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Colophon

Apoie por favor a campanha nas suas 
redes sociais. Publique a sua foto ou 
comentário e use:
 #SRTRC 
#showracismtheredcard 
#diversitywins.
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Prefácio

Prefácio

Cartão Vermelho ao Racismo Manual educativo

Olá!

Bem-vindo, estamos felizes por te juntares à luta contra 
o racismo no futebol. É bom ver que estás a participar no 
programa escolar "Cartão Vermelho ao Racismo" e que estás 
disposto a aprender acerca da diversidade.

O Futebol junta milhares de pessoas todos os dias, desde os 
clubes amadores aos profissionais, desde as pequenas aldeias 
até às grandes capitais europeias. Unidos pela paixão. Num 
mundo dividido, o desporto, e o futebol em particular, têm o 
poder de unir pessoas dentro das comunidades.

No entanto, há momentos em que o lado mau vem ao de cima, 
quando o apoio que damos ao nosso clube de futebol passa para 
o lado negativo. Essas ações negativas quebram a paixão que os 
jogadores e os seus adeptos sentem pelo jogo, não importa quão 
grande o clube seja. O que se assiste no futebol é geralmente um 
reflexo dos comportamentos da sociedade. E, por isso, é muito 
importante trabalharmos todos juntos para expressar que 
o racismo e outras formas de intolerância não pertencem 

aos estádios de futebol. Vamos usar estas sessões para dar 
um exemplo às comunidades espalhadas por toda a Europa.

Este manual faz parte de um programa anti-racismo e 
antidiscriminação que durará 24 meses. O poder do programa 
é a colaboração entre diferentes clubes de toda a Europa. 
Nas próximas semanas tentaremos explicar-te o que é o racismo 
e outras formas de intolerância, de onde vêm, como afetam os 
outros e como a sociedade pode trabalhar em conjunto para 
impedir que isso aconteça. Esperamos que o programa mostre 
que se trabalharmos em conjunto, o racismo poderá 
ser combatido e que juntos somos mais fortes.

Estás pronto para te juntar a nós nesta aventura?
Juntos fazemos com que as nossas vozes sejam ouvidas, 
juntos mostramos o Cartão Vermelho ao Racismo 
#diversitywins



CONTRATO

Data:

Nome:

Assinatura:

Nome:

Assinatura:

Eu prometo que a 
partir de hoje farei 
o meu melhor para:

• Ativamente lutar contra o racismo: se vires alguém a ser racista ou ouvires  
 alguém a dizer comentários maldosos, diz alguma coisa acerca disso. 
 Explica-lhes o que aprendeste durante estas sessões – chamar nomes a   
 alguém ou ser racista para alguém hoje, vai trazer efeitos para essas pessoas  
 durante anos. Trata as pessoas da forma que gostas de ser tratado.

• Aceita os outros da forma que eles são: tenta não julgar ninguém pela 
 sua aparência. Diferenças e semelhanças entre nós são impossíveis de se   
 ver só pela aparência de alguém. Conhece primeiro as pessoas e aceita 
 que nem todos somos iguais.

• Sê inclusivo: Aceita que nem toda a gente tem a mesma cultura e partilha  
 as mesmas crenças e opiniões. Nos nossos dias vivemos numa Europa   
 multicultural, cada vez existirá mais diversidade dentro das comunidades. 
 E, às vezes, é bom descobrir que afinal as culturas das outras pessoas 
 não são assim tão diferentes da tua.

• A minha comunidade: convida os outros para fazerem parte da tua equipa,  
 para participarem no jogo em que estás a participar no recreio 
 da escola, não importa a sua cor, religião, nacionalidade ou cultura.
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Capítulo  1

O primeiro passo nesta luta contra o racismo é a constatação 
de que a maioria de nós é um pouco racista, seja de forma 
intencional ou não, aliás, provavelmente a maioria de nós nem 
percebe que em determinadas situações é racista. Isso não 
significa que não haja racismo no teu país, apenas porque nunca 
sofreste com isso ou nunca viste acontecer, isso apenas quer 
dizer que podemos não estar a falar abertamente do assunto.

O objetivo deste manual é acima de tudo discutir o racismo e 
outras formas de intolerância e criar um ambiente seguro para 
que todos possam partilhar os seus pensamentos e experiências 
acerca do assunto.

Em discussão com a turma/grupo, falaremos sobre as tuas 
expectativas e o que esperas aprender com o programa 
“Cartão Vermelho ao Racismo”.

No passado, eu ouvi jogadores de futebol a 
falar acerca do racismo e que muitas vezes 
ele estava esquecido. Honestamente? Naquela 
altura eu pensava que o racismo no futebol 
não era um grande problema. “Nos outros 
continentes é que deve ser mau!", era o que 
eu dizia a mim mesmo sempre que ouvia 
alguém falar de racismo.

Quando alguém me disse que tinham 
experienciado racismo em Portugal, eu 
achei que era apenas uma coisa pequena. 
A raiva que essas pessoas tinham dentro 
delas provavelmente estava mais relacionada 
com o seu carácter do que com outra coisa 
qualquer.

A lição mais importante que aprendi naquele 
dia foi sobre o meu próprio racismo. Todos 
os dias eu era confrontado pelos meus 
próprios preconceitos.

Quando em outubro e novembro, o alarme 
do racismo disparou na Europa após alguns 
incidentes relacionados com racismo no 
futebol, tive que pensar naqueles que me 
falaram de terem sofrido racismo e na minha 
suposição de que isso estava diretamente 
relacionado com o carácter deles. Percebi 
então que não é uma coisa de carácter – 
essas pessoas têm confiança suficiente para 
lutar contra o racismo. Eles têm orgulho de 
quem são e estão dispostos a falar acerca do 
racismo com o mundo.

HISTÓRIA



CAPÍTULO 2
RACISMO 
– O QUE É?
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Capítulo 2

Na sessão de hoje falaremos acerca do que é o racismo 
e como é que ele pode afetar os outros. Infelizmente o 
racismo ocorre na sociedade, em desportos como o futebol, 
nas escolas, e provavelmente na tua também. É importante 
que discutam esses temas com outras pessoas e também 
que faças mesmo alguma coisa a respeito do tema. Para dar 
início a esta sessão faremos o jogo “Papel amassado”.

Antes de prosseguirmos para as outras atividades da sessão 
de hoje, primeiro iremos discutir e perceber o que é o 
racismo e como é que ele pode afetar as pessoas.

Como é que sabes que algo ou alguém é racista? Às vezes 
pode ser difícil reconhecer o racismo, principalmente se não 
fores alvo do mesmo. O problema é que algumas pessoas 
são deliberadamente racistas, enquanto outras podem 
simplesmente comportar-se de maneira racista sem querer 
magoar as outras pessoas.

Aqui estão alguns exemplos de racismo que podem ocorrer 
tanto no futebol como nas escolas:

•  Fazer piadas sobre a roupa, a comida ou a maneira como 
alguém de uma cultura diferente se parece;

•  Dizer piadas sobre as pessoas de um determinado grupo;
•  Fazer piadas sobre o sotaque ou o nome das pessoas, 
 só por serem diferentes;
• Dizer às pessoas para "voltarem para o sítio de onde   

vieram".

Tu já viste ou experenciaste alguma coisa assim?

Anota no teu caderno o que achas que é o racismo e as 
razões pelas quais as pessoas, intencionalmente ou não, 
são racistas.

Anota no teu caderno o que achas que é o racismo e as 
razões pelas quais as pessoas, intencionalmente ou não, 
são racistas.

Racismo – o que é?
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Capítulo 2

Racismo é...

   Para te ajudar um pouco, diremos que há quatro razões pelas quais as pessoas são racistas.  

   Consegues dizer quais são?

Devido às diferenças de...

1

2

3

4

Vamos verificar o que escreveste. 
Como turma/grupo, teremos uma 
discussão para comparar o que 
todos escreveram e o que pensam 
sobre o racismo bem como o que 
realmente significa.
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Capítulo 2

Cor da pele, nacionalidade, religião e cultura.

O racismo assume muitas formas diferentes e pode acontecer 
em muitos lugares. Inclui preconceitos, discriminação e exclusão 
devido à cor, religião, nacionalidade ou cultura de alguém. 
As pessoas são agrupadas ou discriminadas com base nesses 
motivos.

Vamo-nos preparar para a próxima atividade! Façam duas filas 
lado a lado e, de acordo com as frases que forem ditas, vão ter 
de se deslocar para a esquerda ou para a direita consoante a 
vossa opinião.

Acabámos de perceber que as pessoas são discriminadas por 
causa da sua cor de pele, religião, nacionalidade e cultura. 
Às vezes as pessoas dizem que “estão a ser discriminadas por 
causa da sua raça”. No passado, as pessoas acreditavam que 
havia diferentes raças de pessoas, pessoas que compartilhavam 
características comuns, como o tipo de cabelo, cor de pele, 

caráter e habilidades. O racismo é baseado na crença 
que certas raças são superiores a outras. As pessoas não 
nascem com ideias racistas, isso é algo que é aprendido.

Ao longo dos anos descobrimos que há apenas uma raça à qual 
todos pertencemos. Agora sabemos que todas as pessoas têm 
um potencial semelhante, ninguém é melhor que ninguém. 
Existe apenas uma raça – a raça humana!

Talvez possa ser difícil para ti imaginar como é ser visto como 
uma raça e ser tratado de maneira diferente de todos os 
outros. Por isso é hora de fazermos algo um pouco mais ativo. 
A atividade “olhos azuis, olhos castanhos” vai-nos permitir 
experimentar se é justo, ou não, ser visto como uma raça que 
é menos superior aos outros.

para a esquerda ou para a direita
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Capítulo 2

No campo de Futebol 

O João é o maior marcador do Sport Lisboa 
e Benfica com menos de 16 anos. Na manhã 
deste sábado o seu clube está a jogar em casa. 
É um jogo importante, pois o adversário que 
enfrenta é conhecido como uma equipa muito 
difícil de ganhar, independentemente de estar 
a jogar em casa ou não. Muitos pais vieram 
ver o jogo e apoiar a sua equipa. O Luís é o 
treinador da equipa.

O jogo começou. Depois de 5 minutos de jogo, 
um dos seus companheiros de equipa passou-lhe 
a bola. Com a bola nos pés, o João finta dois 
adversários, depois disso finta mais um e remata 
à baliza falhando. “Fracasso, que fracasso que 
tu és, seu preto!” grita-lhe um jogador da equipa 
adversária. O João questiona-se: será que os 
outros também ouviram?

Durante a primeira parte do jogo o Sport Lisboa 
e Benfica é o clube mais forte. O João segue com 
a bola em direção à baliza e o treinador Luís 
grita: "Passa a bola! O Manuel está livre!" mas 
o João finta outro adversário, chuta e marca! 
O Luís grita “Um belo golo João, mas da próxima 
passa a bola, vamos todos jogar juntos como 
uma equipa.”

Durante o intervalo, a equipa do João está a 
discutir como podem continuar a jogar melhor 
do que a outra equipa e o que é que podem 
melhorar. O João está muito sossegado. 
O treinador pergunta ao João porque está ele 
tão sossegado. Ele explica o que o jogador da 
outra equipa lhe disse, chamando-o de preto, 
enquanto isso os colegas de equipa ouvem 
o que ele está a sentir.

A segunda parte não corre muito bem nem ao 
João nem à sua equipa. A defesa está a começar 
a desmoronar e o adversário começa a marcar, 
eles conseguem marcar 2 vezes em 5 minutos. 
O João finalmente consegue ter a posse de bola 
e está a caminho do golo. Ele não passa a bola 
para ninguém e acaba por perder a bola. 
O jogador da equipa adversária ri e diz “tu nem 
sequer devias jogar, seu preto.” É o ponto final, 
o João já ouviu demais, este comentário foi 
longe demais. 

Ele vai em direção ao jogador e empurra-o. 
O treinador Luís substitui João e pede-lhe que 
se acalme.

O João é o maior marcador do Sport Lisboa 

HISTÓRIA
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Cartão Vermelho ao Racismo Manual educativo

Discute as tuas opiniões com os teus colegas. Discute apenas as tuas experiências e opiniões se te sentires à vontade 
para isso. Caso contrário fica apenas a ouvir os teus colegas. Se te sentires à vontade partilha com os teus colegas 
o que aconteceu, o que pensas sobre o que aconteceu, o que poderia ter sido feito e por quem?

Alguma vez experienciaste uma situação semelhante?
Qual é o teu papel nesta situação? Tu foste a vítima, 
testemunhaste um incidente de racismo, ajudaste 
alguém ou foste tu que causaste a situação?

Acabaste de ler a história do João. Responde às seguintes questões e escreve as tuas opiniões abaixo.

3 O que pensas que poderia ter sido feito?

4 O que farias se visses isto a acontecer?

5 O que achas que o treinador do João 
deveria ter feito?

6 O que pensas que os colegas de equipa e os 
espectadores deveriam ter feito?

2 Tu entendes porque o João fi cou chateado?

1 O que pensas acerca da situação?
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Nesta sessão usamos as palavras racismo, preconceito, 
discriminação e exclusão. Antes de continuarmos para as 
outras sessões, seria bom explorarmos melhor esses conceitos. 
Isso poderá ajudar-te a avaliar melhor determinadas situações 
de vida.

•  Preconceito:
é uma opinião sobre algo ou alguém sobre o qual não podemos 
saber se é verdade ou não. Por exemplo: meninas não podem 
jogar futebol.

• Discriminação: 
o preconceito está relacionado com a maneira como pensas, a 
discriminação está relacionada com a maneira como ages. 
Isso significa que estás a tratar as pessoas de forma diferente 
porque tens um preconceito. Por exemplo: tu não deixas uma 
colega tua participar nos jogos só porque ela usa burka.

• Exclusão:  
excluir alguém de uma decisão e/ou atividade.

Papel Amassado
No início desta sessão pedimos que amassasses um papel, 
agora apenas pedimos que desfizesses o papel amassado e que 
tentasses retirar os vincos o máximo possível. Conseguiste tirar 
todos os vincos? O teu papel parece diferente agora do que 
estava no início?

Este pedaço de papel é simbólico dos efeitos que o racismo 
e a discriminação podem ter em nós. As memórias podem 
permanecer connosco por muito tempo e às vezes podem 
até nunca desaparecer, tal como os vincos no teu papel.

No início desta sessão pedimos que amassasses um papel, 
agora apenas pedimos que desfizesses o papel amassado e que 
tentasses retirar os vincos o máximo possível. Conseguiste tirar 
todos os vincos? O teu papel parece diferente agora do que 

Este pedaço de papel é simbólico dos efeitos que o racismo Este pedaço de papel é simbólico dos efeitos que o racismo 
e a discriminação podem ter em nós. As memórias podem e a discriminação podem ter em nós. As memórias podem 
permanecer connosco por muito tempo e às vezes podem permanecer connosco por muito tempo e às vezes podem 
até nunca desaparecer, tal como os vincos no teu papel.

Cartão Vermelho ao Racismo Cartão Vermelho ao Racismo Cartão Vermelho ao Racismo 1616

O que é importante para mim?
Este espaço pode ser usado para escrever o que 

aprendeste hoje e o que não queres esquecer.
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Capítulo 3

Na última sessão falámos acerca do racismo, o que é, de onde 
vem e como afeta as pessoas. Experienciámos através de algumas 
atividades se é justo ser tratado de maneira diferente com 
base na cor de pele, religião, nacionalidade e cultura. Também 
aprendemos que no passado as pessoas acreditavam que existiam 
diferentes raças e que o racismo se baseia na crença de que 
existem raças superiores às outras. No entanto, concluímos que 
ninguém nasce com ideias racistas mas sim que isso é aprendido 
ao longo da vida. Portanto, ensinar boas práticas sobre este 
assunto é muito importante!

Consegues vê-lo pela aparência?
Todas as pessoas são diferentes. Mesmo com gémeos, eles não 
serão exatamente iguais. Existem diferenças que podem ser 
vistas do exterior, se és alto, o outro pode ser pequeno, alguém 

pode ter um tom de pele claro e outro escuro, podes ter cabelos 
loiros e outro escuros. Mas também existem muitas diferenças 
que não se veem pelo exterior das pessoas, por exemplo, quais 
são os seus hobbies, se tens dislexia ou se gostas de rapazes ou 
raparigas.

Além das diferenças também existem semelhanças entre as 
pessoas: tu podes, por exemplo, ouvir a mesma música ou 
gostar do mesmo desporto, partilhar a mesma religião ou usar 
o mesmo tipo de roupa. Uma semelhança importante entre nós 
é que a maioria de nós gosta de pertencer a algo e achamos 
perturbador ser excluído das coisas.

Para experienciar algumas diferenças e semelhanças entre nós, 
vamos fazer a atividade “Faz um Grupo”.

Um dos temas que discutimos até agora é o preconceito.
Aprendemos que o preconceito é uma opinião sobre algo ou 
alguém sobre o qual não podemos saber se é verdade ou não. 
Exemplos de preconceitos são: raparigas não jogam à bola, 
rapazes gostam de andar à bulha, os ingleses não sabem lidar 
com o sol, os rapazes gays comportam-se como raparigas.

Tu tens algum preconceito? 
Escreve-o no teu caderno.

Os preconceitos geralmente determinam como esperas que os 
outros sejam, como te sentes ao conhecer alguém pela primeira 
vez. Pensa assim: tens uma rapariga na tua equipa de futebol, 
mas achas que as raparigas não podem jogar. Na prática, tu, 
como capitão da equipa, precisas de escolher jogadores para um 
jogo de 5 para 5. Apenas um dos rapazes e a rapariga da equipa 
sobram, por isso tens de escolher um deles. Neste momento 

não sabes se essa rapariga pode realmente jogar futebol ou não, 
se é boa ou não. Mas porque tens esse preconceito de que as 
raparigas não podem jogar, é mais provável que escolhas o 
rapaz em detrimento da rapariga.

Pensar que uma rapariga não consegue jogar futebol é 
um preconceito. Nós agimos de determinada maneira em 
consequência dos nossos preconceitos. Nós vamos tratar as 
pessoas de forma diferente porque temos preconceitos. 
Mas agir de certa forma e tratar as pessoas de forma diferente 
torna-se discriminação. Vamos voltar ao exemplo da rapariga 
na tua equipa de futebol. Tu pensaste que ela não podia jogar 
porque era uma raparia. Nem sequer lhe deste a oportunidade 
de te mostrar que ela sabe jogar. Esta é a parte do pensamento, 
e por isso é o preconceito. Agora, no momento em que tu não 
a escolhes em detrimento do rapaz apenas porque achas que 
ela não é capaz de jogar, isso é discriminação. Escolher o rapaz 
em vez da rapariga é uma ação, tu estás a tratar alguém de forma 
diferente. Isto é um exemplo de discriminação, estás a discriminar 
alguém pelo seu género.

Porque estamos a dizer que isto é discriminação baseada no 
género? Preconceito e discriminação acontecem quando vemos 
os outros como grupos: por uma característica que o grupo tem 
em vez das muitas características que cada pessoa no grupo 
tem. No futebol, por exemplo, focamo-nos no facto de ser uma 
rapariga simplesmente por ser uma rapariga e não saber jogar. 
Nós focamo-nos no género em vez de nos focarmos no facto de 
ela poder ser a mais rápida da equipa, a mais alta ou a jogadora 
com melhor técnica. No futebol dividimos os jogadores em 
grupos: as raparigas separadas dos rapazes, apenas por uma 
característica, em vez de vermos todas as outras.

Agora vamos discutir sobre a visão que temos dos outros 
grupos e sobre a que grupo consideramos que pertencemos.

Preconceito – algo que todos temos
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As costas

Preconceitos todos nós temos. Nós acabámos de aprender que 
tratar ou agir com as pessoas de forma diferente por causa de 
algum preconceito é chamado de discriminação. Voltamos 
então ao exemplo da rapariga a jogar numa equipa de futebol 
masculina. Tu pensaste que a rapariga não podia jogar e 
escolheste o rapaz apenas por ser rapaz. O que achas que a 
rapariga sentiu? Especialmente quando ela percebeu que foi 
a única que não foi escolhida para a equipa. Faremos agora a 
atividade “As Costas” para poderes experimentar como é ser 
tratado assim, de forma diferente dos outros.

Hora do teste! Vamos ver o que aprendemos hoje. De seguida 
vamos dividir a turma/grupo em pequenos grupos e vão receber 
uma lista com nomes e descrições. Essas descrições são acerca 
das características das pessoas. O teu grupo vai ter de construir 
a sua própria equipa de futebol baseada na descrição que consta 
na lista. Escreve qual será a vossa equipa e de seguida apresenta 
à turma toda a tua decisão e o porquê.

Constrói a tua própria equipa

O que é importante para mim?



CAPÍTULO 4
RELIGIÃO E 
SÍMBOLOS
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A palavra religião é uma daquelas que costumamos usar a toda 
a hora sem pensar realmente no que ela quer dizer. Qual é o 
sentido da vida? Como é que o mundo começou? Para onde 
vamos depois de morrer? Algumas das respostas a estas 
questões são muitas vezes encontradas em várias religiões.

Religião é algo muito difícil de definir. A maioria de nós utiliza 
esta palavra para definir um conjunto de crenças nas quais 
acreditamos. Se fores Católico, Muçulmano, Budista ou 
Protestante, então isso é a tua religião. Mas religião é mais do 
que um conjunto de crenças. A palavra religião vem da palavra 
latina “religare”, que significa “para ligar”. Uma religião, 
não é apenas um conjunto de crenças mas sim um conjunto 
de crenças que ligam os crentes.

Sabias que existem centenas de religiões diferentes no mundo? 
Isto significa que as pessoas à tua volta podem ter crenças 
diferentes das tuas. Vamos olhar mais de perto para algumas 
das religiões mais conhecidas no mundo.

Cartão Vermelho ao Racismo Manual educativo

Podes dizer o nome das religiões que conheces?

Qual é a religião mais praticada no teu país?

A religião ensina-te um conjunto de práticas segundo as 
quais deves viver, como por exemplo, ser bondoso com 
os outros, dizer a verdade, rezar, etc. Muitas religiões têm 
tradições diferentes, como ir a uma igreja ou a um templo, 
celebrar feriados religiosos ou usar uma roupa específica.

Consegues lembrar-te de alguma dessas tradições? 
Isso acontece com a tua própria religião ou com outras 
religiões?

Férias tradicionais ou dias especiais em diferentes 
religiões (por exemplo: Natal, Páscoa, etc.) :

Rituais tradicionais em diferentes religiões:

Roupa tradicional em diferentes religiões:

Regras e regulamentos tradicionais
(por exemplo vestuário, assentos) :
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Em pequenos grupos, ser-vos-ão dados 25 cartões para uma 
atividade chamada “Religiões do Mundo”. Tu terás que encontrar 
os cinco cartões que correspondem a cada uma das religiões. 
O grupo de cinco cartões acerca de cada religião deverá conter: 
um cartão com o nome da religião, um cartão com uma pequena 
descrição e factos acerca da religião, um cartão com o símbolo 
que pertence a cada religião e um cartão com tradições que 
pertencem a cada religião.

Agora que aprendeste algumas coisas acerca das maiores 
religiões do mundo, e descobriste que símbolos pertencem 
a cada uma, então deves saber um pouco mais do que sabias 
no início da sessão. Vamos, então, testar o teu conhecimento 
acerca de cada uma 
das religiões.

Responde às seguintes questões fazendo um círculo 
no verdadeiro ou falso.

1.  O Hinduísmo é a 3ª maior religião do mundo. 

Verdadeiro     |     Falso ?
2.  As pessoas não religiosas também têm crenças. 

Verdadeiro     |     Falso ?
3.  O Cristianismo ensina que Muhammad é 
 o mensageiro de Deus.

Verdadeiro     |     Falso ?
4.  A vaca é um animal sagrado para os Hindus.

Verdadeiro     |     Falso ?
5.  Alguns chineses utilizam plástico para fazer   
 estátuas de Budas. 

Verdadeiro     |     Falso ?
6.  Sikhs acreditam que existem diferentes Deuses 
 que podem tomar diferentes formas. 

Verdadeiro     |     Falso ?

QUIZ

acerca de cada uma acerca de cada uma 
das religiões.

Capítulo 4

QUIZ
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O que é importante para mim?

Boa, agora que sabes as bases do mundo das religiões, 
deves conseguir encontrar algumas semelhanças entre 
todas as religiões. 

Consegues dizer algumas?

As pessoas normalmente pensam que as religiões são 
completamente opostas umas das outras. Mas agora que 
comparaste todas as religiões consegues ver que elas não 
são tão diferentes como pensavas.



SESSION 3 & 4

CAPÍTULO 5
LGBT+ E 
HOMOFOBIA         

24



25Cartão Vermelho ao Racismo Manual educativo

Capítulo 5

Pessoas em todo o mundo enfrentam a desigualdade por causa 
das pessoas que amam, pelo que parecem ou pelo que são. 
As pessoas chamam-lhes nomes e fazem bullying, em alguns 
países não conseguem arranjar emprego ou ter cuidados de 
saúde. Na sessão de hoje vamos aprender acerca da comunidade 
LGBT+ e da Homofobia – dois tópicos que poderão ajudar-te 
a entender melhor o mundo à tua volta.

Diferenças e Semelhanças entre nós
Durante a segunda sessão aprendemos que que todas as 
pessoas são diferentes e que algumas dessas diferenças 
são impossíveis de ver pela aparência de alguém. Em alguns 
momentos iremos mostrar-vos imagens de alguns famosos. 
Consegues identificar as diferenças e semelhanças entre eles?

Como acabámos de descobrir há muito mais do que ser apenas 
homem ou mulher ou outro género qualquer. Esses géneros são 
identificados pela tua nascença, mas nem sempre contam a tua 
história toda.

Em muitos países ser lésbica, gay, bissexual ou transexual 
significa viver diariamente com discriminação. A discriminação 
é baseada na sua orientação sexual, na sua identidade de género 
ou na sua expressão de género. Estes temas parecem bastante 
complicados, não é? Talvez seja melhor dar uma olhada nestes 
temas primeiro e dar-te um pouco de conhecimento acerca dos 
mesmos.

Muitos de nós confundem sexo, género, identidade de género, 
expressão de género e orientação sexual. Mas na verdade, 
todos estes conceitos têm significados diferentes.

O sexo é um fator biológico, tu és homem ou mulher. 
O género é um rótulo. Este rótulo é-te atribuído pelo médico 
quando nasces e é escrito na tua certidão de nascimento. 
Cada cultura tem princípios para a forma como as pessoas 
devem comportar-se de acordo com o seu género, isto é 
chamado de normas de género. É acerca de como esperam 
que te comportes apenas por causa do teu sexo. Um exemplo 
de uma norma de género é esperarmos que uma rapariga 
vista vestidos. 

Identidade de género é a forma como te sentes com o teu 
corpo. Esse sentimento pode ou não corresponder com o sexo 
de nascimento e nem sempre está aliado àquilo que as pessoas 
esperam que faças. Às vezes podes sentir-te um homem num 
corpo de mulher ou o inverso. Eles apenas são quem sentem 
que são. Então o género é acerca da forma como tu sentes 
que és, apesar do corpo que tens ou do que a sociedade diz.

Expressão de género é acerca da forma como tu expressas o 
teu género através da tua roupa, cabelo ou maquilhagem.

Orientação sexual é acerca de por quem é que tu te sentes atraído 
e tens relação com. A orientação sexual de todos é pessoal e 
cabe-lhes decidir como - e se - querem defini-la e, para algumas 
pessoas, ela pode até mudar ao longo das suas vidas.

A orientação sexual inclui: 

Lésbica – mulheres que amam outras mulheres
Gay – homens que amam outros homens
Bissexual – pessoas que são atraídas por homens e mulheres
Pansexual – pessoas que se sentem atraídas por pessoas, 
independentemente do seu género 
Assexual – estas pessoas não se sentem atraídas por ninguém

Consegues agora perceber o significado de L , G e B em LGBT+? 
Só falta entender o T. Esta letra corresponde a transgéneros. 
Transgéneros são pessoas cujo género a que elas sentem 
que pertencem é diferente do género que lhes foi atribuído 
à nascença. Nem todos os transgéneros se identificam como 
homens ou mulheres. Alguns identificam-se com mais do que 
um género, e outros não se identificam com nenhum género.

A próxima atividade é para te mostrar que algumas pessoas 
no mundo pensam que estes termos não têm de as definir 
enquanto ser humano. Algumas pessoas apenas não gostam 
de utilizar rótulos. E apenas depende de ti definir a tua 
identidade.

saúde. Na sessão de hoje vamos aprender acerca da comunidade 
LGBT+ e da Homofobia – dois tópicos que poderão ajudar-te 
a entender melhor o mundo à tua volta.
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Como acabámos de descobrir há muito mais do que ser apenas 
homem ou mulher ou outro género qualquer. Esses géneros são 
identificados pela tua nascença, mas nem sempre contam a tua 
história toda.

Em muitos países ser lésbica, gay, bissexual ou transexual 
significa viver diariamente com discriminação. A discriminação 
é baseada na sua orientação sexual, na sua identidade de género 
ou na sua expressão de género. Estes temas parecem bastante 
complicados, não é? Talvez seja melhor dar uma olhada nestes 
temas primeiro e dar-te um pouco de conhecimento acerca dos 
mesmos.

Muitos de nós confundem sexo, género, identidade de género, 
expressão de género e orientação sexual. Mas na verdade, 
todos estes conceitos têm significados diferentes.

O sexo é um fator biológico, tu és homem ou mulher. 
O género é um rótulo. Este rótulo é-te atribuído pelo médico 
quando nasces e é escrito na tua certidão de nascimento. 
Cada cultura tem princípios para a forma como as pessoas 
devem comportar-se de acordo com o seu género, isto é 
chamado de normas de género. É acerca de como esperam 
que te comportes apenas por causa do teu sexo. Um exemplo 
de uma norma de género é esperarmos que uma rapariga 
vista vestidos. 

Identidade de género é a forma como te sentes com o teu 
corpo. Esse sentimento pode ou não corresponder com o sexo 
de nascimento e nem sempre está aliado àquilo que as pessoas 
esperam que faças. Às vezes podes sentir-te um homem num 
corpo de mulher ou o inverso. Eles apenas são quem sentem 
que são. Então o género é acerca da forma como tu sentes 
que és, apesar do corpo que tens ou do que a sociedade diz.

Expressão de género é acerca da forma como tu expressas o 
teu género através da tua roupa, cabelo ou maquilhagem.

Orientação sexual é acerca de por quem é que tu te sentes atraído 
e tens relação com. A orientação sexual de todos é pessoal e 
cabe-lhes decidir como - e se - querem defini-la e, para algumas 
pessoas, ela pode até mudar ao longo das suas vidas.

Agora que tens um pouco mais de conhecimento acerca 
destes temas, é hora de fazeres um jogo chamado “Um Cartão, 
Dois Cartões”.  Num pequeno grupo, vais receber vários 
cartões. Metade deles tem um conceito, a outra metade tem a 
descrição correspondente ao conceito, vais ter que encontrar a 
correspondência de todos.

Um cartão, Dois cartões
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1.  Era ilegal ser LGBT+ em Portugal em 1970.

VERDADEIRO     |     falso ?
2.  A Arábia Saudita é o melhor país do mundo 
 para se viver na comunidade LGBT+.

VERDADEIRO     |     falso ?
3.  Foi permitido ensinar sobre questões LGBT+, 
 na Escócia, há 20 anos.

VERDADEIRO     |     falso ?
4.  Em Portugal, as pessoas LGBT+ podem-se casar.

VERDADEIRO     |     falso ?
5.  Nos EUA, as pessoas LGBT+ têm o mesmo direito  
 que as pessoas heterossexuais.

VERDADEIRO     |     falso ?
6.  A “bandeira do orgulho” foi criada para parecer  
 um arco-íris porque os gays fazem arco-íris.

VERDADEIRO     |     falso ?
7.  A Escócia é um dos países mais seguros do  
 mundo para a população LGBT+.

VERDADEIRO     |     falso ?
8.  Os LGBT+ podem ter/adotar crianças em Portugal.

VERDADEIRO     |     falso ?
9.  Não há fãs de futebol que sejam LGBT+.

VERDADEIRO     |     falso ?
10.  A maioria das pessoas tem amigos ou familiares  
 LGBT+.

VERDADEIRO     |     falso ?
11. Não há problema em ser LGBT+.

VERDADEIRO     |     falso ?

QUIZ
Hora do teste! Achamos que é hora de testar se estiveste 
atento a esta sessão. Lê as seguintes perguntas e 
responde se são afirmações verdadeiras ou falsas.

O que é importante para mim?

Homofobia

Nós esperamos que neste momento entendas um pouco melhor 
o que é LGBT+. No princípio da sessão falámos acerca do facto das 
pessoas LGBT+ serem muito alvo de discriminação: chamam-lhes 
nomes e tratam-nas de forma diferente, apenas por serem quem 
são. Há muitas pessoas no mundo que não gostam, e algumas 
dizem mesmo que odeiam pessoas que gostam de pessoas do 
mesmo sexo. Na verdade, existe um termo específico para definir 
estas pessoas e este ódio: Homofobia. Homofobia refere-se a um 
preconceito e discriminação contra lésbicas, gays e bissexuais. 
Nem todas as pessoas fazem comentários homofóbicos de 
forma intencional. Alguns fazem apenas comentários não 
intencionais, mas isso continua a magoar muito quem tem 
de os ouvir.
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O que é importante para mim?O que é importante para mim?

O mundo é um sítio fraturado. Existem conflitos entre países à volta 
de todo o mundo, e também existem conflitos dentro dos países 
quando combatemos as pessoas porque não têm as mesmas 
crenças e valores. 

Ao longo da história, assistimos a pessoas, que de outra forma 
tinham pouco em comum, juntarem-se em estádios cheios ou em 
campos dos bairros em que viviam, como adeptos e jogadores, 
deixando as diferenças de lado. O desporto tem um poder único 
de unir as pessoas.

Parece que o Desporto cria um espaço onde há respeito e onde 
o trabalho em equipa supera a intolerância e a exclusão, onde 
comemoramos os nossos campeões, independentemente da cor 
da pele ou do apelido. E nós?

Infelizmente, o racismo e a discriminação também estão 
a ganhar espaço no desporto. Embora o desporto tenha 
o poder de unir pessoas, enquanto houver racismo e 
discriminação na sociedade, existirá racismo no desporto. 

O futebol é um desporto que é bastante acessível 
e é um jogo para toda a gente, não implica a sua 
cultura. Mas isso também quer dizer que o que vemos 
acontecer no Futebol é um reflexo da sociedade 
em que vivemos.

Infelizmente, têm existido muitos incidentes racistas 
baseados em discriminações em Estádios de Futebol. 
Um exemplo disso, que te pode parecer estranho, são os 
cânticos. Um cântico é quando um grupo de pessoas está 
a cantar a mesma canção para apoiar uma equipa durante 
um longo período. Os cânticos são vistos como parte do 
jogo, mas às vezes, mesmo que não seja intencional, estes 
cânticos conseguem ser bastantes agressivos sobre os outros. 
Alguma vez ouviste um cântico num estádio?
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Uma vez existiu um rapaz chamado André, cujo 
sonho era tornar-se um jogador de futebol 
famoso. O André rezava todos os dias para que 
o seu sonho se tornasse realidade. Ele praticava 
futebol no clube da sua terra, treinava muito a 
sua corrida, comia bem e fazia sempre os seus 
trabalhos de casa para poder treinar mais.

Os amigos do André não entendiam a razão 
dele estar tão interessado em ser jogador de 
futebol nem porque passava tanto tempo a 
trabalhar para isso.

“É uma perda de tempo”, disse-lhe um dos 
seus amigos.

“Porque gastas toda a tua energia num 
sonho que nunca se irá tornar realidade?” 
perguntou outro.

No princípio, o André respondia a estas 
perguntas sem pensar duas vezes. Ele sabia 
o que queria e o que tinha de fazer para lá 
chegar. Mas conforme o tempo foi passando, as 
perguntas tornaram-se cada vez mais difíceis 
de responder. Um dia, um amigo do André 
perguntou-lhe “Porque não esqueces esse sonho 
estúpido e vens ao cinema connosco?”

O André queria muito ir, ele estava cansado de 
passar tanto tempo a treinar e parecia que todos 
se divertiam muito mais do que ele. 
Então ele decidiu ir ao cinema e faltar ao treino 
de futebol. Na semana seguinte ele voltou a 
faltar e isto começou a repetir-se. Com o passar 
do tempo o André esqueceu-se de qual era o 
seu maior sonho, tornar-se um grande jogador 
de futebol.

O André não só parou de treinar, mas também 
perdeu o interesse na escola. A única coisa que 
ele gostava de fazer era sair com os seus amigos. 
Quando terminou a escola o André percebeu a 
grande parvoíce que tinha feito. Ele teve maus 
resultados nos exames finais e não conseguiu 
entrar na faculdade. O André tornou-se numa 
pessoa muito arrependida pelas escolhas que 
tinha feito na vida. Ele simplesmente já não 
tinha mais sonhos pelos quais lutar.

Um dia o pai do André disse-lhe “eu lembro-me 
de quando eras novo e tinhas um sonho. Tu eras 
determinado e trabalhavas tanto para o atingir”. 
O André ficou a sentir-se muito mal pelas 
decisões que tinha tomado nos últimos anos. 
Ele prometeu a si próprio que ia mudar isso 
e que iria deixar os seus pais orgulhosos.

No dia seguinte, o André foi até ao seu antigo 
clube de futebol. Ele perguntou ao treinador 
se podia treinar e o treinador concordou em 
deixá-lo voltar se ele mostrasse que desta vez 
se ia esforçar a sério. Então o André voltou a 
treinar, ele corria muito, comia bem, ia para a 
cama cedo e esforçava-se muito, fazia isto todos 
os dias na esperança de que o seu trabalho fosse 
recompensado.

O André percebeu que o trabalho a sério é a sua 
recompensa.

Muitos anos mais tarde o André tornou-se um 
jogador muito famoso na Europa. E quando um 
dia uma criança veio ter com ele e lhe perguntou 
como ele conseguiu chegar ali, ele respondeu: 
“bem… tudo começou com um sonho. Tu deves 
sempre ter um sonho”.

Os Sonhos

Sonhos, são uma das coisas mais bonitas que temos na vida. A parte mais bonita nos 
sonhos é que não importa de que parte do mundo é que tu vens, mas tu podes sempre 
escolher os teus próprios sonhos.

Vamos ver quais são os nossos próprios sonhos.

Uma vez existiu um rapaz chamado André, cujo 

HISTÓRIA



VAMOS
PERMANECER
JUNTOS PELA
DIVERSIDADE,
PORQUE
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Agora que as sessões acabaram, existe só mais uma coisa que 
precisas de fazer, vais ter de participar numa competição escolar.

Esperamos que te lembres das sessões que trabalhámos com 
este manual, e que estejas mais atento ao racismo e discriminação 
e àquilo que podemos ou não dizer e fazer às pessoas. Também 
esperamos que a partir de agora te sintas mais à vontade com 
pessoas diferentes de ti e que trates toda a gente de forma igual 
e com respeito.

Agora é hora de mostrares o que aprendeste com estas 5 
sessões. Vamos criar material para uma campanha anti-racismo, 
sê criativo. Pensa em coisas que mostrem o quão diversos nós 
somos em todo o mundo. O material pode ser as mais variadas 
coisas, desenhos, poemas, posters, cartões vermelhos – qualquer 
coisa que tu consideres que mostre o que aprendeste nas últimas 
semanas.

A competição em que vais poder participar vai acontecer entre 
diferentes escolas que estiveram também a desenvolver estas 
5 sessões, o material de campanha será apresentado no dia da 
competição. Porque #diversitywins.
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