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Apresentação
O futebol é um dos esportes que mais tem relação com a identidade nacional do povo
Brasileiro, uma paixão inexplicável que é capaz de mexer até com o humor coletivo. Quem
não lembra dos 7 a 1? Ou daquele jogo marcante do seu time (mesmo que você não
acompanhe) contra o rival? Entretanto, esse esporte ainda é majoritariamente Masculino,
Cis e Hétero, onde ainda se reproduz diversas violências machistas, misóginas, e é um
ambiente profundamente LGBTfóbico. O resultado objetivo é que essa comunidade não se
sente parte do futebol, sequer como prática esportiva ou atividade física, tamanho o
impacto da masculinidade tóxica que domina o futebol.
Existem algumas boas práticas que podem ser adotadas com intuito de buscar essa
inclusão e combater esse tipo de preconceito.

O primeiro passo: É de fundamental
importância todos os profissionais
compreenderem e dominarem a
linguagem de comunicação básica
com pessoas LGBTQIAP+. Entender a
diferença entre gênero e sexualidade e
demais expressões de diversidade
como
o
gênero
fluido
e
intersexualidade, pode ajudar a evitar
situações cotidianas desconfortáveis
e de conflito que acabam inibindo
ainda mais a presença dessas
pessoas.

Fonte: Manual de Comunicação da Aliança Internacional LGBTi

Gênero

Forma como cada pessoa sente-se em relação ao gênero
masculino e feminino, relembrando que nem todas as
pessoas se enquadram, e nem desejam se enquadrar, na
noção binária de homem/mulher, como no caso de pessoas
agênero e queer, por exemplo.

Orientação Sexual

Inclinação involuntária de cada pessoa em sentir atração
sexual, afetiva e emocional por indivíduos de gênero
diferente, de mais de um gênero ou do mesmo gênero.

Sexo

É o que existe objetivamente: órgãos, hormônios e
cromossomos.
Fonte: Manual de Comunicação da Aliança Internacional LGBTi

Dê Visibilidade!
Bons momentos para fazer ações de afirmação, de orgulho e combate
ao preconceito são as datas do calendário LGBTQIAP+
Janeiro

29 de janeiro – Dia Nacional
da Visibilidade Trans

Junho

Março

25 de março – Dia Nacional do
Orgulho Gay

Agosto

Maio

17 de maio – Dia Internacional
de combate à LGBTfobia

Setembro

28 de junho – Dia Internacional
do Orgulho LGBTQIA+

29 de agosto – Dia Nacional
da Visibilidade Lésbica

23 de setembro – Dia da
Visibilidade Bissexual

Outubro

Novembro

Dezembro

26 de outubro – Dia da
Visibilidade Intersexual

8 de novembro - Dia da
Solidariedade Intersexual

8 de dezembro – Dia da
Pansexualidade

Observação: Não restrinja as iniciativas a essas datas!

Além da Visibilidade, o que mais o clube pode fazer?
Contrate

Combata o
preconceito

Contrate pessoas LGBTQIAP+ para
trabalhar nos mais variados espaços

Crie um canal para denúncias de
práticas LGBTfóbicas internas

Protocolos

Nome Social

Elabore medidas a serem adotadas
quando ações LGBTfóbicas forem
identificadas por sócios, jogadores ou
qualquer outro membro do clube

Respeite o nome social das pessoas
transexuais e travestis em todos os
ambientes do clube

Além da Visibilidade, o que mais o clube pode fazer?
Torcidas

Peças
Temáticas

Incentive a criação de Torcidas
LGBTQIAP+ e se já existir, abra um
canal de diálogo e ajude!

Venda nas lojas peças e assessórios
oficiais do clube com a temática da
diversidade

Orientações

Em campo

Promova palestras, oficinas, imersões
e diálogos com sócios, conselheiros,
jogadores, funcionários e diretoria

Escolha rodadas dos campeonatos
para fazer ações públicas com
jogadores e torcidas, antes, depois e
nos intervalos dos jogos

Realização

www.torcidaslgbt.com.br

