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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  CARTILHA DA DIVERSIDADE DO OBSERVATÓRO DO FUTEBOL 

AUTORIA ROGERIO BARROS SGANZERLA E CLÁUDIO NASCIMENTO SILVA DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO ROGERIO BARROS SGANZERLA DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente. 

PÚBLICO ALVO Sociedade civil, CBF, clubes de futebol, profissionais do direito 

CÓDIGO A definir PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

O Field Project visa o desenvolvimento de uma uma cartilha para orientação e conscientização de clubes, 
torcedores e sociedade civil em geral sobre as violências racistas sofridas por grupos vulneráveis no âmbito do 
futebol profissional nacional, em especial, intolerância religiosa, racismo e LGBTIfobia. Na cartilha, serão aboradas 
as responsabilidades jurídicas, sociais e econômicas dos clubes, torcedores, CBF e demais pessoas da sociedade 
civil que praticarem atos de intolerância dentro e fora dos estádios, bem como recomendações que visem o 
aprimoramento das relações de torlerância dentro do futebol brasileiro. Ela servirá de guia e será disponibilizada 
online no âmbito do Observtório LGBTI+ de Futebol da CBF (nome provisório). O Observatório foi criado no final 
de 2022, após um acordo entre o Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT e a CBF, a fim de enfrentar os crescentes 
casos de LGBTIfobia no futebol, o que motivou a criação de um grupo para identificar a origem desses casos e 
gerar recomendações para seu enfrentamento, conscientização e diminuição no Brasil.  

PROBLEMA 

O produto final é uma cartilha que será disponibilizada de forma online a fim de demonstrar as punições 
esportivas, criminais e civis existentes, tanto para as pessoas quanto para os clubes, em razão das práticas de atos 
LGBTIfóbicos e racistas. Além disso, a cartilha contará com conteúdo preventivo e conscientizador sobre a 
igualdade no esporte e benefícios para a inclusão esportiva.  

PRODUTO Conscientizar pessoas e publicizar informações sobre os impactos da LGBTIfobia e racismo no futebol 

OBJETIVO 

O Field Project contará com duas etapas distintas de produção: a primeira, para o levantamento das informações 
e legislações desportivas, criminais e cíveis em caso de racismo (aqui entendido no seu conceito legal) nos estádios 
e seus impactos nos clubes e pessoas envolvidas; a segunda, referente a prevenção, desenvolvimento de uma 
estratégia de comunicação e elaboração de manual com as diretrizes gerais com orientação sobre inclusão e 
diversidade sexual.  

METODOLOGIA 

O produto final é uma cartilha que será disponibilizada de forma online a fim de demonstrar as punições 
esportivas, criminais e civis existentes, tanto para as pessoas quanto para os clubes, em razão das práticas de atos 
LGBTIfóbicos e racistas. Além disso, a cartilha contará com conteúdo preventivo e conscientizador sobre a 
igualdade no esporte e benefícios para a inclusão esportiva.  

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

X Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

X 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

X Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

X Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

X Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 
Introdução e explicação sobre o projeto, legislação pertinente, objetivos, órgãos envolvidos.  Histórico e justificativa 
do Observatório para o futebol brasileiro 

2 Divisão de temas e tarefas (três grupos): legislação desportiva, criminal e cível. 

http://www.fgv.br/direitorio
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3 Primeira leva de debates sobre legislação: deportiva > impacto pessoas físicas  

4 Primeira leva de debates sobre legislação: criminal > impacto pessoas físicas 

5 Primeira leva de debates sobre legislação: cíveis > impacto pessoas físicas 

6 Primeira leva de debates sobre legislação: deportiva > impacto clubes 

7 Primeira leva de debates sobre legislação: cíveis > impacto clubes 

8 Revisão da primeira parte da Cartilha: legislação desportiva, criminal e cível e seus impactos 

9 Boas práticas pela diversidade sexual no futebol. (1) 

10 Boas práticas pela diversidade sexual no futebol. (2) 

11 Boas práticas pela diversidade sexual no futebol. (3) 

12 Primeira leva de debates sobre a Cartilha. Estruturação do documento colaborativo. 

13 Revisao parcial do documento. Aprimoramentos e sugestões.  

14 Segunda leva de debates sobre a Cartilha. Estruturação do documento colaborativo. 

15 Revisão final da cartilha e apresentação para coordenadores e responsáveis pelo Observatório de Futebol. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Critérios: presença nas aulas (30%), realização de atividades (40%) e participação (30%). 

Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

Manual de Comunicação LGBTI+. Aliança Nacional LGBTI. 2020. Disponível em: 

https://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2018/05/manual-comunicacao-LGBTI.pdf  
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https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/selo_direitos_humanos/index.php  
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https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2018/dezembro/ministerio-lanca-manual-orientador-de-

diversidade/copy_of_ManualLGBTDIGITAL.pdf  

SGANZERLA, Rogerio; LIMA, Stephanie; NASCIMENTO SILVA, Claudio. Dossiê da violência em razão da identidade de 
gênero e orientação sexual no estado do Rio de Janeiro. Aliança Nacional LGBTI+. 2021. Disponível em: 
http://bit.ly/RelatoriofinalepesquisaProjetoPainel  
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194 p. Biblioteca FGV Sede 796.334 M972v 
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SANTOS, Christiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: análise jurídico-penal da lei n. 7.716/89 e 

aspectos correlatos. São Paulo: Max Limonad, 2001. 238 p. Biblioteca FGV Sede 341.2724 S237c 
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