
 

 

2° TRIMESTRE: O MUNDO DO FUTEBOL 

 

Organização do painel temático: 

Relações étnico-raciais e futebol 

 

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: 

Relações étnico-raciais e futebol  

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. Futebol hoje é coisa de pobre ou de rico? Sempre foi assim? Trazer imagens. 



4. Pessoas negras sempre puderam jogar futebol no Brasil? Qual foi o primeiro time 

de futebol no Brasil que teve a participação oficial de pessoas negras? Trazer 

imagens. 

5. Há algum atleta, homem ou mulher, negro, de qualquer nacionalidade, a ganhar 

uma bola de ouro? Trazer imagens dessas pessoas. 

6. Há diferenças técnicas e/ou táticas entre o futebol jogado por pessoas brancas 

e negras? O campo tem diferenças? O tamanho da bola é diferente? A maneira 

de jogar é diferente? Por que vocês acham que as pessoas negras sofrem 

violência no futebol por serem negras? 

7. Quando pessoas negras começaram a arbitrar no futebol? Por que vocês acham 

que isso aconteceu? 

8. Pode ter pessoa negra arbitrando no futebol hoje?  

 

Sugestão de referências para a pesquisa: 

 

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

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

 

2. O negro no futebol brasileiro – episódio 01 - HBO 

https://www.youtube.com/watch?v=ETdOP7pajJ0 

 

3. O negro no futebol brasileiro – episódio 04 - HBO 

https://www.youtube.com/watch?v=0SEU5fBbBmI 

 

4. O racismo no futebol e a omissão das autoridades 

https://observatorioracialfutebol.com.br/textos/visao-juridica/o-racismo-no-

futebol-e-a-omissao-das-autoridades/ 

 

5.  Casos de racismo no futebol crescem nos últimos anos 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/casos-de-racismo-no-futebol-crescem-

nos-ultimos-anos/ 

 

6. Biblioteca do Relatório Anual da Discriminação Racial no futebol em 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=mLtRmNtde8Y
https://www.youtube.com/watch?v=ETdOP7pajJ0
https://www.youtube.com/watch?v=0SEU5fBbBmI
https://observatorioracialfutebol.com.br/textos/visao-juridica/o-racismo-no-futebol-e-a-omissao-das-autoridades/
https://observatorioracialfutebol.com.br/textos/visao-juridica/o-racismo-no-futebol-e-a-omissao-das-autoridades/
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/casos-de-racismo-no-futebol-crescem-nos-ultimos-anos/
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/casos-de-racismo-no-futebol-crescem-nos-ultimos-anos/


https://ludopedio.org.br/biblioteca/relatorio-anual-da-discriminacao-racial-no-

futebol-2021/ 

 

7. Racismo no futebol está perto de bater recorde em 2022 e clubes têm reação 

tímida (publicado em julho de 2022) 

https://midianinja.org/news/racismo-no-futebol-esta-perto-de-bater-recorde-em-

2022/ 

 

8. Casos de racismo do futebol brasileiro em 2022 igualam número de todo o ano 

passado (publicado em agosto de 2022) 

https://ge.globo.com/rj/futebol/noticia/2022/08/24/casos-de-racismo-no-futebol-

brasileiro-em-2022-igualam-numero-de-todo-o-ano-passado.ghtml 

 

9. Veja os principais casos de racismo na história recente do futebol brasileiro 

(importante para retirar imagens) 

https://www.gazetaesportiva.com/bastidores/veja-os-principais-casos-de-

racismo-na-historia-recente-do-futebol-brasileiro/#foto=1  
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