
 

 

2° TRIMESTRE: O MUNDO DO FUTEBOL 

 

Organização do painel temático 

Futebol, relações de gênero e homofobia 

 

1. A construção e apresentação do painel temático faz parte da pontuação 

do trimestre. Vocês devem apresentar de forma expositiva o painel, sendo 

a apresentação das turmas 707, 703, 710 e 706 no dia 05/10 e das turmas 

705, 701, 702, 704 e 708 no dia 07/10, sempre no horário da aula.   

2. Cole esse papel no caderno para não perder! 

3. Vocês devem se dividir em grupos de no mínimo 06 e no máximo 08 

estudantes. Todos devem participar da construção e apresentação. 

4. Após a divisão, entregue os nomes dos componentes do grupo para a 

professora; 

5. O painel versará sobre o seguinte tema: 

Futebol, relações de gênero e homofobia 

6. Construa o painel baseado nas perguntas trazidas pela professora 

ilustrando com imagens, desenhos e fotos. A criatividade está liberada 

para organizar o painel! 

7. Para a construção, use uma cartolina que deverá ser o painel a ser 

apresentado. 

8. Esse painel, pode ser exposto pelos corredores do colégio, por isso 

capriche na apresentação, organização e construção. 

9. Para tratar tal tema vocês devem usar as seguintes perguntas 

norteadoras:  

1. Como o futebol chegou ao Brasil? 

2. Futebol é coisa só de menino?  



3. Homens e mulheres começaram a jogar futebol no mesmo momento? 

Quando os homens começaram a jogar? Quando as mulheres 

começaram a jogar? Qual foi o primeiro time de futebol feminino do 

Brasil? Trazer imagens. 

4. Qual o homem tem mais bolas de ouros? Quantas ele tem? Qual a 

mulher que tem mais bolas de ouro? Quantas ela tem? Pesquise sobre 

a história dessas duas pessoas. Quanto esse jogador recebe? Quanto 

essa jogadora recebe? Vocês acham justo quanto cada um recebe? 

Trazer imagens dessas pessoas. 

5. Há diferenças técnicas e/ou táticas entre o futebol feminino e o 

masculino? O campo tem diferenças? O tamanho da bola é diferente? 

A maneira de jogar é diferente? Tente explicar por que existe diferença 

salarial entre jogadores e jogadoras. Tente explicar por que as 

pessoas aceitam mais o futebol masculino do que o feminino. 

6. Quando mulheres começaram a arbitrar no futebol? Por que vocês 

acham que isso aconteceu? 

7. Pode ter homem gay arbitrando no futebol? Pode ter jogador gay? 

 

Sugestão de referências para a pesquisa: 

1. “Brasil Football Clube – A história do futebol brasileiro” 

https://www.youtube.com/watch?v=mLtRmNtde8Y 

 

2. Caminhos da reportagem – Futebol feminino, uma história invisível  

https://www.youtube.com/watch?v=2KIYy9G_uRg 

 

3. Podcast “Nos armários dos vestiários” expõe as chagas da homofobia no 

futebol brasileiro 

https://www.youtube.com/watch?v=yl5XSNuTCAY 

 

4. “Nos Armários dos Vestiários” traz relato de treinador que teve a carreira 

prejudicada devido a sua sexualidade 

https://www.ouniversodatv.com/2022/08/nos-armarios-dos-vestiarios-

traz-relato.html  
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5. Citando Neymar e Martha, Enem 2020 aborda diferença salarial entre 

homens e mulheres no futebol  

https://www.torcedores.com/noticias/2021/01/neymar-marta-enem-2020 

 

6. O que a Copa do Mundo feminina revelou sobre a desigualdade de 

gênero? 

https://www.politize.com.br/copa-do-mundo-feminina-e-desigualdade-de-

genero/ 

 

7. Futebol é raro exemplo de igualdade de jogo para homens e mulheres  

https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2019/07/futebol-e-raro-exemplo-

de-igualdade-de-jogo-para-homens-e-mulheres.shtml 

 

8. Vasco cria Manual de Conduta e Ética para a torcida no mês do orgulho 

LGBTQIAP+ 

https://vasconoticias.com.br/noticias/vasco-cria-manual-de-conduta-e-

etica-para-a-torcida-no-mes-do-orgulho-lgbtqiap/ 

 

9. Para acessar os links abaixo vocês devem se conectar a uma conta do 

Instagram 

Homofobia supera injúria racial no futebol 

https://www.instagram.com/p/CgxkWzMv40c/ 

 

Seleção Feminina de futebol manifesta apoio à causa LGBTQIAP+ 

https://www.instagram.com/p/CgKi6BBvb4A/ 

 

Sucesso de público na Eurocopa feminina 

https://www.instagram.com/p/CfsCLEplPBL/ 

 

Vasco faz homenagem ao mês do orgulho LGBTQIAP+  

https://www.instagram.com/p/CfNIbvzF92J/ 
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