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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal guiar e orientar os estudos dos delegados que 

irão simular na XXI Edição da Simulação das Organizações Internacionais (SOI), com o intuito 

de auxiliá-los no tangente à elaboração de documentos e condução dos debates na simulação. 

Acerca dos objetivos específicos, este Guia de Estudos dedica-se à compreensão da organização 

da Federação Internacional de Futebol (FIFA) e a estrutura dos seus comitês, conselhos e órgãos 

internos. Ademais, há também a análise do posicionamento da Federação acerca das temáticas 

que serão debatidas: “O combate ao racismo no ambiente futebolístico” e “A inclusão feminina 

nos espaços e modalidades do futebol”. Para este fim, a presente busca baseia-se na revisão 

histórica e bibliográfica das normatizações da FIFA e trata-se, em termos acadêmicos, dos 

acontecimentos e fatos que ensejaram às problemáticas trabalhadas. Por fim, há de se concluir 

pela necessidade de discussões ricas, envolvendo o esporte como pano de fundo para entender 

as razões sociais do racismo e da dificuldade existente na inclusão feminina nos espaços do 

futebol. 

Palavras-chave: Federação Internacional de Futebol. Combate ao racismo. Inclusão feminina. 

Futebol. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) é uma organização sem fins lucrativos 

que tem como responsabilidade máxima a direção das associações de futebol, futebol de areia 

e futsal, além de deter a responsabilidade de competições como a Copa do Mundo de Clubes, 

Copa do Mundo de Futebol Feminino e Copa do Mundo de Futebol Masculino, esta que terá 

sua 22ª Edição realizada no presente ano de 2022, no Qatar. 

A FIFA, atualmente, além de reger todas as regras acerca das modalidades 

supracitadas, também rege a parte ética e disciplinar do esporte, de maneira que se destacam 

dois temas de suma importância no presente cenário: “O combate ao racismo no ambiente 

futebolístico” e “A inclusão feminina nos espaços e modalidades do futebol”. Assim, este guia 

de estudos tem como objetivo se debruçar acerca das questões referidas, que serão debatidas no 

comitê a ser simulado na XXI SOI, sendo levadas em consideração todas as perspectivas e 

estatutos abordados pela FIFA acerca dos tópicos. 

No tangente à primeira temática, o material em questão se propõe a abordar os 

conflitos existentes entre a recorrência e constância dos casos de racismo frente ao combate 

deste, muitas vezes realizado de forma ineficaz. Nesse cenário, é analisado todo o histórico do 

tema, desde as origens da problemática racial no ambiente do futebol até a atualidade. Ademais, 

também serão abordadas as maneiras que a FIFA e suas entidades filiadas buscaram para coibir 

ou evitar a difusão do racismo no futebol. 

Acerca da segunda temática, visa analisar o contexto histórico da inclusão feminina 

nas modalidades regidas pela FIFA, não considerando apenas o futebol de campo, como 

também o futebol de areia e o futsal. Nesse contexto, também verificará a perspectiva pregressa 

da inclusão feminina em diversas áreas de abrangência do esporte, indo desde a presença de 

torcida até a prática propriamente dita, não esquecendo também a parte midiática e de gestão. 

Por fim, também se demonstrará o panorama presente que esse processo enfrenta. 

Portanto, o comitê utiliza do futebol e suas modalidades irmãs como plataforma de 

difusão e debate para temas que são de extrema importância não apenas no ambiente esportivo, 

como também no âmbito social, político e histórico do futebol. Como aponta Eduardo Galeano, 
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na sua obra Futebol ao Sol e à Sombra, “a linguagem do futebol é universal”1, sendo uma das 

formas mais precisas para tratar sobre problemáticas pertinentes. 

Com o intuito de explicar e fundamentar as discussões supracitadas, o presente Guia 

inicia-se com a análise da estrutura e composição da FIFA, bem como os tópicos referidos 

anteriormente, inclusive acerca da intercessão entre o racismo e a inclusão feminina no futebol. 

 
1 GALEANO, Eduardo. Futebol ao sol e à sombra. L&PM Pocket. Porto Alegre. 2019. p .30-32. 
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2 SOBRE A FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL 

 

A Federação Internacional de Futebol (FIFA, do francês Fédération Internationale de 

Football Association) é uma organização que não possui fins lucrativos e tem como membros, 

211 Federações Nacionais de Futebol. Pelo nível de importância da entidade, é necessário o 

entendimento da sua formação, bem como sua atual organização, a partir dos seus membros, 

estatutos, códigos e a sessão que será simulada na XXI SOI, o Congresso da FIFA.2 

 

2.1 HISTÓRICO DO FUTEBOL COMO ESPORTE 

 

A história do futebol tem diversos marcos importantes, uma vez que sua construção 

não foi dada de maneira uniforme, apresentando esportes assemelhados em períodos constantes. 

A primeira manifestação foi registrada em xilogravuras, na China Antiga, em que há cerca de 

5000 anos já apresentava a prática de chutes de bola, se mantendo contínua até o Século XV. 

Há também informações históricas de esportes que buscavam o avanço da bola por meio do 

chute, no Egito e na Roma Antiga, além de existirem práticas semelhantes na Grécia Antiga.3 

Os registros mais consistentes de variantes assemelhadas ao futebol provêm da 

Inglaterra do Século XIV, em que o Rei Eduardo II proclamou um documento real condenando 

a prática do “foot ball”, uma vez que este, ainda realizado de forma bastante distinta da 

modalidade presente, reunia vilas e aldeias em uma disputa de extrema violência, empurrando 

bolas com chutes e socos por inúmeros quilômetros. Não à toa, em 1349, Eduardo III incluiu a 

disputa dessa partida na lista de jogos estúpidos e sem utilidade. Ademais, a modalidade foi 

citada em Shakespeare, mais exatamente em Rei Lear4, a qual ser chamado de jogador de 

futebol era visto como insulto.5-6 

A Itália também possui sua variante futebolística, chamada de Calcio Fiorentino, 

praticado até os dias presentes, com 27 jogadores de cada lado e permitido golpes bem mais 

brutais que os autorizados no futebol. A influência do Calcio é visível na Itália, uma vez que 

 
2 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA). FIFA Statutes. Zurique. 

2021. Disponível em: https://digitalhub.fifa.com/m/7e791c0890282277/original/FIFA-Statutes-2021.pdf. Acesso 

em: 07 mar. 2022. 
3 GALEANO, Eduardo. Futebol ao sol e à sombra. L&PM Pocket. Porto Alegre. 2019. p. 30-32. 
4 SHAKESPEARE, William. King Lear. Disponível em: https://shakespeare.folger.edu/downloads/pdf/king-

lear_PDF_FolgerShakespeare.pdf. p. 47. Acesso em: 20 mar. 2022. 
5 “KENT: Nor tripped neither, you base football player?” (Nem que o chutem também, vagabundo jogador de 

futebol?) 
6 SHAKESPEARE, William. King Lear. Disponível em: https://shakespeare.folger.edu/downloads/pdf/king-

lear_PDF_FolgerShakespeare.pdf. p. 47. Acesso em: 20 mar. 2022. 
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além de ter sido citado por Leonardo da Vinci e Maquiavel7, ainda é o nome utilizado pelos 

locais para a prática do futebol, com muitas vezes a liga de futebol italiana sendo chamada de 

Serie A Calcio.8 

Por fim, na América Latina também se jogava uma variante de um esporte que 

chutavam bolas, sendo a versão mais conhecida a que foi praticada pelos incas, chamada de 

Tlachtli, cujo intuito era passar uma bola de látex, pesando cerca de 5 quilos, em torno de um 

aro nas laterais do campo de jogo, como visto na animação “O Caminho para El Dorado”9. A 

prática do jogo era consideravelmente violenta e durava até a marcação de um ponto, em que 

se passava a bola pelo aro. Outras regiões ameríndias também registraram prática de esportes 

cujo intuito era chutar a bola entre dois paus de madeira, como os Guaranis na Bolívia e os 

indígenas da Região do Rio Paraná.10 

 

Figura 01: Cena do filme “O Caminho para El Dorado” 

mostrando a prática inca assemelhada ao futebol. 

 

Fonte: DreamWorks Animation11 

 

Após esse longo período com o esporte sendo praticado de formas extremamente 

distintas, o futebol, principalmente no Reino Unido, garantiu caráter de importância tanto entre 

 
7 BERNARDINI, Marco. Leonardo da Vinci, il genio che inventò il pallone e predisse gli ultras. Disponível 

em: https://www.calciomercato.com/news/leonardo-da-vinci-il-genio-che-invento-il-pallone-e-predisse-gli-

49880. Acesso em: 17 mar. 2022. 
8 GALEANO, Eduardo. Futebol ao sol e à sombra. L&PM Pocket. Porto Alegre. 2019. p. 30-32. 
9 O CAMINHO PARA EL DORADO. Direção: Bibo Bergeron; Don Paul. Produção da DreamWorks Pictures. 

Estados Unidos. DreamWorks, 2000. DVD 1. 
10 GALEANO, Eduardo. Futebol ao sol e à sombra. L&PM Pocket. Porto Alegre. 2019. p. 30-32. 
11 O CAMINHO PARA EL DORADO. Direção: Bibo Bergeron; Don Paul. Produção da DreamWorks 

Pictures. Estados Unidos. DreamWorks, 2000. DVD 1. 
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a população em geral, como na aristocracia. Havia a necessidade de simplificar as regras do 

jogo e, principalmente, unificá-las em um objetivo em comum.  

O marco principal da unificação é demonstrado no ano de 1863 com as chamadas 

Regras de Cambridge, em que foi proibido o uso das mãos para avançar a bola, e foi criada a 

regra do impedimento12, bem como o regramento de que os pontapés só poderiam ser 

direcionados à bola. Esse é um marco também para o rúgbi, uma vez que nesse ponto 

distinguiram-se esses dois esportes.13 

A partir das Regras de Cambridge, o futebol começou a tomar o formato moderno 

adotado até hoje. Sendo assim, em 1871, criou-se a regra de que cada equipe possuiria 11 

jogadores de cada lado, com cada time tendo o goleiro, este permitido o uso das mãos para sua 

função.14 

Em 1872 surgiu a figura do árbitro, que evoluiu ao entrar em campo (1891) e ser 

autorizado a marcar as penalidades máximas, distante 12 passos da linha do gol (1891). Por 

fim, as mudanças mais relevantes realizadas no final desse período foram a cobrança de lateral 

com as mãos (iniciada em 1882) e a marcação do campo no formato atual, com um grande 

círculo no meio, duas grandes áreas e duas pequenas áreas, em 1890.15 

No ano de 1886 foi criada a International Football Association Board16 (IFAB – 

Conselho Internacional do Futebol Associação), a primeira organização a reger nações no 

futebol, sendo composta pelos então componentes do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de 

Gales e Irlanda), tendo a função de unificar as regras do esporte.17 

 
12 Segundo a IFAB, o impedimento ocorre quando o jogador que ataca está no campo de ataque e se localiza à 

frente ou com uma das partes do corpo à frente apenas do último adversário da defesa. Desse modo, não há 

impedimento se aquele que ataca está à frente de todos no campo de defesa ou se ele tem dois ou mais jogadores 

que estão defendendo à sua frente. Outra exceção é se o jogador que estiver à frente é aquele que conduz a bola, 

de modo que o impedimento será medido pela linha que a bola está no campo. É uma regra de natureza 

complexa, pois a sua decisão depende da posição de campo, como também de decisão rápida. Todavia, é 

considerada a regra condutora do esporte, pois impede que o futebol se torne um grande amontoado de jogadores 

atacando e defendendo. 
13 GALEANO, Eduardo. Futebol ao sol e à sombra. L&PM Pocket. Porto Alegre. 2019. p. 30-32. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 O nome da IFAB utiliza a denominação oficial da modalidade, football association (futebol associação). A 

nomenclatura surge da divisão entre futebol e rugby, em que o segundo era chamado de rugby football, enquanto 

o primeiro é chamado de football association, devido ao órgão regulador ter este nome. Ademais, a corruptela do 

termo gerou a palavra “assocc” ou “assoccer”, que futuramente se tornaria “soccer”, denominação que o 

esporte é conhecido em países como EUA ou Austrália. 
17 INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD (IFAB). Laws of the Game. Zurique. 2021. 

Disponível em: https://www.fifplay.com/downloads/documents/laws-of-the-game-2021-2022.pdf. Acesso em: 8 

mar. 2022. 
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A criação da IFAB permitiu que os regramentos agora fossem padronizados, ganhando 

a nomenclatura de Leis do Jogo, dividida em 17 tópicos, sobre os diversos aspectos da 

modalidade. Até hoje, a IFAB detém papel de suma importância na consultoria e organização 

das regras do futebol, sendo considerados extremamente conservadores em termos de 

mudança.18 

 

Figura 02: Marcações e medidas atuais do campo de futebol. 

 

Fonte: IFAB/Agência Brasil19 

 

As bases firmadas pela IFAB foram essenciais para a fundação da FIFA no ano de 

1904, em Paris, reunindo as confederações de Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Países 

Baixos, Suécia e Suíça, haja em vista a demanda crescente de organizar as partidas entre 

seleções nacionais20.  

A partir desse período, a FIFA se tornaria responsável pela organização da prática 

futebolística, pouco mudando, em termos práticos, o estabelecido pela IFAB em 1886. As 

mudanças mais notáveis são a permissão da substituição (1958), introdução dos cartões 

 
18 INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD (IFAB). Laws of the Game. Zurique. 2021. 

Disponível em: https://www.fifplay.com/downloads/documents/laws-of-the-game-2021-2022.pdf. Acesso em: 8 

mar. 2022. 
19 AGÊNCIA BRASIL/EBC. Medidas do Campo de Futebol. 2014. Disponível em: 

https://memoria.ebc.com.br/sites/_portalebc2014/files/atoms_image/campo_de_futebol_medidas.jpg. Acesso 

em: 20 abr. 2022. 
20 UNITED STATES SOCCER FEDERATION (US SOCCER). FIFA - Soccer’s world governing body. 

Disponível em: https://www.ussoccer.com/history/organizational-structure/fifa. Acesso em: 8 mar. 2022. 
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vermelhos e amarelos (1970), o fim do recuo direto pro goleiro (1992) e a introdução do 

Assistente de Vídeo (VAR), que foi realizada em 2018.21 

É importante salientar também que as outras modalidades de futebol, futsal e futebol 

de areia, também entraram nesse período sob a égide da FIFA. Em 1989, o futsal integrou o rol 

de competições da organização, a partir da criação da Copa do Mundo de Futsal e que se 

mantém em atividade até hoje, realizada bianualmente, tendo como maior campeão o Brasil 

com 5 títulos.22 Já o futebol de areia foi integrado em 2005, sendo realizada sua Copa do Mundo 

de maneira bianual. O maior campeão também é o Brasil com 5 títulos.23 Vale destacar, por 

fim, que nenhuma das competições possui modalidades femininas em suas Copas do Mundo. 

Após a consolidação das regras em 1904, as alterações mais importantes no futebol se 

dariam fora das quatro linhas, em que se tornou uma ferramenta ainda mais profunda de 

ascensão social e de influência no mundo. A expansão das confederações pelos continentes e o 

ganho de força dadas pelo esporte foram essenciais para que o futebol adquirisse o status atual 

de esporte mais popular do mundo, aquele praticado desde os campos de areia com bolas de 

meia até os estádios mais suntuosos do Oriente Médio. A história presente do futebol será 

demonstrada ao longo do guia com a análise específica das temáticas trabalhadas. 

 

2.2 ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO INTERNA 

 

A FIFA possui uma estrutura bastante intrincada, que conta atualmente com 211 

membros associativos e seis diferentes confederações, cada uma representando um continente 

ou região. As Confederações continentais são a Confederação de Futebol da Ásia (AFC), a 

Confederação Africana de Futebol (CAF), a Confederação de Futebol da América do Norte, 

América Central e Caribe (CONCACAF), a Confederação Sul-Americana de Futebol 

(CONMEBOL), a Confederação de Futebol da Oceania (OFC) e União Europeia das 

Associações de Futebol (UEFA). Tais confederações funcionam como subdivisões 

 
21 INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD (IFAB). Laws of the Game. Zurique. 2021. 

Disponível em: https://www.fifplay.com/downloads/documents/laws-of-the-game-2021-2022.pdf. Acesso em: 8 

mar. 2022. 
22 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA). FIFA Futsal World Cup. 

Disponível em: https://www.fifa.com/tournaments/mens/futsalworldcup. Acesso em: 15 mar. 2022. 
23 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA). FIFA Beach Soccer World 

Cup. Disponível em: https://www.fifa.com/tournaments/mens/beachsoccerworldcup. Acesso em: 15 mar. 2022. 
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organizacionais da FIFA, apesar de terem caráter independente da Federação em muitas 

questões.24 

O comando da FIFA é realizado pelo Presidente da Federação Internacional, que é 

eleito no Congresso e tem mandato de quatro anos, podendo ser reeleito de forma ininterrupta. 

O atual presidente da FIFA é o suíço Gianni Infantino, que ocupa o cargo desde 2016, quando 

foi eleito no Congresso Extraordinário, realizado no mesmo ano. Infantino é o 9º Presidente da 

FIFA e seu cargo até o momento se destaca pelo aumento de vagas na Copa do Mundo 

Masculina, que saltou de 32 para 48 seleções, buscando maior apoio das Federações ao redor 

do mundo.25 

 

2.2.1 PRESIDENTE E SECRETÁRIA-GERAL 

 

O Presidente da FIFA tem a função de representar a organização de forma geral, 

promover a imagem do esporte e garantir a proteção dos objetivos e valores definidos em 

Conselho. Ademais, o Presidente é quem conduzirá o Congresso da FIFA e as Reuniões do 

Conselho da organização, não tendo direito a voto no Congresso.26 

O segundo cargo, em termos de importância na FIFA, é o da Secretária-Geral, que hoje 

é ocupado pela senegalesa Fatma Samoura. A Secretária-Geral tem a função de organizar as 

competições, negociar contratos comerciais da FIFA, realizar as operações e trabalho 

administrativo do dia a dia da Federação, bem como fornecer suporte administrativo para as 

comissões da FIFA. Diferentemente do cargo de Presidente, votado durante o Congresso da 

FIFA, o Secretário-Geral é eleito via Conselho, tendo sua indicação realizada pelo Presidente.27 

 

2.2.2 CONSELHO DA FIFA 

 

Nos termos de importância, a FIFA tem dois institutos de reunião que são seus 

principais: o Congresso, que será abordado em tópico específico, e o Conselho. Este último é 

composto de 37 membros, sendo estes, o Presidente, o Secretário-Geral, oito vice-presidentes 

 
24 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA). FIFA Statutes. Zurique. 

2021. Disponível em: https://digitalhub.fifa.com/m/7e791c0890282277/original/FIFA-Statutes-2021.pdf. Acesso 

em: 07 mar. 2022. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
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e 27 membros componentes. O Presidente do Conselho também é o Presidente da FIFA, em 

cargos cumulativos, tal como o cargo de Secretário-Geral.28 

A escolha dos vices e membros se dá por meio de indicação de cada Confederação 

continental, da seguinte forma: A CONMEBOL indica um vice e quatro membros; a AFC um 

vice e seis membros; a UEFA dois vices e seis membros; a CAF um vice e seis membros; a 

CONCACAF um vice e quatro membros e a OFC um vice e dois membros.29 

As competências do Conselho, como organismo, são as de definir os objetivos da 

FIFA, sua direção estratégica e suas políticas e valores. O órgão também possui atribuições no 

âmbito comercial, pois todo o aparato econômico e corporativo da FIFA passa por seu crivo. 

Além disso, o Conselho também organiza a nomeação e estrutura das Comissões Permanentes 

e define os locais de competições e organização geral dos torneios da FIFA. Salienta-se que a 

competência do Conselho não abrange situações restritas ao Congresso da FIFA, como na 

definição da sede da Copa do Mundo, que precisa de votação das Federações.30 

Por fim, há um requisito presente desde 2016 para as nomeações ao Conselho da FIFA, 

que é o de que cada Confederação deve indicar ao menos uma mulher dentre as suas 

representações. Hoje, o Conselho conta, além da Secretária-Geral, com mais seis mulheres, 

cada uma representando uma Confederação continental em específico.31 

 

2.2.3 COMISSÕES PERMANENTES E ÓRGÃOS JUDICIAIS 

 

No tangente às Comissões Permanentes, a FIFA conta com as seguintes: Comissão de 

Governança e Controle; Comissão de Finanças; Comissão de Desenvolvimento; Comissão 

Organizadora de Competições da FIFA; Comissão de Grupos de Interesse do Futebol; 

Comissão das Federações Membras; Comissão do Estatuto do Jogador; Comissão de Árbitros 

e Comissão de Medicina. Cada uma das Comissões possui atribuições perante a organização, 

sendo fulcrais para a análise de situações que serão levadas para o Conselho da FIFA, para o 

Congresso da FIFA ou para os Órgãos Judiciais da organização.32 

 
28 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA). FIFA Statutes. Zurique. 

2021. Disponível em: https://digitalhub.fifa.com/m/7e791c0890282277/original/FIFA-Statutes-2021.pdf. Acesso 

em: 07 mar. 2022. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem.  
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No âmbito dos Órgãos Judiciais, estes são compostos pela Comissão de Disciplina; 

pela Comissão de Ética e pela Comissão de Apelação. A Comissão de Disciplina é responsável 

por impor sanções descritas no Estatuto ou no Código Disciplinar da FIFA a qualquer membro 

do futebol. Já a Comissão de Ética irá aplicar punições baseada no Código de Ética da FIFA, 

cabível aos oficiais, jogadores, intermediários e agentes organizadores de partidas. Por fim, a 

Comissão de Apelação é responsável por julgar os recursos apresentados. As Comissões de 

Disciplina e Ética podem encaminhar para o Congresso ou para o Conselho alterações em seus 

regulamentos.33 

A estrutura interna da FIFA é responsável pelo cumprimento dos objetivos da 

organização, principalmente o de melhorar e promover o futebol, organizar competições, 

elaborar disposições e regramentos que irão reger o esporte, controlar todas as modalidades de 

futebol que encontrem sob a égide da entidade e, principalmente, promover a integridade e o 

comportamento ético com o fim de impedir práticas como a discriminação.34 

 

2.3 MEMBROS 

 

Os membros da FIFA são as Federações Nacionais de Futebol, sendo estas definidas 

no Estatuto como todas aquelas entidades responsáveis por organizar e supervisionar o futebol 

em todas as suas formas em cada país. No Brasil, por exemplo, o órgão responsável por isso é 

a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que é a entidade máxima deste esporte em 

território brasileiro, seja no feminino ou no masculino, regendo também as modalidades de 

futsal e futebol de areia. No Estatuto da FIFA, os regramentos aplicados aos membros são 

mostrados no Capítulo II da Legislação, entre os artigos 10 e 20.35 

Para a admissão da Federação na FIFA, conforme o Art. 10 e 11 do Estatuto, esta deve 

cumprir a supracitada exigência de ser a principal entidade do seu país, no que tange ao futebol, 

sendo limitado a uma por país. Outro requisito é o de que a Federação deve estar filiada à sua 

respectiva Confederação continental. As demais condições de admissão são a de comunicar por 

escrito à Secretária-Geral da FIFA, de seguir os Estatutos e Regulamentos da organização, 

 
33 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA). FIFA Statutes. Zurique. 

2021. Disponível em: https://digitalhub.fifa.com/m/7e791c0890282277/original/FIFA-Statutes-2021.pdf. Acesso 

em: 07 mar. 2022. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
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observar a jurisdição da Corte Arbitral do Esporte (CAS) e, na hipótese de ser um território 

ainda não independente, deve apresentar a autorização prévia do país a qual é dependente.36 

As Federações têm o direito, segundo o Art. 13 do Estatuto, de: participar do 

Congresso da FIFA; formular propostas para que sejam incluídas na Agenda do Congresso; 

nomear candidatos para a Presidência da FIFA e do Conselho e de participar das competições 

e programas de assistência da FIFA. 

Já as obrigações, fornecidas pelo Art. 14, são as de observar os estatutos, regulamentos, 

decisões e disposições da FIFA; fazer com que seus próprios membros respeitem os organismos 

da FIFA; convocar o seu próprio órgão legislativo supremo a cada dois anos; respeitar as Leis 

do Jogo e administrar seus assuntos de forma independente, sem influência de terceiros, 

principalmente das entidades governamentais, podendo a violação a esta última gerar graves 

sanções.37 

Por também terem status de órgãos constitutivos, as Federações possuem seus 

estatutos próprios, cujas bases são firmadas pelo Art. 15 do Estatuto da FIFA e seguem 

premissas como disposição de neutralidade política e religiosa; proibição de toda forma de 

discriminação; independência e prevenção de ingerências políticas; responsabilidade de regular 

matérias como arbitragem, legislação antidoping, registro de jogadores e imposição de medidas 

disciplinares e a constituição de órgãos legislativos representativos, inclusive devendo levar em 

conta a igualdade de gênero.38 

Acerca do desligamento de uma Federação, a FIFA estabelece três modalidades, 

listadas nos Arts. 16 ao 18 do Estatuto: a renúncia, a suspensão e a expulsão. A renúncia pode 

ocorrer no final de cada ano civil, desde que a carta de renúncia chegue à Secretária-Geral com 

um prazo de seis meses de antecedência ao último dia do ano, além de que deve estar com todas 

as obrigações econômicas, com a FIFA, em dia para que a renúncia se confirme.39 

A suspensão pode ocorrer de duas formas: a partir da iniciativa do Conselho da FIFA, 

que pode suspender temporariamente e com efeito imediato qualquer Federação que viole 

gravemente sua obrigação, estando a punição vigente até a realização do Congresso seguinte, 

desde que a sanção não seja encerrada pelo Conselho antes que o Congresso aconteça. Esse é o 

 
36 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA). FIFA Statutes. Zurique. 

2021. Disponível em: https://digitalhub.fifa.com/m/7e791c0890282277/original/FIFA-Statutes-2021.pdf. Acesso 

em: 07 mar. 2022. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
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caso da suspensão aplicada à União de Futebol da Rússia, em que o Conselho da FIFA definiu 

a punição, em face à invasão russa à Ucrânia, iniciada no dia 24 de fevereiro de 2022.40 

Já quando a suspensão é levada ao Congresso, deve-se obter maioria de ¾ dos votos 

dos membros presentes com direito ao voto, sendo válida tanto para a suspensão que for 

proposta no Congresso, como a já instaurada pelo Conselho anteriormente. Caso não seja obtida 

a maioria, a suspensão é automaticamente encerrada.41 

As Federações suspensas não poderão exercer seus direitos como membros da FIFA, 

assim como as demais Federações ficarem impedidas de manter contato no âmbito desportivo 

com os punidos. Tal suspensão também afeta o direito ao voto da Federação em questão no 

Congresso, a qual fica impossibilitada de votar durante o período da sanção. Outras punições 

podem vir a ser aplicadas pelo Comitê Disciplinar, como no supracitado caso da suspensão da 

Federação Russa, em que foi proibida a participação de equipes russas, de todas as modalidades 

de futebol, em competições oficiais da FIFA.42 

Já a expulsão, apenas ocorre quando há petição do Conselho da FIFA ao Congresso e 

por um dos seguintes motivos: a) estar inadimplente com as obrigações econômicas 

estabelecidas pela FIFA; b) violar gravemente os Estatutos, decisões ou regulamentos da 

organização ou c) perder a categoria de Federação representante do futebol em seu país. A 

exclusão é validada em Congresso, em que estejam presentes a maioria absoluta das Federações 

com direito ao voto, sendo necessária a obtenção de ¾ dos votos válidos para a aprovação da 

expulsão.43 

Por fim, os membros devem ser sempre independentes, não estando sob a influência 

de terceiros, como Governos, entes estatais ou corporações. A independência das Federações 

se dá por meio de processo eleitoral para eleição ou nomeação para os cargos, conforme 

disposto no Art. 19 do Estatuto.44  

Um exemplo de caso em que a FIFA observou a influência de terceiros foi a vacância 

do cargo de Presidente da CBF, em que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou 

 
40 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (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: 11 mar. 2022. 
41 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA). FIFA Statutes. Zurique. 

2021. Disponível em: https://digitalhub.fifa.com/m/7e791c0890282277/original/FIFA-Statutes-2021.pdf. Acesso 

em: 07 mar. 2022. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
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intervenção no órgão, por meio da manutenção do próprio Estatuto da CBF, que permite ao 

diretor mais idoso da entidade assumir temporariamente o cargo.45 No entanto, a FIFA emitiu 

comunicado à CBF, exigindo explicações acerca da intervenção,46 cogitando inclusive a 

aplicação de sanções, caso fossem cabíveis à situação.47 

 

2.4 ESTATUTO DA FIFA 

 

O Estatuto foi o primeiro documento oficial da FIFA, cujas bases foram firmadas em 

sua fundação, em 21 de maio de 1904, em que se reuniram os membros fundadores, as 

Federações de Futebol de Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Países Baixos, Suécia e Suíça 

e também da Alemanha, que entrou na FIFA no mesmo dia em que a entidade foi criada, porém, 

apenas por meio de telegrama. O primeiro Estatuto entrou em vigor em 1º de setembro de 1905 

e contava com as seguintes regras:48 

 

1. Apenas as Federações Nacionais representadas seriam reconhecidas. 

2. Clubes devem permitir que seus jogadores representem, no máximo, duas 

Federações Nacionais. 

3. Todas as Federações devem reconhecer a suspensão de um jogador em qualquer 

Federação 

4. As partidas serão disputadas conforme as Leis do Jogo do Futebol. 

5. Cada Federação Nacional deve pagar a taxa anual de 50 Francos Franceses. 

6. Apenas a FIFA pode organizar partidas internacionais.49 

 

Esse primeiro Estatuto firmou as bases não apenas para os futuros regramentos, como 

também para própria FIFA como organização, sendo mantido durante os primeiros anos, tanto 

na gestão do francês Robert Guérin (1904-1906), como na gestão seguinte, do inglês Daniel 

 
45 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Presidente do STJ, a pedido do MPRJ, autoriza 

intervenção na CBF. Disponível em: 

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/24022022-Presidente-do-STJ--a-pedido-do-

MPRJ--autoriza-intervencao-na-CBF.aspx. Acesso em: 12 mar. 2022. 
46 O caso de intervenção da CBF ocorreu entre 2021 e 2022, uma vez que o então presidente da Confederação 

Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, foi retirado do cargo por conta de acusações de assédio sexual contra 

funcionárias da entidade. Desse modo, houve enorme celeuma acerca de quem ocuparia o cargo de presidente da 

organização, indo a ação parar na Justiça Comum, no âmbito do STJ. A FIFA, que em seu Estatuto regula que 

não pode haver intervenção de órgãos comuns nas suas associações, ameaçou às sanções. Porém, não houveram 

sanções e as eleições foram realizadas de forma regular, elegendo como Presidente da CBF o paraense Ednaldo 

Rodrigues. 
47 GLOBOESPORTE. FIFA pede explicações à CBF sobre a decisão judicial que determinou intervenção 

na entidade. Disponível em:  

https://ge.globo.com/futebol/noticia/2022/02/28/fifa-pede-explicacoes-a-cbf-sobre-decisao-judicial-que-

determinou-intervencao-na-entidade.ghtml. Acesso em: 12 mar. 2022. 
48 UNITED STATES SOCCER FEDERATION (US SOCCER). FIFA - Soccer’s world governing body. 

Disponível em: https://www.ussoccer.com/history/organizational-structure/fifa. Acesso em: 8 mar. 2022. 
49 Ibidem. 
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Burley Woolfall (1906-1918). Nesse período foi buscada a consolidação da organização em 

nível europeu, a partir da filiação das Associações do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de 

Gales e Irlanda) e depois, em nível intercontinental, com a chegada da Federação de países 

como Chile, África do Sul e Estados Unidos até o ano de 1912.50 

O Estatuto passou por inúmeras modificações ao longo da história da FIFA, sendo 

suscetível às mudanças ocorridas não apenas na própria organização, como também no futebol 

e na sociedade. Exemplo disso são os artigos em prol do fim da discriminação racial, incluídos 

em 1962, no Congresso da FIFA realizado no Chile, considerado fruto do aumento de 

Federações advinda da África e também do movimento pan-africanista. De todo modo, as bases 

firmadas em 1904 ainda continuavam presentes no documento.51 

A mudança recente mais profunda foi a realizada em 2016, em decorrência dos 

escândalos de corrupção52 dentro da FIFA, principalmente os atinentes à seleção da sede da 

Copa do Mundo Masculina de 2022, a ser realizada no Qatar. A principal alteração diz respeito 

ao fim do Comitê Executivo da FIFA, que foi reposto pela atual figura do Conselho, com maior 

número de membros regionais e com o requisito de presença de ao menos uma mulher por 

Confederação representada. A reforma de 2016 também atentou à questão da igualdade de 

gênero, reforçando o destaque também para as Federações que fazem parte da organização.53 

O Estatuto não abrange apenas as regras gerais da FIFA como organização, 

englobando também a regulamentação de seus Conselhos, Comitês e do Congresso, ações de 

governança e encaminhamentos para o Código de Ética ou Código Disciplinar, competições, 

diretrizes para as Federações parte da FIFA e a aplicação do próprio Estatuto no âmbito das 

modalidades futebolísticas.54 

O atual documento, atualizado em maio de 2021, conta com 15 capítulos e dois 

regulamentos anexos: o regulamento de aplicação dos estatutos e o regulamento do Congresso. 

 
50 FÓRUM FAAP. Guia de Estudos - Federação Internacional de Futebol Associado. São Paulo. 2020. 

Disponível em: https://www.faap.br/forum/pdf/guias/FIFA%20OK.pdf. Acesso em: 13 mar. 2022. 
51 Ibidem. 
52 Os chamados escândalos de corrupção da FIFA foram descobertos em 2015, após intenso período de 

investigação do Ministério Público Federal dos Estados Unidos, em relação à escolha de sedes de competições, 

principalmente os concernentes à Copa do Mundo de 2022, escolhida para ser sediada pelo Qatar, país de pouca 

tradição futebolística. As investigações levaram à prisão de nove funcionários da FIFA ou federações de futebol, 

bem como todo um processo de reorganização interna, na qual removeu o então presidente Sepp Blatter do cargo 

de presidente. Atualmente, os processos continuam em andamento na Justiça dos EUA e da Suíça, enquanto a 

maior parte dos envolvidos, como o supracitado Sepp Blatter, encontra-se banido do futebol. 
53 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA). The Reform Process. 

Disponível em: https://web.archive.org/web/20160303194500/http://www.fifa.com/governance/how-fifa-

works/the-reform-process.html. Acesso em: 13 mar. 2022. 
54  Ibidem.  
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O responsável por realizar emendas no Estatuto é o Congresso da FIFA, sendo necessário para 

que haja a votação das emendas, maioria absoluta dos membros votantes presentes e para a 

posterior aprovação da emenda, ¾ dos votos dos membros presentes e elegíveis ao voto. No 

que tange aos regulamentos anexos, apenas a maioria simples (mais de 50%) é requerida para 

que haja a aprovação de emendas.55 

Verifica-se, pelo exposto, a importância que há no Estatuto da FIFA tanto no 

regulamento da organização propriamente dita, como também nos assuntos sociais. Vê-se que 

este se constitui como um documento suscetível às alterações do esporte e da sociedade, não 

sendo um mero dispositivo estático no tempo e espaço. 

 

2.5 CONGRESSO DA FIFA 

 

O Congresso da FIFA, da mesma forma que o Estatuto, foi um dos primeiros institutos 

a serem organizados pelos membros fundadores da organização, sendo realizado pela primeira 

vez no dia 22 de maio de 1904, tendo como fruto, os artigos do Estatuto da FIFA, a eleição do 

primeiro Presidente e os respectivos vice-presidentes, bem como o compromisso de que 

houvesse a expansão da organização, em número de membros. O alvo principal desta, eram as 

ilhas Britânicas, em que constavam as quatro principais federações de futebol à época, 

referentes à Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda.56 

Durante os primórdios da FIFA, o Congresso era o instrumento de maior 

convencimento para outras Federações aderirem à organização. Esse caráter fica claro em 1906, 

quando o Congresso de Berna oficializou a entrada da Football Association (Associação de 

Futebol da Inglaterra) na FIFA e confirmou o inglês Daniel Burley Woolfall como novo 

presidente.57 

Outro fato importante ocorrido em Berna foi que a FIFA pela primeira vez pleiteou a 

chancela de uma competição entre seleções, mais exatamente o torneio de futebol das 

Olimpíadas de Londres em 1908. Apesar de, no geral, a impressão não ter sido positiva, o saldo 

 
55 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA). FIFA Statutes. Zurique. 

2021. Disponível em: https://digitalhub.fifa.com/m/7e791c0890282277/original/FIFA-Statutes-2021.pdf. Acesso 

em: 07 mar. 2022. 
56 UNITED STATES SOCCER FEDERATION (US SOCCER). FIFA - Soccer’s world governing body. 

Disponível em: https://www.ussoccer.com/history/organizational-structure/fifa. Acesso em: 8 mar. 2022. 
57 FÓRUM FAAP. Guia de Estudos - Federação Internacional de Futebol Associado. São Paulo. 2020. 

Disponível em: https://www.faap.br/forum/pdf/guias/FIFA%20OK.pdf. Acesso em: 13 mar. 2022. 
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final acabou sendo surpreendente, pois organizou os moldes de um projeto para a FIFA se 

basear no futuro.58 

Outro Congresso da FIFA digno de menção foi o de 1920, ocorrido em Antuérpia, na 

Bélgica, durante os Jogos Olímpicos desta cidade. Inicialmente, foi eleito o francês Jules Rimet 

como presidente da organização, cargo que ocuparia por 33 anos, mais exatamente entre os 

anos de 1921 a 1954, sendo considerado por muitos o maior presidente da história da FIFA.59 

Durante a reunião também foi oficializada a organização da FIFA para as Olimpíadas 

de 1924 e 1928, que teriam maior capacidade de projeção, dada às experiências anteriores. O 

final da reunião, todavia, acabou sendo negativo, pois, por conta de divergências políticas 

advindas da 1ª Guerra Mundial60, a Inglaterra liderou uma retirada do órgão, acompanhada 

pelas Federações de Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales e Canadá. Esses países só 

voltariam a compor a FIFA em 1946, com a Inglaterra jogando sua primeira Copa do Mundo 

masculina em 1950.61 

O Congresso de 1928, realizado após as Olimpíadas de Amsterdã, trouxe a principal 

base pela qual a FIFA estabeleceu durante os anos subsequentes e que é a sua maior fonte de 

influência até hoje: a Copa do Mundo de Futebol, a qual na praxe da época, realizada apenas 

na modalidade masculina, que se manteria como a única modalidade até 1991, quando seria 

iniciada a Copa do Mundo Feminina de Futebol, 61 anos depois da realização da primeira Copa 

do Mundo masculina.62 

Aprovada por 23 votos a 5, a proposta feita foi a de organizar uma competição para 

todas as seleções filiadas, desvinculando-se dos Jogos Olímpicos como principal competição 

entre os países membros e tornando a FIFA independente. No ano seguinte, 1929, a sede se 

confirmaria no Uruguai, que era o atual bicampeão olímpico. A 1ª Copa do Mundo foi realizada 

em julho de 1930 e teve como campeão os donos da casa, vencendo a Argentina por 4x2 na 

final.63 

 
58 FÓRUM FAAP. Guia de Estudos - Federação Internacional de Futebol Associado. São Paulo. 2020. 

Disponível em: https://www.faap.br/forum/pdf/guias/FIFA%20OK.pdf. Acesso em: 13 mar. 2022. 
59 Ibidem. 
60 A Football Association (Associação Inglesa de Futebol) pediu à FIFA que todos os países que foram 

declarados derrotados da 1ª Guerra Mundial fossem banidos da organização, aplicando de forma sumária a 

membros fixos como Alemanha, Romênia ou Bulgária. A sanção não foi pra frente e motivou a saída da 

Inglaterra da FIFA. 
61 FÓRUM FAAP. Guia de Estudos - Federação Internacional de Futebol Associado. São Paulo. 2020. 

Disponível em: https://www.faap.br/forum/pdf/guias/FIFA%20OK.pdf. Acesso em: 13 mar. 2022. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem.  
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Após a Copa do Mundo masculina se estabelecer no cenário mundial, os Congressos 

da FIFA foram se expandindo, em decorrência do aumento natural de Federações a aderirem à 

organização. No fim da presidência de Jules Rimet, em 1954, o número de membros que era de 

apenas 20, no começo do seu cargo em 1921, saltou para 85, ganhando corpo na Ásia e na 

África.64 

Na década de 60, os Congressos da FIFA adotaram posturas condizentes com a 

independência que as novas nações, principalmente as africanas, demonstravam, como a 

criação da Confederação Africana de Futebol, a inclusão do artigo no Estatuto que repudiava a 

discriminação racial em 1960 e a expulsão da África do Sul em razão do regime do Apartheid 

no ano de 1962, retornando apenas em 1992, sob o nome de outra federação, conforme abordado 

no tópico que versará sobre os regramentos em casos de discriminação no âmbito da FIFA.65 

No Século XXI, os Congressos da FIFA, principalmente após os escândalos de 

corrupção envolvendo o então presidente, o suíço Sepp Blatter (1998-2015) e a alta cúpula da 

organização, ficaram mais conhecidos pelos eventos criminosos do que pelas ações importantes 

para o futebol. Um exemplo disso foi a escolha da Copa do Mundo masculina de 2022, no 

Qatar, em que foi apontada a compra de votos por parte de presidentes de Federações durante 

o Congresso da FIFA de 2011.66 

A maneira de mudar esse cenário ocorreu em 2016, por meio do projeto de reformas 

da FIFA, que acrescentou maiores ferramentas de governança e administração consciente na 

organização, em processo que culminou na eleição do ítalo-suíço Gianni Infantino (2016-

presente), em Congresso Extraordinário realizado em Zurique no mesmo ano. Dentre as 

decisões mais recentes ratificadas no Congresso, destaca-se o aumento de seleções na Copa do 

Mundo masculina de 32 para 48, no Congresso sediado em Moscou em 2018 e a reeleição de 

Infantino em 2019.67 

Atualmente, o Congresso da FIFA é regido pelo Estatuto, podendo ser realizado em 

duas modalidades:68 a ordinária, que ocorre anualmente em sede definida antecipadamente, ao 

 
64 FÓRUM FAAP. Guia de Estudos - Federação Internacional de Futebol Associado. São Paulo. 2020. 

Disponível em: https://www.faap.br/forum/pdf/guias/FIFA%20OK.pdf. Acesso em: 13 mar. 2022. 
65 Ibidem. 
66 USA TODAY. 8 things to know about the U.S,’s corruption charges against FIFA. Disponível em: 

https://ftw.usatoday.com/2015/05/8-things-to-know-about-the-u-s-s-corruption-charges-against-fifa. Acesso em: 

14 mar. 2022. 
67 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA). Organisation: Congress. 

Disponível em: https://www.fifa.com/about-fifa/congress. Acesso em: 14 mar. 2022. 
68 Com a pandemia, o Congresso foi realizado de maneira virtual, nos anos de 2020 e 2021, em que não 

houveram sedes fixas. 
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final de cada Congresso e a extraordinária, que ocorre por iniciativa de um quinto das 

Federações que compõem a organização, devendo ser convocada pelo Conselho e ter seus 

tópicos relatados em agenda, devendo ocorrer três meses após a sua solicitação. A mais recente 

edição do Congresso da FIFA ocorreu em março de 2022, discutindo acerca dos detalhes da 

Copa do Mundo masculina de 2022, cujo sorteio ocorreu no mesmo período.69 

Nos termos de votação, cada Federação possui direito a um voto, sendo representada 

por suas delegações. Já as Confederações continentais participam do Congresso como membros 

observadores, não possuindo direito a voto. Por fim, membros do Conselho não podem 

representar como delegados durante o Congresso.70 

O Estatuto da FIFA também traz como anexo o Regulamento do Congresso, que reitera 

tópicos presentes no capítulo específico do Congresso no Estatuto, em que se estabelece os 

regramentos sobre a Mesa-Diretora, as formas de debates e os procedimentos de voto, moções 

e cálculos de maioria presente para as eleições.71 

Portanto, o Congresso é o órgão legislativo primordial da FIFA72 e que será simulado 

neste comitê, uma vez que a importância do debate enseja a presença das Federações como 

responsáveis pelas decisões a serem tomadas, demonstrando o escopo histórico e de relevância 

que o Congresso possui para a FIFA, como órgão regulador das medidas a serem tomadas no 

futebol. 

  

 
69 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA). FIFA Statutes. Zurique. 

2021. Disponível em: https://digitalhub.fifa.com/m/7e791c0890282277/original/FIFA-Statutes-2021.pdf. Acesso 

em: 07 mar. 2022. 
70 Ibidem. 
71 Ibidem. 
72 Ibidem. 
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3 TÓPICO A: O COMBATE AO RACISMO NO AMBIENTE FUTEBOLÍSTICO 

 

O futebol é um dos esportes mais populares do mundo e o Brasil é referência nessa 

prática esportiva, sendo chamado popularmente de “o país do futebol”. Contudo, ainda se 

observa muita dificuldade quando tratamos de respeito e inclusão. Durante partidas da Seleção 

Brasileira, as famílias se unem para assistir aos jogos e nesse momento, todos se conectam sem 

distinção de idade, sexo, classe social, raça ou etnia. No entanto, práticas machistas, racistas, 

xenofóbicas e homofóbicas ainda são visíveis no ambiente futebolístico.  

Diante disso, ressalta-se que esse esporte é marcado historicamente pela supremacia 

masculina, caucasiana e heterossexual, de modo que o futebol sempre foi considerado um 

esporte feito por homens brancos e para homens brancos. Sendo assim, a inserção do negro e 

da mulher nesse ambiente ainda é um desafio que pode ser comparado a outras situações em 

que foram necessários momentos de luta para conquistar seu espaço. E o racismo, por sua vez, 

é um dos preconceitos mais velados, e, por conseguinte, um dos mais perversos.73 

Nesse sentido, uma pesquisa do Datafolha, realizada em 1995, mostrou que 90% dos 

brasileiros admitiram existir preconceito de cor no Brasil, porém 96% dos entrevistados não se 

julgavam racistas.74 A partir disso, é possível constatar a existência do racismo velado na 

sociedade, uma vez que a maioria dos entrevistados admite a existência do racismo, contudo, 

essa mesma maioria não se considera racista. Sendo assim, resta a dúvida de quem na sociedade 

estaria praticando tal racismo apontado como existente. Outro problema é que, embora seja 

admitida a existência o racismo, não existia a preocupação de mudar tal situação até poucas 

décadas atrás, principalmente no que diz respeito ao âmbito futebolístico. Assim, podemos 

perceber o racismo no futebol de duas maneiras distintas: explicitamente, através de insultos 

das torcidas; e tacitamente, tendo em vista a ausência de negros nos cargos de direção, nos 

conselhos ou no comando dos times75. 

Posto isto, é evidente que medidas precisam ser aplicadas para coibir essas práticas e 

pluralizar o futebol. Contudo, apesar de ações de combate ao racismo, como a iniciativa FIFA 

Anti-Discrimination Days (Dias contra a Discriminação da FIFA), realizada anualmente desde 

 
73 CUSTÓDIO, Tulio. Você é racista - só não sabe disso ainda. Galileu, 5 out. 2015. Disponível em: 

https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/10/voce-e-racista-so-nao-sabe-disso-ainda.html. Acesso 

em: 14 mar. 2022. 
74 MARTINS, Débora Nascentes; ASSUNÇÃO, Maria Madalena Silva de. Bichas, macacos, marias: narrativas 

de opressão, invisibilidade, preconceito e resistência no futebol. Pretextos-Revista da Graduação em Psicologia 

da PUC Minas. 4, n. 7, jan./jun. 2019. Disponível em: 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/pretextos/article/view/20767. Acesso em: 13 mar. 2022. 
75 Ibidem. 
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2002 em competições oficiais e presente no Código disciplinar da FIFA e a campanha Say No 

To Racism (Diga Não ao Racismo)76, tais medidas ainda se mostram insuficientes no combate 

ao racismo no ambiente futebolístico. 

 

3.1 RECORTE DE RAÇA E CONCEITUAÇÃO DE RACISMO 

 

O racismo é um fenômeno mundial na sociedade contemporânea, e apesar de suas 

raízes serem históricas, as consequências racistas se perpetuam até hoje. E para entender as suas 

raízes é necessário saber o seu conceito. Segundo o dicionário Aurélio, “racismo” é a doutrina 

que sustenta a superioridade de certas raças, preconceito ou discriminação em relação a 

indivíduo(s) considerado(s) de outra(s) raça(s). A partir disso, é possível citar diversos eventos 

na história que colocavam os negros em posição de inferioridade como: o período de escravidão 

da população africana; o Apartheid, política segregacionista da África do Sul e o Holocausto, 

citando exemplos.77 

Para entender essa problemática mais a fundo, pode-se recorrer ao Holocausto ou 

Shoah (do hebraico “calamidade”); esse termo remete ao extermínio em massa de pessoas 

durante a Segunda Guerra Mundial, ocorrido entre os anos de 1941 e 1945, na Alemanha 

nazista. Nesse período, pessoas que eram consideradas inferiores em relação aos “arianos” eram 

conduzidas aos campos de concentração, marcados por longas horas de trabalho forçado, e 

também, enviadas aos campos de extermínio, conduzidos direto à morte. Tais campos eram 

espalhados pela Alemanha e seus territórios.78 

Assim, com base no antissemitismo dos nazistas e junto à base cristã, o ódio aos judeus 

se fortalecia. A explicação era dada em razão da raça, de que existiriam raças superiores e, 

consequentemente, raças inferiores. Desse modo, para reforçar a ideia, Arthur de Gobineau, 

escreveu em 1855, o livro Essai sur I’inégalité des races humaines (do francês Ensaio sobre a 

Desigualdade das Raças Humanas) defendia a existência de três raças: os negros, amarelos e 

brancos. Os brancos representavam a raça superior, ao considerar que as civilizações eram 

derivadas deles. Além disso, acreditava-se que eles possuíam sangue nobre e, bem como todas 

 
76 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA). FIFA Statutes. Zurique. 

2021. Disponível em: https://digitalhub.fifa.com/m/7e791c0890282277/original/FIFA-Statutes-2021.pdf. Acesso 

em: 7 mar. 2022. 
77 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o minidicionário da língua português dicionário / 

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira; coordenação de edição Marina Baird Ferreira; equipe de lexicografia 

Margarida dos Anjos. – 7 ed. – Curitiba: Ed. Positivo; 2088. 896 p. 677 ISBN 978-85-7472-959-6. 

78 REES, Laurence. O Holocausto: uma nova história / Laurence Rees ; tradução Luis Reyes Gil. – 2. ed. – São 

Paulo: Vestígio, 2020.  
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as civilizações europeias, tinham sido criadas por um grupo que saiu da Índia com destino à 

Europa, os arianos79 

Nesse período, a “Solução Final”, proposta por Heinrich Himmler, um dos líderes do 

Partido Nazista e Reinhard Heydrich, chefe do Reichssicherheitshauptamt (Gabinete Central 

de Segurança do Reich), consistiu no genocídio de judeus, ciganos, negros, pessoas com 

deficiência, homossexuais e prisioneiros de guerra. Essas pessoas eram enviadas aos campos 

de concentração e conduzidos em vagões de trens, de maneira que muitos não resistiam à 

viagem, pois esta apresentava condições extremamente degradantes. 

Aos que conseguiam chegar aos campos, realizava-se uma seleção a fim de definir 

quem era apto ao trabalho. Nesse contexto, todas as crianças abaixo de 12 anos, os idosos acima 

de 55 anos e pessoas com deficiência eram considerados inaptos e consequentemente, eram 

conduzidos às câmaras de gás, então disfarçadas de chuveiro, porém com conteúdo de gás 

asfixiante.80  

De outro modo, o Apartheid foi uma política que governou as relações entre a minoria 

branca e a maioria não-branca da África do Sul durante grande parte do século XX, 

estabelecendo a segregação racial e a discriminação política e econômica contra não-brancos 

como política de Estado. Embora a legislação que deu origem ao Apartheid tenha sido revogada 

no início da década de 1990, as repercussões sociais e econômicas da política discriminatória 

persistiram no século XXI. A segregação racial, sancionada por lei, era amplamente praticada 

na África do Sul antes de 1948.81 

No que confere à escravidão, ela se caracteriza por sujeitar um homem ao outro, de 

forma completa, de maneira que o escravo não é apenas propriedade do senhor, mas também 

tem a sua vontade sujeita à autoridade do dono e o seu trabalho pode ser obtido até pela força.82 

Durante o período compreendido entre meados do século XVI e fins do século XIX, esteve em 

uso, no Brasil, a mão-de-obra negra sob o regime de escravidão. A mentalidade de então era 

fortemente influenciada pela teologia católica, a qual, em congruência com o Estado, formou 

uma ideologia escravagista, conferindo legitimidade ao sistema.83 

 
79 REES, Laurence. O Holocausto: uma nova história / Laurence Rees; tradução Luis Reyes Gil. – 2. ed. – São 

Paulo: Vestígio, 2020. 
80 Ibidem.  

81 BATRA, Ajay et al. Apartheid: social policy. Encyclopaedia Britannica. Disponível em: 
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82 PINSKU, Jaime. A escravidão no Brasil: as razões da escravidão, sexualidade e vida cotidiana, as formas de 

resistência / Jaime Pinsky - 21. Ed. – São Paulo: Contexto, 2010. p. 7. 

83 BILHEIRO, Ivan. A legitimação teológica do sistema de escravidão negra no Brasil: congruência com o 
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3.2 CASOS IMPORTANTES E EVOLUÇÃO DO COMBATE AO RACISMO NO MUNDO 

 

Ao analisar a prática de racismo, é necessário fazer uma linha do tempo contendo os 

casos mais emblemáticos de discriminação que já foram demonstrados no futebol, bem como 

seu posterior combate. O racismo vem ocorrendo de diversas maneiras ao longo da história, 

desde as mais complexas, como também as mais simples, tais como proferir palavras, frases e 

gestos para humilhar e ridicularizar uma pessoa ou grupo simplesmente em razão da cor de sua 

pele ou características físicas, seja pessoalmente ou, hoje em dia, até mesmo com posts em 

redes sociais. Assim, é inegável que essa problemática se perpetua na sociedade há muito 

tempo, todavia, veremos como se realiza o combate à essas práticas. 

Conforme já citado anteriormente, o Apartheid foi uma política de Estado com base 

no regime de segregação social implementado na África do Sul em 1948, sendo esse regime 

responsável por instituir a primeira política de Estado a ser racista no esporte, no ano de 1956. 

Contudo, vale ressaltar que antes mesmo do Apartheid, as ligas esportivas já eram divididas de 

acordo com a raça. Mas a política segregacionista reforçou as desigualdades, de modo que os 

clubes de futebol que pertenciam aos negros passaram a não ser reconhecidos oficialmente 

como membros iguais aos clubes de propriedade de brancos.84  

Com o Apartheid, a África do Sul dividiu o futebol em quatro ligas separadas: uma 

branca, uma negra, outra mestiça e uma indiana. Apesar de haver ligas compostas por outras 

raças, apenas os brancos podiam jogar na Seleção Nacional. Isso aconteceu em razão de uma 

regra que impedia contratações interraciais e embora tivesse sido revogada em 1956 com fins 

de evitar sanções da FIFA, na prática, ela permaneceu vigente.85 

Diante disso, após diversas infrações raciais, em 1961, os sul-africanos foram 

suspensos das competições organizadas pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) e anos 
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mais tarde, em 1964, o Comitê Olímpico Internacional (COI) também baniu a participação da 

África do Sul nas Olimpíadas.86 

Assim, a África do Sul ficou suspensa de Copas do Mundo, Olímpiadas e campeonatos 

continentais, sendo admitida a sua participação apenas com o fim do Apartheid, retomando 

apenas nos Jogos Olímpicos em Barcelona (1992), após mais de 30 anos impedida de 

participar.87 Assim, após remover todas as suas cláusulas raciais da constituição, a Federação 

Sul-Africana de Futebol foi readmitida na Fifa, inclusive sediando e vencendo a Copa Africana 

de Nações em 1994.88 

Falando acerca dos casos propriamente ditos, no ano de 2006, a Deutsche Fußball-

Bundes (DFB – Federação Alemã de Futebol) multou o clube do Hansa Rostock em 20 mil 

euros por frases racistas proferidas pelos torcedores. O jogador Gerald Asamoah Schalke, 

atacante da seleção alemã, que nasceu em Gana, na África Ocidental, mas imigrou para 

Alemanha ainda criança, foi insultado por parte da torcida do Hansa Rostock e, como resultado, 

o Tribunal Esportivo da DFB determinou que o clube deveria jogar a partida seguinte como 

mandante com os portões fechados, como punição pelo ocorrido89 

Também em 2006, durante um jogo da Bundesliga (3ª Divisão da Alemanha) entre 

Alemannia Aachen e Borussia Mönchengladbach, o jogador brasileiro Carlos Eduardo de 

Souza Floresta, atacante do Borussia sofreu insultos racistas. Nessa ocasião, o árbitro 

interrompeu a partida e ordenou que os responsáveis do estádio falassem nos alto-falantes que 

em caso de novos insultos e comentários racistas vindos das arquibancadas, a orientação seria 

que as duas equipes abandonassem o campo.90  

Ainda no ano de 2006, outro caso foi registrado durante partida entre o Hallescher FC 

e FC Sachsen Leipzig, ambos times alemães, quando o jogador nigeriano Adebowale 

Ogungbure, do Leipzig, sofreu racismo. Os torcedores adversários imitaram repetidamente sons 

de macacos e proferiram insultos racistas em direção ao atleta. Como forma de resposta aos 

 
86 CASTRO, Eduardo. Apartheid deixou África do Sul fora de competições internacionais por mais de 30 

anos. Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2010/06/apartheid-deixou-africa-do-sul-fora-

de-competicoes-internacionais-por-mais-de-30-anos/. Acesso em: 24 mar. 2022. 
87 Ibidem. 

88 SOUTH AFRICAN FOOTBALL ASSOCIATION. Introduction to SAFA. Disponível em: 

https://www.safa.net/introduction-to-safa/. Acesso em: 24 mar. 2022 

89 O GLOBO. Hansa Rostock multado por racismo de sua torcida. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/esportes/hansa-rostock-multado-por-racismo-de-sua-torcida-4559960. Acesso em: 24 

mar. 2022. 

90 DW – MADE FOR MINDS. Racismo contra brasileiro quase interrompe partida da Bundesliga. 

Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/racismo-contra-brasileiro-quase-interrompe-partida-da-bundesliga/a-

2176680. Acesso em: 24 mar. 2022. 
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torcedores rivais, Ogungbure esticou o braço em uma saudação nazista e cruzou dois dedos sob 

o nariz para formar um bigode de Hitler. O resultado do caso foi a acusação do nigeriano pelo 

crime de exibir um símbolo anticonstitucional em público, porém, o processo criminal foi 

arquivado.91 

Em 2007, um episódio de discriminação ocorrido na Bélgica, Zola Matumona, meio-

campo da República Democrática do Congo, deixou o FC Brussels após o presidente do clube 

belga, Johan Vermeersch ter dito a Matumona para pensar em outras coisas além de "árvores e 

bananas". Após esse fato desprezível, o presidente do FC Brussels disse ao jornal Le Soir que 

havia falado de árvores e bananas, mas que não passava de "uma piada" para fazer o jogador 

reagir. Nessa ocasião, o jogador congolês, Matumona, entrou com uma ação no tribunal do 

trabalho pedindo uma indenização por danos morais92 

Ainda em 2007, o atacante do Olympique Lyon, Milan Baroš, foi acusado de racismo 

por Stephane Mbia, do Camarões. Milan, fez um gesto polêmico levando a mão ao nariz e 

agitando a outra, fazendo referência ao odor dos jogadores negros. Esse ato foi considerado por 

muitos como um gesto de racismo e após ser criticado pela imprensa internacional, Milan Baroš 

disse que seu gesto havia sido mal interpretado e que por isso não tinha a intenção de pedir 

desculpas.93 

Em setembro de 2019, a Seleção Inglesa anunciou que faria um plano para lidar com 

possíveis ataques racistas da torcida búlgara durante o jogo entre as equipes, dado o histórico 

negativo existente. Infelizmente, ocorreu o esperado na partida de outubro de 2019, com os 

torcedores da Bulgária proferindo xingamentos e fazendo saudações nazistas durante a partida. 

O jogo foi interrompido 2 vezes, de maneira que as ofensas eram dirigidas principalmente a 

Tyrone Mings, Marcus Rashford e Raheem Sterling, todos eles jogadores negros.94 

Harry Kane, capitão do English Team, seguiu o protocolo da UEFA e da FIFA ao 

relatar o caso ao árbitro croata, Ivan Bebek. O jogo, portanto, foi interrompido duas vezes, 

sendo a primeira para alertar e a segunda já com interrupção até que os cânticos racistas 

 
91  DER SPIEGEL. Rassismus im Fußballstadion: Hilflos in Halle. Disponível em: 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/rassismus-im-fussballstadion-hilflos-in-halle-a-408455.html. Acesso 

em: 24 mar. 2022. 

92 ESTADÃO. Jogador sai do Brussels por comentários racistas do presidente. Disponível em: 

https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,jogador-sai-do-brussels-por-comentarios-racistas-do-

presidente,74559. Acesso em: 24 mar. 2022. 
93 BBC. Baros in racism row over Mbia. Disponível em: 

http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/africa/6573067.stm. Acesso em: 24 mar. 2022 
94GOAL. Racismo quase levou Bulgária x Inglaterra a ser abandonado antes do fim.  Disponível em: 

https://www.goal.com/br/not%C3%ADcias/racismo-quase-levou-bulgaria-x-inglaterra-a-ser-abandonado-antes-

/vpc4smjgt1nb1d3peodlmvyll. Acesso em: 24 mar. 2022. 
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cessassem. Na segunda ocasião, o técnico inglês, Gareth Southgate, falou com o delegado do 

jogo, que teve placar final de 6x0 para a Inglaterra. A repercussão extremamente negativa fez 

com que o ex-goleiro Borislav Mihaylov renunciasse à presidência da Federação Búlgara de 

Futebol, após um pedido do primeiro-ministro Boyko Borisov.95 

No ano de 2020, a partida entre o time francês Paris Saint-Germain e o turco Istanbul 

Basaksehir pela última rodada da fase de grupos da Champions League foi suspensa após uma 

acusação de racismo da parte de Sebastian Coltescu, 4º árbitro do jogo. O senegalês Demba Ba, 

um dos protagonistas da discussão com o juiz, chegou a conversar com Coltescu depois do 

acontecimento para explicar a situação. Na ocasião, usou a palavra “negro” para se referir ao 

camaronês e posteriormente, se declarou inocente das acusações de que teria feito ofensas 

racistas a Pierre Webó, ex-atacante e membro da comissão técnica da equipe turca 96 

Em 2 de setembro de 2021, as seleções de Hungria e Inglaterra se enfrentaram pelas 

Eliminatórias da Copa do Mundo masculina de 2022, quando torcedores locais vaiaram o gesto 

antirracista dos jogadores do English Team, que se ajoelharam em campo antes da partida como 

forma de protesto, além disso, o volante Jude Bellingham e o atacante Raheem Sterling, ambos 

negros, foram ofendidos. Antes da partida, os jogadores e o técnico da Hungria, Marco Rossi, 

pediram em vão para que respeitassem o gesto. A FIFA puniu a Hungria com 2 jogos com 

portões fechados, enquanto a Federação Húngara de Futebol levou uma multa de 200 mil 

francos suíços.97 

É de salientar que a Seleção da Hungria não possui histórico positivo recente quanto 

às práticas racistas. Durante a Eurocopa masculina de 2020, realizada em 2021, que teve como 

uma das sedes, a capital da Hungria, Budapeste, a torcida local proferiu cânticos racistas contra 

jogadores de ascendência africana da França e cânticos homofóbicos contra Cristiano Ronaldo, 

no duelo contra Portugal. Ademais, os torcedores levantaram banners anti-LGBT e contra o 

gesto antirracismo de ajoelhar antes das partidas.98 

 
95 GOAL. Racismo quase levou Bulgária x Inglaterra a ser abandonado antes do fim.  Disponível em: 

https://www.goal.com/br/not%C3%ADcias/racismo-quase-levou-bulgaria-x-inglaterra-a-ser-abandonado-antes-

/vpc4smjgt1nb1d3peodlmvyll. Acesso em: 24 mar. 2022. 
96 GLOBOESPORTE. “Não sou racista", diz quarto árbitro romeno de PSG x Istanbul Basaksehir, 

segundo jornal. Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/liga-dos-

campeoes/noticia/arbitro-romeno-se-diz-inocente-das-ofensas-racistas-afirma-jornal.ghtml. Acesso em: 24 mar. 

2022. 

97 UOL. FIFA anuncia punição para casos de racismo no jogo entre Hungria x Inglaterra. Disponível em: 

https://www.uol.com.br/esporte/ultimas-noticias/enm/2021/09/21/fifa-anuncia-punicao-para-casos-de-racismo-

no-jogo-entre-hungria-x-inglaterra.htm. Acesso em: 24 mar. 2022. 
98 GLOBOESPORTE. UEFA abre investigações contra abusos racistas e homofóbicos nos jogos da Hungria 

na Euro. Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/eurocopa/noticia/uefa-abre-investigacoes-contra-abusos-

racistas-e-homofobicos-nos-jogos-da-hungria-na-euro.ghtml. Acesso em: 24 mar. 2022. 
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Figura 03: Jogadores Ingleses se ajoelhando em protesto antirracista. 

 

Fonte: Lance. Futebol Internacional.99 

 

No ano de 2022, um dos casos mais absurdos de racismo ocorreu na Itália, durante a 

rodada da Série A, no jogo entre Cagliari e Milan, houve a ocorrência de cânticos racistas contra 

o goleiro francês Mike Maignan e o zagueiro inglês Fikayo Tomori. O fato desencadeou uma 

discussão pesada no término da partida e levou à investigação da Federação Italiana de Futebol. 

Ainda não foram descobertos os autores, tampouco nenhuma punição foi aplicada.100 

Diante desses casos e de tantos outros, é perceptível a recorrência do racismo por 

jogadores, presidentes de clubes e até mesmo torcedores. Contudo, soluções como multas e 

restrições da torcida nos estádios ainda se mostram ineficazes no real combate ao racismo, 

demonstrando que medidas como essas são brandas diante da gravidade e dos impactos que o 

racismo traz a sociedade. 

 

3.3 CASOS IMPORTANTES E EVOLUÇÃO DO COMBATE AO RACISMO NO BRASIL 

 

 
99 LANCE. Fifa diz que tomará 'ações adequadas' após racismo no jogo entre Hungria e Inglaterra; Gareth 

também reclama. Disponível em: https://www.lance.com.br/futebol-internacional/fifa-diz-que-tomara-acoes-

adequadas-apos-racismo-jogo-entre-hungria-inglaterra-gareth-reclama.html. Acesso em: 22 abr. 2022. 
100 OBSERVATÓRIO DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO FUTEBOL. Federação Italiana abre investigação 

por racismo contra Maignan e Tomori. Disponível em: https://observatorioracialfutebol.com.br/federacao-

italiana-abre-investigacao-por-racismo-contra-maignan-e-tomori/. Acesso em: 24 mar. 2022. 
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É inegável a grande contribuição que os povos vindos de África exerceram e que 

continuam a exercer na cultura brasileira. Dessa maneira, no que se refere ao futebol, esporte 

mais popular do Brasil e aquele que mais reflete a identidade nacional, tal panorama não poderia 

ser diferente. 

Surgido na Inglaterra, o futebol chegou ao Brasil no final do século XIX. Foi trazido 

por estudantes da alta sociedade brasileira que retornavam ao país após temporada de estudos 

no Reino Unido e, a exemplo dos precursores Charles Miller101,102 e Oscar Cox,103,104 a prática 

futebolística era elitizada, exercida apenas por jovens de famílias abastadas.105 

Como forma de conservar o referenciado esporte nas camadas mais privilegiadas do 

corpo social, foram adotadas inúmeras estratégias para que não fosse massificado. Em vista 

disso, diversos clubes construíam colossais barreiras sociais e econômicas, como o pagamento 

de altas mensalidades, para que os esportistas fossem aceitos em seus quadros, servindo assim 

para excluir, praticantes de origem humilde, de maioria negra. No entanto, na contramão desse 

cenário racista e excludente, equipes como a Ponte Preta (SP), Bangu (RJ) e o Vasco da Gama 

(RJ) foram fundamentais para a inserção de jogadores negros no jogo com a “bola no pé”.106 

Diante do exposto, menciona-se como modelo de integração de sujeitos de pele escura 

à atividade futebolística a Associação Atlética Ponte Preta, de Campinas (SP). A instituição é, 

hoje, reconhecida como a primeira do futebol a aceitar desportistas negros em seu elenco. Além 

disso, o clube tem entre os seus fundadores pessoas negras.107 

 
101 Charles Miller (São Paulo, 24 de novembro de 1874 - 30 de junho de 1953), filho de pai escocês e mãe 

brasileira, foi educado na Inglaterra, país em que conheceu o futebol. Ao retornar ao Brasil após temporada de 

estudos na Europa, trouxe consigo um livro de regras do futebol, duas bolas, uma bomba de ar, um par de 

chuteiras e duas camisas de times que apoiara. Dessa forma, Charles ficou conhecido como precursor da prática 

futebolística no Brasil, inclusive atuando como organizador da primeira partida de futebol oficial do Brasil em 

14 de abril de 1895, entre os times do The São Paulo Railway e do The GasWorks Team. O Railway venceu a 

partida por 4 a 2. 
102 OGOL. Charles Miller, o pai do futebol brasileiro. Disponível em: 

https://www.ogol.com.br/text.php?id=11774. Acesso em: 21 abr. 2022. 
103 Oscar Cox (Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1880 - França, 6 de outubro de 1931), considerado um dos 

precursores do futebol no Brasil, principalmente no Rio de janeiro, à época dominado pela prática do remo. Cox, 

após conhecer o futebol durante o período em que estudava na Suíça, passou a trazer ao Brasil diversos materiais 

futebolísticos da Inglaterra, como bolas e equipamentos esportivos diversos. Além de jogador, foi fundador e 

primeiro presidente do Fluminense Football Club. 
104 FLUMINENSE FC. Há 142 anos, nascia Oscar Cox. Disponível em: 

https://www.fluminense.com.br/noticia/ha-142-anos-nascia-oscar-cox. Acesso em: 21 abr. 2022. 
105 FILHO, Mário. O Negro no Futebol Brasileiro. 5ª Edição, 2010. Rio de Janeiro: Editora Mauad. 
106 CARVALHO, Marcelo Medeiros. O negro no futebol brasileiro: inserção e racismo. Disponível em: 

https://esportes.yahoo.com/noticias/o-negro-no-futebol-brasileiro-insercao-e-racismo-170018678.html. Acesso 

em: 21 mar. 2022. 
107 CARVALHO, Marcelo Medeiros. O negro no futebol brasileiro: inserção e racismo. Disponível em: 

https://esportes.yahoo.com/noticias/o-negro-no-futebol-brasileiro-insercao-e-racismo-170018678.html. Acesso 

em: 21 mar. 2022. 
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Figura 04: Integrantes do Ponte Preta em 1912, durante o campeonato da Liga Operária. 

Desde a sua fundação, a equipe já contava com negros em diversos setores da entidade. 

 

Fonte: Yahoo! Esportes108 

 

Da mesma forma, outra organização a abraçar a adição de indivíduos não brancos ao 

futebol foi o Bangu Athletic Club. Conforme Mário Filho no clássico e essencial “O Negro no 

Futebol Brasileiro” de 1947, a equipe do subúrbio do Rio de Janeiro foi pioneira ao convocar 

um desportista negro em 1905. Esse atleta chamava-se Francisco Carregal, simples tecelão da 

Companhia Progresso Industrial do Brasil, filho de pai português, branco, e mãe preta, 

brasileira.109 Carregal é considerado o primeiro negro a jogar futebol no Brasil.110 

Tal atitude da agremiação banguense não escapou à represália, tanto que em 1907, a 

Liga Metropolitana de Football, organizadora do Campeonato Carioca, proibiu a inscrição de 

pessoas negras como atletas amadores da prática do esporte bretão. Diante do ultimato da 

federação estadual, o alvirrubro decidiu não mais participar das competições estaduais e optou 

pela saída da associação carioca.111 

 
108 CARVALHO, Marcelo Medeiros. O negro no futebol brasileiro: inserção e racismo. Disponível em: 

https://esportes.yahoo.com/noticias/o-negro-no-futebol-brasileiro-insercao-e-racismo-170018678.html. Acesso 

em: 21 mar. 2022. 
109 FILHO, Mário. O Negro no Futebol Brasileiro. 5ª Edição, 2010. Rio de Janeiro: Editora Mauad. 
110 BANGU ATLÉTICO CLUBE. Dia de #BANGU118ANOS. Disponível em: https://www.bangu-

ac.com.br/dia-de-bangu118anos/. Acesso em: 21 abr. 2022. 
111 CARVALHO, Marcelo Medeiros. O negro no futebol brasileiro: inserção e racismo. Disponível em: 

https://esportes.yahoo.com/noticias/o-negro-no-futebol-brasileiro-insercao-e-racismo-170018678.html. Acesso 

em: 21 mar. 2022. 
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Cabe reconhecer à luta antirracista do Bangu, outra imensa realização. Diferentemente 

de outros clubes do Rio de Janeiro, a entidade não separava sua torcida nos dias de jogos com 

base em critérios sociais e de raça. Em grande parte dos campos era reservado um setor, 

principalmente camarotes, para que brancos privilegiados financeiramente pudessem apreciar 

as partidas, enquanto as arquibancadas eram o setor especificamente destinado aos pobres, 

espaço esse que passaria a se chamar de geral. No campo do Bangu, tal separação era 

inexistente.112 

Paralelamente, quando se trata de condutas contrárias ao racismo, torna-se de suma 

importância citar o Clube de Regatas Vasco da Gama (fundado em 21 de agosto de 1898) por 

sua história de resistência. O time carioca contribuiu de maneira crucial com a inserção de 

negros ao ambiente futebolístico. Nesse contexto, já em 1904, 16 anos após a abolição da 

escravatura, o clube carioca proclamou como seu presidente, o negro Cândido José de 

Araújo,113 o qual teve grande papel na introdução de atletas não brancos à esquadra.114 

O apoio do Vasco em busca de um ambiente mais diverso causava irritação nas equipes 

elitistas que desejavam que a estrutura de exclusão permanecesse intacta. O ápice desse 

descontentamento veio após a conquista vascaína do Campeonato Carioca de 1923 com um 

elenco composto predominantemente por atletas negros.115 

Após a vitória do torneio pelo clube cruzmaltino, entidades, à época, classistas como 

o Flamengo, Fluminense, América e Botafogo criaram a Associação Metropolitana de Esportes 

Atléticos (AMEA). Por conseguinte, uma das exigências para a participação na supracitada 

associação era que os clubes participantes possuíssem estádio próprio, o que não era o caso da 

equipe vascaína. Além disso, a agremiação exigiu que o Vasco demitisse 12 jogadores de 

origem humilde, sendo todos eles de origem negra e operária.116 

 

Figura 05: Equipe do Vasco da Gama campeã do Campeonato Carioca de 1935 

 
112 CARVALHO, Marcelo Medeiros. O negro no futebol brasileiro: inserção e racismo. Disponível em: 

https://esportes.yahoo.com/noticias/o-negro-no-futebol-brasileiro-insercao-e-racismo-170018678.html. Acesso 

em: 21 mar. 2022. 
113 GLOBOESPORTE. Local onde Vasco foi fundado recebe nome do primeiro presidente negro do clube. 

Disponível em: https://ge.globo.com/blogs/memoria-ec/post/2020/09/25/local-onde-vasco-foi-fundado-recebe-

nome-do-primeiro-presidente-negro-do-clube.ghtml. Acesso em: 21 abr. 2022. 
114 CARVALHO, Marcelo Medeiros. O negro no futebol brasileiro: inserção e racismo. Disponível em: 

https://esportes.yahoo.com/noticias/o-negro-no-futebol-brasileiro-insercao-e-racismo-170018678.html. Acesso 

em: 21 mar. 2022. 
115 VASCO DA GAMA. 1924 – A resposta histórica. Disponível em: https://vasco.com.br/conteudo/1924-a-

resposta-historica/. Acesso em: 22 mar. 2022. 
116 Ibidem. 
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Fonte: Arquivo Clube de Regatas Vasco da Gama/ Reprodução El País117 

 

Essa imposição foi contundentemente desprezada pelos vascaínos que rejeitaram 

participação na nova liga, por meio do documento denominado Resposta Histórica, reforçando 

que o caráter da rejeição era completamente movido pela exclusão dos atletas negros. Todavia, 

envolta a uma postura firme e obstinada, em 1925, o Vasco, finalmente, teve sua entrada 

aprovada na AMEA com os mesmos direitos dos demais partícipes. 

Vale destacar que, com vários obstáculos impostos pelos times de elite e a proibição 

pelas ligas da inscrição de atletas “de cor”, era comum o surgimento de associações alternativas 

que agrupavam times formados por pessoas em sua maioria negras. Esse fenômeno foi 

observado em diversas regiões do Brasil, a exemplo da Liga Suburbana de Futebol, no Rio de 

Janeiro; a Liga Nacional de Futebol Porto-Alegrense, no Rio Grande do Sul, que ficou popular 

com o nome depreciativo “Liga dos Canelas Pretas” ou da “Canela Preta” e a Liga Brasileira 

de Desportos Terrestres, pejorativamente chamada de “Liga dos Pretinhos”, na Bahia.118 

Faz-se importante acrescentar que o desejo de perpetuar o arcabouço racista e 

aristocrata no futebol não partia somente das organizações particulares. Assim sendo, em 1917, 

o Diário Oficial do Rio de Janeiro lançou a chamada Lei do Amadorismo, que proibia o registro 

 
117 VASCO DA GAMA. 1924 – A resposta histórica. Disponível em: https://vasco.com.br/conteudo/1924-a-

resposta-historica/. Acesso em: 22 mar. 2022. 
118 CARVALHO, Marcelo Medeiros. O negro no futebol brasileiro: inserção e racismo. Disponível em: 

https://esportes.yahoo.com/noticias/o-negro-no-futebol-brasileiro-insercao-e-racismo-170018678.html. Acesso 

em: 21 mar. 2022. 
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de atletas que fossem analfabetos e/ou exercessem atividades braçais, além de outras ocupações 

executadas por pessoas de origem modesta.119 

 

Figura 06: Carta da Resposta Histórica, publicada em 7 de abril de 1924. 

 

Fonte: Observatório Racial do Futebol Brasileiro120 

 

 
119 CARVALHO, Marcelo Medeiros. O negro no futebol brasileiro: inserção e racismo. Disponível em: 

https://esportes.yahoo.com/noticias/o-negro-no-futebol-brasileiro-insercao-e-racismo-170018678.html. Acesso 

em: 21 mar. 2022. 
120 OBSERVATÓRIO RACIAL DO FUTEBOL BRASILEIRO. Resposta histórica: Vasco da Gama. 

Disponível em: https://observatorioracialfutebol.com.br/wp-content/uploads/2019/03/Carta_resposta_Vasco.jpg. 

Acesso em: 22 mar. 2022. 
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Seguindo essa dinâmica, em 1921, o então Presidente da República, Epitácio Pessoa, 

em reunião com a Confederação Brasileira de Desportos (CBD), solicitou que apenas jogadores 

brancos fossem convocados para a seleção brasileira de futebol para a disputa do Campeonato 

Sul-Americano (atual Copa América) como forma de preservar a imagem do Brasil no exterior. 

Essa solicitação do dirigente do país veio após sucessivas derrotas do time nacional no Sul-

Americano de 1920 e teve como estopim os ataques racistas que a seleção sofreu ao disputar 

um amistoso contra a Argentina em Buenos Aires, naquele mesmo ano.121 

A intolerância racial sofrida em território portenho fez com que alguns jogadores da 

seleção brasileira se recusassem a jogar. De acordo com Marcelo Carvalho, do Observatório da 

Discriminação Racial no Futebol, essa foi a primeira atitude tomada por atletas do futebol 

brasileiro contra o racismo. De qualquer modo, o jogo aconteceu e a seleção foi derrotada pelos 

argentinos por 3 a 1.122 

Apesar do então Presidente ter sempre negado o famigerado pedido de exclusão negra 

da seleção, coincidência ou não, no Sul-Americano de 1921 foram requisitados apenas 

jogadores brancos, ficando de fora, inclusive, o excepcional jogador de pele escura e primeiro 

ídolo do futebol brasileiro, Arthur Friedenreich. Consequentemente, mais uma vez, o time 

brasileiro não conseguiu vencer o campeonato.123 

As interferências, como a orquestrada pelo Presidente Epitácio Pessoa, foram 

essenciais para mostrar imediatamente que o futebol sem a presença negra descaracterizava o 

envolvente jogo brasileiro. Assim, tornou-se impensável o sucesso de uma equipe sem a 

participação afrodescendente. Dessa forma, diante da deficiente condição técnica formada por 

uma equipe só de brancos, em 1922 a CBD voltou a convocar pessoas negras para integrar a 

seleção brasileira de futebol. Portanto, com uma equipe mais diversa, o Brasil venceu o 

campeonato Sul-Americano de 1922 jogando em casa e conquistando assim o bicampeonato da 

competição.124 

Nesse processo de popularização e inserção da população negra na prática do futebol 

ressalta-se também a importância da profissionalização do esporte. Antes, a atividade esportiva 

possuía status de amadora e tinha como objetivo maior o lazer, em um cenário que os jogadores 

ficavam impedidos de receber remuneração no exercício futebolístico. Essa condição era 
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extremamente prejudicial aos desportistas negros que não podiam se dedicar inteiramente ao 

esporte e precisavam buscar sustento em outras ocupações.125 

Por intermédio da qualificação e consequente retribuição pecuniária, o esporte que já 

era bastante popular, passou a atrair cada vez mais participantes, sobretudo negros, que viam 

na atividade desportiva uma maneira factível de sair da miséria e ascender socialmente.126 

Nos anos que se seguiram a introdução de atletas negros no futebol, houve bastante 

progresso, porém o racismo continua a ser uma ferida aberta. Apesar de todos os esforços 

adotados pela FIFA nos últimos anos, por intermédio de seus códigos disciplinares para 

combater a discriminação racial nas quatros linhas do campo, tais ações ainda se mostram 

insuficientes levando-se em consideração os inúmeros casos de preconceito que ocorrem no 

desporto hodiernamente. Nesse panorama, o Brasil não foge à regra.  

Isso posto, apesar dos perceptíveis avanços de combate ao racismo no futebol nacional, 

muito ainda precisa ser feito. Analisando-se os casos de crimes ligados à raça nos campeonatos 

no Brasil, percebe-se que a denúncia por si só, apesar de primordial, se mostrará pouco eficaz 

se não vier acompanhada de investigações eficientes e punições exemplares.127 

Desse modo, para se ter uma noção do grande desafio, de acordo com o relato do 

diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho, em audiência 

pública na Câmara dos Deputados, promovida pelas comissões do Esporte e de Direitos 

Humanos, em 16 de novembro de 2021, desde 2014 foram computadas mais de 200 acusações 

de cunho racial. No entanto, somente 40% chegam aos tribunais e, desse número, apenas 60% 

geram punições aos infratores.128 

À vista disso, elenca-se a seguir casos emblemáticos de racismo ocorridos no futebol 

brasileiro nos últimos anos e, que apesar da comoção da opinião pública, tiveram desfechos 

decepcionantes ou terminaram em resultados pouco efetivos. 

O caso inicial a ser abordado é o Caso Grafite e Desábato. No ano de 2005, em partida 

válida pela Copa Libertadores da América entre o São Paulo (BR) e o clube Quilmes (AR), no 

Estádio do Morumbi, o zagueiro argentino Leandro Desábato foi preso por ato racista contra o 
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atacante brasileiro Grafite. Além de passar dois dias na prisão, o argentino teve que pagar R$10 

mil de multa. Para o delegado responsável pelo caso, Osvaldo Nico Gonçalves, foi o primeiro 

caso de racismo no futebol, no Brasil, em que atitudes foram tomadas. Meses após o ocorrido, 

o jogador brasileiro optou por desistir da queixa e o caso foi concluído.129 

Ainda em 2005, houve outro caso de discriminação no Brasil, agora com o volante 

Tinga, em que o time de futebol Juventude de Caxias do Sul (RS), foi o primeiro clube brasileiro 

a ser punido por racismo. A equipe gaúcha foi multada em R$200 mil e perdeu o mando de 

campo de duas partidas, em decisão unânime do Superior Tribunal de Justiça Desportiva 

(STJD). Consoante súmula de Alício Pena Júnior, árbitro da partida, a torcida da agremiação 

gaúcha imitava primatas todas as vezes que o jogador Tinga, na época atleta do Internacional 

(RS), tocava na bola.130 

O racismo no Brasil afetou até membros da arbitragem, como visto no jogo entre 

Esportivo (RS) e Veranópolis (RS), pelo Campeonato Gaúcho, em 2014, em que o árbitro 

Márcio Chagas se deparou com seu carro amassado e rodeado de bananas. Ademais, conforme 

a vítima, durante a partida, a torcida do time mandante (Esportivo) entoou diversos insultos 

racistas. Pelo ocorrido, o Esportivo foi penalizado com a perda de nove pontos no campeonato, 

três mandos de campo e multa de R$30 mil. Posteriormente, o clube da cidade de Bento 

Gonçalves (RS) recorreu à decisão e o STJD alterou a perda de pontos de nove para três e 

ampliou a multa para R$60 mil.131  

Outro acontecimento de grande repercussão foi a situação envolvendo o atleta Aranha, 

do Santos. Em jogo da Copa do Brasil de 2014 entre Santos (SP) e Grêmio (RS), o goleiro do 

clube santista foi alvo de ofensas raciais pelos torcedores do time adversário. Em determinado 

momento da partida, câmeras da emissora esportiva ESPN flagraram uma torcedora e diversos 

homens proferindo injúrias racistas e simulando sons e gestos simiescos. Após o episódio, que 

teve grande cobertura na mídia nacional e internacional, a equipe gremista foi punida pelo STJD 

com a eliminação da competição, a perda de três pontos e multa no valor de R$54 mil.132 
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Um dos casos mais recentes envolve o jogador Celsinho, então meio campo do 

Londrina. Em partida entre o Londrina (PR) e o Brusque (SC), válida pela Série B do 

Campeonato Brasileiro de 2021, o presidente do conselho deliberativo da entidade catarinense 

ofendeu o meia Celsinho com o seguinte dizer: "Vai cortar esse cabelo, seu cachopa de abelha”. 

Ainda de acordo com Celsinho, o integrante do Brusque o teria chamado de “macaco”. 

Outrossim, depois do episódio, o time paranaense divulgou um vídeo em que é possível ouvir 

a palavra “macaco”.133 

 

Figura 07: Celsinho (jogador ajoelhado), vítima de racismo, faz gesto antirracista em jogo. 

 

Fonte: Isaac Fontana/FramePhoto/Gazeta Press. Reprodução ESPN.134 

 

Para dar contornos ainda piores a situação, a equipe brusquense, em um primeiro 

momento se pronunciou afirmando que com a denúncia de racismo, a vítima estaria se 

aproveitando do ocorrido. Mais tarde, o Brusque lançou nova nota retratando-se pelo primeiro 

comunicado e desculpando-se com o jogador do Londrina.135 Diante dos fatos, o Brusque foi 

penalizado pelo STJD com a redução de três pontos no torneio e multa de R$60 mil. 
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Similarmente, o membro da equipe e autor do crime, Júlio Antônio Petermann, foi punido com 

uma multa de R$30 mil e suspenso por 360 dias.136 

Contudo, após recurso do time do Brusque, o STJD devolveu os três pontos 

anteriormente retirados da equipe, tirando-os assim da zona de rebaixamento. O tribunal decidiu 

manter a condenação pecuniária tanto da instituição como de seu dirigente, além da suspensão 

deste.137 

Verificando-se os diversos casos de racismo ocorridos ao longo dos anos nos gramados 

brasileiros e suas consequências, observa-se que, apesar dos evidentes avanços, muito ainda 

precisa ser feito. A FIFA, hodiernamente, tem realizado diversas ações de conscientização e 

elaborado protocolos por intermédio de seu Estatuto e Código de Ética, com o objetivo de 

extirpar o preconceito racial no esporte. No entanto, essas intervenções têm se mostrado inócuas 

e insuficientes. Vale salientar também, a grande responsabilidade que possuem as 

confederações locais, o que no caso do Brasil, deve ser direcionado à Confederação Brasileira 

de Futebol (CBF). 

Ademais, é imprescindível que a organização máxima do futebol, a FIFA, intensifique 

com mais fervor campanhas de informação e regulamentos mais rigorosos no combate ao 

racismo. É fundamental também, que além dos esforços das entidades esportivas oficiais, a 

causa possa contar com o engajamento das confederações, clubes, torcedores, patrocinadores, 

judiciário, imprensa e a população em geral no enfrentamento dessa chaga. 

 

3.4 HISTÓRICO DAS NORMATIZAÇÕES CONTRA O RACISMO 

 

Tal como a abordagem histórica sobre o racismo, também é importante discutir sobre 

o surgimento e evolução das normatizações – especialmente provenientes da FIFA – que 

versem sobre o combate ao racismo dentro do ambiente futebolístico.  

O primeiro instrumento normativo organizado pela FIFA sobre a problemática da 

discriminação no esporte foi a resolução elaborada pelo Congresso da FIFA de 1960138, sendo 
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criada em resposta ao regime do apartheid implementado na África do Sul e a Football 

Association of Southern Africa (FASA – Associação de Futebol da África do Sul), federação 

sul-africana de futebol racialmente segregada. Dessa forma, tal resolução buscou combater a 

discriminação feita pelas Associações Nacionais de Futebol da seguinte maneira: “A 

Associação Nacional deve estar aberta para todos que pratiquem futebol em seu país [...] sem 

nenhuma discriminação racial, religiosa ou política”.139 

Ademais, a FIFA também impôs o limite de um ano para que a FASA adotasse a 

resolução antidiscriminação. Entretanto, após a falha da federação sul-africana em eliminar as 

políticas segregacionistas, a FIFA anunciou – em 1961 – a suspensão da FASA, impedindo a 

participação desta em torneios internacionais. Somente em 1992, com a progressão das 

negociações políticas para o fim do apartheid, a recém-criada South African Football 

Association (SAFA – Associação de Futebol Sul-Africana), nova federação sul-africana de 

futebol não segregada, que a FIFA suspendeu a sanção e reintegrou a África do Sul como 

membro efetivo da organização.140 

Nessa seara, em 1962, dois anos após a adoção da referida resolução pelo Congresso 

da FIFA, foi incluído – no Artigo 2 do Estatuto da FIFA – um novo parágrafo que buscou 

condenar, diretamente, toda e qualquer forma de discriminação dentro do esporte, tendo o 

seguinte teor: “Os Objetivos das Federações são: [...] prevenir discriminação racial, religiosa 

ou política ou qualquer distinção entre jogadores, de qualquer status, seja amador, não amador 

ou profissional”.141 

Posteriormente, foi realizado em Buenos Aires – no ano de 2001 – a Conferência da 

FIFA Contra o Racismo, na qual foi aprovada uma resolução para combater o racismo dentro 

do ambiente futebolístico. Ademais, nesta conferência também foi aprovado a criação do FIFA 

Anti-Discrimination Days (Dias Antidiscriminação), idealizados como datas internacionais 
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para combater o racismo dentro do futebol, celebrados durante as competições organizadas pela 

associação.142 

Em 2002, o 53º Congresso da Federação Internacional de Futebol anunciou a criação 

do Código Disciplinar da FIFA. Instrumento legal que, pela primeira vez, estabeleceu sanções 

para jogadores, espectadores, árbitros ou qualquer pessoa que cometa atos racistas ou 

discriminatórios, incluindo punições aos clubes coniventes com tais práticas. Presente no Art. 

54 do referido Código, tais sanções representam a primeira vez em que a FIFA buscou punir, 

diretamente, os envolvidos em atos racistas no ambiente futebolístico, sendo feita nos seguintes 

termos.143 

 

Qualquer um que publicamente desrespeite, discrimine ou denigra alguém de forma 

difamatória pela raça, cor, língua, religião ou origem étnica será sujeito a suspensão 

por, pelo menos, 5 (cinco) partidas de qualquer nível. A organização também proibirá 

a entrada deste dentro de qualquer estádio e uma multa de, pelo menos, CHF 15.000. 

Qualquer espectador que cometa tal infringimento será sujeito ao banimento, por dois 

anos, dos estádios. 

Se os espectadores utilizam banners com slogans racistas numa partida, o corpo irá 

sancionar a Associação Nacional ou clube apoiados por tais espectadores com uma 

multa de, pelo menos, CHF 30.000, além de forçá-lo a jogar a próxima partida 

internacional sem torcedores. 
 

Em 2004, dois anos após a criação do Código Disciplinar, o 54º Congresso da FIFA 

aprovou o recém-criado Artigo 3 do Estatuto da organização. Endurecendo a posição da 

organização sobre o combate à discriminação dentro do esporte, punindo os responsáveis por 

tais atos com a suspensão ou expulsão da FIFA.144 

Nos anos seguintes, a FIFA ampliou o escopo das suas políticas antidiscriminação, 

exemplo disso foi a criação do Código de Ética da organização, tendo como objetivo coibir atos 

de preconceito por parte de seus oficiais. Com isso, a proibição de práticas discriminatórias 
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passou a abranger todos os aspectos da comunidade futebolística, abrangendo desde o 

espectador até os dirigentes da Federação Internacional de Futebol.145 

Ainda no âmbito da FIFA, em março de 2013 foi criada a Força Tarefa da FIFA Contra 

Racismo e Discriminação, sendo composta por especialistas de todo o globo para o 

desenvolvimento de soluções concretas para combater a discriminação no futebol. Como 

exemplo das medidas propostas pela força tarefa temos: a campanha “Say No To Racism” (Diga 

Não ao Racismo), a criação do Guia de Boas Práticas da FIFA sobre Diversidade e 

Discriminação, o Sistema Antidiscriminação da FIFA, o FIFA Diversity Award (Prêmio de 

Diversidade da FIFA), dentre outras medidas.146 

Criado em 2016, o FIFA Diversity Award (Prêmio de Diversidade da FIFA) busca 

reconhecer organizações, iniciativas ou personalidades futebolísticas que atuem na promoção 

da diversidade e antidiscriminação no futebol, num nível nacional ou internacional. Foram 

agraciados com esta premiação os projetos: Slum Soccer (Futebol Favela - Índia), Soccer 

Without Borders (Futebol Sem Fronteiras - EUA, Nicarágua e Uganda) e o Horn of Africa 

Development Initiative (Iniciativa de Desenvolvimento do Chifre da África - Quênia).147 

No âmbito interno dos Estados, o país pioneiro na criação de um instrumento legal 

específico para punir práticas racistas dentro do ambiente futebolístico foi o Reino Unido, por 

meio do Football (Offences) Act of 1991 (Atos de Ofensas do Futebol de 1991). Neste ato, 

aplicável à Inglaterra e ao País de Gales, fora proibida a utilização de gritos ou cantos de 

natureza racistas – seja por um torcedor individual ou por um grupo – antes, durante e depois 

de partidas de futebol.148 

Outro país de relevância para o universo futebolístico e com histórico de produções 

legislativas contra o racismo no futebol é o Brasil. Mais comum dentro dos estádios, a conduta 

da injúria racial fora estabelecida pela Lei nº 9.459/1997, aplicada nos casos em que a injúria 

consiste na utilização de elementos discriminatórios referentes a raça, cor, etnia, religião ou 
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origem. Mesmo não sendo específico ao esporte, tal instrumento legal representou um avanço 

na responsabilização pela realização de tais condutas nos estádios.149 

Já no âmbito do Direito Desportivo brasileiro, somente em 2009, por meio da 

Resolução nº 29/2009 do Conselho Nacional do Esporte, que incluiu o Art. 243-G no Código 

Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), tornando a prática de ato discriminatório relacionado 

ao preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou 

portadora de deficiência uma infração, punível com suspensão e multa. Dessa forma, os atos 

racistas praticados dentro de estádios passaram a também finalmente serem punidos como atos 

discriminatórios e não como “desordens em sua praça de desporto”, pela Justiça Desportiva 

brasileira.150 

 

3.5 SITUAÇÃO PRESENTE DO COMBATE AO RACISMO 

 

Atualmente o combate à discriminação, especialmente de raça e etnia, pela FIFA em 

suas competições é realizado observando uma série de procedimentos que visam desde impedir 

que tais comportamentos ocorram, pará-los durante o curso de uma partida e, posteriormente, 

punir os participantes desses atos. 

A partir da Copa das Confederações de 2017, passaram a ser realizados anúncios 

preventivos antes do início de cada partida, buscando conscientizar o público sobre a política 

de zero-tolerância para comportamentos discriminatórios. Essa medida continuou a ser aplicada 

para todas as competições organizadas pela FIFA. Além disso, a organização também adota, no 

caso de incidentes discriminatórios, o procedimento de três etapas, que deve ser utilizado de 

forma imediata pela arbitragem.  

A primeira destas etapas, consiste na pausa da partida e na realização de um anúncio 

público para que o comportamento discriminatório cesse.151 Caso não surta efeito, o árbitro 

pode suspender a partida até segunda ordem, ordenando que os jogadores retornem aos 

vestiários até que a prática racista seja encerrada. E, por fim, caso as medidas anteriores não 

surtam efeito, ordenar o fim da partida – seguido de um comunicado para explicar a situação. 

 
149 LEGISLATION.GOV.UK. Football (Offences) Act 1991. Disponível em: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/19?view=extent. Acesso em: 10 mar. 2022. 
150 BRASIL. LEI Nº 9.459, DE 13 DE MAIO DE 1997. Altera os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de 

janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, e acrescenta parágrafo 

ao art. 140 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9459.htm. Acesso em: 9 mar. 2022. 
151 CBF. Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Disponível em: 

https://conteudo.cbf.com.br/cdn/201507/20150709151309_0.pdf. Acesso em: 8 mar. 2022. 
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Além de ser usado pela FIFA, também é recomendado que tais medidas sejam adotadas 

por todas as Associações Nacionais, ligas, clubes e corpos disciplinares membros da FIFA, 

buscando a criação de um procedimento único a ser adotado, em escala global, nos casos de 

discriminação.152 

As medidas preventivas são colocadas em prática antes mesmo do apito inicial, 

impedindo a entrada de torcedores com objetos ou placas discriminatórias nas dependências do 

estádio. Além disso, a FIFA, a partir de 2013, iniciou a introdução de observadores 

antidiscriminação, que tem a função de reportar atos discriminatórios ocorridos nos estádios.153 

Além dessas medidas, um dos pilares da estratégia da FIFA de combate ao racismo 

dentro do futebol é a educação. Inicialmente, os clubes e associações, durante o processo de 

desenvolvimento sócio-esportivo do atleta, devem contribuir com a promoção de diversidade e 

o fim da discriminação, incluindo a utilização de embaixadores em treinamentos especiais 

focados nessa temática. 154 

No ambiente profissional, a FIFA recomenda a utilização de práticas com 

especialistas, incluindo seminários sobre a história do clube ou Associação Nacional acerca da 

diversidade ao longo da história desta, promovendo a formação de jogadores que atuem 

ativamente no combate ao preconceito dentro do esporte. Além disso, estes treinamentos 

também são realizados para os comissários das partidas e funcionários presentes nos jogos de 

competições internacionais.155 

Outro método utilizado é a realização de projetos educacionais e campanhas, que 

podem acontecer em parcerias com outras organizações, como: workshops, painéis de 

discussão, seminários, intercâmbio internacional de jovens, projetos de vídeo e exibições. A 

mais famosa dentre essas medidas é a campanha Say No To Racism (Diga Não ao Racismo), 

iniciada na semifinal da Copa das Confederações de 2005 e consiste na apresentação de faixas, 

placas de publicidade, banners, anúncios e vídeos apresentados nos estádios.156 

 

 
152 FIFA. Circular no. 1682. Disponível em: 

https://digitalhub.fifa.com/m/20dc9a5c0c772ec5/original/sn7trsj9kkrbufhobcx2-pdf.pdf. Acesso em: 14 mar. 

2022. 
153 FIFA. FIFA Good Practice Guide on Diversity and Anti-Discrimination. Disponível em: 

https://digitalhub.fifa.com/m/6363f7dc616ff877/original/wg4ub76pezwcnxsaoj98-pdf.pdf. Acesso em: 15 mar. 

2022. 
154 Ibidem. 
155 Ibidem. 
156 FIFA. FIFA Good Practice Guide on Diversity and Anti-Discrimination. Disponível em: 

https://digitalhub.fifa.com/m/6363f7dc616ff877/original/wg4ub76pezwcnxsaoj98-pdf.pdf. Acesso em: 15 mar. 

2022. 
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Figura 08: Campanha Say No To Racism realizada na 

Copa do Mundo de 2014, na partida entre Brasil x Colômbia. 

 

FONTE: Observatório Racial do Futebol157 

 

Para este fim, também são utilizados membros da comunidade futebolística ou de 

outros ramos para promover campanhas de conscientização, sendo denominados de 

embaixadores. Figuras públicas que têm a função de aumentar a exposição da discussão sobre 

a inclusão dentro do futebol, incentivando projetos e participando de campanhas organizadas 

pela associação, sendo alguns destes – inclusive – jurados para o Prêmio de Diversidade da 

FIFA.158 

Ainda assim, caso ocorra algum incidente discriminatório, a FIFA orienta que as 

Associações Nacionais ou clubes adotem uma posição assertiva contra a discriminação. 

Ademais, nos incidentes ocorridos em partidas de competições organizadas pela FIFA, o 

Comitê Disciplinar é o órgão judicial responsável por julgar e punir os envolvidos. Caso o 

 
157 OBSERVATÓRIO RACIAL DO FUTEBOL. Say no to hypocrisy: a FIFA e seu inócuo combate ao racismo 

no futebol. Disponível em: https://observatorioracialfutebol.com.br/say-no-to-hypocrisy-a-fifa-e-seu-inocuo-

combate-ao-racismo-no-futebol/. Acesso em: 17 mar. 2022. 
158 FIFA. FIFA Good Practice Guide on Diversity and Anti-Discrimination. Disponível em: 

https://digitalhub.fifa.com/m/6363f7dc616ff877/original/wg4ub76pezwcnxsaoj98-pdf.pdf. Acesso em: 15 mar. 

2022. 



 

 

 
53 

incidente tenha acontecido em competições organizadas pelas Associações Nacionais, cabe a 

estas determinar o órgão responsável por julgar o acontecido.159 

Dessa forma, a aplicação conjunta destas medidas acaba por convergir na busca da 

criação de uma cultura socialmente responsável dentro do ambiente esportivo, ao educar e 

conscientizar a comunidade esportiva – amadora ou profissional – e punir aqueles que, mesmo 

após todos esses esforços, ainda realizem comportamentos discriminatórios nos espaços 

futebolísticos.  

 
159 FIFA. FIFA Good Practice Guide on Diversity and Anti-Discrimination. Disponível em: 

https://digitalhub.fifa.com/m/6363f7dc616ff877/original/wg4ub76pezwcnxsaoj98-pdf.pdf. Acesso em: 15 mar. 

2022. 
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4 TÓPICO B: A INCLUSÃO FEMININA NOS ESPAÇOS E MODALIDADES DO 

FUTEBOL 

 

Os norteadores para se pensar a inclusão feminina partem da premissa de que os 

espaços profissional e lúdico do futebol não foram arquitetados para fins de incorporar a 

presença de mulheres.  

Tal ponto de partida é testemunhado na própria experiência desportiva ampla e, mais 

ainda, no futebol, que permanece carregado de muitos estigmas, cuja narrativa é direcionar essa 

atividade ao homem. À medida que a limitação existe de várias maneiras, torna-se possível 

dividi-la em duas formas, que podem ocorrer de modo internalizado ou externalizado. Assim, 

permite-se a identificação com maior atenção às sub-discriminações englobadas nessas duas 

vertentes.160 

Neste sentido, os obstáculos da frente internalizada podem ser definidos tais quais 

aqueles comportamentos e concepções que desviam a conexão da mulher com o futebol, 

surgindo de maneira estrutural. É visto de modo pouco crítico e como algo realizado de forma 

inconsciente.  

Exemplo disso, apresenta-se por meio de uma das carreiras mais bem sucedidas do 

futebol feminino, a de Marta, na qual a família instigava os meninos – primos da jogadora – 

que tinham interesse pelo esporte a engajarem mais nele, todavia não havia incentivo 

semelhante para ela. Pelo contrário, era comum a acepção de anormalidade para uma mulher 

praticar o esporte. Com efeito, diversos atritos circundaram a relação de Marta com seus 

familiares e, por sua vez, com o futebol.161 

Sobre situações menos específicas, é famoso o senso comum de, ao mentalizar o 

futebol, associá-lo ao masculino. Não à toa, de maneira tardia, até na dimensão dos jogos 

eletrônicos da FIFA, as seleções femininas só foram adicionadas em sua 23ª edição (FIFA 16), 

havendo ainda a inexistência crônica de representação das ligas femininas no próprio jogo. São 

barreiras assim, aparentemente pequenas, porém extremamente ofensivas, que afastam a 

inclusão feminina nesses locais. Logo, é certa a constante necessidade de desconstruir tais 

posturas e mentalidades, a fim de buscar uma maior abertura para o alcance da equidade.162 

 
160 NASCIMENTO, Karine. A verdadeira regra do impedimento. 2ª edição, 2021. Natal: Editora Primeiro 

Lugar. 
161 MUSEU DO FUTEBOL. A História de Marta. Realização: Museu do Futebol. Youtube, 2015 (13min). 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XNI4W7EaHYM. Acesso em: 27 dez. 2021. 
162 EA SPORTS. FIFA 16 - SELEÇÕES NACIONAIS FEMININAS. 2016, Disponível em: 

https://www.easports.com/br/fifa/mulheres. Acesso em: 15 mar. 2022. 
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A segunda forma de limitação, a externalizada, está no preconceito expresso com 

intenção de segregar, vista nos salários discrepantes entre as modalidades, na quantidade menor 

de vagas para as mulheres no mercado de trabalho futebolístico – incluindo jogadoras, técnicas 

e comentaristas.  

O impeditivo é maior no momento em que a carreira é tocada por uma mulher. Ou 

seja, nem Marta, vencedora 6 vezes do prêmio de Melhor Jogadora do Mundo já em 2015 – 

feito inédito entre homens e mulheres à época – conseguiu estar em proporção de visibilidade, 

salarial e de reconhecimento em nenhuma das etapas da profissão em face ao masculino.163 

Em sentido extenso, pode-se ressaltar também que houve tempos nos quais nenhum 

esporte era visto como possibilidade feminina. O primeiro evento dos Jogos Olímpicos da Era 

Moderna, realizado em 1896 em Atenas, foi disputado apenas por atletas do sexo masculino, e 

as mulheres foram relegadas a meras espectadoras das Olimpíadas de Atenas. No entanto, 

apesar de toda essa discriminação sexual, o ingresso feminino no ambiente desportivo foi se 

desenvolvendo gradativamente, de sorte que a imagem do corpo feminino das atletas foi 

rompendo com as barreiras do preconceito e elas foram conquistando o seu espaço no esporte 

competitivo mundial.164 

Portanto, vislumbra-se, em organismos internacionais como a FIFA, que aumentar a 

plataforma de evolução para as oportunidades e para a capacitação das mulheres se faz 

necessário em cenários tais quais o do futebol. Além de meramente correr atrás da bola, busca-

se um posicionamento e abordagem mais firmes com o fito de, também, correr atrás dos atrasos 

na modalidade.165 

 

4.1 RECORTE DE GÊNERO E CONCEITUAÇÃO DE INCLUSÃO FEMININA 

 

De modo geral, um dos rótulos mais comuns nos quais se indica culturalmente e 

antropologicamente futebol e gênero é perpetuar o equívoco de que é um esporte feito só para 

homens. Analisa-se tal misoginia dentro da modalidade como uma das consequências advindas 

do processo de criação de papéis de gênero. Foi certo, por muito tempo, que o local de esportista 

 
163 MUSEU DO FUTEBOL. A História de Marta. Realização: Museu do Futebol. Youtube, 2015 (13min). 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XNI4W7EaHYM. Acesso em: 27 dez. 2021. 
164 Ibidem. 
165 SOARES, Thaís. Mulheres nas Olimpíadas: uma longa trajetória. Disponível em: 

http://nodeoito.com/mulheres-nas-olimpiadas/. Acesso em: 15 mar. 2022. 
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e de jogadora de futebol não estava posto para as mulheres, as quais precisavam de coragem e 

força para conquistar patrocínios e espaços de atuação.166 

Assim, é imprescindível pensar nas mulheres inseridas no esporte, pois, refletir esta 

presença é um jeito de também pensar em projetos mais democratizados. Busca-se evitar 

experiências de vida marcadas por incômodos, desde a infância e adolescência, a fim de que 

elas possam ser blindadas de violências que gerem incompreensões fundamentais. 

Demonstração disso ocorre no fato de que as jovens praticantes do esporte não têm consciência 

do porquê sentem-se envergonhadas ou desinteressadas em jogar futebol quando, ao formar um 

time, terceiros já supõem que elas não tenham capacidade de participação.167 

Tal viés ressalta a importância de se analisar o futebol a partir de recortes como os de 

gênero, os quais se desenvolvem pela diferença de vivências proporcionadas por ser homem, 

mulher, cis ou trans. Até porque, tal recorte permite que se explicitem questões como a 

violência, uma vez que esta existe restrita ao gênero.168 Uma delas, a saber, é o feminicídio, o 

qual evidencia a morte de mulheres simplesmente pelo fato de serem mulheres. Por 

conseguinte, dá-se cabo às restrições mais minuciosas, como a supracitada no futebol, com as 

exclusões femininas nos âmbitos de investimento, de aberturas nas participações dos treinos e 

de credibilidade no esporte.169 

Destarte, a inclusão feminina deve ser muito mais do que apenas inserir as mulheres 

no ambiente futebolístico, mas também de consolidar projetos os quais integrem o futebol 

feminino em todas as suas vertentes, sejam elas profissional, de base ou de apoio. A maior 

problemática reside, portanto, na adequação de políticas para tornar a experiência da mulher 

nos campos sustentados pela FIFA mais sadia, mais igualitária e, acima de tudo, respeitada.170 

 

4.2 HISTÓRICO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NO FUTEBOL 

 

 
166 MUSEU DO FUTEBOL. A História de Marta. Realização: Museu do Futebol. Youtube, 2015 (13min). 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XNI4W7EaHYM. Acesso em: 27 dez. 2021. 
167 RIBEIRO, Djamila. Quem tem medo do feminismo negro? São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 
168 VON HUNTY, Rita.  PAPEL DE GÊNERO. Realização: Tempero Drag.  Rita Von Hunty, Youtube, 2020 

(16min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=c_LfRrBhmWU. Acesso em: 16 mar. 2022. 
169 TV FUTSAL HD. Carregando a bola - A história da melhor do mundo no futsal. Realização: TV Futsal 

HD. Youtube, 2019 (30min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CWBqUTkVZcc&t=1s. 

Acesso em: 28 dez. 2021. 
170 RIBEIRO, Djamila. Quem tem medo do feminismo negro? São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 
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A participação feminina no futebol brasileiro e mundial dentro da história destaca um 

recorte de raça e classe, evidenciando todas as lutas e proibições que as mulheres enfrentaram 

e continuam enfrentando até os dias atuais. 

O futebol feminino, constantemente, não aceito no meio futebolístico desde os 

primórdios do esporte, que data desde o século XIX, historicamente registra pouco estímulo à 

modalidade. Os recortes históricos sobre mulheres no futebol são tão escassos, que por muitas 

vezes, não se consegue compreender o seu início de fato. Há de se salientar, todavia, que a todo 

momento, as diversas lutas femininas estiveram presentes. 

A nível mundial, a primeira partida de futebol feminino reconhecida pela FIFA ocorreu 

no ano de 1885 em Londres, na Inglaterra, que por ser o país que organizou as Regras do Jogo, 

faz sentido em ter sido o pioneiro na modalidade feminina, inclusive existindo relatos de jogos 

que ocorreram ainda no século XVIII.171 

A história da Mulher no futebol nunca demonstrou facilidade. Os primeiros times, 

ainda na Europa, eram constituídos por operárias que por muitas vezes eram desmerecidas pelos 

atos praticados em campo. Faz-se perceptível que sempre as classes menos privilegiadas eram 

maioria nesses meios, em que se demonstra uma luta constante para se solidificar dentro do 

futebol. 

Poucos são os momentos na história em que houve grande participação feminina no 

futebol, sendo estes marcados pela Primeira Grande Guerra, na qual o deslocamento de homens 

para os campos de guerra provocou o esvaziamento dos campos de futebol. Tal cenário deu o 

espaço necessário às mulheres para participar de alguns pequenos torneios na Europa, visando 

ao maior protagonismo no futebol.172 

Presenciar mulheres praticando esportes considerados “masculinos” era motivo de 

críticas pesadas, devido ao gênero das participantes. Observá-las jogando futebol no Brasil no 

início do século passado era considerado “coisa de circo”, sendo tema de escárnio em 

espetáculos circenses, que ironizavam sua presença nos campos. 

Infelizmente, pouco se tem registro da participação feminina nos campos de futebol 

do Brasil, pois este foi um ambiente que desde seu início permanecia como um local 

exclusivamente masculino. Por conseguinte, pode-se perceber que a inserção das mulheres 

 
171 FOOTBALL HISTORY: Winning ways of wedded women. Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20070927185300/http://emagazine.credit-

suisse.com/article/index2.cfm?fuseaction=OpenArticlePrint&aoid=37289&lang=en. Acesso em: 20 mar. 2022. 
172 STEIN, Leandro. Como a Primeira Guerra Mundial ajudou a impulsionar o futebol feminino. 

Disponível em: https://trivela.com.br/inglaterra/como-primeira-guerra-mundial-ajudou-criar-o-futebol-feminino/. 

Acesso em: 20 mar. 2022. 
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nesse ambiente não foi algo simples. O início da participação feminina no futebol no Brasil 

remonta ainda do começo do século passado, em torno da década de 1920, incrivelmente 

demonstrado no estado do Rio Grande do Norte. 

Apesar do Rio Grande do Norte173 não possuir muita relevância nacional em termos 

futebolísticos, no âmbito das lutas femininas sempre foi demonstrada uma posição de 

vanguarda, sendo o estado174 em que primeiramente foi realizado o voto feminino e contou com 

a primeira prefeita mulher da América Latina, entre diversas feministas – como Nísia Floresta175 

– não poderia deixar de ser marcado também pelo início do futebol feminino no país. 

Diante do cenário de notoriedade potiguar176, o natalense que seria o futuro Presidente 

da República, Café Filho, fundou em 1918 o Centro Esportivo Natalense, time feminino177 no 

qual sua futura Primeira Dama atuou como jogadora. Jandira Carvalho de Oliveira Café, esposa 

do ex e único presidente norte-rio-grandense do Brasil, jogou como volante pelo time criado 

por seu marido. 

O Rio Grande do Norte pode ser considerado pioneiro no que tange a participação 

feminina nos desportos, iniciando sua trajetória antes mesmo de estados como Rio de Janeiro e 

São Paulo. Em pesquisa ao Instituto Tavares de Lyra, observou-se que havia a publicação da 

revista “Vida Sportiva” onde agremiações potiguares de remo fundaram times femininos 

orientados pelo Centro Náutico Natalense, tais como o Centro Náutico Feminino de Natal e o 

Clube Náutico Jundiahy, da cidade de Macaíba, oriundos dos anos de 1918.178 

 
173As duas maiores equipes do Rio Grande do Norte são ABC e América-RN, que são consideradas equipes de 

relevância na região Nordeste. Os principais títulos das equipes potiguares são a Copa do Nordeste de 1998 pelo 

América-RN e o título do Campeonato Brasileiro da Série C em 2010 (3ª Divisão) pelo ABC. Quanto às 

campanhas mais importantes registra-se a presença do América-RN na Série A em 1997, 1998 e 2007 e a 

presença das duas equipes na 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro entre as décadas de 2000 e 2010. Por fim, na 

Copa do Brasil, a melhor participação foi a presença nas Quartas de Final, alcançadas por ABC e América-RN 

em 2014 e pelo Baraúnas em 2005. 
174 WARKEN, Júlia. O surpreendente pioneirismo das mulheres do Rio Grande do Norte na política. 

Disponível em: https://claudia.abril.com.br/politica-poder/pioneirismo-mulheres-rio-grande-do-norte-politica/. 

Acesso em: 20 mar. 2022. 
175 MULHER NO BRASIL. Conheça a história da escritora Nísia Floresta. Disponível em: 

https://mulhernobrasil.com.br/musa-do-dia/nisia-floresta/. Acesso em: 20 mar. 2022. 
176 Potiguar é o adjetivo gentílico daquele nascido no estado brasileiro do Rio Grande do Norte. A etimologia da 

palavra remete ao tupi-guarani e significa “comedor de camarão”, sendo este um dos principais ingredientes da 

culinária típica do estado. Ademais, os potiguaras foram a tribo indígena que habitava a região hoje ocupada 

pelos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. 
177 COSTA, Gabriel de Oliveira. Presidente da República, fundador e goleiro: Café Filho e o Alecrim/RN. 

Disponível em: https://ludopedio.org.br/arquibancada/presidente-da-republica-fundador-e-goleiro-cafe-filho-e-o-

alecrim-rn/. Acesso em: 20 mar. 2022. 
178 BONFIM, Aira. 100 anos do futebol feminino no Rio Grande do Norte: histórias de pioneirismo e 

protagonismo esportivo. Disponível em: https://historiadoesporte.wordpress.com/2020/07/27/100-anos-do-

futebol-feminino-no-rio-grande-do-norte-historias-de-pioneirismo-e-protagonismo-esportivo/. Acesso em: 20 

mar. 2022. 
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Existe frequente divergência histórica sobre qual teria sido, de fato, o primeiro time 

exclusivamente feminino do Brasil. A partir de 1915, equipes do Rio de Janeiro exibiam times 

femininos ou parcialmente femininos, como o Villa Isabel F.C.179 Entretanto, os times cariocas 

competiam com jogadores mistos ou com jogos de meninas contra meninos, em eventos aos 

domingos. Já as agremiações potiguares desenvolveram pequenos campeonatos, sendo o 

registro inicial em março de 1920, especificamente o confronto entre Centro Sportivo Natalense 

e o time feminino do ABC. F.C., vencido pelo Centro Sportivo Natalense com o placar de 

12x0.180 

 

Figura 09: Jogadoras do ABC Football Club e Centro Sportivo Natalense em 1920. 

Fonte: Instituto Tavares de Lyra.181 

 

Não obstante todo esse pioneirismo, o Rio Grande do Norte possui outro destaque 

importante, no qual a primeira eleitora, Celina Guimarães, foi a primeira mulher a conduzir 

uma partida de futebol como árbitra. Este fato foi citado em livro, que menciona acerca de sua 

performance em campo.182 

 
179 HISTÓRIA DO FUTEBOL. Villa Izabel Football Club. Disponível em: 

https://historiadofutebol.com/blog/?p=66948. Acesso em: 20 mar. 2022. 
180 BONFIM, Aira. 100 anos do futebol feminino no Rio Grande do Norte: histórias de pioneirismo e 

protagonismo esportivo.  Disponível em: https://historiadoesporte.wordpress.com/2020/07/27/100-anos-do-

futebol-feminino-no-rio-grande-do-norte-historias-de-pioneirismo-e-protagonismo-esportivo. Acesso em: 20 

mar. 2022. 
181 Ibidem. 
182 RIBEIRO, Ramon. Celina Guimarães, de primeira eleitora a árbitra de futebol. Disponível em: 

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/celina-guimara-es-de-primeira-eleitora-a-a-rbitra-de-futebol/451775. 

Acesso em: 20 mar. 2022. 
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A inclusão feminina dentro dos desportos continuou encontrando dificuldades, sendo 

institucionalizadas no ano de 1941 pelo Decreto-Lei 3.199, de 14 de abril de 1941183, pelo 

presidente Getúlio Vargas. A justificativa que se dava para essa proibição da participação 

feminina em qualquer modalidade incompatível com seu gênero, era de que as mulheres não 

seriam fisiologicamente preparadas para competir em atividades consideradas masculinas.184 

A proibição de Vargas perdurou por mais de 40 anos após a sua assinatura, quando o 

decreto teve suas disposições totalmente revogadas no ano de 1983. Todavia, mesmo antes da 

revogação, não intimidadas pela força do decreto, mulheres costumavam praticar o futebol de 

forma clandestina e, por isso, eram muitas vezes ridicularizadas. Em atrações circenses, era 

comum presenciar a prática do futebol feminino, alegando não ser um desporto sério, mas sim 

uma atração de comédia para divertimento e entretenimento do público.185 

Nota-se que desde sempre a inclusão feminina dentro do futebol foi relegada dentro 

dos meios futebolísticos. A ascensão dessa modalidade veio ocorrer somente no final da década 

de 1980 com a regularização dos times profissionais e a Seleção Feminina da CBF.186 

Nas últimas três décadas, é perceptível o crescimento e engajamento da inclusão 

feminina dentro do mundo futebolístico, com a criação e regulamentação de inúmeros times, 

ligas e campeonatos, cada vez mais numerosos. A partir de 2016, uma nova era do futebol vem 

sendo moldada dentro dos campos, com a presença massiva da mulher dentro desse esporte 

sendo notável. 

No ano de 2021 completou-se 30 anos da criação da Copa do Mundo de Futebol 

Feminino, campeonato esse em que a Seleção Brasileira participou em todas as edições187. 

Entretanto, a tentativa de realização de uma competição mundial feminina ocorreu ainda na 

década de 1970, com a participação de apenas sete países (Inglaterra, Dinamarca, Alemanha, 

 
183BRASIL. Decreto-Lei 3.199/1941.  Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-

1949/decreto-lei-3199-14-abril-1941-413238-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 20 mar. 2022. 
184 Ibidem. 
185 BRASIL DE FATO. Os 80 anos do decreto que proibia mulheres nos esportes. Disponível em: 

https://www.brasildefatorj.com.br/2021/04/14/os-80-anos-do-decreto-que-proibia-mulheres-nos-esportes. Acesso 

em: 20 mar. 2022. 
186 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF). CBF celebrará os 30 anos da Primeira Copa do 

Mundo FIFA de Futebol Feminino. Disponível em: https://www.cbf.com.br/selecao-

brasileira/noticias/selecao-feminina/cbf-celebrara-os-30-anos-da-primeira-selecao-brasileira-de-futebol-fem. 

Acesso em: 20 mar. 2022. 
187 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF). CBF celebrará os 30 anos da Primeira Copa do 

Mundo FIFA de Futebol Feminino. Disponível em: https://www.cbf.com.br/selecao-

brasileira/noticias/selecao-feminina/cbf-celebrara-os-30-anos-da-primeira-selecao-brasileira-de-futebol-fem. 

Acesso em: 20 mar. 2022. 
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México, Itália, Áustria e Suíça)188. Somente no ano de 1988 a FIFA considerou a criação de 

uma competição oficial, que só veio a ocorrer de fato no ano de 1991. 

“Da proibição à obrigação, o futebol feminino desafia os clubes brasileiros em 

2019”189. Essa manchete, do jornal El País, sobre a prática futebolística feminina exemplifica 

claramente todo um percurso de dificuldades encontrada pelas mulheres na confirmação da 

participação plena no futebol. Mesmo tendo o fim da proibição em 1983, somente no ano de 

2019 a obrigação, pela CBF, veio ocorrer nos times da série A do Campeonato Brasileiro.190   

Portanto, há de se falar em uma história que é escrita a cada dia, haja em vista o 

crescimento vertiginoso que está havendo com o futebol feminino, não apenas no Brasil, mas 

também ao redor do mundo. Assim, é importante o entendimento das origens do futebol 

feminino para que se perceba o atual panorama da problemática. 

 

4.2.1 DIFICULDADES CRÔNICAS PARA O INGRESSO FEMININO NO ESPORTE 

 

Diante da contextualização esplanada, torna-se perceptível que os ritmos de avanços 

entre o futebol masculino e feminino são discrepantes. Sem coincidência, a impressão crônica 

passada é a de que a modalidade masculina está sempre passos à frente da feminina. É 

importante não confundir e nem resumir as dificuldades enfrentadas pelas mulheres à qualidade 

ou ao profissionalismo destas. 

Existem diversos fatores cruciais que geram qualidade ainda que, independentemente 

desta, inibem o espaço do futebol feminino. Tal cenário fica bastante claro quando as melhores 

do mundo transmitem relatos acerca dos obstáculos perpetrados em suas carreiras. O exemplo 

emblemático está na luta constante travada pela Seleção Brasileira feminina de futsal, em que 

mesmo com elenco contando com Amandinha, eleita sete vezes Melhor Jogadora do Mundo na 

modalidade, e tendo ganho a maioria dos títulos possíveis, demonstra fortes dificuldades para 

conseguir patrocínio que dê condições às atletas competirem.191 Logo, são opressões que vêm 

antes e, ao mesmo tempo, transcendem a qualidade. 

 
188 INÁCIO, Douglas. História da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Disponível em: 

https://www.produtoraquality.com.br/historia-da-copa-do-mundo-de-futebol-feminino/. Acesso em: 24 mar. 

2022. 

189 EL PAÍS. Da proibição à obrigação, o futebol feminino desafia os clubes brasileiros em 2019. Disponível 

em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/04/11/deportes/1555012178_170838.html. Acesso em: 24 mar. 2022. 

190  Ibidem. 

191TV FUTSAL HD. Carregando a bola - A história da melhor do mundo no futsal. Realização: TV Futsal 

HD. Youtube, 2019 (30min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CWBqUTkVZcc&t=1s. 

Acesso em: 28 dez. 2021. 
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Analogamente, uma das sabotagens incutidas na conjuntura é vista pela lógica de 

Djamila Ribeiro quando desabafa: “Por mais que eu tirasse boas notas, fosse saudável e 

inteligente, uma sensação de inadequação sempre me perseguia.”. No futebol, tal estranheza 

também existe e as mulheres, por mais que façam bem o próprio trabalho, deparam-se com 

situações nas quais precisam se autoafirmar para serem respeitadas. Respeito este o qual deveria 

estar intrínseco à condição, assim como facilmente se nota com os homens.192  

São também posturas aparentemente inofensivas que revelam traços do tratamento do 

futebol feminino como algo secundário: enquanto a referência mundial da copa masculina é 

denominada “Copa do Mundo FIFA”, sem indicar o gênero, a feminina é intitulada “Copa do 

Mundo FIFA de Futebol Feminino”. As dúvidas maiores geradas são: se a Copa do Mundo foi 

criada para os homens; se inseriram depois as mulheres com o fito de “cumprir tabela”; ou o 

porquê não estar expresso nas nomenclaturas dos campeonatos se o evento é masculino, se 

assim agem para o feminino.193 

Além do preconceito, outra dificuldade é encontrada desde a base, por meio da 

capacitação e dos trabalhos realizados em escolinhas femininas. Existem poucos países em que 

as equipes fornecem e incentivam aulas para ambos os gêneros, com a Suécia sendo uma 

exceção à regra.194 Até mesmo nas escolas de ensino fundamental e médio se testemunha o 

futebol feminino como raridade de esporte, pois geralmente se mantém os times apenas entre 

meninos. Dados de 2021 demonstram que, em todo o Brasil, somente 900 escolinhas são 

femininas195, enquanto em 2002, Souza e Darido trouxeram os seguintes dados: 

 

Na Educação Física Escolar, enquanto o futebol constituía-se no principal, quando 

não o único, conteúdo das aulas dos meninos, às meninas eram oferecidos jogos e 

brincadeiras infantis e entre as modalidades esportivas podia-se encontrar o voleibol, 

o basquetebol e o handebol. O presente estudo teve por objetivo analisar a situação do 

futebol feminino dentro do contexto escolar no Ensino Fundamental, procurando 

identificar quais são as modalidades oferecidas e qual a expectativa das alunas quanto 

a esta prática.  Os dados foram coletados através da aplicação de um questionário a 

70 alunas de 7ª série do Ensino Fundamental, 5 de cada uma das 14 escolas da rede 

estadual do município de Rio Claro, SP. 196 

 
192 RIBEIRO, Djamila. Quem tem medo do feminismo negro? São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 
193 MOSCHKOVICH, Marília. Copa do mundo, torneio de homens? Outras Palavras, 2014. Disponível em: 

https://outraspalavras.net/sem-categoria/copa-torneio-de-homens/. Acesso em: 16 mar. 2022. 
194 MUSEU DO FUTEBOL. A História de Marta. Realização: Museu do Futebol. Youtube, 2015 (13min). 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XNI4W7EaHYM. Acesso em: 27 dez. 2021. 
195 ELER, Guilherme. A ascensão do futebol feminino no Brasil. Super Interessante: 2019. Disponível em: 

https://super.abril.com.br/especiais/a-vez-do-futebol-

feminino/#:~:text=At%C3%A9%202021%2C%20900%20escolas%20de,mundo%20tamb%C3%A9m%20est%

C3%A1%20na%20Fran%C3%A7a. Acesso em: 16 mar. 2022. 
196 SOUZA, Osmar e DARIDO, Suraya. A Prática do Futebol Feminino no Ensino Fundamental. UNESP, 

São Paulo, 2002. 
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Ademais, a escassez de investimentos básicos acaba gerando um déficit profissional. 

A realidade é que ainda falta propulsão para meninas não só ascenderem no esporte, mas 

também terem o acesso a usufruir dele. Mais tarde, ao seguir carreira, as mulheres se deparam 

com vários outros desafios, tais quais a tão citada falta de patrocínio, de investimento, de 

construção de equipes, de capacitação, de qualificação de bandeirinhas, juízas, técnicas, de 

salários desproporcionais e de veiculação da mídia. 

Portanto, há impeditivos ardilosos e reais para a promoção do futebol feminino, e a 

FIFA, como organização internacional que impulsiona o esporte, possui papel fundamental para 

o desenvolvimento da modalidade feminina. Ou seja, preparar o mercado de trabalho 

futebolístico para o condão de acolher as mulheres e de mitigar essa discriminação prática e 

que reflete nas gritantes estatísticas supracitadas.197 

 

4.3 INCLUSÃO FEMININA NO AMBIENTE DE JOGO 

 

A presença feminina dentro das torcidas é um fenômeno recente na história do futebol, 

de modo que tal movimento ainda ocorre com pouca repercussão e engajamento. 

Historicamente, todos os espaços de futebol, do gramado à arquibancada, foram preenchidos 

por homens, sendo este fenômeno reputado como algo cultural e de maneira que a presença das 

mulheres nesses espaços nunca foi bem-vista. 198 

As lutas femininas misturam-se nesse meio durante a história. Nota-se, contudo, que 

uma divisão classista dessa presença. Em meados da década de 1930, mulheres da elite 

fluminense começam a se fazer presente nas arquibancadas dos estádios com o pretexto de 

buscarem arranjos matrimoniais. Bem-vestidas e elegantes, essas mulheres contribuíram de 

forma rudimentar para a presença feminina nos estádios. Nesse sentido, é interessante ressaltar 

que a expressão “torcer” como sinônimo de apoio adveio das mulheres no futebol, como traz 

Renata Capellano: 

 

Foram as mulheres, aliás, que consagraram a expressão “torcer”. Como não ficava 

bem para uma dama se descabelar, gritar, chorar, com seu time de coração, elas 

 
197VON HUNTY, Rita. Papel de Gênero. Realização: Tempero Drag.  Rita Von Hunty, Youtube, 2020 (16min). 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=c_LfRrBhmWU. Acesso em: 16 mar. 2022. 
198 HORA, Geovanna. OS MOVIMENTOS FEMININOS NO FUTEBOL PROVAM QUE O LUGAR DA 

MULHER É NOS ESTÁDIOS… E ONDE ELA QUISER!. Disponível em: 

https://contrapontodigital.pucsp.br/noticias/os-movimentos-femininos-no-futebol-provam-que-o-lugar-da-

mulher-e-nos-estadios-e-onde-ela. Acesso em: 20 mar. 2022 
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levavam para os estádios pedaços de pano, os quais torciam durante as partidas para 

aliviar a tensão. O hábito as fez ficar conhecidas como “torcedoras” e não demorou 

muito para o termo ser adotado para designar todos aqueles que compareciam com 

frequência às partidas no intuito de incentivar as equipes.199 

 

Na década seguinte, em 1940, decretos assinados pelo então presidente Getúlio Vargas 

proibiam a participação feminina em campeonatos e nos demais espaços esportivos exclusivos 

para os homens. Fazendo assim, com que essa presença feminina não tivesse espaço até meados 

das décadas de 1980.200  

No cenário brasileiro, apenas a partir da década de 1990 é que houve uma presença 

efetiva e participativa das mulheres como torcedoras no Brasil, coincidindo com o processo de 

ascensão do feminismo, mesmo que tardio, no país e com o incentivo futebolístico feminino ao 

redor do mundo. Assim, ficou cada vez mais comum a existência de torcidas compostas apenas 

de mulheres, além de um pequeno avanço em sua presença nos papéis administrativos e de 

presidência de clubes.201 

Dentre as torcidas organizadas especificamente femininas do Brasil temos os 

exemplos da “Jovem Fla Pelotão Feminino”, do Flamengo, a “Galoucura Feminina”, do 

Atlético Mineiro, as “Gatas da Fiel”, torcida do Paysandu no Pará e, a reputada principal torcida 

feminina do país, a “Força Feminina Colorada”, do Internacional. Esta última é vista como uma 

das pioneiras, sendo considerada a primeira torcida organizada conduzida apenas por mulheres 

do Brasil.202 

Todavia, mesmo com um cenário que demonstra uma inclusão maior, ainda existem 

situações que impedem uma presença plena das mulheres nos espaços do futebol. Além do 

supracitado machismo recorrente no esporte, há a forma mais latente em que este se manifesta, 

por meio do assédio sexual. O problema ainda se mostra muito recente, com casos graves tendo 

ocorrido no final de 2021, no Mineirão, onde duas torcedoras sofreram esse tipo de violência. 

Portanto, há ainda um longo processo para que os estádios sejam ambientes completamente 

salubres com o público feminino.203 

 
199 CAPPELLANO, Renata. O torcedor de futebol e a imprensa especializada. Juiz de Fora: UFJF, 1999, p. 

28-29.  

200   ECOTEN, Márcia Cristina Furtado; CORSETTI, Berenice.  A mulher no espaço do futebol: um estudo a 

partir de memórias de mulheres.  Disponível em: 

http://www.fg2010.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1277985619_ARQUIVO_AMULHERNOES

PACODOFUTEBOL_FAZENDOGENERO.pdf. Acesso em: 22 mar. 2022. 

201 Ibidem. 

202 Ibidem. 

203  MG SUPERESPORTES; Torcedoras do Galo relatam assédio sexual no Mineirão e denunciam descaso. 

Disponível em: https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2021/11/11/noticia 



 

 

 
65 

No âmbito mundial, além de se demonstrar uma profunda semelhança com o cenário 

descrito para o Brasil, em alguns locais do mundo, a inclusão feminina se mostra de maneira 

ainda mais complexa. A região que mais demanda atenção nesse sentido é o Oriente Médio, 

inclusive a sede da próxima Copa do Mundo masculina, o Qatar. A inclusão das mulheres é 

uma questão perene nos debates acerca do Oriente Médio, e o futebol não escapa desse 

contexto.204 

O país que mais levantou repercussão nesse sentido foi o Irã, uma vez que já esteve 

em processo de abertura do público feminino em plena década de 1960, sendo o processo 

interrompido de forma abrupta em 1979, com a Revolução Iraniana. Conduzido por um governo 

cuja interpretação do Islã era extremamente conservadora, vários passos na inclusão feminina 

foram dados para trás, havendo os estádios de futebol recebendo um dos golpes mais fortes, 

uma vez que mulheres estavam proibidas de frequentar os campos em razão das Leis Islâmicas. 

Durante o período de 40 anos entre 1979 e 2019, as mulheres iranianas vocalizavam 

seus protestos de diversas formas, buscando a volta aos estádios no esporte mais popular do 

país. Não apenas o futebol era utilizado como palco para esses protestos, como ambientes 

multiesportivos, como Olimpíadas e Mundiais de esportes como Vôlei ou Basquete, nas quais 

o Irã se fazia presente. As mulheres levavam faixas ou camisas pedindo o fim dessa proibição 

e ganharam apoio internacional.205 

O caso mais impactante, no entanto, foi o da jovem Sahar Khodayari, conhecida pelo 

codinome de “Garota Azul”, em alusão às cores do seu time, o Esteghlal. Após frequentar o 

estádio disfarçada como homem, Khodayari foi pega em março de 2019 pelas autoridades de 

segurança e foi levada em custódia pela violação da proibição da presença feminina nos 

estádios. O julgamento ocorreu em setembro do mesmo ano e condenou a jovem com pena de 

6 meses de prisão. Após o julgamento, ela queimou o próprio corpo na frente do Tribunal em 

que foi julgada, falecendo com os ferimentos após uma semana de sofrimento.206 

A autoimolação de Sahar Khodayari levantou enorme comoção no mundo inteiro e 

tornou a Garota Azul um símbolo de protesto pela opressão realizada pela República Islâmica 

 
atlético mg,3947262/torcedoras-do-galo-relatam-assédio-sexual-no-mineirao-e-denunciam-descaso.shtml. 

Acesso em: 22 mar. 2022. 

204 FRANCE24. Ahead of women’s World Cup, female fans struggle in Middle East. Disponível em: 

ttps://www.france24.com/en/20190524-ahead-womens-world-cup-female-fans-struggle-middle-east. Acesso em: 

22 mar. 2022. 

205 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. 

206 BBC. Fifa 'assured' Iranian women will be able to attend football matches. Disponível em: 
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66 

do Irã com sua população feminina. A FIFA ampliou a pressão internacional pela liberação ao 

apelar que o Irã deveria permitir a presença de mulheres nos jogos da Seleção pelas 

eliminatórias, sob risco de punição. Após toda repercussão ocasionada por esse caso, em 10 de 

outubro de 2019, na partida entre Irã e Camboja, foram destinados 5% dos ingressos para 

mulheres207. 

A pressão internacional também foi forte para que as mulheres de outras nações com 

ideais retrógrados fossem permitidas de frequentar estádios, como a Arábia Saudita, país 

extremamente restritivo com as mulheres, que em 12 de janeiro de 2018 permitiu a entrada de 

torcedoras em partidas do Campeonato Saudita. Ainda assim, demonstra que apenas casos 

extremos e bastante pressão internacional foram suficientes para forçar tais mudanças, levando 

a uma profunda desconfiança acerca da segurança das mulheres na Copa do Mundo masculina 

de 2022, no Qatar.208 

Desse modo, há de se inferir que a inclusão das mulheres nos espaços de futebol não 

se deu de forma uniforme, existindo locais em que a luta pela presença feminina nos jogos é 

uma questão de sobrevivência. Além disso, mesmo nos países já estabelecidos nessa 

problemática, ainda existem situações degradantes às torcedoras, que convivem com a 

constante ameaça do machismo e do assédio sexual. 

 

4.4 INCLUSÃO FEMININA NAS COMPETIÇÕES OFICIAIS DA FIFA 

 

Atualmente, a FIFA é responsável por organizar a Copa do Mundo Feminina, a Copa 

do Mundo Feminina Sub-20, a Copa do Mundo Feminina Sub-17, o Torneio Olímpico de 

Futebol Feminino e o Torneio Olímpico de Futsal da Juventude Feminina. 

Ao longo do desenvolvimento do futebol feminino, os campeonatos surgiram e 

tomaram certa dimensão e importância. Nesse contexto, nos anos de 1970 e 1971, houveram as 

primeiras edições da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que contaram com a participação 

de 7 seleções na primeira edição e de 6 seleções na segunda. Contudo, a falta de auxílio e 

organização da FIFA, foi determinante para que o mundial não prosperasse.209 

 
207  GLOBOESPORTE. Mulheres iranianas veem jogo no estádio após proibição, e seleção goleia o 

Camboja por 14 a 0. Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/mulheres-do-ira-

assistem-a-um-jogo-de-futebol-no-estadio-pela-primeira-vez-em-40-anos.ghtml. Acesso em: 22 mar. 2022. 

208 ARAB NEWS. Saudi Arabia stadiums welcome demale football fans for first time. Disponível em: 

https://www.arabnews.com/node/1224436/saudi-arabia. Acesso em: 22 mar. 2022. 

209 INÁCIO, Douglas. Evolução do Futebol Feminino no Brasil. Disponível em: 

https://www.produtoraquality.com.br/evolucao-do-futebol-feminino-no-
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Diante disso, algumas disparidades são notórias nas configurações dos torneios 

femininos comparados aos masculinos. Nesse sentido, cabe pontuar que a Copa do Mundo 

Masculina teve início no ano de 1930, enquanto a Copa do Mundo Feminina apenas teve sua 

primeira edição oficial chancelada pela FIFA em 1991. Tais dados, na prática, mostram que 

essa diferença é reflexo de um histórico de marginalização da mulher no espaço do futebol, que, 

infelizmente, ainda não se encontra sanado.210 

Por mais que a FIFA tenha medidas e políticas de promoção do futebol feminino, em 

sua própria estrutura é notória a discrepância entre a quantidade de campeonatos realizados para 

o futebol masculino em relação ao futebol feminino. Na modalidade feminina, ficam de fora a 

Copa do Mundo de Clubes, além da Copa do Mundo de Futsal e a Copa do Mundo de Futebol 

de Areia. Essa ausência de importantes campeonatos demonstra a falta de divulgação e de 

visibilidade do futebol feminino, de modo a perpetuar a inacessibilidade das mulheres a grandes 

espaços no futebol e a atrasar o desenvolvimento e aprimoramento das modalidades. 

A Copa do Mundo de Clubes de Futebol Feminino é de grande interesse no mundo 

futebolístico. Devido a essa demanda, a competição já foi realizada em poucas edições, todavia 

nenhuma delas organizadas pela FIFA. Depois de algumas tentativas frustradas ou 

inexpressivas, nos anos de 2012 a 2014 o International Women's Club Championship - IWCC 

(Campeonato Mundial de Clubes Feminino), foi realizado pela Associação de Futebol do Japão, 

e teve como campeões os clubes do Lyon em 2012, do INAC Kobe Leonessa em 2013 e do São 

José-SP em 2014. Apesar desse pontapé inicial, a partir do ano de 2015 a competição não foi 

mais realizada devido a não autorização por parte da FIFA.211 

Após o ano de 2014 não houve nenhuma outra edição da Copa do Mundo de Clubes 

de Futebol Feminino. A falta de ação da FIFA é determinante para a manutenção dessa 

problemática. Em um de seus posicionamentos, a organização apresentou estudos e 

possibilidades de realização da Copa do Mundo de seleções de ciclos bienais em anos ímpares 

 
brasil/#:~:text=FIFA%20e%20o%20Futebol%20feminino,julho%20de%201970%2C%20na%20It%C3%A1lia. 
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e da Copa do Mundo de Clubes em ciclos bienais em anos pares, ocorrendo a partir do ano de 

2024.212 

Nesse sentido, diversas promessas já foram feitas, mas a entidade máxima do futebol 

mantém-se inerte, sem concretizações efetivas. Um dos pontos levantados pela FIFA, o qual 

atrasa a realização de um Mundial de Clubes feminino, é que apenas a CONMEBOL, a UEFA 

e a CAF possuem campeonatos continentais, uma vez que há necessidade de dar tempo para 

que as demais confederações organizem seus próprios campeonatos do continente.213 

Todavia, a CONCACAF, a AFC e a OFC também são confederações continentais 

filiadas à FIFA que devem receber auxílio da entidade para agilizar o processo de formação de 

seus campeonatos autônomos, e assim, dar celeridade na implementação da Copa do Mundo de 

Clubes Feminina.214 

Outra questão relevante é que na Copa do Mundo de Clubes de Futebol Masculino, a 

FIFA aceitou, por diversas vezes, que o representante da OFC fosse um clube semiprofissional 

ou amador. Diante disso, o argumento de que a ausência de campeonatos continentais femininos 

de algumas confederações, é insuficiente, tendo em vista que o histórico do Mundial de Clubes 

Masculino conta com times até mesmo amadores na competição.215 

Ademais, 0a Copa do Mundo de Futsal e a Copa do Mundo de Futebol de Areia são 

campeonatos organizados pela FIFA na versão masculina, mas ainda inexistentes para a 

modalidade feminina. O futsal e o futebol de areia são esportes vinculados à competência da 

FIFA, que já possuem diversos campeonatos femininos a nível internacional e apresentam-se 

em ascensão. Diante disso, é de suma importância que haja uma tomada de ação por parte da 

FIFA, a fim de promover campeonatos mundiais, nos mesmos moldes do que se vê nos 

campeonatos masculinos, e assim, fortalecer essas modalidades do esporte feminino. 

Outrossim, um ponto de extrema importância para essa discussão, que é um entrave 

para a inclusão feminina, é a diferença entre os valores das premiações oferecidas nos 

campeonatos femininos e masculinos organizados pela Federação Internacional de Futebol.  

 
212 MEU TIMÃO. Fifa estuda inserir Mundial de Clubes no calendário do futebol feminino a partir de 

2024.. Disponível em: https://www.meutimao.com.br/noticias-do-corinthians/400831/fifa-estuda-inserir-

mundial-de-clubes-no-calendario-do-futebol-feminino-a-partir-de-2024. Acesso em: 16 mar. 2022. 
213 Ibidem. 
214 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA). FIFA Statutes. Zurique. 

2021. Disponível em: https://digitalhub.fifa.com/m/7e791c0890282277/original/FIFA-Statutes-2021.pdf. Acesso 

em: 7 mar. 2022. 
215  LOBO, Felipe. Em terra de amadores, o semiprofissional Auckland City é dominante na Oceania. 

Disponível em: https://trivela.com.br/mundo/em-terra-de-amadores-o-semiprofissional-auckland-city-e-

dominante-na-oceania/. Acesso em: 16 mar. 2022. 
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A exemplo disso, pode-se citar os valores das premiações na Copa do Mundo. Na Copa 

do Mundo de Futebol Masculino de 2018, os prêmios totais para todas as seleções foram de 

400 milhões de dólares para todas as equipes, e a seleção campeã, França, recebeu o valor de 

38 milhões de dólares. Já por outro lado, na Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019, o 

prêmio para todas as seleções aumentou em 100% e mesmo assim foi de apenas 30 milhões de 

dólares, em que, do total, 4 milhões de dólares foram destinados à seleção campeã, Estados 

Unidos.216 

Em síntese, diante de todos esses apontamentos, fica claro que a inclusão feminina nos 

campeonatos organizados pela FIFA, mesmo com um espaço significativo já conquistado, ainda 

não é uma realidade concreta. Dessa forma, demonstra-se a importância que a Federação 

Internacional de Futebol – entidade máxima do futebol mundial – aja efetivamente na promoção 

da igualdade de gênero, de modo a realizar campeonatos ainda não contemplados por sua 

organização e proporcionar igualdade nas premiações e bonificações para o futebol feminino. 

 

4.5 PROBLEMÁTICAS DA VEICULAÇÃO POR PARTE DA MÍDIA 

 

A veiculação do futebol feminino ainda se encontra, inegavelmente, em um nível 

muito abaixo do tempo de tela e mídia oferecido ao futebol masculino. Em 2022, ainda se 

considera um marco quando as principais emissoras passam a realizar acordos a favor da 

transmissão de partidas femininas de futebol. Não é de se espantar que, nesse sentido, ao se 

transitar por canais televisivos, caso em um deles esteja transmitindo um jogo de futebol 

feminino, deduza-se que seja uma partida decisiva de um campeonato importante.  

No dia 09 de fevereiro de 2022, a TV Globo veiculou a semifinal da Supercopa 

Feminina de Futebol, disputada entre Flamengo e Grêmio. Entretanto, as fases anteriores da 

competição não foram transmitidas em rede nacional pela emissora. Some-se a isso, o fato de 

que tal competição estreou apenas neste ano de 2022 dentro do calendário de competições do 

futebol feminino.217 Nota-se, dessa forma, que a visibilidade é bastante reduzida quando 

comparada à da Supercopa Masculina e, principalmente, a competições rotineiras, como o 

Campeonato Brasileiro masculino, o Brasileirão. 

 
216 XIMENES, Elisama. Fifa dobra premiação da Copa do Mundo feminina, mas valor ainda é menor que 

da masculina. Disponível em: https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/fifa-dobra-premiacao-da-copa-

do-mundo-feminina-mas-valor-ainda-e-menor-que-da-masculina-189048/. Acesso em: 16 mar. 2022 
217 REDE GLOBO. Narradora Renata Silveira estreia na TV GLOBO na semifinal da Supercopa feminina. 

Rede Globo, 2022. Disponível em: https://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/narradora-renata-silveira-

estreia-na-tv-globo-na-semifinal-da-supercopa-feminina.ghtml. Acesso em: 16. mar. 2022. 

https://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/narradora-renata-silveira-estreia-na-tv-globo-na-semifinal-da-supercopa-feminina.ghtml
https://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/narradora-renata-silveira-estreia-na-tv-globo-na-semifinal-da-supercopa-feminina.ghtml
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Ademais, é importante ressaltar que a veiculação midiática vem recentemente 

começando a contemplar de modo significativo as partidas femininas, fundamentando-se sobre 

transmissões inéditas ainda em 2022. Casos como o de Renata Silveira, que fez história no dia 

20 de abril, ao ser a primeira mulher a narrar um jogo de futebol masculino midiatizado pela 

Rede Globo, abriu um precedente de incentivo para uma futura geração de mulheres cujo sonho 

é ser comentarista do esporte. A fala da narradora a seguir demonstra como este feito era 

urgente: 

 

Depois de 56 anos, numa quarta-feira à noite eu estava lá para representar todas nós 

na história da TV brasileira. Eu queria que alguém já tivesse realizado isso antes, seria 

mais fácil para mim, estaria menos nervosa, menos ansiosa, me cobraria menos. 

Demorou, mas aconteceu, e foi lindo. Inesquecível!.218 

 

 Todavia, o panorama é bem mais problemático quando se volta a atenção à cobertura 

do Futsal Feminino, ainda mais imatura do que a do Futebol de Campo.  

Em documentário de 2019 sobre Amandinha de Oliveira, Falcão, um dos principais 

jogadores da história do Futsal, ao acompanhar o crescimento de atletas do nível de Amandinha, 

apontou o seguinte: “Eu sempre coloco que o futsal feminino nunca decolou porque tinha uma 

equipe que era muito boa e as outras [...] quando ia passar um jogo, era dez a zero. Esse tipo de 

jogo não vende.”. A crítica realizada por Falcão é da falta de investimento das empresas, com 

o foco no surgimento de uma maior competitividade, o que tornaria as partidas mais disputadas 

e fortaleceria a audiência das emissoras.219 

Por fim, é válido ressaltar a maior mobilização para se dar maior transmissão e 

audiência ao futebol feminino ao longo dos anos. No Brasil, em 2022, a própria TV Globo 

emitiu acordos para transmitir os principais torneios de futebol feminino.220 O que é uma vitória 

a qual confere mais palco e reconhecimento ao jogo das mulheres, bem como auxilia a trazer 

maior interesse para a Copa do Mundo Feminina da FIFA, em 2023. Vale ressaltar que o dia 

30 de março de 2022 foi marcado por um público recordista relacionado a uma partida de 

Futebol Feminino. Durante a Champions League, compareceram 91.553 torcedores no clássico 

 
218 ALMEIDA, Luiz Fábio. Renata Silveira desabafa após estreia como narradora de futebol masculino na 

Globo. RD1, 2022. Disponível em: https://rd1.com.br/renata-silveira-desabafa-apos-estreia-como-narradora-de-

futebol-masculino-na-globo/. Acesso em: 22 abr. 2022. 
219 TV FUTSAL HD. Carregando a bola - A história da melhor do mundo no futsal. Realização: TV Futsal 

HD. Youtube, 2019 (30min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CWBqUTkVZcc&t=1s. 

Acesso em: 28 dez. 2021. 
220 GLOBOESPORTE. Globo fecha acordo para transmitir principais torneios de futebol feminino do 

Brasil. Rio de Janeiro: ge Globo, 2022. Disponível em: https://ge.globo.com/negocios-do-esporte/noticia/globo-

fecha-acordo-para-transmitir-principais-torneios-de-futebol-feminino-do-brasil.ghtml. Acesso em: 16 mar. 2022. 

https://rd1.com.br/renata-silveira-desabafa-apos-estreia-como-narradora-de-futebol-masculino-na-globo/
https://rd1.com.br/renata-silveira-desabafa-apos-estreia-como-narradora-de-futebol-masculino-na-globo/
https://www.youtube.com/watch?v=CWBqUTkVZcc&t=1s
https://ge.globo.com/negocios-do-esporte/noticia/globo-fecha-acordo-para-transmitir-principais-torneios-de-futebol-feminino-do-brasil.ghtml
https://ge.globo.com/negocios-do-esporte/noticia/globo-fecha-acordo-para-transmitir-principais-torneios-de-futebol-feminino-do-brasil.ghtml
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Barcelona contra Real Madrid, dentro do Camp Nou, o que superou a marca de 1999.221 Assim, 

a Federação Internacional de Futebol, ao contar com as transmissoras locais, realiza passos 

largos na caminhada de tonificar o esporte feminino, sendo o próximo passo dar sequência a 

tais avanços e cultivá-los. 

 

4.6 PRESENTE PAINEL DA INCLUSÃO FEMININA E DESAFIOS AINDA 

ENFRENTADOS 

 

Em termos do que está encaminhado para o futuro, evidencia-se uma perspectiva de 

ascensão relacionada ao futebol feminino. Mundialmente, existem milhares de campeonatos 

renomados na gama masculina, ao passo em que, com as mulheres, tais torneios estão se 

consagrando e sendo montados apenas recentemente, como o fortalecimento do Campeonato 

Brasileiro Feminino.222   

Fora do Brasil, a Liga dos Campeões de Futebol Feminino da UEFA começou a ser 

disputada em 2001-02, atualmente com 20 edições.223 Em comparação, a mesma Liga na 

modalidade masculina conta com 66 edições, introduzida na temporada 1955-1956, sob o nome 

de “Copa dos Clubes Campeões Europeus”.224 

Além disso, vislumbra-se uma maior quantidade de escolinhas de base abertas às 

mulheres, como as franquias do Paris Saint-Germain (PSG), com forte abrangência global. No 

Brasil está presente em cerca de 28 cidades, nas cinco regiões do país, em cidades como São 

Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Natal.225 

Ressalta-se também que as emissoras e patrocinadores são numericamente maiores em 

relação a uma década atrás, por exemplo. Conforme demonstrado, patrocínios e maior 

visibilidade na mídia podem fazer a modalidade se tornar financeiramente sustentável e ampliar 

 
221 LOBO, Felipe. Barcelona quebra recorde mundial de público no futebol feminino e goleia Real Madrid 

no Camp Nou lotado. São Paulo: Trivela. Disponível em: https://trivela.com.br/futebol-feminino/champions-

league-feminina/barcelona-quebra-recorde-mundial-de-publico-no-futebol-feminino-e-goleia-real-madrid-no-

camp-nou-lotado/. Acesso em: 22 abr. 2022. 
222 GLOBOESPORTE. Globo fecha acordo para transmitir principais torneios de futebol feminino do 

Brasil. Rio de Janeiro: ge Globo, 2022. Disponível em: https://ge.globo.com/negocios-do-esporte/noticia/globo-

fecha-acordo-para-transmitir-principais-torneios-de-futebol-feminino-do-brasil.ghtml. Acesso em: 16. mar. 

2022. 
223 UEFA. História da UEFA Women's Champions League. Disponível em: 

https://pt.uefa.com/womenschampionsleague/history/. Acesso em: 16 mar. 2022. 
224 UEFA Taça dos Clubes Campeões Europeus. Disponível em: 

https://pt.uefa.com/uefachampionsleague/history/seasons/. Acesso em: 16 mar. 2022. 
225 PARIS SAINT-GERMAIN. Unidade Natal. Disponível em: https://psgacademy.com.br/unidades/natal/. 

Acesso em: 16 mar. 2022.  

https://trivela.com.br/futebol-feminino/champions-league-feminina/barcelona-quebra-recorde-mundial-de-publico-no-futebol-feminino-e-goleia-real-madrid-no-camp-nou-lotado/
https://trivela.com.br/futebol-feminino/champions-league-feminina/barcelona-quebra-recorde-mundial-de-publico-no-futebol-feminino-e-goleia-real-madrid-no-camp-nou-lotado/
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https://ge.globo.com/negocios-do-esporte/noticia/globo-fecha-acordo-para-transmitir-principais-torneios-de-futebol-feminino-do-brasil.ghtml
https://ge.globo.com/negocios-do-esporte/noticia/globo-fecha-acordo-para-transmitir-principais-torneios-de-futebol-feminino-do-brasil.ghtml
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o faturamento. As redes sociais ajudaram bastante, o que atraiu grandes marcas e maior número 

de espectadores.226 Acerca disso, traz Valéria Contado o seguinte ponto sobre o assunto: 

 

Algumas empresas já estão consolidadas nesse ambiente, como é o caso da Visa que, 

no final do ano passado, após a Fifa anunciar o desenvolvimento de vertical comercial 

exclusivamente voltada para o futebol feminino, tornou-se a primeira marca a apoiar 

globalmente a plataforma da entidade.227 

 

Todavia, mesmo com tal mudança de cenário, diversas barreiras permanecem a serem 

enfrentadas pelas atletas femininas. As melhorias advindas do cenário atual encontram-se em 

um estágio embrionário frente ao projeto de equidade que faz jus ao valor do futebol feminino. 

As mulheres no futebol possuem uma história de adversidades e de conquistas as quais, no 

patamar atual, vislumbram avanços e representam muito do que se sonhou para essa 

modalidade: o de lograr apoios os quais permitam a elevação de oportunidades e do espaço 

feminino, bem como uma crescente de investimentos e respeito.  

Portanto, embora haja obstáculos internalizados e externalizados com proeminência 

em pleno 2022, a FIFA, como pessoa de Direito Internacional Privado, conjuntamente com as 

entidades representantes da comunidade internacional, de maneira geral possuem o dever de 

serem agentes facilitadores do desenvolvimento da equidade e do melhor tratamento dos 

recortes de gênero e de raça dentro do futebol.  

 
226 CONTADO, Valéria. Como os clubes trabalhamos negócios do futebol feminino?. Meio e mensagem, 

2022. Disponível em: https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2022/01/26/negocios-e-receitas-

como-os-clubes-vem-trabalhando-o-futebol-feminino.html. Acesso em: 16 mar. 2022. 
227 Ibidem. 

https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2021/12/21/visa-amplia-apoio-global-ao-futebol-feminino.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2021/12/21/visa-amplia-apoio-global-ao-futebol-feminino.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2021/12/21/visa-amplia-apoio-global-ao-futebol-feminino.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2022/01/26/negocios-e-receitas-como-os-clubes-vem-trabalhando-o-futebol-feminino.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2022/01/26/negocios-e-receitas-como-os-clubes-vem-trabalhando-o-futebol-feminino.html
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5 RACISMO E INCLUSÃO FEMININA: QUANDO OS TEMAS SE CRUZAM 

 

As problemáticas do racismo e da inclusão feminina no futebol não andam separadas, 

pelo contrário, são desafios diários quando se é mulher e negra no futebol. As lutas antirracistas 

e feministas, sejam no futebol, sejam em qualquer âmbito social, devem caminhar alinhadas 

para que não reproduzam outras formas de discriminação. Por isso, há a necessidade de se falar 

na luta das mulheres negras por seus direitos no futebol, e do papel da FIFA no combate ao 

racismo e ao machismo dentro de suas competências. 

Pouco material se tem que trate a respeito das mulheres de raça no futebol. No livro 

“O lugar da Mulher” da escritora e antropóloga Lélia Gonzalez explica que a falta de 

conhecimento ou desaparecimento dessas informações se dá devido à exposição de mulheres 

brancas falando a respeito de gênero, mas ignorando totalmente as questões raciais.  

Assim, segundo a autora, as mulheres brancas acabam sendo cúmplices e contribuindo 

para essa dominação racial no Brasil e o esquecimento das vivências negras. A mulher negra 

acaba sofrendo 3 tipos de opressão, a de raça, gênero e a de classe.228  

Apesar de não haver dados concretos sobre a classificação de raça no futebol feminino 

desde a década de 1980, onde houve um crescimento de fato dessa modalidade, a mulher negra 

é invalidada por causa das condições que o espaço oferece, um ambiente extremamente 

machista e racista.229 

 

5.1 A INCESSANTE BUSCA POR DIREITOS DAS MULHERES NEGRAS NO FUTEBOL 

 

Ao se tratar de uma escala de privilégios, as mulheres negras ocupam o lugar mais 

desfavorável, tendo em vista que ao longo da história tiveram diversos direitos negados e 

negligenciados pela violenta ordem social, sexista e racista.230 

Os preconceitos de raça e de gênero, intrínsecos à sociedade, também reverberam no 

futebol a nível internacional, de modo a dificultar o ingresso de mulheres negras a esse esporte, 

pelos mais diversos motivos, como falta de: investimento, patrocínio, visibilidade na mídia, 

centros de treinamentos apropriados, entre outros. 

 
228 O NEGRO NO FUTEBOL. 5. Onde estão as Pretas?  Entrevistadas: Aira Bonfim; Mariane Pisani. 

Entrevistador: Thiago André. Agosto de 2020. Podcast Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/3OpDy7VPomzzq79ehsQEeU?si=oujmuVIeRKCxS18GnDQ0ug&utm_source

=copy-link&nd=1. Acesso em: 20 mar. 2022. 
229 Ibidem. 
230 RIBEIRO, Djamila. Quem tem medo do feminismo negro? São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 
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O racismo e o machismo, interseccionados, destinam as mulheres negras a locais de 

subalternidade social e as afastam de cargos importantes e de lugares de poder. No caso do 

esporte, as portas fechadas para as pessoas negras do sexo feminino é não somente uma 

exclusão do futebol, mas também uma possibilidade de ascensão econômica e social negada 

principalmente ao público de baixa renda.231 

No Brasil, além de marginalizado, o futebol feminino foi proibido por lei durante os 

anos de 1941 a 1979232, com a justificativa de que não era compatível com a natureza feminina. 

Apesar desse histórico de violência institucionalizada aos direitos das mulheres no esporte, o 

futebol feminino, sobretudo protagonizado por mulheres pretas, resistiu. 

Nesse contexto, é de suma importância pontuar a atuação de Clarice, advogada preta 

e ativista de causas sociais e raciais, que fundou o primeiro clube de futebol feminino da cidade 

de Jaú no interior de São Paulo, durante o período da proibição legal da modalidade. As 

integrantes do time eram todas mulheres pretas empregadas domésticas, que se organizavam 

sindicalmente e valiam-se do futebol como forma de lazer e de estreitamento das relações 

interpessoais.233 

Nos dias atuais, existem significativos exemplos de mulheres negras que venceram 

diversas barreiras e atingiram lugares de alto patamar no futebol. O exemplo principal na 

hierarquia da FIFA é o da senegalesa Fatma Samoura que ocupa o posto de Secretária-Geral da 

organização. Samoura foi a primeira mulher a assumir esse cargo, e tem como objetivo de 

gestão, fazer com que as mulheres cheguem a 50% dos cargos diretivos da organização, além 

de lutar pelo aprimoramento do futebol feminino.234 

Outro grande expoente a ser citado vem dos campos de futebol, por meio de Marta, a 

única jogadora seis vezes escolhida como Melhor do Mundo pela FIFA, maior artilheira em 

Copas do Mundo, tanto na modalidade feminina quanto na masculina, maior artilheira da 

 
231 PEREIRA, Neusa Maria. As mulheres negras no esporte brasileiro. Disponível em: 

https://www.geledes.org.br/mulheres-negras-esporte-

brasileiro/?gclid=CjwKCAiAg6yRBhBNEiwAeVyL0KM5BL-ePzNdQIVZFaaQ_TxCGB7q2ESHcPUnlF-

Z5kKqe7xGRVVFTRoCjDIQAvD_BwE. Acesso em: 14 mar. 2022. 
232 BRASIL. Decreto-lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941. 

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3199-14-abril-1941-413238-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 14 mar. 2022. 
233 QUEVEDO, Cecília. Clarice: a história da mulher negra que fundou o primeiro time feminino de Jaú. 

Disponível em: https://jogamiga.com.br/clarice-a-historia-da-mulher-negra-que-fundou-o-primeiro-time-

feminino-de-jau/. Acesso em: 14 mar. 2022. 
234 TERRA. Secretária-geral quer mulheres em metade dos cargos da Fifa. Disponível em: 

https://www.terra.com.br/esportes/futebol/internacional/secretaria-geral-quer-mulheres-em-metade-dos-cargos-

da-fifa,5c0c2155f887ce260118a1f15bb35381b9mo790g.html. Acesso em: 21 mar. 2022. 
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Seleção Brasileira dentre homens e mulheres e colecionadora de inúmeros títulos.235 Marta é 

uma gigante do futebol mundial e usa de sua visibilidade para apontar os abismos ainda 

existentes entre as categorias de futebol masculino e feminino.236 

Diante disso, reconhece-se a ampla luta das mulheres negras para se afirmarem e 

crescerem no futebol, e tais exemplos são reforços e incentivos para a continuidade da inclusão 

negra e feminina. Contudo, percebe-se que o número dessas representações ainda é pequeno, 

configurando-se como exceções e não a regra. 

Assim, é evidente que a luta das mulheres negras pelo acesso ao futebol é histórica e 

extremamente pertinente para a mudança de paradigma que, infelizmente, se perpetua até os 

dias atuais. É latente que as raízes discriminatórias presentes na sociedade e no futebol ainda 

são profundas e extremamente nocivas às minorias sociais.237 

Toda essa estrutura de desiguais oportunidades, culmina na falta de acesso das 

mulheres negras a espaços importantes e de destaque no futebol. Muitas meninas e mulheres 

negras desistem pelo caminho devido à falta de reconhecimento, e além disso, quando um 

pequeno número consegue romper com essas imensas adversidades, adentrar em grandes clubes 

e obter reconhecimento internacional, ainda continua a ser vítima de injúrias e discriminações, 

que partem de diversos grupos, como torcedores, jornalistas ou representantes dos clubes.238 

Diante disso, cabe ressaltar o caso da atleta da seleção francesa Wendie Renard, a qual 

durante o jogo da França contra o Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019, foi 

vítima de ataques racistas, sexistas e homofóbicos pelos internautas brasileiros em redes sociais. 

Nesse caso, fica evidente que mesmo atingindo um local de imensa expressão, como Renard – 

até então seis vezes campeã da Champions League (Liga dos Campeões) pela equipe do Lyon 

 
235 FRANCO, Giullya. Marta Vieira da Silva. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/biografia/marta-

vieira-da-

silva.htm#:~:text=Nascida%20no%20munic%C3%ADpio%20de%20Dois,humilde%20no%20interior%20de%2

0Alagoas. Acesso em: 21 mar. 2022. 
236 SANTOS, Pyetra. Marta chora ao fazer discurso na ONU: 'Doeu quando não me deixaram jogar'. 

Disponível em: https://www.purepeople.com.br/noticia/marta-silva-cita-machismo-no-futebol-em-premiacao-

preconceito-doeu-ao-longo-do-caminho_a261344/1. Acesso em: 21 mar. 2022. 
237 PEREIRA, Neusa Maria. As mulheres negras no esporte brasileiro. Disponível em: 
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Z5kKqe7xGRVVFTRoCjDIQAvD_BwE. Acesso em: 14 mar. 2022. 
238 RYAN, Hannah. Entenda como a misoginia contra mulheres negras oprime atletas. Disponível em: 

https://www.cnnbrasil.com.br/esporte/entenda-como-a-misoginia-contra-mulheres-negras-oprime-atletas/. 
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e titular da seleção francesa de futebol – as atletas negras ainda enfrentam diversos desafios no 

futebol, devido à discriminação de raça e de gênero.239 

Ademais, em novembro de 2021, ao final do Campeonato Brasileiro de Futebol 

Feminino Série A2, a jogadora Isinha, do Redbull Bragantino, fez uma denúncia em suas redes 

sociais de uma perseguição que estava sofrendo por um perfil falso, que proferia injúrias 

racistas direcionadas a ela. O clube a auxiliou juridicamente e foi feito um boletim de ocorrência 

diante do caso. No entanto, a recorrência desse tipo de situação, que deveria ser intolerável, 

desgasta e fere as jogadoras e a todos que lutam por um futebol feminino mais inclusivo, tendo 

em vista que fica latente a situação paradoxal do futebol ter importantes figuras pretas e, ao 

mesmo, tempo ser um grande reflexo do racismo. 240 

No futebol feminino brasileiro, percebe-se que ainda é pequeno o número de mulheres 

em cargos de liderança nas organizações esportivas, e menor ainda é o número de mulheres 

negras. A exemplo disso, no ano de 2020, o Campeonato Brasileiro Série A1 não possuía 

nenhuma mulher preta na função de técnica de clubes. Diante disso, é notória a necessidade de 

um protagonismo de mulheres pretas dentro e fora dos campos, em todos os âmbitos 

futebolísticos, para uma maior representatividade e democratização desses espaços, que 

decorrentes das amargas raízes patriarcais e escravistas do Brasil, são majoritariamente ainda 

ocupados por homens brancos.241  

Cabe pontuar, que o machismo e racismos estruturais também agem de modo a silenciar 

da história grandes referências pretas no futebol feminino,242 e o resgate dessas vivências é 

extremamente importante para valorizar e incentivar a mudança de paradigma que ainda torna 

cruel o futebol para as mulheres negras. 

Perante essa realidade social que gera consequências extremamente negativas ao 

futebol, é evidente a responsabilidade de toda a FIFA para uma mudança efetiva. Assim, como 

responsável por campeonatos de imensa importância no futebol, a entidade realiza medidas que 

 
239 SILVA, Ana Carolina. Vítima de racismo de brasileiros, a jogadora francesa superou o "fim do 

mundo". Disponível em: https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2019/06/25/vitima-de-

racismo-de-brasileiros-atleta-francesa-ja-venceu-fim-do-mundo.htm. Acesso em: 14 mar. 2022. 
240 ANDRADE, Natalia. Palco sagrado de deusas negras, futebol feminino não está imune ao racismo -. 

Disponível em: https://www.uol.com.br/universa/colunas/2021/11/21/palco-sagrado-de-deusas-negras-futebol-

feminino-nao-esta-imune-ao-racismo.htm. Acesso em: 22 abr. 2022. 
241 BULLÉ, Jamille. Mulheres negras ainda são minoria em cargos de comando no futebol feminino; Série 

A1 não tem nenhuma treinadora negra. Disponível em: https://ge.globo.com/blogs/coisa-do-

genero/post/2020/11/20/mulheres-negras-ainda-sao-minoria-em-cargos-de-comando-no-futebol-feminino-serie-

a1-nao-tem-nenhuma-treinadora-negra.ghtml. Acesso em: 22 abr. 2022. 
242 BELAS, Júlia. Quem conta a história das negras no futebol? Disponível em: 

https://ludopedio.org.br/arquibancada/historia-das-negras-no-futebol/. Acesso em: 22 abr. 2022. 
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fomentam a minimização de práticas discriminatórias, no tocante à intolerância de qualquer 

natureza, como já pontuado. Em síntese, reforça-se seu dever de protagonizar ações e políticas 

que visem a tornar o mundo do futebol mais representativo e também combativo à misoginia e 

ao racismo, a fim de assegurar a diminuição de desigualdades e incentivar o respeito a todos os 

grupos, sem distinção.  
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6 CONCLUSÃO 

 

A Federação Internacional de Futebol (FIFA), surgida em 1904, teve grande papel na 

unificação das demandas que o futebol possuía como esporte, uma vez que durante o período 

inicial, esse já detinha massiva popularidade. O crescimento do esporte e da organização 

ocorreram de mãos dadas, tornando a FIFA uma das mais poderosas instituições não apenas no 

âmbito esportivo, como no âmbito mundial. Desse modo, seus ideais reverberam de todas as 

formas, uma vez que usam o futebol como instrumento de difusão, este que é o esporte mais 

popular do mundo. 

Assim, tal como o futebol é uma importante forma de transmitir mensagens de união, 

Fair Play (jogo limpo) e do Jogo Bonito, este também pode ser uma plataforma de difundir o 

combate às desigualdades e às discriminações. Apesar da FIFA já realizar campanhas e medidas 

com este fim, há a clara necessidade de maior rigidez, pois o que está sendo feito contra o 

racismo e a discriminação se demonstra ainda algo inócuo. Assim, faz-se necessário usar algo 

tão plural e internacional como o futebol para alertar, conscientizar e, até mesmo, extinguir 

práticas racistas e discriminatórias. 

Acerca das práticas discriminatórias, o racismo não se configura como o único 

problema existente nas modalidades futebolísticas. A presença feminina também se apresenta 

de forma inadequada para o porte e o tamanho que o esporte possui perante o mundo. Não 

apenas dentro de campo que encontra a disparidade entre o futebol feminino e o masculino, 

havendo diferenças claras no tratamento dado às modalidades femininas e na abordagem 

midiática e de torcida. Todo esse cenário enseja a participação da FIFA como entidade 

reguladora do futebol, buscando equilibrar a imensa diferença existente. 

Portanto, simular a Federação Internacional de Futebol nesta XXI SOI é visar a 

resolução de dois problemas cruciais atualmente, utilizando para isso o espaço para um debate 

aberto e amplo, trazendo a profundidade necessária para os dois temas. Ademais, é de se 

destacar que foi analisado todo o contexto histórico, bem como legislações e situações 

definidoras acerca das problemáticas, buscando trazer ao delegado todas as informações 

relevantes que fossem possíveis. Dessa maneira, visa trazer ao debate e aos documentos 

resolutivos que serão produzidos, soluções funcionais para questões tão fulcrais neste momento.  
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