
 

  



 

  



 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

Prezados delegados, 

A mesa diretora da Federação Internacional de Futebol (FIFA) deseja aos 

senhores as mais sinceras boas-vindas ao XVII Fórum FAAP de 2020.  A mesa será 

composta por João Pedro, Laura Theobaldo e Matheus Luz. Nós três estamos, 

atualmente, no quarto semestre de Relações Internacionais e já participamos de edições 

anteriores do Fórum FAAP tanto como membros do staff como diretores acadêmicos, 

portanto, somos qualificados para um cargo de importantíssima função como esse. 

Nesta edição, discutiremos sobre “Diversidade e Combate à Intolerância no 

Mundo Esportivo”. Como a maior instituição internacional esportiva, a FIFA tem como 

objetivo contemplar as diversidades religiosas, étnicas, raciais, sociais e culturais das 

nações participantes na medida em que os desígnios e as conquistas são compartilhados 

por todos. Portanto, busca-se promover o combate à discriminação de qualquer tipo e a 

proteção aos direitos humanos. 

Logo, é essencial um estudo prévio e a compreensão do guia de estudo e as 

regras para o melhor desempenho do debate. Ademais, nós, da mesa, colocamo-nos à 

inteira disposição para lhes auxiliar em todo o andamento da discussão, de modo a 

promover um debate construtivo e enriquecedor.  

Cordialmente,  

João Pedro Abussamra 

Laura Theobaldo 

Matheus Luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HISTÓRICO DO COMITÊ 
 

A Federação Internacional de 

Futebol oriunda da sede da Union 

Française de Sports Athlétiques, no dia 

21 de maio de 1904, em Paris. A criação 

da Fundação foi assinada pelos 

representantes autorizados das seguintes 

associações: Union  des Sociétés 

Françaises de Sports Athlétiques 

(França), Union Belge des Sociétés de 

Sports (Bélgica), Dansk Boldspil Union 

(Dinamarca), Nederlandsche Voetbal 

Bond (Holanda), Madrid Footbal Club 

(Espanha), Svenska Bollspells 

Förbundet (Suécia), Association Suisse 

de Football (Suíça). 

Os primeiros estatutos da FIFA 

visavam o reconhecimento recíproco e 

exclusivo das associações nacionais 

representadas e presentes, jogadores e 

clubes foram proibidos de atuarem em 

mais de uma associação nacional 

simultaneamente, também houve o 

reconhecimento das demais associações 

de suspenderem os jogadores que já 

haviam sido anunciados por uma 

associação, além do reconhecimento das 

regras determinadas pela Associação de 

Futebol Ltd. 

O primeiro congresso da FIFA 

foi realizado imediatamente após a 

criação da mesma. Portanto, no dia 22 

de maio de 1904 houve a nomeação dos 

cargos da FIFA, o francês Robert 

Guérin foi nomeado como o primeiro 

presidente, o suíço Victor E. Schineider 

e o holandês Carl Anton foram 

designados como vice-presidentes, 

enquanto o belga Louis Muhlinghaus 

foi nomeado como secretário e 

tesoureiro, contando com o auxílio do 

norueguês Ludwig Sylow. 

A criação da FIFA foi apenas o 

primeiro passo, o verdadeiro trabalho 

veio em seguida, já que era necessário 

dar corpo à organização, além da 

necessidade de atrair novos membros. 

Era fundamental que a FIFA 

convencesse os ingleses de sua 

indispensabilidade. O primeiro grande 

sucesso veio justamente quando a 

Comissão da FIFA reconheceu as 

associações nacionais filiadas à FIFA e 

consequentemente decidiu juntar-se ao 

grupo. Não se pode deixar de ressaltar a 

incrível atuação do Barão Edouard de 

Laveleye, presidente da Union Belge 

des Sociétés de Sports. A participação 

dos ingleses era fundamental, afinal os 

mesmos haviam criado o 

futebol.  Devido ao grande feito, o 

Barão Edouard foi reconhecido como o 

primeiro membro honorário da FIFA. 

A FIFA foi progredindo cada 

vez mais, mas ainda havia diversas 

dificuldades a serem derrubadas. O 

segundo congresso da FIFA ilustrou boa 

parte dessa euforia, afinal as 

associações da Alemanha, Áustria, Itália 

e Hungria juntaram-se à FIFA, enquanto 

a Inglaterra atraía mais países 

simultaneamente como nos casos da 

Escócia, Países de Gales e Irlanda. Já 

era cogitada a criação de uma 

competição internacional que viria a 

acontecer em 1906 na Suíça, as 

dificuldades voltariam a existir 

principalmente pelo insucesso da 

primeira competição. Isso se refletiu no 

corpo político da FIFA, diversas 

associações estavam preocupadas com o 

corpo do governo francês que estava 

dividido internamente. O fardo estava 

tão pesado que o Presidente Robert 

Guérin entregou o seu mandato ao vice-

presidente Schneider e Espir. 

Mesmo diante de toda essa 

situação, a FIFA demonstrou toda a sua 



 

vitalidade ao decretar que os seus 

membros não jogassem contra os 

English Ramblers, um clube de futebol 

inglês improvisado que queria realizar 

jogos no continente sem a autorização 

da FA. Esse bom relacionamento entre a 

FA e a FIFA ficou evidente no 

Congresso em Berna no ano de 1906, 

quando o inglês Daniel Burley Woolfall 

foi eleito como o novo presidente. 

O sonho de realizar uma grande 

competição internacional ainda estava 

vivo, portanto a FA na Inglaterra 

assumiu a responsabilidade de sediar o 

torneio que ocorreu como  trecho dos 

Jogos Olímpicos de 1908. O evento 

ainda continha fortes traços de 

amadorismo, tanto que foi considerado 

muito mais como um show do que uma 

competição. Entretanto, deve-se 

ressaltar a busca incessante pela 

imposição de regras de futebol em nível 

internacional, que resultaram em boa 

parte das regras de federação, que ainda 

são parcialmente válidas, permitindo 

que a FIFA desenvolvesse uma base 

sólida com diretrizes claras. 

Até 1909 a FIFA era constituída 

apenas de associações europeias. Os 

primeiros membros do exterior entraram 

na FIFA na seguinte ordem: África do 

Sul no período de 1909 a 1910, 

Argentina e Chile foram posteriormente 

anexados em 1912, já os Estados 

Unidos passaram a fazer parte da 

Instituição em 1913. Esse foi apenas o 

início das atividades intercontinentais 

da FIFA, o esboço para a expansão total 

já havia sido traçado. 

Entre 1914 e 1918 houve a 

Primeira Guerra Mundial, que paralisou 

a Europa e, consequentemente, a FIFA. 

Esse período, muito dramático para a 

Instituição, foi exatamente quando 

o  até então presidente Daniel Woolfall 

faleceu, o que já era trágico ficou ainda 

pior com o pedido de demissão vindo 

por parte de outras figuras importantes, 

como no caso do Dr. Hoffner e do barão 

Laveleye. O pós-primeira Guerra 

Mundial também trouxe fortes 

consequências para a FIFA, 

principalmente porque a Inglaterra 

exigia que os países derrotados fossem 

excluídos dos quadros da FIFA. O que 

dividiu a Instituição, visto que o apoio 

francês à Inglaterra não foi suficiente 

para convencer os demais países, que 

eram liderados pela Suíça e pela Suécia. 

Consequentemente no dia 27 de 

agosto de 1920, a Inglaterra anunciou a 

sua retirada da FIFA após uma reunião 

tensa durante os Jogos Olímpicos de 

Antuérpia, trazendo ainda a retirada de 

outros países como: Escócia, Irlanda do 

Norte, Gales e Canadá. 

A existência da FIFA deve-se 

em boa parte à incrível atuação do 

secretário honorário Carl Anton 

Wilhelm Hirschman, responsável por 

manusear muito bem a  complexidade 

exigida pelo momento conturbado no 

qual a FIFA se encontrava. O novo 

Conselho Administrativo da FIFA foi 

eleito provisoriamente em 1920, Jules 

Rimet assumiu o cargo de presidente da 

FIFA no dia primeiro de março de 1921. 

Durante os 33 anos de seu mandato a 

FIFA pôde passar por uma recuperação 

incrível, apesar dos horrores 

subsequentes da Segunda Guerra 

Mundial. 

O desejo de realizar seu próprio 

campeonato mundial estava mais do que 

vivo, desejo que saiu do papel após uma 

notável proposta do Comitê Executivo, 

finalmente no dia 28 de maio de 1928 

durante o Congresso da FIFA em 

Amsterdã. Agora era necessário 

escolher o país organizador e o Uruguai 



 

contava com forte favoritismo não só 

pelas vitórias nas Olimpíadas, mas 

também pela sua disposição em arcar 

com todos os custos. Finalmente, em 

1930, o sonho tornou-se realidade: a 

Primeira Copa do Mundo foi 

inaugurada no Estádio Centenário, em 

Montevidéu, no dia 18 de julho de 

1930. 

As próximas Copas do Mundo 

foram evoluindo cada vez mais. É claro 

que ainda havia muitos problemas a 

serem resolvidos, mas isso só viria a ser 

solucionado com o tempo. Não se pode 

deixar de citar, no ano de 1946, o 

grande retorno das quatro associações 

britânicas à FIFA, destacando 

novamente a brilhante atuação 

diplomática de Jules Rimet. 

A FIFA foi evoluindo cada vez 

mais. O aumento do número de 

membros comprova isso, com um 

amplo destaque no período colonial, à 

medida que os países se tornavam 

independentes. Entretanto a FIFA ainda 

enfrentava fortes dificuldades, já que 

como Instituição privada ainda havia 

forte limitação econômica. 

Uma nova era estava por vir, 

com a nomeação do brasileiro João 

Havelange como Presidente, em pouco 

tempo Havelange conseguiu alterar a 

falta de dinamismo da FIFA, 

apresentando uma série de novas ideias 

para reduzir a limitação econômica da 

FIFA. A copa do Mundo de 1974 foi 

bem agitada, principalmente quanto às 

revoltas políticas, com destaque na 

África, devido à independência de 

muitos países. João Havelange teve 

muito sucesso ao seguir firmemente o 

princípio de Universalidade na qual a 

FIFA havia se comprometido, portanto, 

cada vez mais os escritórios da FIFA 

agiam como centros da diplomacia 

esportiva. 

 

 

HISTÓRICO DO PROBLEMA 
 

    A falta de diversidade e a intolerância 

no futebol vêm muito antes da criação 

da FIFA. Porém, com a criação da 

organização, ela se viu na obrigação de 

abolir e combater todas as formas de 

discriminação presentes em seus jogos, 

a partir da consideração do impacto do 

futebol na sociedade. Como está escrito 

no Estatuto da FIFA, nos jogos da 

organização não há lugar para o racismo 

ou qualquer outra forma de 

discriminação, de modo que a federação 

se encontra disposta a combatê-la de 

todas as formas.  

    Em 1960 ocorreu a primeira 

resolução do Congresso da FIFA 

debatendo sobre a discriminação. A 

preocupação com o tema era advinda do 

cenário de Apartheid na África, o 

regime estava com força total 

segregando os negros africanos e 

privando-os de sua própria cidadania. 

Diante desse contexto histórico, a FIFA 

aprovou pela primeira vez uma 

resolução contra a discriminação, o que 

retomou a ideia de que pelo respeito no 

futebol, a sociedade poderia adquirir 

valores de diversidade e tolerância.   

    A partir de então a FIFA foi se 

desenvolvendo legalmente com novas 

medidas que implementam o combate à 

discriminação. Em 1962, o Estatuto da 

FIFA foi atualizado pela inclusão de um 

parágrafo que responsabiliza a 

federação de evitar as discriminações 

raciais, religiosas ou políticas, bem 

como as distinções entre os jogadores.  

Em 2001, a  Conferência e o 

Congresso Extraordinário da FIFA se 



 

reuniram em Buenos Aires, Argentina, 

para ratificar a resolução de luta contra 

o racismo e a discriminação. 

Em 2002, a FIFA redigiu o 

Código Disciplinar (FIFA Disciplinary 

Code) que incluiu a punição de qualquer 

ato de racismo por meio de sanções. 

Nesse mesmo ano, a FIFA realizou o 

primeiro dia de antidiscriminação (Anti-

Discrimination Day), evento que se 

repetiu até a última Copa do Mundo 

Masculina, nos dias 6 e 7 de julho de 

2017, por meio da realização de um 

protocolo especial antes da partida.  

Em 2004, o Comitê Executivo 

da FIFA aprovou o Código de Ética, 

proibindo qualquer forma de 

discriminação na comunidade do 

futebol. 

Além da FIFA, nos últimos anos 

muitas outras organizações foram 

criadas na tentativa de diminuir os 

índices de discriminação. A Fare 

Network é um exemplo da tentativa do 

combate à intolerância. Formalmente 

conhecida por Football Against Racism 

in Europe, é uma organização não 

governamental criada em 1999 na 

Áustria por um grupo de jogadores de 

futebol, torcedores e associações 

futebolísticas. Anteriormente, a 

organização atuava apenas no 

continente europeu, mas agora começou 

sua expansão para países da América 

Latina, reforçando a ideia de que a 

discriminação e o racismo se encontram 

também em outras partes do mundo, 

não apenas na Europa. Até hoje ela é 

conhecida por promover campanhas de 

combate à intolerância e abrir pedidos 

de punição aos infratores, possuindo 

legitimidade para tais ações por meio do 

apoio da FIFA, UEFA e da Comissão 

Europeia.   

Assim como a UEFA se juntou 

com a Fare Network, cumprindo sua 

responsabilidade social para formar 

times com refugiados que participam 

em competições europeias, outras 

organizações passaram a seguir essa 

ideia. Na América Latina, a organização 

social brasileira Viva Rio, que atua no 

Haiti,  ajudou a “Academia de Futebol 

Pérolas Negras” (formado 

majoritariamente por haitianos) a 

participar do campeonato de futebol 

profissional do Rio de Janeiro. Essa 

ação se originou do convite da 

Organização Nações Unidas para a Viva 

Rio, fazendo parte do programa social 

de 2011, que tinha como objetivo 

trabalhar o esporte na vida dos jovens 

haitianos.  

Essas organizações, 

independente de cooperarem com a 

FIFA, representam a importância e a 

necessidade do combate à 

discriminação. O surgimento constante 

delas revela o aumento da demanda por 

proteção ao público e aos jogadores, 

mostrando que a intolerância é um 

tópico que não deixa de ser relevante 

até os dias de hoje. Segundo dados da 

Fare Network, a discriminação cresceu 

nos últimos 5 ou 6 anos e piora a cada 

dia. Para a organização, o crescimento 

está atrelado aos problemas políticos 

dos países, como por exemplo, a 

xenofobia apresenta-se agora ligada aos 

políticos, fazendo com que os espaços 

públicos (como o estádio de futebol) 

sejam palco para comentários 

agressivos e racistas. Não só os estádios 

são locais de agressão, mas também as 

redes sociais, as quais se tornaram 

importantes na vida dos torcedores e, ao 

mesmo tempo, são mais um meio de 

agredir o outro.  



 

Outro problema de 

discriminação no Qatar (próximo país a 

sediar a Copa do Mundo em 2022), 

onde há uma crescente preocupação 

com o respeito aos direitos humanos e a 

discriminação de minorias. Tal 

preocupação é oriunda do contexto 

político que se instalou no país. No 

cenário internacional, o Qatar sofre um 

bloqueio político e econômico por 

países da região (como Emirados 

Árabes Unidos e Arábia Saudita); no 

cenário nacional, o país é um regime 

absolutista e hereditário, com conflitos 

entre xiitas e sunitas, onde o 

homossexual é ilegal, os imigrantes são 

rebaixados socialmente e as leis 

trabalhistas não são justas. Logo, a 

FIFA se preocupa em realizar a Copa do 

Mundo de 2022 com respeito pela 

cultura do país e, ao mesmo tempo, 

respeito pela vida dos jogadores e 

torcedores.  

Em relação à diversidade, foi só 

em 1991 que as jogadoras de futebol 

ganharam o direito de participar da 

primeira Copa do Mundo de Futebol 

Feminino, enquanto que os homens 

tiveram essa oportunidade em 1930, 

com a primeira Copa do Mundo de 

Futebol Masculino. Desse modo, as 

mulheres passaram 61 anos segregadas 

das competições futebolísticas, além de 

esperarem 10 anos para serem incluídas 

nas premiações com a criação do 

prêmio de Melhor Jogadora da FIFA 

(Melhor Jogador foi criado em 1991, 

enquanto que Melhor Jogadora foi 

criada em 2001).  

Além da questão feminina, a 

falta de diversidade e a discriminação 

podem também ser vistas pela 

representatividade da comunidade 

LGBT. Um dos casos mais polêmicos 

de homofobia aconteceu em 2014, 

quando o jogador alemão Thomas 

Hitzlsperger assumiu sua 

homossexualidade em entrevista para o 

jornal Die Ziet. Foi a partir de então que 

o debate sobre a sexualidade começou a 

ser levantado com mais frequência no 

futebol. 

O futebol inglês, por meio da 

Premier League, pode ser citado com 

um exemplo de luta contra a homofobia. 

Em 2014, jogadores do campeonato 

inglês se reuniram para apoiar a 

campanha Rainbow Laces, na qual 

participaram da elaboração de um vídeo 

para incentivar uso de cadarços com as 

cores da bandeira LGBT, com o intuito 

de contribuir com a erradicação da 

homofobia no futebol. A campanha 

ainda vigora até os dias de hoje, o 

campeonato inglês anunciou o apoio à 

Rainbow Laces na temporada de 

2018/2019, promovendo jogos em que 

as cores da bandeira possam ter mais 

visibilidade por estarem presentes nas 

bandeirinhas de escanteio e nas placas 

em que são anunciadas as substituições. 

Imagem 1: Rainbow Laces, 

Premier League Twitter 

 

Imagem 2: Say no to racism, 

Independent UK 



 

 
 

 

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

A intolerância é um 

comportamento caracterizado pelo uso 

da violência física ou simbólica, 

cultivada através do ódio ao outro. 

Logo, a intolerância caracteriza-se como 

um comportamento violento utilizado 

no cotidiano, fundamentado sob a 

rejeição das diferenças, portanto, pode 

ser política, étnica, de gênero, religiosa, 

sexual, cultural e social. O grande 

desafio da sociedade moderna é fazer 

com que todas essas identidades 

diversas consigam conviver juntas e em 

paz e é justamente isso que a Federação 

Internacional de Futebol visa atingir. 

Portanto, a FIFA tem o objetivo de 

promover positivamente o jogo de 

futebol, cultivando relações amistosas 

entre as associações, confederações, 

funcionários e jogadores, tendo papel 

importantíssimo ao evitar a violação dos 

estatutos e regulamentos, impedindo a 

introdução de práticas impróprias no 

jogo, além de promover a eliminação de 

qualquer tipo de discriminação que 

venha a ser utilizada contra um país ou 

indivíduo, sendo a grande responsável 

por sancionar ou expulsar qualquer 

associação que tolere, permita ou 

organize competições em que a 

discriminação seja praticada.  

Saudações nazistas, rugidos de 

macacos e blusas com o logo da UEFA 

estampando a frase “no respect”, 

estiveram presentes na última rodada 

das eliminatórias para a Eurocopa de 

2020. A intolerância no mundo 

esportivo é um dos grandes problemas 

mundiais, por isso a Federação 

Internacional de Futebol busca 

incessantemente combatê-la de maneira 

incisiva. Não se pode deixar de ressaltar 

outro grande problema mundial, que 

vem assombrando o mundo do futebol 

há anos, a  baixa diversidade, isso fica 

claro quando analisamos o reduzido 

número de treinadores negros presentes 

no campeonato brasileiro, como por 

exemplo, Roger Machado e Marcão são 

os dois únicos treinadores negros 

vigentes no Campeonato Brasileiro de 

2019 da Série A. Esse cenário não se 

limita ao Brasil, tanto que na Copa do 

Mundo de 2018 havia apenas um 

treinador negro dentre as 32 seleções 

que estiveram presentes no torneio.   

A intolerância e a falta de 

diversidade no mundo esportivo são 

responsáveis diretamente por inibir a 

formação de novos talentos, além de 

contribuir com a impunidade e ser um 

grande empecilho ao desenvolvimento 

de novos mercados. A Federação 

Internacional de Futebol acredita que o 

esporte possui potencial único na luta 

contra o racismo e a intolerância, 

principalmente porque as conquistas e 

objetivos em comum expressos pelo 

futebol não estão ligados a questões de 

gênero, de etnia ou de religião. A 

importância da FIFA fica ainda mais 

clara quando analisamos o respaldo que 

a Federação recebe da Organização das 

Nações Unidas, inclusive o relator 



 

especial da ONU, Mutuma Ruteere, fez 

questão de citar as práticas e iniciativas 

positivas ao combate da intolerância e 

ao incentivo da diversidade iniciadas 

pela FIFA. 

A Copa do Mundo de Futebol 

Feminino de 2019 foi um grande 

exemplo da atuação da Federação 

Internacional de Futebol quanto ao 

incentivo à diversidade no mundo 

esportivo. Isso fica evidente quando 

analisamos a receita, o aumento 

exponencial dos holofotes e o apelo 

gerado pelo evento, tanto que o recorde 

de ingressos foi batido ainda em abril. O 

Brasil é um grande exemplo nessa 

questão, visto que pela primeira vez a 

rede Globo, a maior emissora do País, 

transmitiu todos os jogos. Essa abertura 

é uma das grandes responsáveis por 

mostrar às empresas que o futebol 

feminino também pode ser um mercado 

lucrativo. 

Ainda assim há um abismo 

gigante entre homens e mulheres, um 

dos indicativos é a premiação paga pela 

Federação Internacional de Futebol às 

seleções participantes do Mundial. O 

prêmio destinado às mulheres não chega 

a 1% do prêmio destinado aos homens, 

mesmo após a Federação Internacional 

de Futebol dobrar a quantia paga às 

mulheres. Inclusive a desigualdade está 

aumentando em algumas pautas, como 

no prêmio direcionado aos vencedores 

da Copa do Mundo. Quando a seleção 

feminina dos Estados Unidos venceu a 

Copa do Mundo em 2015, o prêmio era 

de cerca de 15 milhões de dólares. 

Devido às pressões, a Federação 

Internacional de Futebol decidiu elevar 

o valor para 30 milhões de dólares para 

a Copa do Mundo Feminina de 2019. 

Esse valor será duplicado na Copa do 

Mundo Feminina de 2023. Enquanto 

isso a Copa do Mundo Masculina 

realizada em 2018 contou com um 

prêmio de 400 milhões, inclusive a 

Federação já anunciou que o prêmio da 

Copa do Mundo masculina de 2022 será 

de 440 milhões de dólares. Portanto, o 

aumento dado ao futebol masculino é 

maior do que o prêmio total obtido pelo 

futebol feminino na Copa de 2019. 

Inclusive, esse abismo não é 

encarado com a mesma naturalidade 

quando analisamos o futebol nos 

Estados Unidos, visto que o número de 

mulheres e homens que praticam 

futebol no colégio é praticamente o 

mesmo. A grande justificativa utilizada 

para explicar a diferença salarial é de 

que os salários são baseados na 

diferença de renda gerada. Entretanto, 

os jogos masculinos de futebol nos 

Estados Unidos já não arrecadam 

valores tão superiores quanto antes, 

tanto que entre 2016 e 2018 as partidas 

femininas foram responsáveis por gerar 

um valor de cerca de 50,8 milhões de 

dólares, enquanto as partidas 

masculinas geraram cerca de 49,9 

milhões milhões de dólares. 

As responsabilidades da FIFA 

mudam assim como o futebol, mas a sua 

missão sempre será a mesma: 

“desenvolver o jogo, tocar o mundo  e 

construir um futuro melhor”. Para 

construir um futuro melhor, a Federação 

Internacional de Futebol deverá 

combater a intolerância e incentivar a 

diversidade, mas como a FIFA vem 

lidando com o problema?  

Como órgão governante 

mundial, a Federação Internacional de 

Futebol tem a missão de preencher 

múltiplos requisitos. Sendo a principal 

responsável por desempenhar um papel 

pioneiro entre as federações esportivas 

internacionais na área de governança, 



 

emitindo diversos regulamentos e 

relatórios através do auxílio de 

especialistas jurídicos e contábeis. O 

comitê de ética independente da 

Federação Internacional de Futebol, 

estabelecido como o terceiro órgão 

judicial ante o Código de Ética da 

Federação Internacional de Futebol, tem 

a responsabilidade de vigiar toda a 

comunidade de futebol, além de ser 

responsável por enfrentar todos os 

desafios atuais do futebol, englobando 

as atividades proibidas, como os casos 

de intolerâncias dos quais nós estamos 

tratando. 

É importantíssimo ressaltar o 

papel do Código da FIFA no incentivo à 

diversidade e também na luta contra a 

intolerância,  visto que o código  

aplica-se a qualquer conduta que  possa 

vir a prejudicar a integridade e 

reputação do futebol, em especial nas 

atividades ilegais, imorais e 

comportamentos antiéticos. O Código 

da FIFA deve ser incluído nos 

respectivos regulamentos que se 

aplicam a todas as confederações e 

associações-membros, a menos que as 

mesmas já estejam em vigor nos seus 

respectivos regulamentos. 

Sabendo da importância do seu 

papel, a Federação Internacional de 

Futebol publicou recentemente o novo 

Código Disciplinar, com destaque para 

o combate da intolerância, isso porque 

os crimes de intolerância no futebol 

vêm acontecendo com muita frequência, 

o que é extremamente preocupante. 

Recentemente a Inter de Milão recebeu 

ordens para realizar dois jogos de 

portões fechados, devido aos insultos 

direcionados ao zagueiro Kalidou 

Koulibaly. Tal caso se tornou mais 

grave ainda pelo fato de a vítima 

também ter sido advertida com um 

cartão vermelho ao demonstrar 

dissidência, o que levantou múltiplos 

questionamentos, principalmente ao que 

vem sendo feito pela FIFA em relação 

aos crimes de intolerância. Portanto, o 

novo Código Disciplinar da FIFA busca 

reduzir os múltiplos casos de 

intolerância, aumentando o escopo do 

que é considerado comportamento 

discriminatório para qualquer coisa que 

possa estar ligada com a raça, com a 

origem étnica, nacional ou social, além 

das questões relacionadas à religião, 

opinião política ou qualquer outro 

motivo. Além disso, o código também 

inclui a opção da Federação 

Internacional de Futebol de proibir 

transferências de clubes inadimplentes 

em dívidas em processos realizados pela 

FIFA e pelo Tribunal de Arbitragem do 

Esporte (CAS). A partir de agora, os 

árbitros podem suspender um jogo de 

futebol caso haja insultos racistas, 

entretanto, a medida só pode ser posta 

em prática após a realização do 

“procedimento de três etapas”: solicitar 

um anúncio público com o objetivo de 

cessar tal comportamento, suspender o 

jogo até que essas atitudes parem e 

finalmente abandonar a partida 

definidamente. 

As violações do Código estão 

sujeitas a sanções penais já 

estabelecidas, independente se os atos 

forem de comissão ou omissão, ou caso 

os mesmos tenham sido cometidos 

deliberadamente ou por negligência, a 

punição também independe do fato das 

partes envolvidas serem os principais, 

cúmplices ou instituições. As violações 

do código ou de quaisquer outras regras 

implicarão nas seguintes punições: 

aviso, repreensão, treinamento de 

conformidade, retorno de prêmios, 

multa, trabalho social, suspensão por 



 

partida, proibição de vestiários, 

proibição de entrar no estádio, proibição 

de participar de qualquer atividade 

relacionada ao futebol. 

Todas as sanções impostas pelo 

Comitê de Ética levam em consideração 

os fatores relevantes no caso, isso inclui 

a natureza da infração, o respectivo 

interesse substancial responsável por 

deter condutas semelhantes, a 

assistência do infrator e a cooperação 

com o Comitê de Ética; o motivo, as 

circunstâncias e o grau de culpa do 

infrator também são pautas 

importantíssimas.    

Caso alguma parte se sinta 

injustiçada, há a possibilidade de 

revogação da pena, portanto, o pedido 

será analisado pela Câmara 

Adjudicatória que decidirá se a sanção 

prevista no art. 7 do Código 

permanecerá. 

As pessoas vinculadas por esse 

código têm o dever de ajudar e cooperar 

de forma completa, portanto, é 

extremamente necessário que os 

membros ajam de forma sincera com o 

Comitê de Ética em todos os momentos. 

Isso exige que os membros acatem as 

solicitações que possam ser feitas pelo 

Comitê de Ética, incluindo pedidos de 

esclarecimento, testemunhos e relatórios 

orais caso sejam necessários.  

O Código de Ética é uma das 

ferramentas que exemplifica a luta da 

Federação Internacional de Futebol para 

incentivar a diversidade e conter a 

intolerância. Assim como o Conselho 

Consultivo de Direitos Humanos da 

FIFA, criado no início de 2017, com o 

objetivo de endossar o respeito pelos 

direitos humanos. Sendo assim, o 

Conselho é um Órgão Independente 

composto por oito especialistas em 

direitos humanos, logo o Conselho tem 

um papel importantíssimo no incentivo 

à diversidade e na luta contra a 

intolerância, fornecendo recomendações 

e conselhos a Federação Internacional 

de Futebol sobre todas as questões 

relevantes quanto à implementação das 

responsabilidades de Direitos Humanos 

da Federação Internacional de Futebol. 

Apesar de ter sido implementado 

há pouco tempo, o Conselho Consultivo 

de Direitos Humanos da FIFA já 

mostrou ter grande relevância ao tratar 

do caso de denúncia contra as jogadoras 

afegãs, a ex-capitã da seleção e ex-

diretora da Federação Khalida Popal foi 

responsável por recolher depoimentos 

de abusos sexuais e ameaças de morte 

no Afeganistão, principalmente na 

instalação da entidade de futebol e na 

concentração da equipe na Jordânia. A 

Federação Internacional de Futebol 

pretende realizar mais recomendações 

nessa área com o intuito de fortalecer os 

direitos humanos dos jogadores e 

respeito pelas mulheres. 

É de vital importância que os 

membros do Comitê da Federação 

Internacional de Futebol analisem todas 

as mudanças feitas pela FIFA com o 

objetivo de combater a intolerância e 

incentivar a diversidade, para que se 

possa ter um panorama mais profundo 

sobre a efetividade das ações propostas 

pela Federação Internacional de Futebol 

em relação ao combate à intolerância e 

o incentivo ao racismo. O que vem 

sendo feito, como vem sendo feito e por 

quem vem sendo feito são pautas 

importantes das quais os membros do 

Comitê devem estar atentos.  

 

 

 



 

RESOLUÇÕES ANTERIORES 

 

  No dia 11 de julho de 2019, a 

FIFA emitiu seu novo código 

disciplinar que visa combater a 

intolerância em diversas esferas na 

medida em que determina as sanções 

incorridas, regula a organização e a 

função dos órgãos judiciais da FIFA 

responsáveis por tomar decisões e os 

procedimentos a serem seguidos perante 

os referidos órgãos para cada caso 

analisado. 

  Uma das mudanças do novo 

código é o aumento do número de jogos 

que o infrator deve ficar suspenso. O 

antigo código estipulava um período de 

5 jogos de suspensão, o novo código 

prevê no mínimo 10 jogos de suspensão 

para jogadores ou pessoas do meio que 

se envolvam em qualquer caso de 

discriminação. O código de 2017 tinha 

como formas de combates multas 

financeiras, dedução de pontos e 

desqualificação do time infrator do 

campeonato no qual a discriminação se 

manifestou. As mudanças do novo 

código se voltam para a inspeção das 

atitudes discriminatórias e uma punição 

mais pujante para aqueles que agem 

contrários às novas regras. Um exemplo 

disso é a criação de um canal de juízes, 

que irá escutar as vítimas para poder 

avaliar o tipo de infração 

discriminatória ocorrida, e também a 

suspensão da partida pelos árbitros é 

prevista pelo código em caso de racismo 

durante o jogo. Sendo que o 

encerramento da partida poderá 

acontecer se verificado algum incidente 

racista, assim como a atribuição de 

derrota ao time infrator. As partidas 

poderão ser suspensas após ser aplicado 

o chamado "three step procedure". 

Primeiro, o jogo poderá ser 

interrompido para que seja feito pelo 

sistema de som do estádio um anúncio 

formal contra palavras e gestos racistas. 

Se os atos perdurarem, o árbitro terá que 

realizar uma suspensão temporária e 

emitir um novo anúncio. O passo 

derradeiro é o cancelamento da partida.  

O "three step procedure" foi 

aplicado na Copa das Confederações na 

Rússia em 2017 como forma de 

preparação para a Copa do Mundo que 

aconteceu no ano seguinte. Na Copa do 

Mundo de 2018, para cada uma das 64 

partidas, a FIFA implantou três 

observadores de combate à 

discriminação, que tinham habilidades 

para identificar as especificidades da 

cultura de fãs e as formas de 

discriminação nos estádios com o 

intuito de facilitar investigações dos 

órgãos disciplinares da FIFA através do 

fornecimento de evidências de 

incidentes discriminatórios. As 

atividades foram coordenadas pela 

FIFA em colaboração com a rede Fare, 

uma organização internacional com um 

longo histórico de combate à 

discriminação no futebol. 

 

PANORAMAS  

Gianni Infantino  

Nasceu na Suíça em 1970 e começou 

seu trabalho primeiramente 

como assessor de várias organizações 

de futebol na Itália, Espanha e na Suíça, 

alcançando, enfim, o cargo de 

secretário-geral do International Centre 

for Sport Studies (CIES), na 

universidade de Neuchâtel. Em 2000, 

Infantino integrou a União das 

Associações Europeias de Futebol 

(UEFA), sendo promovido para 



 

secretário deputado-geral e, mais tarde, 

em 2009, se tornou secretário-geral da 

União. Em fevereiro de 2016, o 

Congresso Extraordinário da FIFA de 

2016 elegeu Infantino como seu 

Presidente na segunda votação (com 

115 votos a 88 contra Salman Al-

Khalifa). Seu trabalho desde o tempo na 

UEFA apresentou características de 

apoio à democracia e à criação de um 

ambiente sustentável no futebol, lutando 

contra o racismo, a discriminação e a 

violência. 

 

Shaikh Salman bin Ebrahim Al 

Khalifa 

Shaikh Salman nasceu em Barém, em 

1965, é um dos atuais Vice-Presidentes 

da FIFA, ocupando também a posição 

de Presidente da Confederação Asiática 

de Futebol (AFC) e possuindo uma 

cadeira no Finance and Strategic 

Committees da FIFA. Salman já foi o 

Vice-Presidente do Bahrain Football 

Association (BFA), se tornando 

Presidente em 2002. Além disso, Shaikh 

Salman foi membro do Comitê 

Organizador da FIFA da Copa do 

Mundo do Brasil de 2014. 

Mahfuza Akhter Kiron 

Mahfuza Akhter Kiron nasceu em 

Bangladesh em 1967, trabalhou nos 

Comitês Organizadores da Copa do 

Mundo de Futebol Feminino do Canadá 

de 2015 e nas duas últimas Copas do 

Mundo de Futebol Feminino Sub-20 no 

Canadá em 2014 e em Papua Nova 

Guiné em 2016. Kiron foi eleita para 

participar do Conselho da FIFA em 

2017. Nesse mesmo ano, ganhou o 

prêmio de empreendedorismo da ‘The 

Women Entrepreneur Association of 

Bangladesh’ por todo o seu trabalho 

prestado no futebol e no mundo dos 

negócios. Ademais, Mahfuza Akhter é 

membro do Comitê Executivo e do 

Comitê de Mulheres da AFC. 

Saoud A. Aziz M A Al Mohannadi 

Saoud Mohannadi nasceu no Qatar em 

1957, foi eleito em abril de 2019 para 

participar do Conselho da FIFA. 

Atualmente, Mohannadi preside o AFC 

Competitions Committee e AFC Asian 

Cup UAE 2019 Organising Committee. 

Antes de ocupar a posição na FIFA, 

Mohannadi foi vice-presidente da 

Confederação Asiática de Futebol desde 

2015 e vice-presidente da Associação 

do Qatar de Futebol desde 2013. Saoud 

Mohannadi também participou dos 

Comitês Organizadores no Qatar em 

2011 e na Austrália em 2015 e foi 

secretário-geral da Associação de 

Futebol do Qatar durante os anos de 

2001 a 2012. 

Mariano Araneta 

Mariano Araneta nasceu nas Filipinas 

em 1954, foi jogador de futebol, 

jogando pela Seleção das Filipinas 

durante os anos 1970-80. Anos mais 

tarde, ele veio a ser membro do Comitê 

de Associação da FIFA e do Comitê do 

Futebol de Areia da FIFA. Atualmente, 

Araneta é Deputado Presidente do 

Comitê de Desenvolvimento da AFC, 

Presidente da Federação Filipina de 

Futebol e membro do Conselho da FIFA 

pela AFC. 

 



 

Zhaocai H. E. Du 

Zhaocai Du nasceu na China em 1960, 

ele adquiriu mais de 30 anos de 

experiência em administração esportiva, 

possuindo uma forte atuação nas 

políticas esportivas. Du foi eleito em 

2019 para participar do Conselho da 

FIFA pela presidência na Associação de 

Futebol Chinesa e pela cadeira de 

deputado na State General 

Administration of Sport. Antes de 

assumir tais cargos, Zhaocai Du já 

participava da Confederação Asiática de 

Futebol e do Comitê Olímpico Chinês, 

em ambos como Vice-Presidente. 

Praful Patel 

Praful Patel nasceu na Índia em 1957 e 

possui uma carreira na política interna 

de seu país e uma carreira na 

administração esportiva. Na política, 

Patel atua desde os anos 1990 como 

membro no Parlamento Indiano, 

representando o estado de Mahrashtra. 

Quanto a sua atuação na política 

esportiva, ele participou do Comitê 

Organizador da Copa do Mundo de 

Futebol Sub-17 da Índia de 2017 e 

também do Comitê Financeiro da FIFA, 

o qual atua desde 2017. Além da 

posição no Comitê Financeiro, Patel 

integrou o Conselho da FIFA em 2019, 

mantendo também sua posição de 

Presidente na All India Football 

Federation, na qual participa desde 

2012. 

Kohzo Tashima 

Kohzo Tashima nasceu no Japão em 

1957, foi jogador de futebol pela 

Seleção do Japão (1979-1980), 

enquanto ainda terminava seus estudos 

na Universidade de Tsukuba. Depois de 

seus anos como jogador, Tashima 

treinou a Seleção Japonesa do sub-17 e 

sub-20 (2001). Anos mais tarde, Kohzo 

Tashima ingressou na administração 

esportiva, passando de secretário-geral 

para Vice-Presidente e para Presidente 

da Associação de Futebol Japonesa, 

sendo mais tarde eleito pela AFC no 

Comitê Executivo da AFC e no 

Conselho da FIFA. 

Ahmad Ahmad 

Ahmad Ahmad nasceu em Madagascar, 

em 1959, foi jogador e técnico em 

Madagascar, atuando também com a 

política interna do país como Vice-

Presidente do Senado. Atualmente, 

Ahmad é Vice-Presidente da FIFA, 

membro do Conselho da FIFA, 

Presidente da Confederação Africana de 

Futebol (CAF), membro do Comitê 

Executivo da CAF e Presidente da 

Federação de Futebol de Madagascar. 

Hany Abo Rida 

Hany Rida nasceu no Egito em 1953, 

começou sua carreira no mundo 

esportivo como jogador de futebol e, 

depois de alguns anos, ele se interessou 

pela administração do futebol e 

engenharia. Rida se tornou membro da 

Associação Egípcia de Futebol (EFA) 

em 1989, sendo o atual Presidente da 

mesma, e já participou do Comitê 

Organizador como Presidente e Vice- 

Presidente da Copa do Mundo de 

Futebol da FIFA Sub-17, em 1997, e 

Copa do Mundo de Futebol da FIFA 

Sub-20 em 2009, ambas no Egito. 

Atualmente, Hany Rida é membro do 



 

Conselho da FIFA e possui uma cadeira 

na Confederação Africana de Futebol 

(CAF). 

Tarek Bouchaoui 

Tarek Bouchaoui nasceu na Tunísia em 

1966, ele já foi head de Organização no 

Comitê de Referências da Confederação 

Africana de Futebol (CAF), 

participando também do Comitê de 

Marketing e TV e do Comitê 

Organizador da CAF. Atualmente, 

Bouchaoui é membro do Comitê 

Executivo da CAF e membro do 

Conselho da FIFA. 

Almamy Kabele Camara 

Almamy Camara nasceu na Guiné em 

1952, começou sua carreira no mundo 

esportivo trabalhando mais localmente 

até se tornar o atual Vice-Presidente do 

Comitê Executivo da Confederação 

Africana de Futebol e membro do 

Conselho da FIFA desde 2016. Além 

disso, Camara foi Vice-Presidente da 

Federação Guineana de Futebol nos 

anos de 1986-94 e participou da Copa 

do Mundo de Futebol Sub-17 da FIFA. 

Lydia Nsekera 

Lydia Nsekera nasceu em Burúndi em 

1967, ela foi Vice-Presidente do Comitê 

de Futebol Feminino de Burúndi, 

ajudando na criação da primeira seleção 

feminina do país. Nsekera foi Presidente 

da Federação de Burúndi de Futebol nos 

anos de 2004-13, participando também 

do Comitê Olímpico desde 2009. 

Atualmente ela é a primeira mulher a 

ganhar uma cadeira no Comitê 

Executivo da FIFA pela CAF, 

participando também do Conselho da 

FIFA. 

Walter Nyamilandu 

Walter Nyamilandu nasceu no Maláui, 

em 1971, é um ex-zagueiro da Seleção 

do Maláui que participou na Copa do 

Mundo de Futebol de 1998. Sua atuação 

no campo se estendeu para Comissário e 

Coordenador-Geral de partidas. 

Nyamilandu já foi membro do Comitê 

de Associados da FIFA e hoje se 

encontra como membro do Conselho da 

FIFA. Walter Nyamilandu possui uma 

grande participação na Associação do 

Maláui de Futebol, sendo presidente 

desde 2004 e trabalhando o 

desenvolvimento do futebol no Maláui. 

Constant Omari 

Constant Omari nasceu no Congo em 

1958 e tem como maior parte de sua 

carreira a atuação nos Comitês 

Organizadores da Copa das Nações 

Africanas (CAF), do Campeonato 

Africano Sub-20 e do Campeonato de 

Interclubes. Além dessas atuações, 

Omari atuou na gestão do Club 

Licensing System (CAF) e no Comitê 

Executivo da Confederação Africana de 

Futebol. Atualmente, Constant Omari é 

Presidente da Federação Congolesa de 

Futebol (FECOFA) e membro do 

Conselho da FIFA. 

Vittorio Montagliani 

Vittorio Montagliani nasceu no Canadá 

em 1965 e é um ex-jogador de futsal. 

Ele já foi Presidente do Comitê 



 

Organizador Nacional da FIFA na Copa 

de Futebol Feminino Sub-20 do Canadá, 

em 2014, e na Copa de Futebol 

Feminino do Canadá em 2015. 

Atualmente, Montagnini é o Presidente 

da Confederação de Futebol da América 

Norte, Central e Caribe (CONCACAF), 

Presidente da Associação Canadense de 

Futebol (CSA) e um dos Vice-

Presidentes da FIFA. 

Pedro Chaluja 

Pedro Chaluja nasceu no Panamá em 

1962 e ajudou a fundar o Club 

Deportivo Árabe Unido em Colón, no 

Panamá, em 1994. Chaluja é membro da 

CONCACAF, representando a América 

Central, Presidente da Federação 

Panamenha de Futebol desde 2010 e 

membro do Conselho da FIFA. 

Sonia Fulford 

Sonia Fulford nasceu nas Ilhas Turcas e 

Caicos em 1971, sendo a primeira 

mulher de seu país a ser eleita 

Presidente da Associação das Ilhas 

Turcas e Caicos de Futebol (TCIFA) em 

2014. Quanto a sua carreira esportiva, 

Fulford foi capitã da Seleção Feminina 

das Ilhas Turcas e Caicos, participando 

mais tarde do Comitê de Futebol 

Feminino da FIFA, no Comitê 

Organizador da Copa do Mundo de 

Futebol e da Copa do Mundo de Futebol 

Feminino, até integrar o Conselho da 

FIFA. Além de sua atuação na FIFA, 

Fulford participou da CONCACAF e da 

União Caribenha de Futebol (CFU). 

Sonia Fulford também atuou na política 

de seu país como Secretária-Geral. 

Sunil Gulati 

Sunil Gulati nasceu na Índia em 1959, 

mas quando ainda era pequeno se 

mudou para os Estados Unidos. Gulati 

possui uma vida acadêmica ativa, sendo 

Palestrante Sênior no departamento de 

economia da Universidade de 

Columbia, em Nova York. Atualmente, 

ele é Vice-Presidente na CONCACAF, 

representando os EUA, e membro do 

Conselho da FIFA, no qual foi Vice- 

Presidente em 2016. 

Luis Hernandez 

Luis Hernandez nasceu em Cuba, em 

1949, e está ligado ao futebol cubano 

durante a sua vida toda. Primeiramente, 

Hernandez jogou na Seleção Cubana 

por mais de uma década e ocupou a 

presidência da Associação Cubana de 

Futebol por mais de 18 anos. 

Atualmente, ele é membro da 

CONCACAF, representando o Caribe, e 

do Conselho da FIFA. 

Alejandro Dominguez 

Alejandro Dominguez nasceu no 

Paraguai, em 1972, foi Vice-Presidente 

da Associação de Futebol do Paraguai 

(2014) e Vice-Presidente do Clube 

Olímpia Paraguaio. Anos depois, 

Dominguez se tornou Presidente da 

Confederação Sul-Americana de 

Futebol (CONMEBOL) e Vice-

Presidente da FIFA. 

Ramon Jesurun 

Ramon Jesurun nasceu na Colômbia, 

em 1952. Já foi Vice-Presidente da 



 

Federação de Futebol da Colômbia, na 

qual se encontra como Presidente 

atualmente. Hoje em dia, Jesurun está 

encarregado do Atlético Junior Clube e 

da Liga Profissional Colombiana, 

ocupando a posição de Vice-Presidente 

da CONMEBOL e é membro do 

Conselho da FIFA. 

María Sol Muñoz Altamirano 
María Sol Muñoz nasceu no Equador, 

em 1975. É a primeira mulher a integrar 

a CONMEBOL no Conselho da FIFA. 

Muñoz completou seus estudos 

acadêmicos em Direito e 

Jurisprudência, trabalhando por quase 

três anos como Diretora de Relações 

Públicas para o Club Deportivo 

Universidad Católica em Quito no 

Equador. 

Fernando José Macieira Sarney 

Fernando Sarney nasceu em 1956 no 

Brasil. Ele é filho do ex-presidente do 

Brasil José Sarney, apresentando 

ligações com a política brasileira, 

negócios e engenharia, visto que Sarney 

se formou em Engenharia Civil na 

Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo em 1978. Atualmente, 

Fernando Sarney é o Vice-Presidente da 

região norte da Confederação Brasileira 

de Futebol (CBF) e diretor do Comitê 

Executivo da Confederação Sul-

Americana de Futebol. 

Lambert Maltock 

Lambert Maltock nasceu em Vanuatu, 

em 1956. Já foi membro do Comitê de 

Desenvolvimento da FIFA e é 

Presidente da Federação de Futebol do 

Vanuatu há mais de uma década, além 

de ser o membro com mais tempo de 

casa no Comitê Executivo da Federação 

de Futebol da Oceania. Atualmente, é 

membro do Conselho da FIFA. 

Rajesh Patel 

Rajesh Patel nasceu em Fiji, em 1961, 

sendo o primeiro representante oriundo 

de Fiji a participar do Conselho da 

FIFA. Além do seu cargo na FIFA, 

Patel é Presidente da Associação de 

Futebol de Fiji. Pouco tempo após seu 

ingresso no Conselho da FIFA, ele 

ajudou a introdução de um plano de 

qualificação de Fiji para sediar a Copa 

do Mundo de Futebol de 2026. 

Johanna Wood 

Johanna Wood nasceu na Nova 

Zelândia, em 1960. É Vice-Presidente 

do Comitê Executivo da Federação de 

Futebol da Nova Zelândia, atua na mesa 

da Federação Central de Futebol desde 

2010 e assumiu a posição de membro 

no Conselho da FIFA em 2019. 

Aleksander Čeferin 

Aleksander Čeferin nasceu na Ljubljana 

em 1967, é um advogado que iniciou 

sua carreira no escritório de advocacia 

de sua família. Čeferin é o atual 

Presidente da UEFA, Vice-Presidente 

da FIFA e Presidente da Associação de 

Futebol da Eslovênia (NZS). Além 

disso, ele atuou nos clubes eslovenos 

KMN Svea Lesna Litija e NK Olimpija 

Ljubljana. 



 

Greg Clarke 

Greg Clarke nasceu na Inglaterra, em 

1957. É um ex-executivo na área de 

telecomunicações. No início da sua 

carreira, Clarke participou do conselho 

administrativo do Leicester City, foi 

Presidente do The Foxes e Presidente da 

Liga inglesa de Futebol. Atualmente, 

Greg Clarke é um dos Vice-Presidentes 

da FIFA, fazendo parte do Conselho da 

FIFA. 

Sándor Csányi 

Sándor Csányi nasceu na Hungria, em 

1953. É conhecido por seu trabalho na 

área econômica, completando seus 

estudos em economia e sendo o atual 

Presidente e CEO do OTP Bank Group. 

Csányi foi Presidente da Federação 

Húngara de Futebol (UEFA), 

participando de outros comitês também. 

Atualmente, Sándor Csányi é membro 

do Conselho da FIFA desde 2017 e 

Vice-Presidente da UEFA desde 2018. 

Evelina Christillin 

Evelina Christillin nasceu na Itália, em 

1955. É uma ex-esquiadora que recebeu 

vários prêmios, como a Ordem do 

Mérito da República Italiana e o Prêmio 

da Ordem Olímpica do Comitê 

Olímpico Internacional, por seu 

envolvimento no mundo esportivo. 

Além disso, ela participou do Comitê 

Organizador dos Jogos Olímpicos de 

Inverno de 2006 em Turim. Atualmente, 

Christillin é Presidente da Agência 

Nacional de Turismo da Itália e membro 

do Conselho da FIFA. 

Fernando Gomes 
Fernando Gomes nasceu em Portugal, 

em 1952, passou grande parte da 

carreira no FC Porto, trabalhou no 

Comitê Executivo da UEFA. Hoje em 

dia, Gomes é membro do Conselho da 

FIFA desde 2017 e Presidente da 

Federação Portuguesa de Futebol (FPF) 

desde 2011. 

Georgios Koumas 

Georgios Koumas nasceu no Chipre, em 

1962. É um empresário com experiência 

em turismo, turismo esportivo, 

licenciamento de televisão e mídia. 

Koumas foi Vice-Presidente e Vice-

Secretário-Geral da Associação de 

Futebol do Chipre (CFA), além de ser 

Presidente do clube Enosis Neon 

Paralimni FC. Atualmente, Koumas é 

Presidente da CFA e membro do 

Conselho da FIFA. 

Noel Le Graet 

Noel Le Graet nasceu na França, em 

1941, é um empresário que atuou 

também como prefeito da cidade de 

Guingampse. Le Graet se tornou 

Presidente da Liga Nacional da França 

em 1991 e atuou como Presidente do 

Comitê Organizador Local da Copa do 

Mundo Feminina da FIFA França 2019. 

Dejan Savicevic 

Dejan Savicevic nasceu em 

Montenegro, em 1966, foi um jogador 

muito conhecido na Europa nos anos 

1990 no futebol de Montenegro. Ele 

participou das Copas do Mundo de 1990 

e 1998 para a Iugoslávia, ganhou a 



 

Copa Europeia em 1991 e ganhou a 

Champions League de 1994. Depois de 

encerrar a carreira de jogador, Savicevic 

foi ainda treinador da Seleção da Sérvia 

e Montenegro durante os anos de 2001-

03. Atualmente, Dejan Savicevic é 

membro do Conselho da FIFA desde 

2017 e Presidente da Associação de 

Montenegro de Futebol desde 2004. 

Alexey Sorokin 

Alexey Sorokin nasceu na Rússia em 

1972, ele foi Secretário-Geral e Diretor-

Geral da União Russa de Futebol e 

ajudou a organizar a final da Champions 

League (UEFA) em Moscou, em 2018. 

Atualmente, Sorokin participa do 

Conselho da FIFA desde 2017. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Casos de racismos e 

discriminação são testemunhados ao 

redor do mundo. São inúmeros os 

exemplos de torcedores que insultam 

jogadores, cartazes com frases racistas, 

comemoração imbuídas de preconceito, 

bananas sendo jogadas para dentro do 

campo, etc. Esses atos também são 

testemunhados dentro de campo sendo 

cometidos pelos próprios jogadores.  

  Embora casos de discriminação 

sejam cada vez mais combatidos pela 

mídia e pelos amantes do esporte, as 

punições ainda aparentam ser de baixa 

severidade. No início da temporada de 

2019, Romelu Lukaku, jogador belga de 

origem congolesa, foi alvo de cantos de 

macaco dos fãs do Cagliari, e o atacante 

do Brescia, Mario Balotelli, italiano de 

origem ganesa, disse que havia sofrido 

abuso racial por parte dos torcedores do 

Verona. 

  Ambos os incidentes foram 

cobertos por penalidades escassas - 

Verona foi finalizado parcialmente em 

um jogo e Cagliari escapou de qualquer 

punição séria. Na sexta-feira 

(06/12/2019) em San Siro, Simone, 

defensor da Roma, disse à CNN que o 

racismo é comum na Itália. "Acho que 

há racismo no futebol italiano", disse o 

jogador de 32 anos. Acrescentou, 

"Primeiro, temos que parar de fingir que 

não é um problema ou que é um 

problema menor. É um problema da 

nossa sociedade, o racismo. No estádio 

e fora dele. O que é necessário é que 

todas as forças envolvidas reajam 

ativamente com os estádios necessários 

para identificar e punir os agressores”.  

  Outro caso envolvendo o 

jogador belga aconteceu na República 

Checa no dia 27 de novembro. O Slavia 

Praga, time da cidade de Praga, rejeitou 

a afirmação do atacante belga, de que 

era alvo de cânticos racistas durante a 

partida da Liga dos Campeões, e pediu 

para que ele se desculpasse. Lukaku 

disse que os cantos ocorreram em duas 

ocasiões diferentes na quarta-feira. Ele 

acrescentou: "Espero que a UEFA faça 

alguma coisa, porque todo o estádio se 

comportou assim após o primeiro gol de 

Lautaro (Martinez) e isso não é legal 

para as pessoas que assistem ao jogo". 

 Mas o Slavia disse na sexta-

feira que "analisou as ocorrências 

disponíveis, e nenhuma confirmou a 

declaração de Lukaku". O clube disse 

que "já se desculpou pelo 

comportamento dos indivíduos e que 

seria apropriado que Lukaku se 

desculpasse por suas palavras também". 

O atacante da Inter marcou na vitória do 

time por 3 a 1 e também teve um gol 

anulado pelo VAR. Ele segurou a mão 



 

no ouvido após a decisão do VAR, 

aparentemente para chamar a atenção 

para os cânticos racistas.  Em seu 

pedido de desculpas, o clube tcheco 

disse que "o racismo é incompatível 

com os valores do nosso clube". 

  Esses acontecimentos suscitam 

perguntas em relação ao mundo do 

futebol e ao combate ao racismo. Como 

combatê-lo sem punições severas aos 

clubes e aos agressores por parte de 

órgãos internacionais e das comissões 

de futebol responsáveis? Como impedir 

que episódios como esses não 

aconteçam se nem os próprios clubes os 

reconhecem?  

DOCUMENTO DE POSIÇÃO 

OFICIAL (DPO) 
O Documento de Posição Oficial 

é um documento no qual cada um dos 

delegados irá expor seus interesses para 

o debate. Ele deve seguir as diretrizes: 

 Fonte: Times New Roman;// 

Tamanho: 12; // Folha: A4; 

 Texto em cor: Preta; 

 Espaçamento: Simples; 

 Espaço Antes e Depois: 0 pt; 

 Margens: Superior, Esquerda, 

Inferior e Direita - 2 cm; 

 Brasão de Armas ou Emblema 

Nacional do país no Canto 

Superior Direito - no caso de 

Comitês que não são países, e 

sim representantes, utilizar 

apenas o logo do Comitê no 

Canto Superior Esquerdo; 

 Logo do Comitê no Canto no 

Canto Superior Esquerdo, no 

caso de não haver um logo, será 

permitido o uso da Bandeira do 

Comitê ou no caso de ser um 

Gabinete Presidencial, utilizar o 

brasão de armas no país; 

 Nome oficial do país, entre o 

emblema/brasão do país e o logo 

do comitê, centralizado, em 

negrito e caixa-alta; 

 Assinatura do(s) delegado(s) no 

Canto Inferior Direito, em cima 

de uma linha em que abaixo está 

indicado o cargo oficial 

(exemplo: Embaixador, Chefe 

de Estado, etc.); 

 O nome deve ser o real do 

representante junto ao órgão. 

Caso essa informação não esteja 

disponível, o aluno pode colocar 

seu próprio nome; 

 O Documento de Posição Oficial 

deve ter apenas 1 página; 

 As referências bibliográficas são 

a listagem, em ordem alfabética, 

de todas as fontes de pesquisas 

consultadas para a elaboração do 

material. Sua estruturação deve 

seguir a ABNT. 

 

Caros delegados e delegadas, a 

seguir se encontram perguntas 

motivacionais que ajudarão vocês a 

formularem a posição do seu respectivo 

representante no Comitê da FIFA: 

 Qual é a trajetória do meu 

representante no mundo do 

futebol e na política?  

 Com qual Associação o meu 

representante da FIFA possui 

vínculo? 

 Quais são os respectivos 

objetivos da Associação pela 

qual o meu representante tem 

vínculo e qual é o grau de 

participação historicamente da 

mesma no Conselho da FIFA?  

 Quais são os principais 

problemas enfrentados pela 

minha respectiva Associação e 



 

em qual grau esses problemas se 

manifestam na FIFA? 

 Quais foram as propostas de 

melhoria do meu representante 

em relação ao tema do Comitê 

desde a sua entrada no Conselho 

da FIFA? 

 Como foi a atuação da 

respectiva Associação do meu 

representante em casos de 

intolerância e qual foi o papel da 

mesma no incentivo à 

diversidade no mundo 

esportivo? 
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