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Prefácio

O Relatório Anual da Discriminação Racial no Futebol, na sua terceira edição, se
mostra como um importante instrumento de denúncias de uma onde crescente de
ocorrências de racismo no futebol no âmbito nacional e internacional.
Ao monitorar, acompanhar e noticiar os casos de racismo no futebol brasileiro, os
autores convidam a desconstruir o mito da democracia racial existente na sociedade
brasileira.
Ao discutir a falta de representatividade da população negra nas posições de
treinadores, dirigentes, presidentes nos clubes, nas confederações e tribunais de
justiça desportiva, comentaristas, repórteres e apresentadores nos principais
programas esportivos pelo Brasil, a publicação contribui para uma discussão mais
ampla sobre a superação da desigualdade racial como um caminho para a construção
de uma sociedade mais justa e igualitária. Ademais, o relatório nos ajuda a lembrar
da importância do futebol como um caminho para a transformação social.
Desta forma, a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e o
Observatório da Discriminação Racial no Futebol permanecem no enfrentamento ao
racismo dentro e fora dos campos de futebol.

Juvenal Araújo Junior
Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
Ministério dos Direitos Humanos
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As opiniões emitidas nesta publicação são de exclusividade e inteira
responsabilidade dos autores, não exprimindo, necessariamente, o ponto de
vista da Secretaria Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial ou
do Ministério dos Direitos Humanos. É permitida a reprodução deste texto e
dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins
comerciais são proibidas.
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OBSERVATÓRIO DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO FUTEBOL
O Observatório da Discriminação Racial no Futebol é um projeto que acredita no
futebol como um importante instrumento de inclusão social e de luta contra a
violência e a discriminação racial. Com base nisso, visamos utilizar a força do esporte
mais popular do Brasil, para debater, alertar e conscientizar sobre a discriminação
racial no futebol brasileiro.
O Observatório foi idealizado com o objetivo de monitorar, acompanhar e noticiar os
casos de racismo no futebol brasileiro, assim como divulgar e desenvolver ações
informativas e educacionais que visem erradicar essa praga que tanto macula a
sociedade nacional.
Entretanto, com o passar do tempo e o crescente número de casos de racismo
decidimos também compartilhar os acontecimentos ao redor do mundo, assim como
as campanhas e as boas práticas que utilizam o esporte como ferramenta para
conscientizar e combater o racismo, para que pudéssemos ter uma referência do que
acontece ao redor do mundo. Desta forma, nosso site se tornou um "banco de
dados" que unifica e organiza informações sobre os casos noticiados pela mídia,
mantendo um histórico e servindo como fonte de consulta para pesquisas e análise
de fatos.
Atualmente o Observatório da Discriminação Racial no Futebol é a principal fonte de
pesquisa nacional e internacional sobre a questão de discriminação e preconceito no
esporte brasileiro, não só no que tange racismo e futebol, mas também outros tipos
de preconceitos e em todos os esportes praticados no país.
Dos dados monitorados, apresentados e investigados nasceu o Relatório Anual da
Discriminação Racial no Futebol, um estudo sistêmico dos casos de preconceito e
discriminação no esporte brasileiro que se tornou a principal referência utilizada por
veículos de comunicação e pesquisadores para discorrer da questão racial no Brasil.
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RELATÓRIO ANUAL DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO FUTEBOL 2016
O Relatório Anual da Discriminação Racial no Futebol 2016 é a terceira análise
sistêmica sobre os incidentes raciais no futebol brasileiro. Neste documento serão
apresentados os casos de preconceito e discriminação ocorridos no esporte
brasileiro, correspondentes ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016. A
análise de dados e informações sobre os desdobramentos dos casos, assim como
suas respectivas punições aos envolvidos, serão feitas apenas em relação aos
incidentes classificados como os de “racismo no futebol”.
O relatório também expõe os casos de preconceito e discriminação com atletas
brasileiros no exterior e os ocorridos durante os Jogos Olímpicos Rio 2016.
Nosso objetivo com esse documento, assim como nos anteriores, é identificar e
informar à sociedade brasileira sobre os casos de discriminação que ocorrem no
esporte nacional e, asseverar que os mesmos não acontecem de forma esporádica,
que são comuns, que em sua maioria falta punição aos envolvidos, um maior
comprometimento das vítimas na cobrança das punições e comprometimento dos
clubes, entidades, federações e da sociedade como um todo no combate ao racismo.

INTRODUÇÃO
Pelo terceiro ano consecutivo lançamos o Relatório Anual da Discriminação Racial e
acreditamos que ainda exista um longo caminho a trilhar para que os casos de
preconceito e discriminação deixem de existir, afinal eles são reflexos de uma
sociedade preconceituosa e racista, sendo os estádios de futebol e a internet apenas
mais um palco o qual é possível ver todo o tipo de ódio e violência ser disparado
contra atletas, dirigentes, torcedores e outras tantas pessoas envolvidas no mundo
esportivo. No entanto, é importante salientar que cada vez mais o país começa a
deixar de acreditar no mito da democracia racial, que o movimento negro inúmeras
vezes denunciou não existir.
Os casos apresentados são incidentes de preconceito e discriminação, mas a grande
verdade é que essa é apenas a ponta do iceberg, quando falamos em racismo no
esporte, afinal, o problema é muito maior e fica explícito numa rápida pesquisa na
qual é possível identificar a não presença dos negros fora das quatro linhas: a falta de
treinadores, dirigentes, treinadores, presidentes nos clubes e, também, a não
presença de pessoas negras como comentaristas, repórteres e apresentadores nos
principais programas esportivos pelo Brasil afora.
Se por um lado é possível perceber a imensa quantidade de jogadores negros, o que
fez nascer e crescer o mito da democracia racial no futebol, por outro lado é
10

imperioso saber o que fazem a maioria dos negros após a aposentadoria da carreira
de Jogador de futebol.
Outro ponto importante para reflexão é a falta de atletas negros em outros esportes,
fora do futebol. Durante muitos anos acreditava-se que a composição física e
biológica dos negros era o fator primordial para que estes não tivessem destaques
em outros esportes. Entretanto Daiane dos Santos, Etiene Medeiros e Edvaldo
Valério, entre outros, estão aí para comprovar que na verdade o que falta é
oportunidade. O futebol, para ser praticado não exige muitos recursos financeiros e
por isso é muito praticado pela camada mais pobre da sociedade brasileira (onde
infelizmente os negros são maioria), enquanto outros esportes como natação, tênis,
hipismo, automobilismo necessitam de um grande aporte financeiro para a prática e
as competições.
A inserção do negro no futebol brasileiro não está na passagem do racismo para o
não racismo. A entrada dos negros nos principais clubes e Ligas está atrelada a
necessidade de ter nos times os melhores atletas, os mais habilidosos. E numa época
em que o futebol era amador fez surgir o pagamento de salários de forma
clandestina (funcionários fantasmas), o pagamento de “bicho”, a “política dos vales”,
tudo oficializado com a profissionalização do futebol.
Nosso primeiro objetivo na luta contra o racismo no esporte foi chamar atenção da
sociedade para os incidentes, denunciar os incidentes de discriminação racial, mas
queremos ir além. Afinal, ir além é uma tarefa inadiável, mesmo com a falta de
recursos para tocar o projeto nossa ambição é uma grande campanha de
conscientização através da “Cartilha – Dimensões do Racismo”, voltada ao público
mais jovem e para os adultos. Nosso desejo é começar a promover debates sobre o
combate ao racismo, a falta de técnicos negros, a não presença de negros nos cargos
de comando dos grandes clubes e, também nos veículos de comunicação.
Vamos juntos nessa luta?
“O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons.”
(Martin Luther King)

METODOLOGIA
Para a produção deste relatório utilizamos a mídia nacional e internacional para a
coleta de dados. Através de sistemas de monitoramento foram acompanhados e
sistematizados os incidentes racistas e discriminatórios noticiados nos veículos de
comunicação. Estes números podem, portanto, ser apenas um indicativo de um
problema ainda mais amplo, afinal, suspeitamos que há um grande número de casos
os quais não são denunciados pelas vítimas e/ou pela imprensa.
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Os resultados apresentados são referentes ao ano de 2016, de 1° de janeiro a 31 de
dezembro, e são descritos como “supostos casos de racismo” sem a distinção entre
racismo e injúria racial, que faz a legislação brasileira. No presente documento
partimos da premissa da maneira a qual os casos são julgados pela Justiça Desportiva,
no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), o qual não faz distinção entre
injúria racial e racismo, utilizando-se somente do termo “ato discriminatório”,
conforme dispõe o Art.243-G do referido diploma legal:
“Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito
em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou
portadora de deficiência.”.

MONITORAMENTO DOS CASOS
Este relatório irá apresentar casos discriminatórios sucedidos no Brasil, no futebol e
em alguns outros esportes, além dos que aconteceram com atletas brasileiros no
exterior e dos ocorridos durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Desta forma, estão
aqui descritos cinquenta e seis (56) casos no total, destes: trinta (30) casos que
envolvem o futebol brasileiro; cinco (05) casos que aconteceram em outros esportes
no território nacional; cinco (05) casos envolvendo atletas brasileiros que atuam no
exterior e dezesseis (16) casos durante os Jogos Olímpicos Rio 2016.
Dos trinta (30) casos que envolvem o futebol brasileiro; vinte e cinco (25) dizem
respeito a discriminação racial; quatro (04) envolvem homofobia e um (01)
xenofobia.
Os casos aqui apresentados estão separados em três tópicos e subdividos da seguinte
forma:
1. Casos ocorridos com atletas, árbitros, dirigentes, torcedores e funcionários
dos clubes, etc, em território nacional (Ocorrências no Brasil);
 Incidentes Raciais
 Incidentes Homofóbicos
 Incidentes Xenofóbicos
 Outros Esportes
2. Casos ocorridos com atletas brasileiros no exterior (Ocorrências no Exterior).
3. Casos ocorridos durante a realização dos Jogos Olímpicos no Brasil (Rio 2016).
OBS: Os casos ocorridos com atletas que atuam em clubes do Brasil, mesmo
ocorridos no exterior estão classificados como “Ocorrência no Brasil”, uma vez que a
cobrança por punição passa por dirigentes e clubes brasileiros, caso da Copa
Libertadores da América.
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Ocorrências no Brasil
1.

INCIDENTES RACIAIS

01. Caso: Janaina – Pinheirense E.C.
Fato: A atleta Janaina, do Pinheirense,
denunciou que sofreu racismo de uma
atleta do Foz Cataratas, atleta ouviu “saia
daqui que você está fedendo, sua macaca”,
na partida em Foz do Iguaçu, pelo
Campeonato Brasileiro Feminino.
Campeonato: Brasileiro – Jogo: Foz
Cataratas x Pinheirense – Data:
03/02/2016
Como terminou: Não foram encontradas
informações de desdobramento do caso ou
punição aos envolvidos até o fechamento
deste Relatório.

Fato: Rafael de Araújo Pereira, quarto
árbitro, relata em súmula ter sido chamado
de "macaco" por grupo de torcedores do
São Carlos em jogo válido pela A3 do
Campeonato Paulista.
Campeonato: Paulista – Jogo: São Carlos x
Itapirense – Data: 17/02/2016
Como
terminou
(Desdobramentos):
Apenas um torcedor foi identificado pela
PM. Ele foi levado à delegacia seccional de
São Carlos, onde foi feito autuado em
flagrante por racismo, registro de Boletim
de Ocorrência (B.O.). Após prestar
depoimento, o torcedor pagou a fiança no
valor de R$ 880,00 e foi liberado.

02. Caso: Rafael de Araújo - Árbitro

Imagem: Internet – Súmula do caso Rafael de Araújo (Árbitro)
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03. Caso: Torcedor - Clube Náutico
Capibaribe
Fato: Torcedor do Náutico é flagrado
fazendo gestos racistas em direção à
torcida do Sport.
Campeonato: Pernambucano – Jogo: Sport
x Náutico – Data: 28/02/2016
Como terminou: O Sport registrou Boletim
de Ocorrência (B.O.) contra torcedor que
fez gestos racistas e o Náutico manifesta
repúdio a torcedor que fez gesto racista
(Nota oficial do Clube). Com o B.O.
introduzido, o inquérito contra o acusado,
que foi identificado e se apresentou na
delegacia, foi instaurado pelo Sport e
segue seus procedimentos. Entretanto não
foram encontradas informações de
punição tanto na Justiça Comum como na
Justiça Desportiva.
04. Caso: Torcedor - Club Cerro Porteño
(PAR)
Fato: Torcedor do Cerro Porteño imita
macaco para provocar corintianos na Arena
Corinthians.
Campeonato: Libertadores da América –
Jogo: Corinthians x Cerro Porteño – Data:
16/03/2016
Como terminou: O gesto foi flagrado pelas
imagens da TV. Nada consta sobre algum
registro pós jogo para tentar identificar o
torcedor. O caso ficou restrito as imagens
da televisão, não seguiu adiante.

Imagem: Reprodução da TV

05. Caso: Pedro Ivo – América F.C.
Fato: Torcedor chama volante de "macaco"
e causa revolta no América-RN.
Campeonato: Internet – Jogo: Web – Data:
16/03/2016
Como terminou: Polícia identificou o autor
da ofensa racista ao jogador do AméricaRN como Romario Nunes. O mesmo se
apresentou à uma delegacia de polícia sem
qualquer restrição e o caso foi encerado,
após pedido de desculpas. Conforme
orientou o delegado responsável pelo caso
“Conversei com Pedro Ivo e o jogador se
prontificou a terminar o caso”.

 OBS: A Diretoria do América manifestou
nota de repúdio pelo ato do torcedor.

Imagem: Reprodução Internet

Imagem: Ilustração Twitter América
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06. Caso: Gabriel Jesus – S.E. Palmeiras
Fato: Gabriel Jesus foi alvo de racismo
durante jogo do Palmeiras no Uruguai.
Campeonato: Copa Libertadores da
América – Jogo: Nacional x Palmeiras –
Data: 17/03/2016
Como terminou: Nacional é multado por
gestos racistas de torcedor contra Gabriel
Jesus. Clube uruguaio recebeu sanção da
Conmebol (Confederação Sul-Americana de
Futebol) a pagar o valor de US$ 10 mil
dólares (aproximadamente R$ 37 mil).
07. Caso: Rafael Silva – E.C. Cruzeiro
Fato: Rafael Silva foi alvo de racismo nas
redes sociais após comemoração polêmica.
Campeonato: Internet – Jogo: Atlético –
MG x Cruzeiro – Data: 27/03/2016
Como terminou: O infrator, identificado
como Bruno Daniel Rodrigues, alegou que
teve sua conta hackeada e que não foi o
autor do ato racista. O Cruzeiro deixou a
disposição do atleta o seu departamento
jurídico. Entretanto, o jogador não se
manifestou sobre o ocorrido e o caso não
foi levado adiante.

08. Caso: Michel Bastos - São Paulo F.C.
Fato: Michel Bastos diz ter sido chamado
de "negro" por D'Alessandro.
Campeonato: Copa Libertadores da
América – Jogo: São Paulo x River Plate –
Data: 13/04/2016
Como terminou: Não constam registros de
que o caso tenha sido levado adiante.
09. Caso: Sergio Luiz – A. Chapecoense de
Futebol
Fato: Sergio Luiz Ferreira de Jesus,
massagista da Chapecoense, reclamou de
ofensas racistas ao árbitro Sandro Meira
Ricci que relatou na súmula de que Sergio
foi chamado de "macaco, filho da p..." por
torcedores da arquibancada. As ofensas
teriam acontecidos depois que ele pediu
calma para os torcedores.
Campeonato:
Catarinense
–
Jogo:
Chapecoense x Joinville – Data:
17/04/2016
Como terminou: Por unanimidade de
votos, a 4ª Comissão Disciplinar, do TJD-SC,
absolveu a Chapecoense pelo fato de a
injúria racial não ter sido comprovada.
10. Caso: Juan Carlos – Racing C.A. - ARG
Fato: O treinador de goleiros do clube de
Buenos Aires, Juan Carlos Gambandé,
protagonizou uma cena lamentável de
injúria racial. Gesticulando para os
torcedores atleticanos, ele simulou estar
comendo uma banana e provocou quem
estava nas proximidades.
Campeonato: Copa Libertadores da
América – Jogo: Atlético-MG x Racing –
Data: 04/05/2016
Como terminou: Racing demite preparador
de goleiros após ato racista contra torcida
do Galo. Não foi encontrara nenhuma
outra punição por parte da Conmebol
(Confederação Sul-Americana de Futebol).

Imagem: Reprodução Internet
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11. Caso: André – S.C. Corinthians
Fato: André atacante do Corinthians sofre
insultos racistas na internet.
Campeonato: Internet – Jogo: Corinthians
x Nacional – Data: 04/05/2016
Como terminou: Nenhum registro foi
identificado
até o momento
de
fechamento deste relatório. Em princípio,
atleta não levou caso adiante.

que baixou as suas calças na arquibancada
devido aos gestos do jogador, no
pagamento de R$ 880, em duas parcelas, a
uma entidade beneficente da Grande
Florianópolis.
13. Caso: Lucas Costha – S.C. Internacional
Fato: O atleta Lucas Costha relatou em sua
página no Facebook ter siso ofendido por
torcedores do Grêmio.
Campeonato: Gauchão (Sub 20) – Jogo:
Grêmio x Internacional – Data: 18/06/2016
Como terminou: Não constam informações
de que o atleta tenha levado o caso para as
vias judiciais.

Imagem: Reprodução Internet

12. Caso: Bill, do Ceará
Fato: Bill disse que foi xingado de
"macaco" pela torcida catarinense.
Campeonato: Campeonato Brasileiro, Série
B – Jogo: Avaí x Ceará – Data: 28/05/2016
Como terminou: Baseada no artigo 258-A
do CBJD a Quarta Comissão Disciplinar do
Superior Tribunal de Justiça Desportiva do
Futebol (STJD) puniu o atacante Bill, com
dois jogos de suspensão. A decisão foi
tomada baseada no artigo 258-A do CBJD.
O
jogador
foi
denunciado
pela
Procuradoria por infração ao artigo 258-A
do Código Brasileiro de Justiça Desportiva,
que prevê punição em caso de "provocar o
público durante partida, prova ou
equivalente". O atacante usou em sua
defesa que foi chamado de “macaco” por
parte da torcida, por isso reagiu de tal
forma. No entanto, isso não foi levado em
questão e não ocorreu julgamento sobre
qualquer suposto caso de racismo. Além
dessa pena, o atleta já havia sido
penalizado, junto com um torcedor do Avaí

Imagem: Reprodução Facebook do Atleta

14. Caso: Evanildo Natalino - Árbitro
Fato: Após a marcação de uma infração,
tanto o árbitro da partida, Evanildo
Natalino André, quanto seus auxiliares
teriam sido ofendidos com xingamentos
racistas ("bando de preto safado",
"macacos" e "vagabundos") pelo jogador
que foi expulso. O ato foi relatado em
súmula.
Campeonato: Taça Baltazar Fernandes –
Jogo: Sport Sorocaba x Vila Carvalho –
Data: 05/06/2016
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Como terminou: Apesar de denunciarem
um crime à justiça desportiva, as vítimas
optaram por não registrar boletim de
ocorrência sobre o caso. O Tribunal de
Justiça Desportiva de Sorocaba deu início
ao primeiro julgamento de sua história de
um ato de injúria racial que teria sido
praticado por um atleta do clube de
futebol varzeano. O atleta Everton
Gonçalves foi suspenso das competições de
município por dois anos. O processo cabia
recurso e a pena poderia ser reduzida. Até
o encerramento deste relatório, não foram
encontradas informações sobre o status
atual, se ocorreu ou não novo julgamento.
15. Caso: Allano - Cruzeiro E.C.
Fato: Insultos racistas contra Allano
apareceram em redes sociais após o jogo
do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense.
Campeonato: Internet – Jogo: Cruzeiro x
Atlético-PR – Data: 11/07/2016
Como terminou: Não há registros de
pronunciamento do caso por parte do
atleta. O mesmo já havia sofrido
discriminação em 2015 o qual se
manifestou via rede social. Em ambos os
casos, não houve registro de ocorrência.

16. Caso: Tiago Henrique (Atleta Amador)
Fato: Tiago Henrique, atleta amador, diz
que foi chamado de 'preto' e 'macaco' ao
longo do jogo por uma torcedora.
Campeonato: Futebol amador – Local do
Jogo: Parque Amazônia (Goiânia) – Data:
17/07/2016
Como terminou: Uma estudante de 22
anos foi presa suspeita de injúria racial. A
mesma negou o crime à polícia e foi
liberada após pagar fiança de R$ 880. O
caso foi registrado na Central de
Flagrantes,
mas
o
inquérito
foi
encaminhado para o 13º Distrito Policial,
que deveria dar andamento nas
investigações e concluir o caso. A mulher
foi indiciada por injúria racial e responderia
em liberdade. Se fosse condenada, poderia
pegar de 1 a 3 anos de prisão, no entanto,
não encontramos informações sobre a
finalização do processo.
17. Caso: Riascos - Cruzeiro E.C.
Fato: Riascos sofre ataques racistas na
Internet após derrota do Cruzeiro.
Campeonato: Internet – Jogo: Fluminense
x Cruzeiro – Data: 17/07/2016
Como terminou: Atleta não manifestou
posicionamento sobre o caso e nenhum
registro foi feito, ficando apenas no âmbito
da rede social.

Imagem: Reprodução Facebook

Imagem: Reprodução Redes Sociais

18. Caso: Joanilson Scarcella - Árbitro
Fato: Uma professora universitária chamou
árbitro Joanilson Scarcella de “macaco”
várias vezes durante o primeiro tempo do
jogo e chegou a gritar ao juiz que ele
deveria "comer banana para aprender a
apitar".
Campeonato: Cearense (Sub 15) – Jogo:
Ceará x Juazeiro – Data: 23/07/2016
Como terminou: O juiz determinou que a
professora fosse retirada do estádio para
reiniciar o segundo tempo da partida,
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como a mesma se negou a sair o caso foi
parar na polícia. O arbitro foi até delegacia
municipal de Itaitinga, onde registrou um
Boletim de Ocorrência (B.O.). Um
assistente e dois jogadores do time do

Ceará testemunharam na delegacia
acusando a professora por racismo. Não
foram encontradas informações sobre o
andamento ou finalização do processo.

Imagem: Internet – Súmula caso Joanilson Scarcella (Árbitro)

19. Caso: Bárbara - Seleção Brasileira Feminina de Futebol
Fato: Membro do CFA (Conselho Federal de Administração) faz post racista em rede social com
a goleira da seleção brasileira feminina, Bárbara, e gera polêmica.
Campeonato: Jogos Olímpicos, Rio 2016 – Jogo: Brasil x Austrália – Data: 13/08/2016
Como terminou: O CFA declarou repúdio em relação à declaração do seu conselheiro e disse
que trataria internamente do caso, tomando as devidas providências. A goleira Bárbara não se
manifestou sobre o acontecimento. O tema mobilizou as atletas da seleção brasileira e a
solidariedade á goleira foi total, no entanto a coordenação da seleção feminina tratou o
episódio de forma interna e preferiu minimizar a repercussão para não mudar o foco do Brasil
em momento decisivo nos Jogos Olímpicos. Não há informações de que o caso tenha sido
levado adiante após os jogos olímpicos.
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Imagem: Reprodução Internet/Facebook

20. Caso: Anderson Campos - Árbitro
Fato: Diretor presidente da EPD Imperial
F.C. desferiu palavras de baixo calão,
discriminatórias e racistas contra o juiz da
partida.
Campeonato: Futebol Amador – Jogo:
Imperial F.C. x Trieste F.C. – Data:
13/08/2016
Como terminou: A pena aplicada ao
Presidente Carlos Jorge Choinski foi a
condenação de 255 (duzentos e cinquenta
e cinco) dias de suspensão e ao pagamento
de R$ 1.000,00 (hum mil reais) de multa
por ter cometido as seguintes infrações:
Ofensas à honra do árbitro (Art.243-F) e
ofensas racistas contra o árbitro (243-G).
Caso consta na súmula da partida e foi
aberto um Boletim de Ocorrências.
21. Caso: Tchê Tchê - S.E. Palmeiras
Fato: Tv Palmeiras flagra ato racista contra
Tchê Tchê no Paraná.
Campeonato: Campeonato Brasileiro –
Jogo: Atlético-PR x Palmeiras – Data:
14/08/2016
Como terminou: O STJD (Superior Tribunal
de Justiça Desportiva) multou o Atlético/PR
em R$ 10 mil e o torcedor impedido de
frequentar a Arena da Baixada por 720

dias. Após recorrer da sentença, os
auditores decidiram que a nova sentença
seria em transformar a decisão de multa
numa condenação de R$ 20 mil destinada
para ações de marketing em campanha
contra a injúria racial e que a mesma
deveria ser realizada em jogos em que o
Atlético/PR fosse o mandante.

 OBS: Através do nosso monitoramento
não identificamos qualquer campanha de
combate ao racismo por parte do AtléticoPR, até a data de elaboração e fechamento
deste relatório.
22. Caso: Jeff Silva - Hercílio Luz F.C.
Fato: Jeff Silva, do Hercílio Luz registrou
um Boletim de Ocorrência (B.O.) para
denunciar comentário racista sofrido
durante o clássico contra o Atlético
Tubarão.
Campeonato: Catarinense – Jogo: Atlético
Tubarão x Hercílio Luz – Data: 25/09/2016
Como terminou: O Atlético Tubarão foi
condenado pelo Superior Tribunal de
Justiça Desportiva (STJD) a pagar uma
multa de R$ 5 mil por causa dos atos de
racismo denunciados pelo meia Jeff Silva,
do Hercílio Luz.
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Imagem: Reprodução da Internet

23. Caso: Anderson Cavalo – C.A.
Votuporaguense
Fato: O atacante Anderson Cavalo, após ser
expulso, afirmou que no momento em que
se dirigia ao vestiário, foi chamado de
“macaco” pelo fisioterapeuta do Red Bull
Brasil, Hedras Russo.
Campeonato: Copa Paulista – Jogo:
Votuporanguense x Red Bull Brasil – Data:
01/10/2016
Como terminou: A diretoria do
Votuporanguense registrou Boletim de
Ocorrência por racismo. Anderson Cavalo
foi suspenso por 26 partidas pelo TJD-SP,
baseados nos artigos 250 (Praticar ato
desleal ou hostil durante a partida), 258
(Conduta contrária à disciplina) e 254-A
(Praticar agressão física durante a partida)
do Código Brasileiro de Justiça Desportiva
(CBJD). Sobre o suposto caso de racismo,
nada consta sobre alguma punição ou
mesmo que o caso tenha sido levado a
julgamento.
24. Caso: Ester - Rio Branco F.C.
Fato: Volante Ester, do Rio Branco do Acre,
ouve manifestações preconceituosas por

parte de uma torcedora do Assermurb que
gritava "volta para a sua jaula sua gorila”.
Campeonato: Acreano – Jogo: Rio BrancoAC x Assermurb – Data: 30/10/2016
Como terminou: A Federação de Futebol
do Acre (FFAC) informou que o caso não foi
relatado na súmula da partida. Foi
registrado Boletim de Ocorrência (B.O.) em
uma delegacia de Rio Branco (AC) por parte
da atleta acreana. Não foram encontrados
dados sobre o andamento do processo.
25. Caso: Políticos - Vereador e Deputado
do RS cantam cântico racista de
torcida organizada
Fato: Torcedores do Grêmio F.B.P.A., o
vereador de Porto Alegre Kevin Kreiger (PP)
e o deputado federal Covatti Filho (PP/RS)
aparecem em um vídeo cantando músicas
da
torcida
tricolor com
trechos
considerados racistas e ofensivos a torcida
colorada ao dizer “macaco imundo”.
Campeonato: Internet – Jogo: Atlético-MG
x Grêmio – Data: 23/11/2016
Como terminou: O deputado Covatti Filho
pediu desculpas a quem tenha se sentido
ofendido e afirmou que em nenhum
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momento a intenção era ofender
torcedores colorados ou ser racista. Não
ocorreu nenhum processo por injúria ou
racismo contra os políticos.

2.

INCIDENTES HOMOFÓBICOS

01. Caso: Messi – Alecrim F.C.
Fato: O goleiro Messi é assumidamente
homossexual, devido a isso foi vítima de
ataques homofóbicos toda a vez que
cobrava tiro de meta por parte da torcida
do Potigar, na cidade de Mossoró.
Campeonato: Potiguar – Jogo: Potiguar de
Mossoró x Alecrim – Data: 09/04/2016
Como terminou: O capitão da equipe do
Alecrim, Geílson, manifestou publicamente
o acontecimento pedindo respeito. O
goleiro não se manifestou sobre o episódio
e o caso não foi levado adiante.
02. Caso: Hélio dos Anjos – Treinador
Fato: O técnico Hélio dos Anjos, quando
trabalhava no Joinville Esporte Clube,
ofendeu um de seus atletas após entrevista
coletiva, ao final de uma partida, quando
especulou sobre a existência de
envolvimento homossexual entre o jogador
Edmílson Paulista e um comentarista
esportivo local.
Como terminou: O Tribunal de Justiça de
Santa Catarina (TJSC) determinou que o
treinador deveria indenizar moralmente o
meio-campista Edmílson Paulista após
ofensas em entrevista coletiva. Para o
relator do recurso, afirmou que tal
declaração maculou a imagem do atleta na
carreira futebolística, e os danos sofridos
oriundos
da
declaração
foram
incontestáveis. A indenização, em valor
original, foi arbitrada em R$ 2.000,00 pelo
dano moral desde a data do evento
danoso.

 OBS: Condenação referente caso
ocorrido em 1992.
03. Caso: Torcida Brasileira em jogo da
Seleção Masculina de Futebol - grito
homofóbico
Fato: Gritos homofóbicos em jogo da
Seleção
Brasileira,
válido
pelas

Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia
2018. Ao cobrar o tiro de meta, o goleiro
colombiano Ospina era ofendido por parte
da torcida brasileira, em Manaus, com os
gritos de “bicha”.
Campeonato: Eliminatórias da Copa do
Mundo 2018 – Jogo: Brasil x Colômbia –
Data: 06/09/2016
Como terminou: FIFA multou a CBF
(Confederação Brasileira de Futebol) em 20
mil francos suíços (R$ 71,7 mil) pelos gritos
homofóbicos de torcedores em Brasil x
Colômbia, na Arena da Amazônia, em
Manaus/AM.
04. Caso: Torcida Brasileira em jogo da
Seleção Masculina de Futebol - grito
homofóbico
Fato: Gritos homofóbicos em jogo da
Seleção
Brasileira,
válido
pelas
Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia
2018. Ao cobrar o tiro de meta, o goleiro
boliviano Lampe era ofendido por parte da
torcida brasileira, em Natal, com os gritos
de “bicha”.
Campeonato: Eliminatórias da Copa do
Mundo 2018 – Jogo: Brasil x Bolívia – Data:
06/10/2016
Como terminou: FIFA multou a CBF
(Confederação Brasileira de Futebol) em 25
mil francos suíços (R$ 83 mil) por gritos
homofóbicos contra a Bolívia, em
Natal/RN.

3.

INCIDENTES XENOFÓBICOS

01. Caso: Equipe Fast – Nacional Fast
Clube
Fato: Em partida contra o Taboão da Serra,
a torcida local proferiu ofensas e gritos
pejorativos
chamando
a
equipe
amazonense de ‘índios’ ao longo da
partida.
Campeonato: Copa São Paulo de Futebol
Júnior – Jogo: Fast x Taboão da Serra –
Data: 05/01/2016
Como terminou: O Fast declarou nota de
repúdio ao acontecido, pedindo respeito a
todo o povo amazonense. Não há
informação de que o fato tenha sido levado
adiante.
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4.

OUTROS ESPORTES

01. Caso: Franklin "Aoshi" – jogador de
game (League of Legends)
Fato: Franklin “Aoshi” Coutinho recebe
mensagens racistas do público do CBLoL
Campeonato: CBLoL – Jogo: CNB x KaBum
– Data: 28/02/2016

Como terminou: A CNB eSports condenou
os comentários racistas. Através de
comunicado a CNB pede “para que o
público não deixe o racismo chegar
também no eSports e para que sejamos o
exemplo de uma comunidade que
realmente preza pelo respeito e direitos
iguais. "Racismo é crime, respeite para ser
respeitado".

Imagem: Reprodução da Internet

02. Caso: Sarah Loko – Judô
Fato: A judoca francesa Sarah Loko, de
cidadania Belga, alegou que foi vítima de
preconceito por uma funcionária da
companhia aérea LAN no aeroporto de
Garulhos/SP, ao ser interrogada no
momento do embarque e ser obrigada a
entrar por último no avião.
Campeonato: Classificatórias para os Jogos
Olímpicos, Rio 2016 – Data: 07/03/2016
Como terminou: A atleta foi para a
Argentina em busca da sua classificação
para os jogos olímpicos. A companhia
aérea respondeu por meio de sua
assessoria de imprensa após apurar o caso
e afirmou que em nenhum momento agiu
de forma discriminatória e que reforça, que
valoriza e que respeita a diversidade entre
as pessoas independentemente de idade,
gênero, orientação sexual, religião e etnia.

Não há registros de que o caso foi levado
adiante.
03. Caso: Pelé – Marechal (Associação
Atlética Cultural Copagril - Futsal)
Fato: Pelé relatou ofensas feitas pelo ala
Neto do Toledo durante jogo da Série
Ouro, sendo chamado de “macaco fedido”.
Campeonato: Série Ouro Futsal – Jogo:
Toleto x Marechal – Data: 05/06/2016
Como terminou: Pelé registrou Boletim de
Ocorrência (B.O.). Não foram encontradas
informações sobre o andamento do
processo.
04. Caso: Anderson Sena Botelho - Árbitro
Fato: O árbitro Anderson Botelho
interrompeu a partida de basquete
alegando ter sido chamado de macaco por
um torcedor valinhense.
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Campeonato:
Jogos
Regionais
de
Americana (Basquete) – Jogo: Valinhos x
Mococa – Data: 28/07/2016
Como terminou: A Gama (Guarda
Municipal de Americana) foi acionada e
tanto o árbitro quanto dois torcedores
foram ouvidos na CPJ (Central de Polícia
Judiciária), onde foi registrado Boletim de
Ocorrência (B.O.). Os torcedores, que não
foram identificados, alegaram que
chamaram o árbitro apenas de “palhaço” e
que não o ofenderam usando a palavra
“macaco”. Segundo informação de um
patrulheiro, eles foram liberados por falta
de testemunhas.
05. Caso: José Luiz Vicente - Árbitro
Fato: O árbitro José Luiz Vicente foi
agredido e afirma que motivo das

agressões foi racismo. José Luiz afirma que
foi chamado de "negro sujo", "negro
ladrão" e "negro incompetente" antes das
agressões começarem.
Campeonato: 1ª Copa Amizade Regional
de Futsal – Jogo: Arcari Vidros/Hz
Esquadrias x Arranca Toco – Data:
11/12/2016
Como terminou: O juiz registrou um
Boletim de Ocorrência (B.O.) por lesão
corporal na Delegacia de Polícia de Pronto
Atendimento de Canoas e outro por injúria
racial na 20° Delegacia de Polícia de Porto
Alegre. O árbitro identificou sete pessoas
que o agrediram e, entre elas, duas que o
xingaram.
Não foram encontradas
informações sobre o andamento do
processo.

Ocorrências no Exterior
01. Caso: Neymar – Barcelona F.C.
Fato: Em jogo válido pelo campeonato
espanhol, o atacante Neymar foi alvo de
racismo por parte da torcida do Espanyol
que entoou cânticos racistas e TV flagrou
torcedores imitando o som de macacos e
direcionando xingamentos ao atleta.
Campeonato: La Liga – Jogo: Espanyol x
Barcelona – Data: 02/01/2016
Como terminou: Árbitro não registrou em
súmula o fato. A Liga Espanhola anunciou
oficialmente que iria denunciar a torcida
pelas ofensas, pois os atos cometidos
incitam a violência, a xenofobia, o racismo
e a intolerância no esporte, posturas
contrárias ao Código Disciplinar da
Federação Espanhola, e, portanto,
enviariam um documento com as
acusações para o Comitê de Competição,
que deveria decidir as sanções adequadas.
Não foram divulgados quais os tipos de
punições o Espanyol poderia sofrer, mas
até o fechamento deste relatório, não foi
identificado nenhum registro sobre alguma
punição aplicada ao clube catalão.

02. Caso: César Augusto de Almeida
(Bombom) - Fraikin BM. Granollers
(Handbol)
Fato: Torcida entoa cânticos racistas contra
o goleiro brasileiro.
Campeonato: Liga Asobal Handebol – Jogo:
Fraikin BM. Granollers x Anjo Ximénez
Puente Genil – Data: 06/02/2016
Como terminou: O clube Ángel Ximénez
Puente Genil pediu desculpas lamentando
o ocorrido, dizendo que não foi o primeiro
episódio, e condenou de maneira enérgica
os
insultos,
se
solidarizando
e
desculpando-se com o goleiro Bombom. O
autor dos insultos foi identificado e ficará
proibido de participar de toda e qualquer
evento organizado pelo clube, que deixou
claro que esta atitude não representa nem
compactua com as ideias do time.
03. Caso: Marta - F.C. Rosengard (SUÉCIA)
Fato:
Após
a
torcida
insultar
repetidamente as atacantes Marta e Gaelle
Enganamouit, a árbitra paralisa jogo
alegando ato de racismo contras as
jogadoras.
Campeonato: Liga dos Campeões Feminina
– Jogo: Frankfurt (ALE) x Rosengard (SUE)
– Data: 30/03/2016
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Como terminou: UEFA iniciou investigação
de racismo contra Marta e sua
companheira, Gaelle Enganamouit. Não
foram encontrados relatos sobre a
finalização da investigação.
04. Caso: Caio - Kashima Antlers F.C.
(JAPÃO)
Fato: Caio, do Kashima Antlers, sofre
racismo e ameaças no Japão através de
rede social. Suposto torcedor do Urawa
Red Diamonds, identificado com perfil
“@urawatsubasa” escreveu após a partida
“morra homem preto”.
Campeonato: J-League (Japão) – Jogo:
Urawa Red Diamonds x Kashima Antlers –
Data: 11/06/2016
Como
terminou:
Caso
repercutiu
internacionalmente, mas não foi levado
adiante. Não há registro de punição.

05. Caso: Anderson Talisca – Besiktas J.K.
(TURQUIA)
Fato: Esposa do jogador Anderson Talisca
denuncia postagens racistas encaminhadas
para o seu perfil na sua rede social, após
atacante fazer gol de empate do Besiktas
contra o Benfica.
Campeonato: Internet – Jogo: Benfica x
Beskitas – Data: 13/09/2016
Como terminou: O jogador reagiu através
da sua conta no Twitter e prometeu tomar
providências, escrevendo: "Todos que
estão fazendo insultos racistas a mim e
minha família estão sendo salvos. A
internet tem lei". Os insultos não foram
alvo de ação disciplinar da parte da UEFA,
pois como não foram fatos ocorridos
dentro do estádio, não estão registados na
súmula. Nestes casos, a UEFA considera
não ter autoridade para atuar.

Imagem: Reprodução Internet

Rio 2016
01. Caso: Gritos homofóbicos contra as
goleiras Lydia Williams (Austrália) e
Stephanie Labbé (Canadá)
Jogo: Canadá x Austrália – Modalidade:
Futebol Feminino – Data: 03/08/2016
Fato: O jornal australiano The Sydney
Morning Herald, destacou os gritos
homofóbicos de “bicha” sempre que a
goleira da sua seleção Lydia Williams e a
canadense Stephanie Labbé cobravam tiro

de meta. O veículo destacou o ato como
"ofensivo" e "repulsivo".
02. Caso: Gritos homofóbicos da torcida
brasileira
Jogo: EUA x Nova Zelândia – Modalidade:
Futebol Feminino – Data: 03/08/2016
Fato: Em jogo realizado no Mineirão, a
torcida mineira gritou ‘bicha’ nas
cobranças de tiro de meta, principalmente
24

quando a goleira americana, Hope Solo,
tocava na bola. A implicância da torcida
com a goleira americana começou quando
a atleta publicou em suas redes sociais
uma imagem polêmica sobre como se
protegeria no Brasil do vírus zika.
03. Caso: Delegação Israelense
Fato: No dia da cerimônia de abertura,
libaneses se recusaram a dividir o ônibus
que ia até o Maracanã com a delegação
israelense.
Jogo: Abertura Jogos Rio 2016 –
Modalidade: Cerimonia de abertura dos
Jogos – Data: 05/08/2016
Como terminou: Não constam informações
de que alguma ação foi realizada por parte
do Comitê Olímpico em relação ao caso.
04. Caso: Gritos homofóbicos da torcida
brasileira
Jogo: Canadá x Zimbábue – Modalidade:
Futebol Feminino – Data: 06/08/2016
Fato: Em jogo realizado na Arena
Corinthians (SP), a torcida brasileira gritou
‘bicha’ nas cobranças de tiro de meta.
05. Caso: Atletas lésbicas denunciam
homofobia no futebol
Fato: Atletas da Rio-2016 denunciaram a
homofobia da torcida no futebol feminino,
através do constrangedor grito de “bicha”
nos estádios de São Paulo e Minas Gerais.
A porta voz foi a jogadora Megan Rapione,
da seleção dos Estados Unidos, em
entrevista ao jornal Los Angeles Times.
Modalidade: Futebol Feminino – Data:
07/08/2016
06. Caso: Joanna Maranhão – Nadadora
Brasileira
Fato: Após maus resultados nos jogos do
Rio 2016, a nadadora Joanna Maranhão
recebeu insultos através das suas redes
sociais. Em entrevista, afirmou que 'Brasil é
racista, machista e homofóbico'.
Jogo: 200 metros borboleta – Modalidade:
Natação – Data: 09/08/2016
07. Caso: Símbolo nazista na Arena
Olímpica de ciclismo
Fato: Uma suástica, símbolo associado ao
nazismo, surgiu numa sala reservada ao

descanso de colaboradores que atuam na
arena olímpica de ciclismo de estrada
contrarrelógio, no Pontal, zona oeste. A
imagem
incomodou,
principalmente,
trabalhadores judeus da instalação.
Jogo: Ciclismo – Modalidade: Ciclismo –
Data: 10/08/2016
08. Caso: Islam El Shehaby – Judoca
Egípcio
Fato: O egípcio Islam El Shehaby se
recusou a cumprimentar o israelense Or
Sasson, após derrota na categoria até
100kg do judô.
Luta: Islam El Shehaby x Or Sasson –
Modalidade: Judô – Data: 12/08/2016
09. Caso: Nico Hines – Repórter da revista
online The Daily Beast
Fato: Reportagem expõe atletas gays na
Vila Olímpica. Reportagens sobre o sexo na
Vila Olímpica, a revista online The Daily
Beast acabou expondo atletas que,
segundo defensores dos direitos dos
homossexuais, poderiam ser punidos nos
seus países, onde relação entre pessoas do
mesmo sexo é considerada crime.
Data: 12/08/2016
10. Caso: Gabby Douglas – Ginasta
Americana
Fato: A ginasta americana Gabby Douglas,
primeira ginasta negra dos Estados Unidos
a conquistar a medalha de ouro no
individual geral nos Jogos Olímpicos (em
Londres 2012), é alvo de ataques racistas
na internet nos Estados Unidos depois de
não levar a mão ao peito durante a
execução do hino nacional.
11. Caso: Torcedor argentino
Fato: Torcedor argentino é acusado de
injúria racial contra brasileiro, fato
aconteceu após desentendimento entre
torcedores dos dois países em jogo entre
EUA e Argentina no basquete masculino.
Jogo: EUA x Argentina – Modalidade:
Basquete – Data: 17/08/2016
12. Caso: Mídia internacional denuncia
sexismo da mídia brasileira na Rio
2016
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Examples of repeated sexism at #Rio2016:
Brazilian male commentators degrade
women's football.
OBS: Os 10 momentos mais sexistas dos
Jogos Olímpicos - Rio 2016. Os 9 títulos
mais machistas dos Jogos Olímpicos do Rio.
Jogo: Jogos Olímpicos Data: 10/08/2016
13. Caso: Hope Solo – Goleira Americana
Fato: Após eliminação, Hope Solo ataca a
seleção sueca as chamando de 'bando de
covardes'.
Jogo: Estados Unidos x Suécia –
Modalidade: Futebol Feminino – Data:
12/08/2016
OBS: Para a cultura brasileira, chamar
alguém de covarde por não parecer uma
ofensa, muito menos uma forma de
discriminação. No entanto, por não seguir
o padrão de conduta exigido pela
Confederação de Futebol dos Estados
Unidos (U.S. Soccer), sendo considerado
um desrespeito o ato, a goleira Hope Solo
foi suspensa pela U.S. Soccer por seis
meses por seus comentários contra as
atletas suecas.

16. Caso:
Ellen
DeGeneres
–
Apresentadora de TV
Fato: A apresentadora Ellen DeGeneres é
acusada de racismo após postar foto com
meme de Bolt em que ela é carregada por
ele nas costas.
Data: 17/08/2016
OBS: Após publicação da imagem e receber
duras críticas por ter postado uma
montagem em que um negro carrega uma
branca nas contas, a comediante
respondeu rapidamente as críticas e negou
qualquer intenção de racismo ou xenofobia
escrevendo em seu Twitter: "Sou muito
consciente do racismo que existe em nosso
país. E estou muito distante de ser assim”.
O próprio Usain Bolt retwitou a postagem,
mostrando bom humor e que não achou
nada ofensivo quanto à publicação.

14. Caso: Anthony Hernandez – Repórter
BBC
Fato: Reportagem da BBC Brasil atribuiu ao
técnico Philippe d´Encausse uma referência
ao candomblé para explicar a derrota de
seu atleta Renaud Lavillenie para o
brasileiro Thiago Braz, no salto com vara.
Disputa: Thiago Braz x Renaud Lavillenie –
Modalidade: Salto com vara – Data:
16/08/2016
15. Caso: Joanna Jóźwik – Corredora
polonesa
Fato: A atleta Joanna Jóźwik acusada de
racismo, após declarações polêmicas onde
se dizia feliz por ser a segunda branca.
Jogo: 800 metros – Modalidade: Atletismo
– Data: 23/08/2016
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ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS OCORRÊNCIAS NO BRASIL
ANÁLISE GERAL: Foram relacionados trinta e cinco (35) casos discriminatórios no
território nacional, sendo que trinta (30) casos ocorreram relacionados ao futebol e
cinco (05) relacionados a outros esportes.
Dos trinta (30) casos relacionados com o futebol, vinte e cinco (25) ocorrências estão
atreladas a discriminação racial; quatro (04) com a homofobia e um (01) com
xenofobia.

LOCAIS DOS INCIDENTES: Das vinte e cinco (25) ocorrências relacionadas como
“suposto caso de racismo” ou “denúncia de racismo”, dezenove (19) ocorreram dentro
dos estádios e seis (06) casos ocorreram pela internet.
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ESTADOS: Ao todo nove (09) estados nacionais tiveram algum incidente racial,
repetindo o número de casos evidenciados no Relatório de 2015. No entanto, dos
dezenove (19) casos que ocorreram de forma “presencial”, ou que não estão
relacionados a internet, este será o primeiro ano o qual São Paulo é apontado como o
estado em que mais ocorreram incidentes de cunho racistas, fazendo com o que o Rio
Grande do Sul “perca” o posto como o estado com o maior número, após dois anos
consecutivos. Dos episódios apresentados cinco (05) ocorreram em São Paulo, três (03)
no Paraná, três (03) em Santa Catarina, dois (02) no Rio Grande do Sul; um (01) em
Pernambuco; um (01) em Minas Gerais; um (01) em Goiás; um (01) no Ceará e um (01)
no Acre.
OBS: Um (01) caso, do total dos 19 identificados acima, ocorreu em território
estrangeiro, no caso no Uruguai, mas envolvia um atleta que jogava no Brasil e estava
competindo pela Copa Libertadores da América. Por isso, no gráfico abaixo estão
demonstrados apenas 18 estados brasileiros e 01 como “outros”.

Os casos identificados como ocorrências via internet não foram classificados neste
item de identificação entre estados, pois a ofensa pode ter origem em qualquer lugar
da rede mundial de computadores. Sendo assim, a análise em questão está
relacionada aos incidentes que ocorreram dentro dos estádios.
SITUAÇÃO DOS CASOS: A situação dos vinte e cinco (25) casos classificados como de
“suposto caso de racismo” (denúncias de racismo), até o fechamento deste relatório,
tiveram as seguintes apurações:
Casos que ocorreram na internet:
Dos seis (06) casos que ocorreram via internet, em apenas um (01) houve registro de
Boletim de Ocorrência, onde o agressor foi identificado; em quatro (04) casos não
foram encontradas informações de qualquer procedimento por parte da vítima ou das
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autoridades (clubes, federações ou polícia) e em um (01) caso temos o
pronunciamento da entidade a qual o agressor estava vinculado, mas sem qualquer
notificação de punição.
Casos que ocorreram nos estádios:
Em relação aos dezenove (19) casos que correspondem a incidentes raciais nos
estádios de futebol eles podem ser julgados pela Justiça Desportiva (que tem até
sessenta dias para tomar uma decisão) se houver denúncia, e/ou pela Justiça Comum
(Cível e/ou Criminal). O mesmo caso pode ser julgado nas duas Justiças, sendo que na
Justiça Comum a vítima pode entrar com processo Cível e/ou Criminal.
JUSTIÇA DESPORTIVA: Dos incidentes os quais encontramos informações de
julgamento pela Justiça Desportiva, temos os seguintes resultados:


Casos julgados e punidos pelo TJD (Tribunal Justiça Desportiva) ou pelo STJD
(Superior Tribunal de Justiça Desportiva):
CASO

Tchê Tchê (Atleta)
Jeff Silva (Atleta)
Anderson Campos
(Árbitro)
Evanildo Natalino
(Árbitro)


STJD
STJD
TJD-PR
TJD-Sorocaba

DECISÃO

QUEM FOI PUNIDO

Multa de R$ 20 mil
Multa de R$ 5 mil
Multa de R$ 1 mil e
255 dias de suspensão

Atlético-PR
Atlético Tubarão
Presidente - Imperial
FC
Atleta Everton
Gonçalves

Suspensão de 2 anos

Casos julgados e absolvidos pelo TJD:
CASO

Sergio Luiz


RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

TJD-SC

DECISÃO

Absolvido falta provas

QUEM FOI ABSOLVIDO

Chapecoense

Casos onde ocorreram denúncias de incidentes raciais e os atletas foram
julgados e punidos por outra denúncia, contudo não temos informações do
julgamento da denúncia de racismo.
CASO

RESPONSÁVEL

DECISÃO

PUNIÇÃO

Bill (Atleta)
STJD
Dois jogos suspensão Racismo não julgado
Anderson Cavalo
TJD-SP
26 partidas suspensão Racismo não julgado
(Atleta)
OBS: Nos dois casos os atletas informaram terem sido vítimas de racismo.
A Justiça Desportiva passou a julgar os casos de racismo de acordo com o Art. 243-G, a
partir de 2009, quando uma alteração revogou a previsão de infrações individuais
físicas e morais, criando outras condutas puníveis, incluídos pela resolução CNE nº 29
de 2009.
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Os casos são encaminhados à Justiça Desportiva (TJD e STJD) através de denúncias dos
Procuradores, geralmente baseadas nas súmulas das partidas, entretanto
identificamos dois casos os quais existem a informação de que os incidentes constam
em suas respectivas súmulas, mas não foram encontradas informações de julgamentos
dos incidentes raciais.
CASO
RESPONSÁVEL
Rafael de Araújo Federação Paulista

JUSTIÇA DESPORTIVA
TJD - SP

(Árbitro)

Joanilson

Scarcella Federação Cearense

TJD - CE

(Árbitro)

CONMEBOL: Casos julgados pela CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de
Futebol)
Os casos que ocorrem durante a Copa Libertadores da América ou Copa Sul-Americana
são julgados conforme o Artigo 12 da entidade, punições em casos de discriminação e
comportamentos similares. No segundo parágrafo, diz que “qualquer associação,
membro ou clube cujos torcedores realizem comportamentos discriminatórios
(qualquer tipo de discriminação)”, será sancionado com uma multa de ao menos US$ 3
mil (três mil dólares).
No presente Relatório temos um (01) caso julgado e punido pela CONMEBOL:
CASO
Gabriel Jesus (Atleta)

RESPONSÁVEL
CONMEBOL

DECISÃO
Multa de US$ 10 mil

QUEM FOI PUNIDO
Nacional - URU

Em outros três (03) casos temos denúncia de racismo em competições Sul-Americanas, mas
sem informações de punição aos envolvidos.
CASO
Torcedor do Cerro
Porteño
Juan Carlos (Racing
C.A. – ARG) *
Michel Bastos

RESPONSÁVEL
CONMEBOL

FATO
Torcedor do Cerro é flagrado imitando
macaco.

CONMEBOL

Simulou estar comendo uma banana.

CONMEBOL

Michel Bastos diz ter sido chamado de
"negro" por D'Alessandro (na época jogador
do River Plate - ARG).

* OBS: O Racing demitiu o preparador de goleiros após ato racista contra torcida do Galo (Atlético-MG).

JUSTIÇA COMUM: Em oito (08) casos encontramos informações sobre registro de
Boletim de Ocorrência, em dois (02) o agressor foi preso e liberado após pagamento de
fiança. Em um (01) caso o agressor foi identificado e se apresentou a delegacia. Em
cinco (05) casos não obtivemos informações de andamento dos processos.
Importante destacar que nos casos em ocorre o registro de Boletim de Ocorrência
(B.O.) o delito de injúria racial depende da representação da vítima.
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A homofobia no futebol é um problema novo?
Gustavo Andrada Bandeira1
O tiro de meta talvez seja um dos lances menos emocionantes de uma partida de
futebol. Ele quase sempre é a frustração de um ataque não exitoso e que nem mesmo
desviou na defesa o que proporcionaria ao menos mais uma tentativa de colocar a
bola na área defensiva do adversário. Durante a Copa do Mundo de 2014, os
torcedores da seleção do México introduziram uma dinâmica distinta para essa
situação de pouca excitação de uma partida de futebol. Cada vez que o goleiro chutava
a bola, um grito de “puto” era ecoado nas arquibancadas por esses torcedores. Esse
grito acabou funcionando como um dos poucos “legados da Copa” para o Brasil.
Torcedores, especialmente no Sudeste brasileiro, passaram a repetir o gesto, apenas
alterando a alcunha “puto” pelo termo “bicha”. Jogos da seleção brasileira pelas
eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 também apresentam essa manifestação.
Algumas proibições sobre manifestações de torcedores têm aparecido nos estádios de
futebol. A interdição aos cânticos racistas está mais explícita do que aos cânticos
entendidos como homofóbicos. A FIFA, inclusive, já aplicou sanções e as interdições
aparecem de maneira mais explicita nas regras do jogo. A FIFA chegou a punir, no
segundo semestre de 2015, seis federações por cânticos, entendidos por ela, como
homofóbicos. A CBF foi punida em 20 mil francos após a partida contra a Colômbia
pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, realizada no dia 06 de setembro de
2016. A CBF recorreu da punição alegando que manifestações dessa natureza fariam
parte das práticas culturais do torcer. A FIFA rejeitou a argumentação da confederação
brasileira uma vez que esses cânticos especificamente poderiam até mesmo serem
lidos como uma novidade pós-Copa do Mundo de 2014.
Os estádios de futebol se constituíram, historicamente, como um espaço legitimado
para homens. Eles são um contexto cultural específico, um local que institucionaliza
práticas, ensina, produz e representa masculinidades. Através de distintas formas de
socialização, os sujeitos que frequentam esses locais passam por diferentes processos
pedagógicos. Os sujeitos torcedores que frequentam os estádios são produzidos ao
longo de diferentes jogos e situações. Diferentes conteúdos nos estádios são
didaticamente ensinados através de cânticos, xingamentos e performances que
acabam produzindo uma lógica de atitudes indispensáveis para a apreciação estética
dos eventos nesse ambiente.
O futebol é um artefato cultural que faz circular diferentes pedagogias, ensina
comportamentos, valores, modos de ser e estar no mundo, extrapolando em muito os
jogos de noventa minutos. Um dos principais conteúdos que se ensina e aprende e
1

Técnico em assuntos educacionais da UFRGS e Doutor em Educação pela PPGEdu/UFRGS.
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disputa nos estádios de futebol é o das masculinidades. O contexto de produções de
masculinidade dos estádios de futebol é marcado por um forte heterossexismo e
manifestações constantes que desvalorizam masculinidades que fujam de
representações heteronormativas.
Na construção do modelo normativo de masculinidade de nossa cultura
heteronormativa, especialmente os construídos pelos currículos esportivos e
futebolísticos, algumas ações são importantes para que esses sujeitos sejam bem
avaliados. Um dos principais conteúdos desse currículo é a constante desvalorização
das práticas homoeróticas, especialmente aquelas associadas à passividade. Nos
estádios de futebol se estabelece uma relação entre um ‘nós’, associado a
masculinidades heterossexuais, viris e guerreiras, diferente ‘deles’, mais próximos das
masculinidades não heterossexuais e das feminilidades.
A homofobia parece ser uma das novas discursividades que emergiram e tentam se
firmar como “legado da Copa” para o futebol brasileiro e seus torcedores. Essa nova
discursividade poderia apresentar, inclusive, uma nova forma de violência para os
espetáculos esportivos. Até então, cânticos ofensivos contra homossexuais nunca
foram narrados dessa forma por diferentes atores do espetáculo futebolístico.
Naturalizados, neste contexto eles apareciam como parte constituinte do cenário dos
estádios. A violência é produzida na cultura e seus diferentes significados são
construídos em um terreno de lutas por significação. Mesmo que os torcedores ainda
questionem essa interpretação, a presença de piadas ou violências envolvendo
conteúdos de sexualidades não normativas acaba sendo minimamente
desnaturalizado no atual contexto.
A possibilidade de descrição da homofobia como uma violência, curiosamente, poderia
servir para democratizar o espaço futebolístico. A homofobia, até então naturalizada
nos estádios de futebol acabou sendo explicitada e contestada por diferentes atores.
Permito-me acreditar que a entrada da homofobia na pauta de discussões sobre o
esporte poderia ser um primeiro, e tímido, passo para o enfrentamento das
diversidades sexuais nos esportes em geral e no futebol em específico.
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A discriminação racial na pauta dos tribunais esportivos
Vinícius Machado Calixto2
No presente tópico serão abordados alguns casos que compuseram o arcabouço
decisório dos tribunais desportivos no ano de 2016 tanto na justiça desportiva no
Brasil quanto no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), especificamente quanto à temática
da discriminação racial no futebol.
A justiça desportiva, legalmente prevista no artigo 217 da Constituição Federal e no
capítulo VII da Lei 9.615/98, é um locus constante de resolução de casos que envolvem
a discriminação racial no futebol. No ano de 2016, dois casos julgados pelo Superior
Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do futebol chamaram a atenção.
A 5ª Comissão Disciplinar do STJD julgou em 12.9.20163 denúncia oferecida pela
Procuradoria do TJD do Paraná em face do Clube Atlético Paranaense (CAP) em virtude
de fato ocorrido durante a partida entre o CAP e a S. E. Palmeiras. Na ocasião, um
torcedor do CAP foi filmado ofendendo diretamente o atleta Tchê Tchê do Palmeiras
com o xingamento de “macaco”.
O pedido da Procuradoria se baseou no disposto no art. 243-G, §§ 2º e 3º do Código
Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) que estabelecem o seguinte:
Art. 243-G. Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a
preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa
idosa ou portadora de deficiência:
PENA: suspensão de cinco a dez partidas, se praticada por atleta, mesmo se
suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo
prazo de cento e vinte a trezentos e sessenta dias, se praticada por qualquer outra
pessoa natural submetida a este Código, além de multa, de R$ 100,00 (cem reais) a
R$ 100.000,00 (cem mil reais).
§ 2º A pena de multa prevista neste artigo poderá ser aplicada à entidade de prática
desportiva cuja torcida praticar os atos discriminatórios nele tipificados, e os
torcedores identificados ficarão proibidos de ingressar na respectiva praça esportiva
pelo prazo mínimo de setecentos e vinte dias.
§ 3º Quando a infração for considerada de extrema gravidade, o órgão judicante
poderá aplicar as penas dos incisos V, VII e XI do art. 170.

2
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Comissão de Direito Desportivo da OAB/DF. Colaborador do projeto Direito no Esporte
3
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Nota-se que o CBJD, diferentemente da legislação criminal brasileira, não diferencia os
tipos de injúria racial (art. 140, § 3º do Código Penal) e racismo (Lei n. 7.716/1989),
optando pelo único dispositivo referente à prática de ato discriminatório, desdenhoso
ou ultrajante.
Por meio da decisão da 5ª Comissão Disciplinar, o CAP foi condenado ao pagamento de
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo sido determinado ainda que o clube
adotasse as providências para impossibilitar o acesso do torcedor à sua praça
desportiva pelo prazo de 720 dias. No acórdão foi feita uma diferenciação deste caso
para o caso do goleiro Aranha, sob o fundamento de que enquanto naquele houve
uma ação conjunta de torcedores do Grêmio, neste ocorreu um fato isolado
promovido por um torcedor.
Importante notar que, embora o auditor relator tenha considerado que este caso se
tratava de “hipótese de latente gravidade”, não foram aplicadas quaisquer das penas
dispostas no §3º do art. 243-G (perda de pontos, perda de mando de campo ou
exclusão do campeonato).
O caso foi então levado ao Pleno do STJD que ao julgar a demanda em 29.9.2016
dobrou o valor da multa imposta, estabelecendo que este valor devesse ser destinado
pra campanhas contra a discriminação racial a serem promovidas pelo Clube Atlético
Paranaense.
Outro episódio enfrentado pelos tribunais desportivos em 2016 refere-se à ofensa
recebida pelo jogador Jefferson Silva da equipe do Hercílio Luz durante partida da
segunda divisão do campeonato catarinense contra a equipe do Tubarão. Assim como
Tchê Tchê, Jefferson foi chamado de “macaco” por um torcedor da equipe adversária.
Diferentemente do jogador palmeirense, Jefferson optou por registrar Boletim de
Ocorrência (B.O.).
O Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina absolveu a equipe do Tubarão sob o
fundamento de que não haveria provas para condená-lo. A Procuradoria do TJD/SC
recorreu então da decisão ao STJD que veio a condenar o Tubarão ao pagamento da
irrisória multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A temática da discriminação racial no futebol também foi discutida no Tribunal Arbitral
do Esporte (TAS)4 em 2016. Com sede em Lausanne, Suíça, o TAS é o principal órgão de
resolução de disputas no âmbito da Lex Sportiva5. No caso TAS 2015/A/4256
Feyenoord Roterdam N.V. vs. Union des Associations Européenes de Football (UEFA),
4

Para uma análise sobre o TAS e sobre o seu Código, ver: MAVROMATI, Despina, REEB, Matthieu. The Code of the
Court of Arbitration for Sport. Comentary, Cases and Materials. Wolters Kluwer Law & Business. 2015.
5
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análise mais aprofundada da Lex Sporiva, ver: CALIXTO, Vinícius. Lex Sportiva as an Autonomous Transnational Legal
Order. In: e-Lex Sportiva Journal. International Association of Sports Law (IASL) v. II, Issue 2, Atenas, 2014.
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julgado em 24 de junho de 2016, o Painel Arbitral foi instado a se manifestar sobre
uma apelação apresentada pelo clube holandês Feyenoord contra a decisão do Comitê
de Apelação da UEFA que manteve a decisão do Comitê Disciplinar de Ética e Controle
que havia considerado o Feyenoord responsável pelo comportamento racista de seus
torcedores, impondo ao clube holandês uma multa no valor de € 50.000,00 (cinquenta
mil euros) e a pena de jogar uma partida das competições da UEFA com os portões de
seu estádio fechados.
A condenação teve como objeto um fato ocorrido em jogo disputado entre o
Feyenoord e a Roma no estádio da equipe holandesa. Na ocasião, uma banana inflável
foi arremessada da arquibancada em direção ao gramado, caindo ao lado do jogador
Gervinho da Roma.
O árbitro da partida suspendeu momentaneamente o jogo e relatou que o ato
constituiria uma ofensa racial. O fato repercutiu intensamente nos veículos de
imprensa e levou à UEFA a instaurar um procedimento disciplinar que resultou na
decisão de que o Feyenoord havia infringido o artigo 14 do Regulamento Disciplinar da
UEFA6 diante do comportamento racista de seus torcedores.
O Feyenoord, após não ter tido sucesso em seu recurso no âmbito da UEFA,
apresentou apelação perante o TAS com os argumentos de que (i) o uso de bananas
infláveis faz parte de uma tradição dos torcedores; (ii) o arremesso do objeto não foi
direcionado a um jogador específico e o seu próprio formato impossibilitaria isso; (iii)
haveria uma demasiada regulação no combate ao racismo; (iv) a pena imposta pela
UEFA teria sido desproporcional.
No âmbito do TAS, o Painel Arbitral levou em consideração o argumento do clube
holandês de que a banana inflável teria sido jogada ao campo como um gesto de
frustração do torcedor, sem intenções racistas. O testemunho do torcedor que atirou
o objeto foi tido em conta pelo Painel, assim como o fato de ser negro. Houve aí a
aplicação pelo TAS do artigo 17.3 do Regulamento Disciplinar da UEFA que prevê a
possibilidade de redução das penas sob circunstâncias excepcionais.
Na conclusão, o Painel Arbitral manteve a multa imposta, mas suspendeu pelo período
probatório de três anos a aplicação da pena referente ao jogo de portões fechados,
sob a ressalva de imediata aplicação no caso de reincidência de ato discriminatório.
Essa decisão do TAS representa, em certa medida, uma excepcionalidade em seu
conjunto decisório. Isso porque o Painel considerou a hipótese como um caso de
“racismo potencialmente não intencional”. De acordo com o Painel, uma situação com
6

Art. 14.1 do Regulamento Disciplinar da UEFA estabelece em tradução livre que: “Qualquer pessoas sob o escopo
do artigo 3 que insultar a dignidade humana de uma pessoa ou grupo de pessoas, sob quaisquer motivos, incluindo
cor da pele, raça, religião ou origem étnica, incorre em uma suspensão de pelo menos dez jogos ou por um período
de tempo específico, ou outra qualquer sanção apropriada”.
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essas características dificilmente ocorreria novamente. A ressalva feita pelo Painel
quanto à excepcionalidade do caso foi acompanhada pela preocupação quanto a
futuros comportamentos dos torcedores do Feyenoord, razão pela qual foi deixada a
possibilidade de aplicação da sanção em caso de novo episódio praticado.
Há que se ter em vista que o arcabouço normativo-institucional esportivo deve refletir
uma postura ativa no combate às práticas discriminatórias. Tal postura deve observar
não só as disposições da ordem jurídica esportiva, a começar pela vedação à
discriminação disposta como um princípio fundamental do Olimpismo na Carta
Olímpica, mas também se alinhar às normas internacionais de direitos humanos
relativas à matéria7.
É fundamental que os órgãos decisórios do sistema esportivo revelem perspectivas
que não se restrinjam à aplicação de multas irrisórias, aplicando medidas concretas e
efetivas no combate à discriminação racial. Para isso, é fundamental que haja também
uma conformação da legislação esportiva ao atual conjunto normativo
antidiscriminação nas esferas internacional, supranacional e nacional.

7

A esse respeito mencionam-se especialmente a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas
de Discriminação Racial e a Convenção Interamericana Contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas
Correlatas de Intolerância.
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O que você faz para combater o racismo
Luís Felipe dos Santos8
No Como proceder ao divulgar um caso de racismo no futebol? Em tese, uma matéria
jornalística deveria ser apurada ouvindo registrando o fato, ouvindo todas as fontes
possíveis, levando em consideração os diversos contextos e fazendo eventuais
correções nos fatos primeiramente divulgados. Entretanto, o processo jornalístico
atual, vítima da velocidade, não permite uma apuração integral e correta antes de
publicar as notas – é relatado o fato e a repercussão vem depois deste.
No que diz respeito às questões do racismo no futebol, isso provoca uma banalização
de discursos. Antes de observar a gravidade do caso, o torcedor médio procura:
pertence ao meu clube ou ao rival? Se pertence ao meu clube, defendo; se pertence ao
rival, ataco; se não é de nenhum dos dois, simplesmente ignoro.
Nesse contexto, o combate ao racismo no futebol fica extremamente limitado. Não é
apenas reativo, dependente de fatos absurdos, mas a essa reação se soma a
justificativa imediata que valida a tese do racismo institucional. “Ele disse, mas nunca
foi racista”. “Ele disse, mas o outro fez pior”. “Ele não pode ter dito, nunca foi disso”. E
o tema se encerra ali.
Não há uma ação rápida das organizadoras do campeonato, sejam as federações ou a
CBF. Boletins de ocorrência não são lavrados. Quando são, a investigação policial fica
esquecida em alguma gaveta da narrativa esportiva, deixada de lado em prol de
bobagens dos mais diversos matizes, como as luvas do técnico ou a especulação sobre
um jogador. As testemunhas quase nunca aparecem. Os casos são abafados.
O que acaba ficando é o arrependimento do denunciante, exposto que foi a uma
torrente de ódio e ira decorrentes do clubismo. Quando ouvir a injúria racial de novo,
vai se calar, ou simplesmente desistir, pois não vale a pena. Ninguém vai ouvir mesmo.
A conjuntura é trágica. Questões que estavam garantidas pela Lei Afonso Arinos e pela
Constituinte, como a igualdade de todos perante a lei, a discriminação como crime e a
responsabilidade de toda a sociedade sobre o preconceito, foram colocadas na gaveta
do “politicamente correto” e atacadas por motivos políticos. Nesse contexto, o atleta,
o dirigente, o técnico, o funcionário do clube e o torcedor são reféns das mais duras
faces do racismo institucional: a invisibilidade e a indiferença.
Defender o seu clube não é combater o racismo. O que você faz para combater o
racismo?

8

Jornalista
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HISTÓRICO DOS RELATÓRIOS (2014 – 2016)
O Relatório Anual da Discriminação Racial no Futebol foi a primeira análise
sistemática sobre os incidentes raciais no futebol brasileiro. A análise correspondeu ao
ano de 2014 e teve sua primeira edição lançada em 21 de março de 2015, o qual
apresentou três pontos de divisão: ocorrências no Brasil (relacionando os casos de
racismo no futebol brasileiro); ocorrências no exterior (relacionando os casos de
discriminação com atletas brasileiros no exterior) e os incidentes de preconceito e
discriminação que aconteceram durante a Copa do Mundo 2014, no Brasil, além de
apresentar uma série de recomendações que consideramos importantes na luta contra
a discriminação racial.
O Relatório Anual da Discriminação Racial no Futebol 2015 apresentou diversas
novidades, a começar que foi lançado em parceria com o Club de Regatas Vasco da
Gama, no dia 10 de outubro de 2016, no Rio de Janeiro. A análise correspondeu ao ano
de 2015 e foi produzido em parceria com a ESEFID (Escola de Educação Física,
Fisioterapia e Dança) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), com a
apresentação da análise sociológica, do sociólogo Edilson Nabarro. Diferente do
documento elaborado anteriormente, esse apresentou a seguinte divisão: ocorrências
no Brasil (relacionando os incidentes classificados como raciais, homofóbicos,
xenofóbicos e que ocorreram em outros esportes além do futebol) e as ocorrências no
exterior (relacionados os incidentes com atletas brasileiros que atuam no exterior),
além de apresentar exemplos de boas práticas aplicadas pelo mundo afora.
Ao longo desses três anos, observamos que dezesseis (16) estados brasileiros já
apresentaram, pelo menos, um incidente de discriminação, classificado como “suposto
caso de racismo”.
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Foram totalizados sessenta e um (61) incidentes em território nacional no período. Do
total de estados que correspondem aos dados acima apresentados, apenas cinco (05)
deles acumulam 75% (setenta e cinco) das ocorrências e possuem ao menos um fato
em todos os três anos. São eles: Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e
Minas Gerais.

Somente os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo correspondem a 44% (quarenta
e quatro) do total ocorrido durante o triênio.
Sobre os locais que originam as ocorrências relacionadas como “suposto caso de
racismo” os estádios de futebol são onde acontece a maior quantidade dos atos. Ao
todos já foram registrados oitenta (80) fatos entre estádios e internet.

Dos vinte e um (21) casos julgados pela Justiça Desportiva (TJD – STJD), em quatorze
(14) existiu punição e em sete (07) casos absolvição.
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Em relação às punições, as penas variaram entre multas de R$ 500,00 (quinhentos) a
R$ 50.000,00 (cinquenta mil); perda de pontos; perda do mando de campo; suspensão
por prazo determinado e proibição (do torcedor) de ingressar a praça desportiva.
OBS: Desde 2009 o Art. 243-G é o único que prevê punição individual ao torcedor. O
que é uma exceção à regra, pois, conforme o dispositivo no artigo 1º, do parágrafo 1º,
o torcedor não consta no rol de pessoas sujeitas ao Código Brasileiro de Justiça
Desportiva. O prazo de 720 dias é o mínimo estipulado no parágrafo 2 do Art. 243-G.
Casos julgados e punidos pela Justiça Desportiva – TJD e STJD:
CASO

ANO

RESPONSÁVEL

Lúcio (Atleta) –
Sport Club São
Paulo (RS)

2014

TJD-RS

Dida (Atleta) –
América Futebol
Clube (RN)

2014

TJD-RN

Márcio Chagas –
Árbitro (RS)

2014

STJD

2014

TJD-SP

2014

STJD

2014

STJD

2014

TJD-SP

Arouca (Atleta) –
Santos F.C.
Paulão (Atleta) –
S.C. Internacional
Marino (Atleta) São Bernado F.C.
Antônio Carlos
(Técnico) – Vocem
(SP)

DECISÃO
O torcedor ficou
proibido de ingressar
na praça desportiva
por 720 dias.
Clube punido com
perda de dois (02)
mandos de campos e
multa R$ 20 mil.
Clube punido com
perda de três (03)
pontos e multa.
Clube punido com
multa de R$ 50 mil.
Clube punido com
multa de R$ 30 mil
Clube punido com
multa de R$ 15 mil.
Clube punido com
multa de R$ 2 mil.

QUEM FOI PUNIDO
Torcedor do Esporte
Clube Pelotas

Alecrim Futebol
Clube
Clube Esportivo
Bento Gonçalves
Mogi Mirim Esporte
Clube
Grêmio Foot-Ball
Porto Alegrense
Paraná Clube
Bandeirante Esporte
Clube
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CASO

ANO

RESPONSÁVEL

Aranha (Atleta) –
Santos F.C.

2014

STJD

Francis (Atleta) –
Boa Esporte Clube

2014

STJD

2015

TJD-TO

2016

STJD

2016

STJD

Anderson Campos
– Árbitro

2016

TJD-PR

Evanildo Natalino –
Árbitro

2016

TJD-Sorocaba

Alberto (Atleta) –
Interporto F.C.
Tchê Tchê (Atleta)
– S.E. Palmeiras
Jeff Silva (Atleta) Hercílio Luz F.C.

DECISÃO
Clube punido com
perda de três (03)
pontos - Multa de R$
50 mil.
Jogador punido com
cinco (05) jogos
suspensão e multa de
R$ 10 mil.
Clube punido com
multa de R$ 500,00.
Clube punido com
multa de R$ 20 mil.
Clube punido com
multa de R$ 5 mil
Suspensão de 255 dias
e multa de R$ 1 (hum)
mil.
Atleta punido com
suspensão de 2 anos

QUEM FOI PUNIDO
Grêmio Foot-Ball
Porto Alegrense

Antônio Carlos,
Atleta, Avaí
Sport Club Guaraí
Clube Atlético
Paranaense
Clube Atlético
Tubarão
Presidente Imperial
F.C.
Everton Gonçalves,
Atleta da Associação
Sport Sorocaba

Casos julgados e absolvidos pela Justiça Desportiva – TJD e STJD:
CASO

ANO

RESPONSÁVEL

Jefferson (Atleta) –
Atlético
Itapemirim-ES

2014

TJD-ES

Bruno Alves
(Atleta) - Macaé

2014

TJD-RJ

Junior Paraíba
(Atleta) – URT
(União Recreativa
dos Trabalhadores)

2015

TJD-MG

Robinho (Atleta) –
C.E. Naviraiense

2015

TJD-MT

Fabrício (Atleta) –
S.C. Interncional

2015

TJD-RS

DECISÃO
Treinador da
Desportiva foi
absolvido por falta de
provas.
Pleno do Tribunal de
Justiça Desportiva
(TJD-RJ) decidiu livrar
o Friburguense da
pena.
Árbitro foi absolvido.
Atleta pegou um (01)
jogo de suspensão
com base no artigo
221 do CBJD, “dar
causa por erro grosseiro
ou sentimento pessoal, à
instauração de inquérito
ou processo na Justiça
Desportiva”.

Clube absolvido por
falta de provas.
Encerrado por falta de
provas. Jogador
afirmou não ter
escutado ofensas.

ACUSADO
Vevé, técnico da
Desportiva

Friburguense A.C.

Ronei Cândido Alves,
Árbitro

Corumbaense
Futebol Clube
Sport Club
Internacional
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CASO

ANO

RESPONSÁVEL

Torcedor Londrina

2015

STJD

Sergio Luiz
(Massagista) Chapecoense

2016

STJD

DECISÃO
Arquivado por falta de
provas.

ACUSADO
Londrina Esporte
Clube

Clube absolvido por
falta de provas.

Chapecoense

Devido a CONMEBOL adotar procedimentos diferentes para o julgamento dos casos de
“Discriminação e comportamentos similares” - (Art. 12) vamos apresentar apenas os
casos julgados e punidos pela entidade máxima do futebol Sul-Americano (envolvendo
atletas e/ou clubes brasileiros):
CASO
Tinga (Atleta) –
Cruzeiro E.C.
Gabriel Jesus
(Atleta) – S.E.
Palmeiras

ANO

RESPONSÁVEL

DECISÃO

QUEM FOI PUNIDO

2014

CONMEBOL

Multa de US$ 12 mil

Real Garcilaso (PER)

2016

CONMEBOL

Multa de US$ 10 mil

Nacional (URU)

CONSIDERAÇÕES
Ao longo de 2016 continuamos a perceber dois fatos que se repetem ano após ano: o
constante preconceito no esporte e a falta de ações educativas.
Ainda há desconhecimento de como tratar os casos de discriminação, se injúria racial
ou racismo até mesmo pelos agentes da lei. Os juízes precisam ser orientados a relatar
em súmula todo o comportamento discriminatório das torcidas.
Identificamos como ‘normal’ gritar ‘bicha’ nos estádios de futebol e é fato o
pensamento de que ‘no meu time não tem veado’, ou ‘futebol é coisa de macho’ se
encontrarem com a frase ‘lugar de mulher é na cozinha’. Enquanto ações educativas
não forem massificadas por clubes e entidades esportivas, ainda existirão torcedores
intolerantes, que promovem o preconceito e a discriminação, seja essa por gênero,
raça, cor, etnia, e etc.
Vemos clubes sendo punidos com o pagamento de multas e obrigados a promoverem
ações socioeducativas. Entretanto, questionamos, onde vai parar o dinheiro da multa,
quem fica com ele? E as ações educativas, onde elas estão que nunca as vemos?
Se fizermos um paralelo, o cidadão brasileiro só passou a usar o cinto de segurança do
carro e a parar de fumar em locais fechados quando ambas as situações passaram a
virar lei que obrigava ao seu cumprimento e condenava quem infringisse a mesma.
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Talvez essa seja uma forma mais dura, porém necessária, para educar e, mais que isso,
conscientizar?
A melhor forma de prevenir é educar, mas para isso, os trabalhos devem aparecer e a
informação deve circular, estar disponível a todos. As multas aplicadas pela FIFA no
final do ano de 2016 as Seleções de futebol da América do Sul e América Central já
servem como um alerta de que a intolerância não será mais permitida em competições
organizadas pela entidade. Infelizmente, é com punição que a Federações e
Confederações Sul-Americanas estão aprendendo a lidar com o caso e a dar a devida
atenção a um assunto tão importante e delicado.
Em uma pesquisa inédita realizada na Inglaterra9, se concluiu que 82% dos torcedores
britânicos de vários esportes não veriam problema se um jogador de seu time do
coração anunciasse ser gay. Uma minoria, 8%, afirmou que pararia de acompanhar a
equipe se isso ocorresse. O levantamento revelou também que 71% dos fãs de futebol
disseram que os clubes deveriam trabalhar mais para educar seus apoiadores sobre
homofobia.
O Brasil necessita desenvolver-se neste quesito, precisa respeitar mais as diferenças e
todo o brasileiro deve ser mais tolerante e educado com o próximo dentro do estádio,
na quadra, no salão, nas piscinas, ou na rua da mesma forma que gostaria que fosse
respeitado.
#ChegadePreconceito, educa Brasil!

BONS EXEMPLOS
Verificamos ao longo do ano algumas dezenas de ações mundo afora de boas práticas
que utilizaram o esporte como ferramenta de educação para informar e conscientizar
sobre as mais diversas formas de preconceito. Em 2016 o esporte, principalmente o
futebol, apoiou muito a causa dos refugiados que foram morar na Europa.
Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro tratou a diversidade com muita naturalidade, o
Comitê Olímpico Internacional (COI) trouxe a modelo transexual, Lea T., negra e
transexual, como a primeira trans a ter protagonismo em uma abertura dos jogos. A
modelo foi quem apresentou a delegação brasileira. Além disso, a Rio 2016 apontou o
maior número de atletas assumidamente gays em uma competição.
Durante os jogos, a Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial (ligada ao
Ministério da Justiça e Cidadania) lançou a cartilha Por Olimpíadas sem Racismo –
Saiba identificar o crime de racismo e como denunciar.

9

Fonte: BBC - http://www.bbc.com/portuguese/geral-37786308
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No futebol, a UEFA (União das Federações Europeias de Futebol) busca sempre punir
com rigor os clubes e torcidas que não se comportam adequadamente, promovendo a
intolerância e o desrespeito. Destacamos abaixo alguns exemplos para que possamos
conhecer como algumas punições são aplicadas no continente europeu, seja pela sua
entidade máxima, clubes ou federações:
CASO

PUNIÇÃO

COPA DO REI: jogador português, Daniel
Carriço, ofendeu de forma homofóbica o
árbitro Carlos del Cerro, ao chamá-lo de
"maricas" (bicha) após ser expulso.

O Observatório contra a LGBTfobia fez uma
denúncia contra o atleta que pegou quatro
jogos de suspenção.

LÉGIA VARSÓVIA: em jogo contra o
Borussia Dortmund, os ultras (torcida
violenta e radical) do Légia Varsóvia se
envolveram em incidentes racistas, com os
alemães, além de utilizarem material
pirotécnico e arremessaram objetos no
gramado.

UEFA decidiu que o clube teria que disputar
uma partida com os portões fechados, além de
aplicar uma multa de 80 mil euros (R$ 290 mil)
aos poloneses. O time tentou recorrer da
decisão, mas o recurso foi negado.

PSG: Jogador do Paris Saint-Germain, Serge Em comunicado para a Primeira Liga francesa,
Aurier, ofendeu homofobicamente o
o clube puniu o seu próprio jogador com o
treinador e alguns colegas do grupo.
rebaixamento dele para a equipe reserva até
20 de março de 2016, considerando
inadmissível a atitude do atleta.
LEIXÕES: Torcida é acusada de infringir
dois artigos: “comportamento incorreto do
público” e “comportamento
discriminatórios em função da raça,
religião ou ideologia”.

O Conselho de Disciplina da Federação
Portuguesa de Futebol, condenou o Leixões a
pagar multa de 16.421 mil euros e a jogar dois
jogos com portões fechados.

VIKTORIA PLZEN: Torcedores tiveram
UEFA decidiu punir o clube com parte do seu
comportamento racista em jogo válido
estádio interdidato por um jogo na Europa
pela fase de grupos da Liga dos Campeões. League.

A Federação Peruana de Futebol promoveu o respeito e igualdade em alguns jogos da
sua seleção durante as Eliminatórias para a Copa da Rússia. Jogos contra Equador,
Argentina e Brasil foram trabalhados contra o racismo, desde a criação de ações nas
redes sociais, telão do estádio, até a mensagem e distribuição de informativos
educativos nas arquibancadas.
No início do ano de 2016, o Chelsea anunciou a criação da sua primeira torcida LGBT.
Clubes da Premier League apoiaram o combate à homofobia, em março do mesmo
ano. Chelsea FC, Manchester United e Fulham FC promoveram sua mensagem de
inclusão. Já o Liverpool FC sediou o primeiro evento do orgulho esportivo, o qual
celebrava abertamente as pessoas gays, lésbicas, bissexuais e trans no esporte.
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Nos EUA, o Orlando City é um dos clubes que estão sempre envolvidos com ações
educativas em relação a homofobia, discriminação, preconceito e diversidade. Na
Espanha, o Sporting Gijón usou as redes sociais para combater o racismo promovido
pela sua própria torcida e para dar apoio atleta do Athletic Bilbao que foi hostilizado
em partida válida pelo campeonato espanhol.
Muito mais próximo, na América do Sul, ao lado do Brasil, vale destacar o Racing, da
Argentina, que demitiu o preparador de goleiros do clube, após este ofender a torcida
do Atlético-MG em um jogo pela Copa Libertadores da América.
Um grande exemplo brasileiro que ocorreu em 2016 foi a sanção da Lei nº
15.776/2016, de autoria do deputado estadual Ossesio Silva (PRB), que obriga a
instalação de placas com frases contra o racismo em todos os estádios de futebol de
Pernambuco. De acordo com a lei, os responsáveis legais pelos estádios têm que
instalar, no mínimo, três placas com a frase “Diga NÃO ao racismo” na entrada, ao lado
do placar, e na lateral do gramado.
Nem sempre uma punição precisar vir de uma entidade federativa, o clube (ou
qualquer organização que esteja envolvida) tem que ser o primeiro a combater atos
desse tipo dentro da sua instituição. O mais importante é que atos não passem
impunes, que eles sejam condenados e alguma punição seja aplicada para que não se
repitam, para que a sociedade em geral perceba que não há mais espaço para a
intolerância e desrespeito ao próximo.
Enfim, bons exemplos existem, basta trazê-las para o nosso cenário interno, tão cheio
de preconceitos e barreiras ainda a serem derrubadas.

COMBATENDO A HOMOFOBIA
O Relatório deste ano apresentou a informação do julgamento do técnico Hélio dos
Anjos, que, em outubro de 1992, especulou sobre a existência do envolvimento entre
um jogador e um comentarista esportivo. A sentença foi confirmada pela 1ª Câmara
Civil do Tribunal de Justiça. Este caso é uma esperança para que haja punição quanto à
homofobia no futebol brasileiro, entretanto, por outro lado podemos perceber que a
CBF e a Justiça Desportiva pouca importância dão ao fato mesmo que no Art. 243-G do
CBJD conste que “praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a
preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa
idosa ou portadora de deficiência”, pode levar o clube a punições.
O fato de a FIFA (Fédération Internationale de Football Association), órgão máximo do
futebol mundial, ter multado a Seleção Brasileira em duas oportunidades por conta
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dos gritos homofóbicos em estádios do país10 durante os jogos das Eliminatórias para a
Copa do Mundo da Rússia 2018, demonstra a preocupação da entidade em aplicar
penas severas, sempre que necessário, para criar uma nova cultura de tolerância e
respeito a todos. As punições, nos dois casos, ocorreram pelo fato da torcida brasileira
ter gritado “Ôooo bicha” aos goleiros adversários ao longo das respectivas partidas
quando esses se dirigiam para cobrar o tiro de meta.
Vale ressaltar que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a CONCACAF
(Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe) solicitaram
formalmente a FIFA para “aliviar” nas punições. O principal argumento utilizado pela
principal entidade que controla o futebol no Brasil é que o grito é algo cultural no país,
não sendo caracterizada uma infração.
A resposta da secretária-geral da FIFA, Fatma Samoura, ao ser questionada sobre a
apelação da CONMEBOL, foi enfática:
“O que posso dizer é que precisamos que as pessoas sejam educadas, mesmo que
esteja na sua história, na sua cultura, usar palavras não amigáveis contra o
adversário. Isso tem de parar. Para a FIFA a tolerância é zero em relação à
homofobia, discriminação racial e discriminação de gênero”.
Destacamos dois pontos na alegação da CBF. Em primeiro lugar devemos lembrar que
o grito homofóbico que levou a seleção brasileira a ser punida não é cultural, afinal só
passou a ocorrer no Brasil após a Copa do Mundo de 2014, na qual torcedores
mexicanos faziam tal ato. Em segundo lugar é imperioso lembrar tal manifestação vem
acontecendo em diversos estádios do território nacional sem qualquer ameaça de
punição por partes das entidades que regulamentam o futebol no país, seja a própria
CBF (órgão maior do futebol nacional) ou por qualquer Federação Estadual de Futebol.

DISCRIMINAÇÃO RACIAL
DISCRIMINAÇÃO RACIAL - ASSUNTO PARA A UNIVERSIDADE SIM
Clézio José dos Santos Gonçalves11
Uma sociedade em evolução constantemente reflete sobre sua herança cultural. A
partir da construção de novos conhecimentos revê sua história lançando sobre ela
novos olhares e diferentes perspectivas sobre o mesmo fenômeno.

10

A primeira punição ocorreu no confronto entre Brasil x Colômbia, no dia 06 de setembro de 2016, na Arena da
Amazônia, em Manaus, e a segunda aconteceu no jogo entre Brasil x Bolívia, no dia 06 de outubro de 2016, na
Arena das Dunas, em Natal/RN.
11
Dr. Educação e Neurociência, Pesquisador sobre tecnologias, subjetividade e risco social, Depto de Educação
Física Fisioterapia e Dança - UFRGS.
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Platão
Foi assim com a noção de universo euclidiano. Foi assim com a Física clássica. Foi assim
com as tecnologias. Neste sentido Charles H. Duell, diretor do Departamento de
Patentes dos Estados Unidos, 1899, já dizia "Tudo o que poderia ser inventado, já foi
inventado". Platão entendia que a escrita tornava as pessoas indolentes na falta de
exercício da memória. Este mesmo Platão entendia os escravos como seres inferiores.
Também foi assim com a conquista do direito ao voto feminino, uma árdua luta.
E em pleno século XXI ainda precisamos manter a mente aberta na luta contra a
discriminação racial. Com o advento da tecnologia e das redes sociais parece que a
discriminação racial aumenta em casos absolutos. A frase atribuída ao Almirante
Tamandaré para a paz "O preço da paz é a eterna vigilância" parece adequar-se aos
aspectos sócio-históricos que compõem a discriminação racial parafraseando-se a
mesma em "O preço da tolerância é a eterna vigilância da consciência e da educação".
E como instância formadora por excelência de novos cidadãos que o assunto
discriminação - em suas diferentes facetas - necessita de discussão, estudos e reflexões
no âmbito da universidade especialmente a pública.
Se desejamos que um comportamento social se torne uma lembrança remota que não
condiz com a evolução social é necessário que todas as forças envolvidas no processo
de formação, incluindo-se aí a academia envidem esforços no esclarecimento (na
melhor acepção do termo Kantiano) de suas contradições e de suas nefastas
consequências na dignidade humana.
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 20015 apoia o Observatório de
Discriminação Racial no Futebol, pois entende como relevante e significativa a sua
iniciativa de registrar os episódios em que os crimes de racismo acontecem num
evento que deveria ser pautado pelo saudável respeito competitivo e pelas relações de
cordialidade em busca de um bom espetáculo.
Através do registro dos lamentáveis episódios fornecendo informações em blocos
organizados e bem estruturados permite perceber-se que o fenômeno do racismo
merece reflexão constante e vigilância contínua na busca de elementos que permitam
se perceber que, conforme os atuais estudos avançados do genoma humano o
conceito de raça não é estabelecido por qualquer condição de caráter biológico, mas
constituindo-se uma construção social.
E assim como, tantas outras construções sociais ao longo da história foram
desconstruídas esta, especialmente, merece a reflexão corajosa para sua
desconstrução e reconhecimento de que somos todos humanos merecedores de
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respeito à nossa dignidade. Que esta parceria inspire outros a seguirem este caminho
e longa vida ao Observatório da Discriminação Racial no Futebol.
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FONTES
Todos os casos citados no Relatório Anual da Discriminação Racial no Futebol podem
ser acessados em nosso site www.observatorioracialfutebol.com.br
Fontes originais das notícias publicadas:

Ocorrências no Brasil
1.

INCIDENTES RACIAIS

01. Caso: Janaína – Pinheirense E.C.
Cabanas em Campo: http://ow.ly/WIbi30dCrUO
02. Caso: Rafael de Araújo – Árbitro
Estadão: http://ow.ly/9uZ530cUlsS
Jornal Primeira Página: http://ow.ly/FKbw30cUlIT
03. Caso: Torcedor - Clube Náutico Capibaribe
SuperEsportes: http://ow.ly/1BIs30b58hs
Terra: http://ow.ly/cy2Q30b58ic
MSN: http://ow.ly/ya1L30b58ow (Vídeo)
JC: http://ow.ly/omOi30b58ph
Terra: http://ow.ly/P5hx30b58wv
Radio Jornal: http://ow.ly/eqgZ30b58xg
Sport Recife: http://ow.ly/wq2g30b58Ay
04. Caso: Torcedor - Club Cerro Porteño (PAR)
GloboTv: http://ow.ly/4Vgp30b58IT
Time do Povo: http://ow.ly/5hDh30b58L8
05.

Caso: Pedro Ivo – América F.C.

Globo Esporte: http://ow.ly/za2930b58Q2
América-RN: http://ow.ly/r8MK30b58Ub
Companhia da Notícia: http://ow.ly/jlGI30b59d3
Globo Esporte: http://ow.ly/Uy5t30b59gv
Tribuna do Norte: http://ow.ly/tFt030b59iU
06. Caso: Gabriel Jesus – S.E. Palmeiras
UOL Esporte: http://ow.ly/rfdu30b59lp
Super Esportes: http://ow.ly/gz5030b59qJ
ESPN: http://ow.ly/ANrt30b59sX
Twitter Copa Libertadores:
http://ow.ly/HThT30b59wS
UOL Esporte: http://ow.ly/9MXm30b59yL
Terra: http://ow.ly/piLB30b59CM
Globo Esporte: http://ow.ly/9D1B30b59Fy
07. Caso: Rafael Silva – E.C. Cruzeiro
Rede Tv: http://ow.ly/TrFm30b59Le
SuperEsportes: http://ow.ly/dVTA30b59PU
Globo Esporte: http://ow.ly/zBnE30b59UY
90 min.com: http://ow.ly/jtEi30dCrZ5
08. Caso: Michel Bastos – São Paulo F.C.
Globo Esporte: http://ow.ly/HXFt30b59Yf

Terra: http://ow.ly/CdK930b5a1i
09. Caso: Sergio Luiz – A. Chapecoense de Futebol
UOL Esporte: http://ow.ly/N1Pc30b5adi
Futebol Interior: http://ow.ly/1GSK30b5ahs
FCF: http://ow.ly/Pdvz30b5amp
Diário do Iguaçu: http://ow.ly/7Kc730b5ar5
10. Caso: Juan Carlos – Racing C.A. (ARG)
Globo Esporte: http://ow.ly/ugdL30b5atr
Globo Esporte: http://ow.ly/JLR330b5ayo
ESPN: http://ow.ly/7R5I30dCs4Y
11. Caso: André – S.C. Corinthians
Meu Timão: http://ow.ly/RwLn30b5cZc
Diário SP: http://ow.ly/y74j30b5d21
12. Caso: Bill – Ceará S.C.
TJSC: http://ow.ly/9Ynq30b5dBW
Globo Esporte: http://ow.ly/6SKD30b5dZR
ESPN: http://ow.ly/9rIT30b5fB8
13. Caso: Lucas Costha – S.C. Internacional
Facebook Lucas Costha: http://ow.ly/iUvC30b5fJt
14. Caso: Evanildo Natalino – Árbitro
Cruzeiro do Sul: http://ow.ly/ut2930b5fMy
Cruzeiro do Sul: http://ow.ly/ThqW30dCrOL
15. Caso: Allano – Cruzeiro E.C.
Blog do Chico Maia: http://ow.ly/nQfg30b5fWC
Cruzeiro da Zoeira: http://ow.ly/74WO30b5fX9
16. Caso: Tiago Henrique (Atleta Amador)
O Popular: http://ow.ly/IalU30b5g0P
G1: http://ow.ly/SQsp30b5g1Y
17. Caso: Riascos – Cruzeiro E.C.
O Tempo: http://ow.ly/pNHU30b5g4i
Extra: http://ow.ly/nAUM30b5g6V
18. Caso: Joanilson Scarcella – Árbitro
Estadão: http://ow.ly/Ulwh30b5gcG
Futebol Cearense: http://ow.ly/JTqd30b5gdU
Tribuna do Ceará: http://ow.ly/2dI230b5gf0
19.

Caso: Bárbara – Seleção Brasileira Feminina de
Futebol
G1: http://ow.ly/fGgw30b5giW
Rede Tv: http://ow.ly/XyLh30b5gnq
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CFA: http://ow.ly/wXjS30b5gsj

ESPN: http://ow.ly/Vfh630b5o1u

20. Caso: Anderson Campos – Árbitro
Futebol Amador: http://ow.ly/e3LL30b5guM

02. Caso: Sarah Loko - Judô
ESPN: http://ow.ly/N6F830b5o4a
Bahia Notícias: http://ow.ly/ivGP30b5o6q

21. Caso: Tchê Tchê – S.E. Palmeiras
UOL Esportes: http://ow.ly/KQZr30b5gyt
Globo Esporte: http://ow.ly/pKGt30b5gBS
UOL Esporte: http://ow.ly/dIHb30b5gEL
CBF: http://ow.ly/qnq330b5gIm
STJD: http://ow.ly/iiUB30b5gJo
STJD: http://ow.ly/AjuL30b5gKF
22. Caso: Jeff Silva – Hercílio Luz F.C.
Diário do Sul: http://ow.ly/GMwx30b5gMo
Ric Mais: http://ow.ly/5Ha330b5gNH
Facebook - Jeff Silva: http://ow.ly/lXbW30b5gQ1
Diário DC: http://ow.ly/kje430b5gS9
23. Caso: Anderson Cavalo – C.A. Votuporaguense
Blog do Ademar: http://ow.ly/kHiy30b5gUj
Globo Esporte: http://ow.ly/4AjD30b5gVG
24. Caso: Ester – Rio Branco F.C.
Globo Esporte: http://ow.ly/UQmY30b5gXs
Globo Esporte: http://ow.ly/YVx130b5gZw
25.

Caso: Políticos - Vereador e Deputado do RS
cantam cântico racista de torcida organizada
Rádio Guaíba: http://ow.ly/406r30b5h2B
2.

INCIDENTES HOMOFÓBICOS

01. Caso: Messi – Alecrim F.C.
Globo Esporte: http://ow.ly/QbyF30b5mXr
No Minuto: http://ow.ly/5GTm30b5n0D
02. Caso: Hélio dos Anjos - Treinador
Estadão: http://ow.ly/WCPa30b5nCB
Gazeta de Joinville: http://ow.ly/NQSQ30b5nF3
A Notícia: http://ow.ly/Qe9x30dCsd7
03. Caso: Torcida Brasileira – Eliminatória Copa
Folha de São Paulo: http://ow.ly/AP5Q30b5nHh
Globo Esporte: http://ow.ly/PtzT30b5nI7
04. Caso: Torcida Brasileira – Eliminatória Copa
Globo Esporte: http://ow.ly/tbVP30b5nJc
Lance! : http://ow.ly/GIft30b5nLD
3.

INCIDENTES XENOFÓBICOS

01. Caso: Atletas do Fast – AM
Globo Esporte: http://ow.ly/XJPI30b9klN
4.

OUTROS ESPORTES

01. Caso: Franklin "Aoshi"- game
Combo Infinito: http://ow.ly/jlsz30b5nYI
IGN: http://ow.ly/CALL30b5o03

03. Caso: Pelé – Marecha (Futsal)
Terra: http://ow.ly/Kcx730b5o8M
Marechal News: http://ow.ly/3cqr30b5o9P
04. Caso: Anderson Botelho – Árbitro
O Liberal: http://ow.ly/H8jF30b5obC
05. Caso: José Luiz Vicente – Árbitro
G1: http://ow.ly/MiUJ30b5odn
Diário Gaúcho: http://ow.ly/pySY30b5oeQ

Ocorrências no Exterior
01. Caso: Neymar – Barcelona F.C.
ESPN: http://ow.ly/ZhT530b8Jqo
EBC: http://ow.ly/JHFJ30b8Jrt
Veja: http://ow.ly/1rYo30b8JsT
ESPN: http://ow.ly/PiwW30dC3BR
Estadão: http://ow.ly/gbui30dC3Jj
Fox Sports: http://ow.ly/hKeZ30dC4Um
Torcedores: http://ow.ly/zFkE30dC5v2
02.

Caso: César Augusto de Almeida (Bombom) Fraikin BM. Granollers (Handbol)
UOL Esportes: http://ow.ly/tgp330b8yDC
Estadão: http://ow.ly/IirT30b8yF6
Lance!: http://ow.ly/dXlg30b8yIl
03. Caso: Marta – F.C. Rosengard (SWE)
Torcedores.com: http://ow.ly/bc5n30b5ohI
04. Caso: Caio – Kashima Antlers (JAP)
Lance!: http://ow.ly/cKR330b5ojQ
Terr: http://ow.ly/kXE230b5olE
05. Caso: Anderson Talisca – Besiktas J.K. (TUR)
Extra: http://ow.ly/szX130b5on3
Globo Esporte: http://ow.ly/mOSe30b5ooV
Record: http://ow.ly/KnDf30dCsfr

Rio 2016
01.

Caso: Goleiras Lydia Williams e Stephanie
Labbé
ESPN: http://ow.ly/xwKz30b7da3
Veja: http://ow.ly/2VAF30b7dmf
Gazeta Esportiva: http://ow.ly/f7Ah30b7iIp
02. Caso: Gritos Homofóbicos EUA x Nova Zelândia
Hypeness: http://ow.ly/UFiD30dC9xL
Guia Gay SP: http://ow.ly/eGYm30dC9C0
Revista Forum: http://ow.ly/MskR30dC9Ol
03.

Caso: Delegação Israelense
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Folha: http://ow.ly/zI2C30b7FR5
O Globo: http://ow.ly/PEuM30b7FWW
Globo Esporte: http://ow.ly/AkzN30b7G0K

Estadão: http://ow.ly/FLgu30b7Hcd
Extra: http://ow.ly/MHPn30b7HBD
Extra: http://ow.ly/z3en30b7HJD

04. Caso: Gritos Homofóbicos Canadá x Zimbábue
Folha de SP: http://ow.ly/YAej30dC9Z9
Catraca Livre: http://ow.ly/9wfA30dCa6g
Metrópoles: http://ow.ly/kA3H30dCaca

10. Caso: Gabby Douglas – Ginasta Americana
Extra: http://ow.ly/2Pes30b7Qdr
Globo Esporte: http://ow.ly/zrB930b7Qkb

05.

Caso: Atletas lésbicas denunciam homofobia no
futebol
UOL: http://ow.ly/vifz30dCal5
06. Caso Joanna Maranhão – Nadadora Brasileira
ESPN: http://ow.ly/KqAU30b7kNU
UOL Esportes: http://ow.ly/CIe530b7kZt
Globo Esportes: http://ow.ly/3peg30b7liw
Super Esportes: http://ow.ly/GwjY30b7lZb
07. Caso Símbolo nazista na Arena Olímpica de
ciclismo
UOL Esportes: http://ow.ly/1YOY30b7npb
O Povo: http://ow.ly/t29530b7nDC
UOL Esportes: http://ow.ly/2xb530b7o8y

11. Caso: Torcedor argentino
Globo Esporte: http://ow.ly/pT0F30b7SIB
12. Caso: Mídia internacional denuncia sexismo
Girl Power: http://ow.ly/BMgk30b8jXV
El País: http://ow.ly/mbjW30b8kc1
SportsNet: http://ow.ly/UFaK30b9uKj
13. Caso: Hope Solo – Goleira Americana
Terra: http://ow.ly/GrA630b9BnD
Band: http://ow.ly/Ovmv30b9BBU
Globo Esporte: http://ow.ly/pS3b30b9BJh
Torcedores.com: http://ow.ly/7bKl30b9BsU
14. Caso: Anthony Hernandez – Repórter BBC
BBC: http://ow.ly/Cepi30b8prg

08. Caso Islam El Shehaby - Judoca Egípcio
ESPN: http://ow.ly/R4ee30b7AKm
O Globo: http://ow.ly/I3wY30b7C53
UOL Esportes: http://ow.ly/Znhi30b7Dld
Band: http://ow.ly/fvqn30b7DBl

15. Caso: Joanna Jóźwik – Corredora Polonesa
Yes Notícias: http://ow.ly/mdSt30b9w45
MundoaoMinuto: http://ow.ly/rEke30b9wWb

09.

16. Caso: Ellen DeGeneres – Apresentadora de TV
O Globo: http://ow.ly/HA8B30b9xN1
El País: http://ow.ly/RtDk30b9xWK

Caso: Nico Hines – Repórter da revista online
The Daily Beast

.
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Por acreditar no futebol como instrumento de inclusão social, criamos a “Cartilha
Dimensões do Racismo”. Queremos fomentar o debate a respeito da discriminação
racial e outras formas de preconceito que se repetem não só nos estádios de futebol,
mas no dia a dia de nossa sociedade.

A iniciativa surgiu a partir das visitas em escolas e clubes de futebol, os quais nos
deparamos com diversos questionamentos de alunos, atletas e demais ouvintes de
nossas palestras. Ao longo de nossas atividades e, principalmente, ao apresentar os
casos de racismo e seus desdobramentos, através do Relatório Anual da Discriminação
Racial no Futebol, mostramos à sociedade que as situações de discriminação não são
fatos isolados.
Acreditamos que, mais do que denunciar e exigir punição aos envolvidos, é preciso
um trabalho educativo, que desencadeie um processo de reflexão, principalmente
entre as crianças e jovens, para novas sociabilidades.
A “Cartilha Dimensões do Racismo” busca apresentar de forma didática e simples
conceitos sobre o racismo e outras formas de discriminação e preconceito. Bem como
pretende oferecer um amplo e esclarecedor panorama da discriminação racial e suas
formas de manifestações no Brasil.
A cartilha conta, também com informações quanto às implicações legais a quem
comete discriminação racial, e orientações necessárias para a realização de denúncias
para quem sofre racismo, além de disponibilizar uma lista de órgãos que prestam
assistência e acolhimento às vítimas.
Lutar pela igualdade é lutar pelo que é certo!
Mais informações pelo e-mail: contato@observatorioracialfutebol.com.br
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Participação
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(ESEFID – UFRGS)
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