2022. 
260 UOL. Como a Inglaterra impediu as pioneiras do futebol feminino de conquistarem o mundo. uol, 14 
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262 UEFA. Italy. Disponível em: https://www.uefa.com/uefaeuro/history/teams/66--italy/. Acesso em: 13 jun. 
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Na modalidade feminina, apenas na década de 1990 obteve alguma relevância, sendo 

vice-campeã europeia nas Eurocopas de 1993 e 1997, além de ter como melhor participação em 

Copas do Mundo a presença nas quartas de final em 1991 e 2019.263 

Na Itália, o racismo se constitui como um problema histórico e enraizado no futebol. 

De racismo propriamente dito, o primeiro caso tratado dessa maneira ocorreu em 1984, quando 

no clássico de Turim, torcedores da Juventus estenderam cartazes de teor racista ao brasileiro 

Júnior, lateral do Torino.264  

As práticas racistas se intensificaram mais na década de 1990, haja vista a chegada de 

jogadores negros com maior frequência na Itália. Na temporada 92/93, após caso de racismo 

contra os holandeses Ruud Gullit e Aron Winter, a Federação Italiana realizou no dia 13 de 

dezembro de 1992, a campanha No al razzismo (Não ao racismo), com faixas sendo mostradas 

antes de cada partida deste dia nas duas principais divisões nacionais.265 

Dentre os casos ocorridos na década de 2010, um dos principais foi o ocorrido em 

2013, em amistoso entre Milan e Pro Patria, quando torcedores do Pro Patria entoaram cânticos 

discriminatórios contra o meia-atacante ganês Kevin Prince-Boateng. Em resposta aos atos, 

Boateng e seus companheiros de equipe do Milan deixaram o campo e abandonaram o amistoso, 

sendo uma atitude inédita tomada na Itália.266  

É válido salientar que as práticas racistas não são restritas apenas aos torcedores 

italianos, como também é feita pela própria mídia, como após a vitória da Itália contra a 

Inglaterra na Eurocopa 2012, em que o jornal Gazzeta dello Sport colocou em sua capa uma 

charge do atacante italiano Mario Balotelli como um King Kong no topo do Big Ben.267 

Em 2014, a própria Federação Italiana se viu envolvida em um caso de discriminação 

racial, quando o então presidente Carlo Tavecchio falou em campanha para a reeleição à 

 
263 UEFA. Italy. Disponível em: https://www.uefa.com/uefaeuro/history/teams/66--italy/. Acesso em: 13 jun. 
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em: https://torino.repubblica.it/dettaglio/cori-razzisti-da-leo-junior-a-balotelli-ecco-quando-la-curva-odia-il-

nero/1620683. Acesso em: 20 maio 2022. 
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Acesso em: 20 maio 2022. 
267TAYLOR, Daniel. Euro 2012: Gazzetta’s King Kong cartoon enrages Mario Balotelli camp. Disponível em:  

https://www.theguardian.com/football/2012/jun/26/euro-2012-mario-balotelli-king-kong. Acesso em: 20 maio 

2022. 



 

 

 
64 

presidência que jogadores africanos eram “comedores de bananas”. A frase gerou protestos de 

ídolos do futebol italiano e culminou na suspensão de seis meses de Tavecchio por parte da 

UEFA e da FIFA.268 No entanto, mesmo com o acontecido, Tavecchio manteve-se no cargo de 

presidente até 2018, quando abandonou o cargo por razões futebolísticas, após a Itália não se 

classificar para a Copa do Mundo do mesmo ano.269 

Dos casos mais recentes, destaca-se o realizado em março de 2022, contra os jogadores 

Fikayo Tomori e Mike Maignan do Milan, em partida contra o Cagliari. Esse caso denota 

importância por ter sido realizado na denominada “Rodada Antirracista” do Campeonato 

Italiano, de maneira que mesmo com as propagandas e discursos contra o racismo de cada 

capitão antes das partidas, houve casos de racismo registrados nesta rodada.270  

É importante salientar também que a discriminação nos campos italianos não é apenas 

racista, tendo caráter principalmente xenofóbico, sendo constante os conflitos entre times do 

Norte da Itália, região de maior poder aquisitivo do país, contra os do sul do país, considerados 

mais pobres. Assim, não são raros os registros de faixas ou cânticos xenofóbicos contra 

habitantes de Nápoles ou da Sicília, regiões cujo maior fonte de economia é a agricultura, 

diferentemente de cidades como Turim e Milão, que possuem maior número de indústrias.271 

Portanto, o racismo mostra-se praticamente enraizado na cultura futebolística italiana, 

assumindo um espaço que não é apenas o dos torcedores, como também o da mídia e até mesmo 

o da parte político-organizacional do esporte. Ademais, não restringe-se à discriminação racial, 

como também assume profundo caráter xenofóbico e de preconceito regional perante as áreas 

de menor poder econômico do país.272 

No que diz respeito ao futebol feminino, a Itália possui um papel que pode ser 

considerado de pioneiro, porém que com a evolução do esporte, não seguiu o ritmo de outros 

países. O primeiro campeonato italiano de futebol feminino foi realizado no ano de 1933, com 

o Gruppo Femminile Calcistico (Grupo de Futebol Feminino). No entanto, a liga durou apenas 

nove meses, uma vez que o Comitê Olímpico Italiano (CONI) vetou que mulheres praticassem 
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https://medium.com/@caiobtncrt/o-raio-x-da-discrimina%C3%A7%C3%A3o-contra-o-napolitano-na-

it%C3%A1lia-feec157c87b8. Acesso em: 20 maio 2022. 
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esportes coletivos de maneira competitiva, estabelecendo o privilégio dos esportes 

individuais.273 

Em 1970 foi formada a Federação Italiana de Futebol Feminino (FFIGC), 

compreendendo 10 times femininos. No mesmo ano, a FFIGC organizaria a primeira 

competição mundial de futebol feminino, a chamada Copa Martino Rosso, não tendo o 

envolvimento da FIFA ou de outras associações nacionais na organização.274 

O torneio contou com sete seleções e foi vencida pela Dinamarca, contra as anfitriãs 

italianas por 2x0. O importante do torneio é que utilizou palcos clássicos do futebol italiano 

como o San Siro, em Milão, o San Paolo, em Nápoles, e o Stadio Comunale, em Turim, sendo 

esse o palco da final que reuniu público de 40 mil espectadores.275 

No ano de 1972, foi organizada a primeira edição da Serie A feminina, também pela 

FFIGC, reunindo um total de 45 clubes, divididos em duas divisões nacionais. Essa pirâmide 

futebolística seria organizada e mantida até 1986, quando a Federação Italiana de Futebol 

assumiu a FFIGC, também estabelecendo a responsabilidade sobre a liga nacional.276 

Apesar de assumir a condução do futebol feminino, a Federação Italiana não as tornou 

profissionais até o ano de 2022,277 quando foi removido o teto salarial do amadorismo e será 

permitido às jogadoras um salário compatível ao desempenho e à prática esportiva. É válido 

destacar que o atraso do profissionalismo feminino na Itália não é exclusivo do futebol 

feminino, uma vez que as jogadoras de futebol serão as primeiras atletas mulheres na Itália a 

serem consideradas profissionais.278 
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Diante de tal cenário, a Federação Italiana espera que o futebol local recupere terreno 

perante as ligas da Alemanha, França e Inglaterra, que possuem melhor poderio financeiro e 

conseguem melhor desempenho esportivo de seleções nas competições internacionais.279 

 

6.8 ASSOCIAÇÃO NORUEGUESA DE FUTEBOL – NFF 

 

A Associação Norueguesa de Futebol - Norges Fotballforbund (NFF) - fundada em 

1902 e filiada à FIFA desde 1908, é a entidade responsável pelo futebol na Noruega. Sua sede 

está situada em Oslo, capital do país. O time masculino norueguês possui 3 participações em 

Copa do Mundo.280 

Dentre essas participações, a primeira ocorreu em 1938, dois anos após a conquista do 

bronze nas Olimpíadas de Berlim, mas o time não conseguiu passar da fase de grupos. 

Novamente, no Mundial de 1994, o time noruegûes não conseguiu ultrapassar a fase de grupos. 

A campanha mais marcante em sua história e a melhor participação em Copas do Mundo deu-

se em 1998 quando ganhou do Brasil e conseguiu chegar às oitavas de final, sendo eliminado 

posteriormente pela Itália.281282283 

Em se tratando de discriminação racial, um caso revoltante no futebol noruegûes 

ocorreu contra Robbie Russell, jogador norte-americano, do time do Sogndal, que foi vítima de 

ataques racistas por torcedores do time do Brann, durante uma partida do Cameponato 

Norueguês no ano de 2004. Após o ocorrido, a Federação Norueguesa de Futebol e os clubes 

responsáveis demonstraram seu repúdio e se encarregaram de identificar os culpados a fim de 

aplicar-lhes as sanções cabíveis.284 

De modo geral, casos como esse não são muito frequentes, tendo em vista que as 

entidades do país se empenham em fazer campanhas de conscientização e defesas dos direitos 

humanos. Exemplo disso é o trabalho MOT Norway, o qual desenvolve junto a grandes clubes 
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281  A Noruega possui e se vangloria da fama de ser o único time de futebol masculino do mundo que nunca 

perdeu para o Brasil. No histórico de quatro confrontos, são 2 vitórias norueguesas e 2 empates.  
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da Noruega, formações sobre o combate ao racismo e que visa a transformação social por meio 

de um futebol cada vez mais inclusivo.285 

Sob outro aspecto, cabe pontuar que a seleção de futebol feminino norueguesa possui 

extrema relevância no cenário europeu e mundial. Em 1991, na primeira edição oficial da Copa 

do Mundo de Futebol Feminino, ficou em segundo lugar no torneio, sendo derrotada pelos 

Estados Unidos na final.286 O legado da brilhante geração norueguesa não parou por aí e na 

edição seguinte da Copa do Mundo de Futebol Feminino,287 sediada na Suécia, em 1995, 

sagrou-se campeã com uma campanha extraordinária, em que teve o melhor ataque, a artilheira 

e a maior goleada do campeonato.288 

Além da Copa do Mundo, o time feminino da Noruega também possui títulos de suma 

importância. Em 1996, foi medalha de bronze nas Olimpíadas de Atlanta, e nas Olimpíadas de 

2000 em Sidney, a Noruega ocupou o lugar mais alto do pódio, sendo a campeã olímpica da 

edição. Destacam-se também, além desses, os títulos da Eurocopa, nos quais a seleção feminina 

logrou-se campeã em 1987e 1993, além, também, de importantes campanhas que levaram aos 

vice-campeonatos nos anos de 1989, 1991, 2005 e 2013.289 290 

Como pode-se observar, a Noruega é um país de pioneirismo e extrema significância 

no futebol feminino, decorrente de um amplo incentivo nos mais diversos setores sociais. Um 

avanço que simboliza mudança de paradigma e serve de exemplo para todo o futebol feminino 

mundial no tocante à busca pela igualdade de gênero, é a equiparação salarial do futebol 

feminino e masculino e na Noruega, que passou a ser implementada a partir do ano de 2017.291 

A medida foi colocada em prática pela Associação Norueguesa de Futebol, com 

colaboração da Seleção Masculina, que concordou em diminuir a própria remuneração, para 

que o valor da Seleção Feminina fosse equânime, configurando uma igualdade inédita no 
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futebol internacional.292 No entanto, a mudança não veio de forma natural, uma vez que Ada 

Hegerberg, melhor jogadora norueguesa da atual geração, aposentou-se da Seleção até que a 

situação fosse resolvida, além de apontar o descaso e o desgaste com a Federação Norueguesa, 

descrevendo o seu período com a seleção como “profundamente depressivo”.293  

Ademais, outra importante observação parte do posicionamento da atual presidente da 

Federação Norueguesa de Futebol, Lise Klaveness, a qual, em março de 2022, em Congresso 

da FIFA, foi contra algumas condições do país sede da Copa do Mundo, que segundo ela, 

violam fortemente os direitos humanos e são anti-democráticas.294 A dirigente fez severas 

críticas acerca das condições laborais e dos direitos das mulheres e da população LGBTQIA+ 

no Qatar. Além disso, também teceu comentários de desaprovação à FIFA pela escolha 

equivocada do respectivo país para sediar um evento como a Copa do Mundo.295 

Tal visão da nação norueguesa acerca do Qatar, levou, inclusive, no ano de 2021, ao 

levantamento da hipótese do time da Noruega não disputar a Copa do Mundo. No entanto, no 

Congresso extraordinário da NFF, o boicote não foi adiante. Nessa votação, 121 delegados 

votaram a favor do boicote, enquanto 368 foram contra.296 

 

Figura 4 – Seleção da Noruega comemorando ao vencer a Copa do Mundo de 1995. 
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Fonte: FIFA.297 

 

6.9 REAL FEDERAÇÃO HOLANDESA DE FUTEBOL – KNVB 

 

Fundada em 1889, a Real Federação Holandesa de Futebol (em holandês  Koninklijke 

Nederlandse Voetbalbond, KNVB) é a instituição responsável por gerenciar o futebol na 

Holanda. A KNVB filiou-se à FIFA e à UEFA em 1904 e 1954, respectivamente. No que diz 

respeito às conquistas no futebol, a seleção masculina do país, que atualmente ocupa a décima 

posição no ranking da FIFA, possui como título de maior destaque o Campeonato Europeu de 

Futebol - ou Eurocopa - de 1988. Ademais, a “Laranja Mecânica”, como o time holandês é 

conhecido por seus admiradores, coleciona três vice-campeonatos em Copas do Mundo da 

FIFA (1974, 1978 e 2010).298 

No que se refere à equipe feminina, as holandesas nos últimos anos têm obtido 

destaque em competições internacionais. Após a destacável campanha, em que alcançaram seis 

vitórias em seis jogos, o time sagrou-se campeão da Eurocopa Feminina em 2017, jogando em 

casa contra a Dinamarca (vitória por 4 x 2). Além disso, o time nacional garantiu o vice-

campeonato na Copa do Mundo Feminina, disputada na França em 2019, em partida contra os 

EUA, em que perderam por 2 a 0. As neerlandesas ocupam hoje a quinta posição no ranking da 

FIFA.299 
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É necessário salientar que tais conquistas só foram possíveis após grande investimento 

no futebol feminino do país. Dessa maneira, em 2004, foi iniciado um esforço coletivo no país 

para a formação de atletas mulheres no futebol, assim, meninas poderiam jogar junto a meninos 

até a adolescência, usufruindo das mesmas instalações esportivas. Além disso, foi realizado 

também grande investimento de capital dos clubes holandeses para a criação de times 

femininos, cujo objetivo era alocar as jogadoras formadas na base.300 Tal investimento 

contribuiu de sobremaneira para a profissionalização do futebol feminino no país. 

Nesse sentido, em 2006 o número de atletas associadas na Confederação era de 88 mil 

e em 2017 o número de pessoas registradas do sexo feminino ultrapassou o número de 153.000 

pessoas pela primeira vez na história. É importante ressaltar também que o futebol feminino só 

passou a ser parte da KNVB em 1971 e apenas em 1979 as mulheres começaram a ser aceitas 

como membros do organismo. Hoje, a Holanda é um dos países que mais investem no futebol 

feminino no mundo e os resultados conseguidos nos últimos torneios demonstram que tais 

investimentos foram essenciais para o crescimento da modalidade em território neerlandês. 301 

No tocante à questão racial no futebol holandês, é inevitável não abordar o 

emblemático episódio da foto tirada durante almoço entre a equipe laranja após a derrota e 

consequente eliminação nas quartas de finais da Eurocopa, em 1996. No registro é possível ver 

a divisão presente no time, no qual em uma mesa ao lado do técnico Guus Hiddink estão 

sentados apenas atletas brancos e na mesa ao fundo estavam reunidos os jogadores negros.302 

 

Figura 5 – Foto do almoço após a eliminação da Holanda na Eurocopa de 1996. 

 
Fonte: Trivela.303 

 
300 MENDONÇA, Renata. Como a Holanda revolucionou o futebol feminino e virou finalista da Copa. 

Disponível em: https://dibradoras.com.br/2019/07/06/como-a-holanda-revolucionou-o-futebol-feminino-e-virou-

finalista-da-copa/. Acesso em: 20 maio 2022. 
301  KNVB. Dutch football history in brief.  Disponível em: https://www.knvb.com/about-the-knvb/history. 

Acesso em: 18 maio 2022. 
302 SOUZA, Felipe dos Santos. De Kabel: os 20 anos de uma briga mal explicada. Disponível em: 

https://trivela.com.br/holanda/de-kabel-os-20-anos-de-uma-briga-mal-explicada/. Acesso em: 21 maio 2022. 
303 SOUZA, Felipe dos Santos. De Kabel: os 20 anos de uma briga mal explicada. Disponível em: 

https://trivela.com.br/holanda/de-kabel-os-20-anos-de-uma-briga-mal-explicada/. Acesso em: 21 maio 2022. 
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Na época, a imagem foi bastante explorada na mídia e utilizada para demonstrar o 

tratamento desigual entre brancos e negros e a segregação que se fazia presente na equipe. No 

entanto, os integrantes da Laranja Mecânica negaram tal fato afirmando que a divisão dentro 

do time era movida por questões financeiras em que os novatos, coincidentemente negros, 

recebiam menos que os veteranos, brancos.304 

De qualquer modo, a histórica foto foi responsável por gerar debate sobre questões 

raciais dentro da sociedade holandesa. Porém, mesmo passados tantos anos, a questão do 

racismo ainda se faz presente no corpo societal neerlandês e isso acaba se refletindo no ambiente 

esportivo do qual o futebol faz parte.305 

Nesse viés, vale ressaltar o ocorrido no ano 2019, em jogo válido pelo Campeonato 

Holandês da Segunda Divisão entre Den Bosch e Excelsior, que foi interrompido após o 

futebolista guineense, Ahmad Mendes Moreira, ser alvo de insultos racistas por parte de 

torcedores do Den Bosch. Em resposta, o Den Bosch e a KNVB, publicaram uma nota, 

repudiando o racismo e prometendo investigar o caso.306 

À vista disso, enxergando a importância de agir para além de simples notas de repúdio, 

em 2020, a KNVB passou a adotar uma postura mais incisiva no que se relaciona o combate ao 

racismo. Assim, anunciou que exigirá que clubes punam de maneira veemente atitudes racistas 

praticadas por torcedores de suas equipes. Dessa maneira, as agremiações que não adotarem 

práticas suficientes de enfrentamento ao racismo em suas arquibancadas, correrão o risco de 

perder pontos no campeonato nacional.307 

Além do mais, o organismo neerlandês afirmou que a punição para o torcedor que for 

flagrado praticando atitudes racistas, a exemplo de cânticos ou ofensas direcionadas aos 

jogadores, ficará impedido de frequentar as partidas por dez anos. Outrossim, os clubes que não 

comunicarem as ocorrências de crimes raciais poderão ser penalizados com multa.308 

Destaca-se também, a atuação do governo holandês em oposição às ações 

discriminatórias. Desse modo, o Poder Público contribuirá com 14 milhões de euros (R$ 66,1 

milhões de reais), em que parte desse montante será destinado para equipar os estádios com um 

 
304 SOUZA, Felipe dos Santos. De Kabel: os 20 anos de uma briga mal explicada. Disponível em: 

https://trivela.com.br/holanda/de-kabel-os-20-anos-de-uma-briga-mal-explicada/. Acesso em: 21 maio 2022. 
305 Ibidem. 
306  GLOBOESPORTE. Jogo na Holanda é interrompido após atos racistas contra jogador negro. 

Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/jogo-na-holanda-e-interrompido-apos-

atos-racistas-contra-jogador-negro-assista.ghtml. Acesso em: 20 maio 2022. 
307 ESPN. Campeonato Holandês: Clubes que não combaterem o racismo perderão pontos. Disponível em: 

https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/6619587/campeonato-holandes-clubes-que-nao-combaterem-o-

racismo-perderao-pontos. Acesso em: 20 maio 2022. 
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moderno sistema de segurança, com a instalação de câmeras com o objetivo de monitorar e  

flagrar atos racistas que venham a ocorrer. Além disso, será criado um aplicativo no qual 

qualquer pessoa poderá efetuar denúncias de maneira sigilosa, caso presencie condutas racistas 

dentro dos estádios.309 

 

6.10 UNIÃO DE FUTEBOL DA RÚSSIA – RFS 

 

A União de Futebol da Rússia, cuja grafia na língua local é Российский Футбольный 

Союз, escrito no alfabeto latino como Rossiyskiy Futbolnyy Soyuz, é o órgão responsável por 

administrar o futebol na Rússia. A RFS foi fundada em 1912, filiando-se à FIFA no mesmo 

ano, além de ser uma das nações fundadoras da UEFA, ainda sob a nomenclatura de Federação 

de Futebol da União Soviética.310 Atualmente, a situação da RFS é de suspensão de todas as 

competições de clubes e seleções da UEFA e da FIFA, além de não ter direito a voto nos 

Congressos da FIFA e da UEFA, punição dada em razão da invasão da Rússia na Ucrânia, 

iniciada em fevereiro de 2022.311 

O futebol russo se confunde com a história do futebol soviético, uma vez que a RFS 

absorveu todas as conquistas e feitos da Federação de Futebol da União Soviética, semelhante 

ao que ocorreu com a República Checa (que absorveu as conquistas da Tchecoslováquia) e da 

Sérvia (que absorveu os feitos da Iugoslávia e de Sérvia e Montenegro). Assim, o melhor 

resultado da Rússia em Copas do Mundo, foi o quarto lugar em 1966, ainda como na antiga 

União Soviética. Já como Federação Russa, o melhor resultado foi as Quartas de Final na Copa 

de 2018, que teve a própria Rússia como anfitriã.312 

No âmbito europeu, a Rússia absorveu da União Soviética o título da Eurocopa de 

1960 e três vice-campeonatos da mesma competição (1964, 1972 e 1988). Como Rússia 

propriamente dita, o melhor resultado veio na Eurocopa de 2008, em que foi alcançado o 

 
309  ESPN. Campeonato Holandês: Clubes que não combaterem o racismo perderão pontos. Disponível em: 

https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/6619587/campeonato-holandes-clubes-que-nao-combaterem-o-

racismo-perderao-pontos. Acesso em: 20 maio 2022. 
310 FIFA. Football Union of Russia. Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20191207155146/https://www.fifa.com/associations/association/rus/about. Acesso 

em: 22 maio 2022. 
311 Idem.  FIFA/UEFA suspends Russian clubs and national teams from all competitions. Disponível em: 

https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/fifa-uefa-suspend-russian-clubs-

and-national-teams-from-all-competitions. Acesso em: 11 mar. 2022. 
312 Idem. Football Union of Russia. Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20191207155146/https://www.fifa.com/associations/association/rus/about. Acesso 

em: 22 maio 2022. 
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terceiro lugar. Além disso, a Rússia participou apenas da Copa das Confederações de 2017, a 

qual foi o país sede.313 

No tangente ao futebol feminino, a Rússia se constitui como uma seleção de médio 

escalão, já tendo se classificado para as Copas do Mundo de 1999 e 2003, a qual caiu nas 

Quartas de Final nas duas ocasiões e também para as Eurocopas Femininas de 1997, 2001, 

2009, 2013 e 2017, em que não passou da fase de grupos em nenhuma das edições. Destaca-se 

também que a Rússia estava classificada para a Eurocopa Feminina de 2022, no entanto, com 

as punições causadas pela invasão à Ucrânia, foi banida da competição, sendo substituída por 

Portugal.314 

O futebol russo apresenta um problema crônico de racismo, o qual permeia os 

jogadores, a torcida e a mídia local. O exemplo maior é o do Zenit, time da cidade de São 

Petersburgo e atualmente o time de maior qualidade na Rússia. Em 2012, a torcida do clube 

divulgou abertamente um manifesto para que não fossem contratados jogadores negros ou gays. 

Dentre as frases do manifesto, enfatiza-se que a torcida alegou que “Nós não somos racistas, 

mas vemos a ausência de jogadores negros no Zenit como uma importante tradição”. Até o ano 

de 2012, o time de São Petersburgo era o único da Rússia a nunca ter jogadores negros no 

elenco.315 

O caso do Zenit se aprofunda em 2019, quando a própria torcida entoou cânticos 

discriminatórios ao brasileiro Malcom, jogador do próprio clube. Além de ouvir cânticos de 

macaco, a torcida estendeu uma faixa com a frase “Obrigado aos diretores por respeitarem 

nossas tradições”. Não é exagero dizer que o clube de São Petersburgo possui como tradições 

o racismo e a xenofobia, lamentavelmente aplicando aos seus próprios jogadores.316 

Em jogos da seleção russa, também foram registrados casos de discriminação racial, 

como na partida entre Rússia e França, na cidade de São Petersburgo, em 2018 e antes da Copa 

do Mundo. Cânticos imitando sons de macaco foram registrados quando jogadores franceses 

negros tocavam na bola, sendo pegos por câmeras e pelo áudio da televisão. A FIFA demonstrou 

 
313 Idem. Football Union of Russia. Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20191207155146/https://www.fifa.com/associations/association/rus/about. Acesso 

em: 22 maio 2022. 
314 Ibidem. 
315 LOBO, Felipe. Torcida organizada do Zenit faz manifesto contra negros e gays. Disponível em: 

https://trivela.com.br/leste-europeu/torcida-organizada-do-zenit-faz-manifesta-contra-negros-e-gays/. Acesso 

em: 22 maio 2022. 
316 GLOBOESPORTE. Malcom sofre com racismo da torcida do Zenit em sua estreia pelo clube russo. 

Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/malcom-sofre-com-racismo-da-

torcida-do-zenit-em-sua-estreia-pelo-clube-russo.ghtml. Acesso em: 22 maio 2022. 
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preocupação com os casos que poderiam ocorrer na Copa do Mundo que viria a ocorrer no país, 

indicando que ações disciplinares seriam tomadas contra a RFS se os casos se mantivessem.317 

Já no âmbito do futebol feminino, a Seleção surgiu praticamente com a fundação da 

Federação Russa, tendo apenas uma competição iniciada como União Soviética, sendo as 

eliminatórias da Eurocopa 1993. De maneira geral, constata-se a realidade de que o futebol 

feminino russo é posto de lado em comparação ao masculino. Além disso, a invasão russa à 

Ucrânia irá dificultar ainda mais a integração e o investimento no futebol feminino.318 

Por fim, no contexto do conflito realizado na Ucrânia, fomentado pela Rússia, trouxe 

suspensões em todas as esferas futebolísticas, inclusive o banimento da já qualificada Seleção 

Feminina da Rússia da Eurocopa de 2022, na Inglaterra. Esse contexto não permite que a Rússia 

tenha direito ao voto, constando apenas como nação convidada no presente comitê.319 

 

6.11 ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DA SUÍÇA – ASF/SFV 

 

A Associação de Futebol da Suíça, cujo nome nas línguas oficiais do país são 

respectivamente Association Suisse de Football (em francês), Schweizerischer Fussballverband 

(em alemão), e Associazione Svizzera di Football/Calcio (em italiano), é o órgão responsável 

pela organização do futebol na Suíça. A ASF/SFV não apenas é uma das fundadoras da FIFA 

e da UEFA, como também sedia as duas instituições, com a FIFA na cidade de Zurique e a 

UEFA na cidade de Nyon.320 

A Seleção Masculina da Suíça detém forte tradição no futebol, tendo inclusive sediado 

a Copa do Mundo no ano de 1954, quando atingiu seu melhor resultado na fase de “mata-mata”, 

ao cair nas quartas de final. Em 1950, a Suíça teve seu melhor desempenho de modo geral, 

terminando no 6º lugar. Além disso, a seleção helvética se classificou para todas as Copas do 

Mundo, de 2006 até a edição mais recente, que ocorrerá em 2022. Em Olimpíadas, o melhor 

resultado suíço é a Medalha de Prata nas Olimpíadas de Paris, em 1924.321 

 
317 ROGERS, Martin. Russian soccer faces racism scandal over monkey chants toward French players.  

Disponível em: https://www.usatoday.com/story/sports/soccer/2018/04/17/fifa-russia-racism-scandal-world-cup-

monkey-chants-france/524903002/. Acesso em: 22 maio 2022. 
318 FIFA. FIFA/UEFA suspends Russian clubs and national teams from all competitions. Disponível em: 

https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/fifa-uefa-suspend-russian-clubs-

and-national-teams-from-all-competitions. Acesso em: 22 maio 2022. 
319  Ibidem. 
320 UEFA. Switzerland. Disponível em: https://www.uefa.com/memberassociations/association=sui/index. 

Acesso em: 22 maio 2022. 
321 UEFA. Switzerland. Disponível em: https://www.uefa.com/memberassociations/association=sui/index. 
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Já a Seleção Feminina possui atuação quase inexpressiva, classificando-se apenas para 

a Copa do Mundo de 2015, no Canadá, quando caiu nas Oitavas de Final, e apenas para as 

edições de 2017 e 2022 da Eurocopa, tendo como melhor resultado a participação na fase de 

grupos da edição de 2017.322 

Acerca do futebol feminino, conforme supracitado, apesar da limitada tradição, 

percebe-se que com o aumento dos investimentos da AFS/SFV, o desempenho da Seleção Suíça 

Feminina demonstra melhora, com resultados mais positivos nos anos mais recentes. Já com 

suas atletas, ocorrem corriqueiramente casos de comentários machistas e sexistas, a exemplo 

do ocorrido contra a jogadora suíça Alisha Lehmann, atacante do time inglês Aston Villa FC, 

quando torcedores suíços a compararam com suas colegas de time, no tocante a suas belezas e 

atributos físicos, questões que nada têm de relevante no âmbito de suas competências e atuações 

como futebolistas.323 

No que concerne ao racismo, um dos casos de maior repercussão ocorreu no ano de 

2012, quando o lateral direito, branco, Michel Morganella foi expulso da Seleção Suíça que iria 

disputar os Jogos Olímpicos de Londres, em razão de comentários racistas e xenofóbicos contra 

a Seleção Sul-Coreana proferidos em seu perfil na rede social Twitter. Com apoio do Comitê 

Olímpico Suíço, Morganella não compôs mais o time para a competição e o próprio chefe de 

delegação suíço, Gian Gilli, pediu desculpas em nome do país acerca do caso.324  

É válido destacar também que a Seleção Suíça é uma das mais etnicamente plurais da 

Europa, estando presente em seu elenco diversos jogadores descendentes de kosovares, sérvios, 

croatas, cabo-verdianos, camaronenses, espanhóis, incluindo também o técnico, Murat Yakin, 

descendente de turcos. Portanto, tal pluralidade auxilia a recorrência do debate racial no país.325 

 

Figura 6 – Tweet do jogador suíço Michel Morganella, em tradução livre: 

“Eu f*** todos os coreanos, vão se queimar. Ahahahahaha bando de retardados”. 

 
322 Ibidem. 
323 THICK ACCENT. Sexist comparison between Alisha Lehmann and Ana Markovic sparks outrage. 

Disponível em: https://www.thickaccent.com/2022/04/26/sexist-comparison-between-alisha-lehmann-and-ana-

markovic-sparks-outrage/. Acesso em: 21 maio 2022. 
324 TAYLOR, Adam. Another Olympic athlete has been banned for a racist tweet. Disponível em: 
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Acesso em: 22 maio 2022. 
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Fonte: Insider326 

 

6.12 ASSOCIAÇÃO UCRANIANA DE FUTEBOL – UAF 

 

Originada em 1991 a partir da antiga Federação de Futebol da República Socialista 

Soviética da Ucrânia, a Associação Ucraniana de Futebol (UAF) é a entidade que comanda o 

futebol na República da Ucrânia.327 Após a sua criação, filiou-se à FIFA e à UEFA no ano de 

1992 e participou somente na Copa do Mundo de 2006, na modalidade masculina, na qual 

atingiu as quartas de finais da competição.328 

Entretanto, após a invasão da Rússia à Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro de 2022, 

o país voltou a fazer parte dos noticiários mundiais futebolísticos por motivos lamentáveis. 

Devido ao ato belicoso, diversas sanções foram aplicadas ao país invasor, entre elas a suspensão 

da União Russa de Futebol (FUR) da FIFA e da UEFA, impedindo a participação do país – 

incluindo os clubes – em competições internacionais organizadas por tais associações.329 

 
326 TAYLOR, op. cit. 
327 FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE KYIV. É verdade que a Federação de Futebol da Ucrânia tem apenas 

25 anos?. Disponível em: https://web.archive.org/web/20160406125005/http:/ffk.kiev.ua/5187-chy-pravda-

shho-federatsiyi-futbolu-ukrayiny-lyshe-25-rokiv.html. Acesso em: 15 maio 2022. 
328 FIFA. 2006 FIFA World Cup Germany™. Disponível em: 

https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/2006germany/teams. Acesso em: 15 maio 2022. 
329 Idem. FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions. Disponível em: 
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Outrossim, a FIFA também condenou o uso de força militar pela Rússia e solicitou o 

fim rápido das hostilidades e o retorno para a paz. Além de prover, após a solicitação da UAF, 

o envio de cerca de 1 milhão de dólares em assistência humanitária ao país, especialmente na 

forma de kits de primeiros socorros. 330 

Além disso, a FIFA também promoveu modificações na sua Regulação sobre o Status 

e a Transferência de Jogadores. Entre elas, a suspensão automática dos contratos de jogadores 

e treinadores estrangeiros de clubes afiliados à UAF, que serão considerados como suspensos 

até o fim da temporada Ucraniana. E, além disso, a possibilidade de que jogadores e treinadores 

estrangeiros de clubes filiados à FUR rescindam, unilateralmente, os seus contratos até o fim 

da temporada russa. Também é permitida a contratação destes jogadores por outros clubes, 

mesmo se o período de transferência em suas ligas já estiver sido encerrado.331 

Entretanto, o país europeu é detentor de um triste histórico de ocorrências de racismo 

no ambiente futebolístico. Em 2015, pelo menos 8 pessoas negras foram brutalmente agredidas 

durante uma partida na capital ucraniana entre o Dynamo Kyiv e Chelsea, da Inglaterra, pela 

Liga dos Campeões, com o time ucraniano sendo sancionado em 3 jogos sem público, pela 

UEFA, além da UAF ter sido altamente criticada pela falta de preparo dos oficiais da partida 

para lidar com situações deste tipo.332 Após o caso, o diretor do Estádio Olímpico de Kyiv, casa 

do Dynamo, propôs a criação de sistema de segregação racial dentro do estádio, criando um 

setor somente para torcedores negros.333 

No mesmo ano, a seleção ucraniana também foi punida devido a comportamentos 

racistas durante uma partida contra a Espanha pela fase classificatória para a Eurocopa 2016.334 

Recentemente, em 2019, o jogador brasileiro Taison foi expulso após responder ofensas racistas 

proferidas por torcedores do Dynamo Kyiv. Seguindo o protocolo da UEFA, o árbitro da partida 

 
330 INSIDE THE GAMES. FIFA sends first aid medical kits to Ukraine in response to "growing 

humanitarian situation" in the country. Disponível em: https://www.insidethegames.biz/articles/1120920/fifa-

send-medical-aid-to-

ukraine#:~:text=FIFA%20sends%20first%20aid%20medical%20kits%20to%20Ukraine%20in%20response,hum

anitarian%20situation%22%20in%20the%20country&text=FIFA%20has%20sent%20first%20aid,Ukrainian%20

Football%20Association%20(UAF). Acesso em: 13 maio 2022. 
331 FIFA. FIFA adopts temporary employment and registration rules to address several issues in relation 

to war in Ukraine. Disponível em: https://www.fifa.com/about-fifa/organisation/fifa-council/media-

releases/fifa-adopts-temporary-employment-and-registration-rules-to-address-several. Acesso em: 12 maio 2022. 
332 ASSOCIATED PRESS NEWS. Attacks on black fans show tide of fan racism in Ukraine. Disponível em: 

https://apnews.com/article/a760a7770b6a4631bae5ed123af569c0. Acesso em: 15 maio 2022. 
333 UOL ESPORTE. Contra racismo, diretor do estádio de Kiev diz: 'Podemos separar os negros'. 
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334 THE GUARDIAN. Ukraine ordered to play next Uefa home game behind closed doors. Disponível em: 
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adotou duas das três etapas do procedimento, sendo eles o anúncio no sistema de som do estádio 

pedindo o fim do comportamento e a pausa da partida até o fim deste.335 

 Após o caso, fora estabelecido inquérito policial contra os torcedores envolvidos e foi 

solicitado a rescisão do cartão vermelho dado ao jogador. Com a última não sendo concedida 

pela UAF sob o pretexto de que o jogador deveria ser punido pela sua reação e sendo mantido 

o banimento do jogador por uma partida. 336,337 

Em junho de 2020, durante a semifinal da Copa da Ucrânia, disputada entre o FC Minaj 

e o Dynamo Kyiv, torcedores do Minaj ostentaram banners com “Libertem Derek Chauvin”, 

ex-policial americano condenado à 22 anos e meio de prisão pelo assassinato de George Floyd, 

afro-americano brutalmente assassinado pelo policial de Minneapolis.338 

Após a invasão russa à Ucrânia, futebolistas russos que jogam no país tiveram seus 

patrocínios retirados e foram obrigados a responder pelas ações do governo russo.339 Ademais, 

após o início do conflito, foi reportado que diversos imigrantes – especialmente os de origem 

africana e indiana – não receberam o mesmo tratamento dado aos refugiados ucranianos que 

fugiram do conflito na região, impedindo – inclusive – que estes alcançassem a fronteira com a 

Polônia e o subsequente refúgio. As referidas ações foram condenadas pelo Alto Comissário 

das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi.340 

Em relação ao futebol feminino, a Ucrânia possui um tímido histórico de partidas em 

competições internacionais, tendo como único registro a participação na Eurocopa 2009, sendo 

eliminada ainda na fase de grupos. Atualmente, a Liga Feminina Ucraniana conta com duas 

divisões, sendo a primeira destas de caráter profissional e a segunda de caráter amador. Após a 

invasão russa, muitos times da liga, especialmente aqueles localizados na região leste do país, 

 
335 ASSOCIATED PRESS NEWS. Brazilian player sent off in Ukraine for reaction to racism. Disponível 

em: https://apnews.com/article/a777079e50994a1c845d01020bfc33d3. Acesso em: 13 maio 2022. 
336 DAILY MAIL ONLINE. Ukrainian police hunting up to 20 Dynamo Kyiv fans as part of probe into 

racist abuse against Shakhtar Donetsk player Taison. Disponível em: 

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-7678103/Ukrainian-police-hunting-Dynamo-Kyiv-fans-

relation-racist-abuse-against-Shakhtars-Taison.html. Acesso em: 14 maio 2022. 
337 REUTERS. Ukraine FA says Taison had to be held accountable for reaction to abuse. Disponível em: 

https://www.reuters.com/article/uk-soccer-ukraine-racism-idUKKBN1XW1XA. Acesso em: 15 maio 2022. 
338 AUDACY. Ukrainian sports fans' history of racism resurfaces amid Russia conflict. Disponível em: 

https://www.audacy.com/sports/ukrainian-fans-history-of-racism-resurfaces-amid-conflict. Acesso em: 15 maio 

2022. 
339 Ibidem. 
340 UNITED NATIONS. UNHCR chief condemns ‘discrimination, violence and racism’ against some 

fleeing Ukraine. Disponível em: https://news.un.org/en/story/2022/03/1114282. Acesso em: 15 maio 2022. 
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foram deslocados para outras regiões ou países, como é o caso do FC Kryvbas, sediado na 

cidade alemã de Colônia.341  

 
341 ABC NEWS. Ukrainian women's soccer club adjusts to life in Germany. Disponível em: 

https://abcnews.go.com/Sports/wireStory/ukrainian-womens-soccer-club-adjusts-life-germany-83643186. 

Acesso em: 15 maio 2022. 
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7 CONFEDERAÇÃO DE FUTEBOL DA OCEANIA – OFC 

 

A Confederação de Futebol da Oceania, cujo nome oficial é Oceania Football 

Confederation (OFC), é a Confederação responsável por organizar e administrar as competições 

internacionais na Oceania. Foi fundada em 1966 e conta atualmente com 13 membros.342 Está 

como representante da OFC neste comitê a Federação de Futebol da Nova Zelândia. 

 

7.1 NOVA ZELÂNDIA FUTEBOL – NZF 

 

A Federação Neozelandesa de Futebol, cujo nome oficial é New Zealand Football 

(NZF) foi fundada em 1891 e tornou-se afiliada à FIFA em 1948. Além disso, foi uma das 

federações fundadoras da Oceania Football Confederation (OFC), quando a confederação foi 

formalmente aprovada em 1966. Vale destacar que com a transferência da Austrália para a 

Confederação Asiática de Futebol (AFC), a Nova Zelândia passou a ser classificada como a 

melhor seleção de futebol da Oceania, mesmo tendo participado apenas de duas edições da 

Copa do Mundo, nos anos de 1982 e 2010.343 

Apesar do pouco destaque no futebol mundial, a Nova Zelândia ganhou 5 vezes a Copa 

das Nações da OFC, em 1973, 1998, 2002, 2008 e 2016. Venceu a competição e ganhou o 

direito de representar a Oceania nas 4 vezes que disputou a Copa das Confederações.344 

No que confere à Seleção da Nova Zelândia de Futebol Feminino, ela já sediou o 

Campeonato da Oceania de Futebol Feminino três vezes e foi destaque ao possuir seis títulos, 

de fato, ela é considerada a potência da OFC. Além disso, a Nova Zelândia ganhou cinco vezes 

a Copa das Nações da OFC, em 1973, 1998, 2002, 2008 e 2016. Venceu a competição e ganhou 

o direito de representar a Oceania nas 4 vezes que disputou a Copa das Confederações. E ainda, 

na Copa do Mundo Feminina da FIFA foi participante cinco vezes, em 1991, 2007, 2011, 2015 

e 2019.345 

Destaca-se inicialmente que a NZF tem no seu componente administrativo, o Comitê 

da Diversidade e Inclusão, sendo fundamental para aconselhar a Federação sobre questões 

relacionadas à revisão e ao desenvolvimento de estratégias inclusivas, bem como, a forma de 

como elas podem ser implementadas com mais eficácia no país. Possui também o Comitê de 

 
342 OFC. History. Disponível em: https://www.oceaniafootball.com/. Acesso em: 22 maio 2022. 
343 NEW ZEALAND FOOTBALL. About New Zealand Football. Disponível em: 

https://www.nzfootball.co.nz/ABOUT-US/who-we-are-1/All-about-NZ-Football. Acesso em: 15 maio 2022. 
344 Ibidem. 
345 Ibidem. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_da_OFC
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_da_OFC
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_das_Confedera%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_da_OFC
https://www.oceaniafootball.com/
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Futebol Feminino responsável por aconselhar e fazer recomendações estratégicas à Comissão 

Executiva sobre assuntos relacionados com o programa nacional de futebol feminino.346 

Assim como foi tratado anteriormente, o futebol feminino é um destaque no futebol 

neozelandês; e com a Copa do Mundo Feminina da FIFA marcada para 2023, a NZF 

desenvolveu um projeto no mês da mulher que tem como objetivo apresentar o futebol ao 

público feminino,  por meio de eventos gratuitos que promovem a experiência futebolística e 

trazem a oportunidade de conhecer lendas do esporte da Nova Zelândia. Desse modo, a 

federação destaca esse momento como perfeito para incentivar meninas e mulheres a se 

apaixonarem pelo futebol.347 

É válido destacar que a Nova Zelândia possui uma das poucas presidentas de federação 

do futebol mundial, estando como líder da organização Johanna Wood, que também representa 

a OFC no Conselho da FIFA. Eleita em abril de 2019, ela foi a primeira mulher a ocupar a 

presidência desde a chegada do futebol da Nova Zelândia em 1891.348  

Em relato dado na reunião anual do Dia Internacional da Mulher em 2022, Johanna 

Wood se surpreende: "o fato de eu ser a primeira presidente do futebol neozelandês que é 

mulher, depois da história do futebol neozelandês, me surpreendeu em 2019. Mas não sei por 

que fiquei surpresa”. Desde que foi eleita, a NZF atingiu a meta do Sport New Zealand de 40% 

de mulheres em seu conselho, o que mostrou um grande avanço na representatividade feminina 

no futebol.349 

Dessa forma, Wood acredita que ajudar outras mulheres a atingir seu potencial também 

é um grande motivador para quebrar o preconceito na governança do futebol. Segundo ela, 

trata-se “de criar oportunidades para que mulheres jovens e mulheres mais velhas possam fazer 

parte desse espaço de governança do futebol” e completa incentivando que “isso não significa 

necessariamente que todas serão presidentes do futebol neozelandês, mas que as mulheres 

podem participar e governar clubes esportivos”.350 

Diante disso, é evidente que as mulheres estão deixando a sua marca no futebol e New 

Zeland Football quer deixar um legado adequado de co-sediar a Copa do Mundo Feminina da 

FIFA 2023, visando que o impacto seja duradouro tanto nos jogos, quanto em diversas 

 
346  NEW ZEALAND FOOTBALL. Our Committees. Disponível em: https://www.nzfootball.co.nz/ABOUT-

US/our-standing-committees. Acesso em: 15 maio 2022. 
347 Idem. Girls and women's month. Disponível em: https://www.nzfootball.co.nz/girlsandwomen. Acesso em: 

15 maio 2022. 
348 Idem. International Women's Day 2022: "It's about creating opportunities". Disponível em: 

https://www.nzfootball.co.nz/newsarticle/113093?newsfeedId=1484581. Acesso em: 16 maio 2022. 
349 Ibidem. 
350 Ibidem. 
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comunidades nos anos que se seguem ao torneio, como na iniciativa “Legacy Starts Now” (O 

Legado Começa Agora). Assim, a Nova Zelândia se mostra disposta a oferecer oportunidades, 

experiências e caminhos de desenvolvimento na construção e no fortalecimento de parcerias 

sendo maiores, melhores e mais ousadas.351 

Por outro lado, no que se refere ao racismo no esporte, durante as Olimpíadas de 

Tóquio 2020, atletas da Nova Zelândia, Suécia, Estado Unidos, Grã-Bretanha e Chile se 

ajoelharam no chão antes da partida em sinal de protesto contra o racismo que surgiu nos EUA 

em 2016. Contudo, o Comitê Olímpico Internacional e a organização da Olimpíada de Tóquio 

proibiram suas equipes de mídia de publicar nas redes sociais fotos e vídeos do protesto.352  

 
351 NEW ZEALAND FOOTBALL. Aotearoa United: Legacy Starts Now. Disponível em: 

https://www.nzfootball.co.nz/legacy. Acesso em: 16 maio 2022. 
352 NEXO JORNAL. Tóquio 2020 veta foto de atletas com joelho no chão, diz jornal. Disponível em: 

https://www.nexojornal.com.br/extra/2021/07/21/T%C3%B3quio-2020-veta-fotos-de-atletas-com-joelho-no-

ch%C3%A3o-diz-jornal. Acesso em: 16 maio 2022. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Conforme apresentado, é correto atestar que as Federações que compõem a FIFA 

possuem extrema relevância no esporte mundial, estando representadas nações das seis 

Confederações Continentais, de maneira que todas estas se constituem como indispensáveis 

para o andamento do comitê. Saliente-se também que o papel das Federações é o de 

representação do seu país no que diz respeito ao ambiente futebolístico, de modo que sua 

contribuição para o futebol é uma ferramenta geopolítica de suma importância, haja em vista 

que este é o esporte de maior popularidade no mundo. 

Nesse cenário e com as temáticas trabalhadas, não há de se falar que as discussões 

restringem-se à FIFA e ao futebol. As causas de combate ao racismo e de inclusão feminina 

transcendem as barreiras futebolísticas, tendo no esporte uma bandeira de suma importância 

para o reconhecimento das ações e medidas a serem tomadas. Assim, também é 

responsabilidade das Federações o posicionamento perante assuntos tão cruciais no presente 

momento. 

Com o exposto neste Guia, é de suma importância observar que as funções de cada 

delegação estão explícitas no Estatuto da FIFA, bem como nos documentos e resoluções de 

cada Federação. Todavia, não há impedimentos para que determinadas problemáticas não sejam 

expostas na simulação, dado o caráter de representação nacional que os comitês possuem, sendo 

notório o fato de que o futebol não está completamente deslocado dos acontecimentos sociais e 

geopolíticos de modo geral. Assim, eventos externos não são isolados das delegações, sendo 

determinantes para abordagem dos temas abarcados. 

Portanto, é indispensável que todo conteúdo discorrido ao longo deste Guia seja 

pesquisado, tanto no âmbito das temáticas como dos posicionamentos de cada federação. Isso 

decorre do fato de que mesmo com a extensa busca realizada, o assunto não se esgota neste 

guia, sendo ele um instrumento para que se embasem os estudos a serem postos em debate. 

Desse modo, não apenas é permitido, como é incentivado e recomendado que 

argumentos e casos que sejam postos para a discussão acerca do combate ao racismo no 

ambiente futebolístico e da inserção feminina nos espaços e modalidades do futebol não 

esgotados no presente material, sejam utilizados e postos no andamento da simulação.  
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