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PRÁTICA ESPORTIVA
1. OBJETO DE CONHECIMENTO – ESPORTE DE INVASÃO OU TERRITORIAL

Como vimos nas últimas duas semanas de atividades, o esporte de invasão é a disputa em
que um jogador ou uma equipe/time de jogadores necessita invadir o espaço adversário a fim de
pontuar.
Deste modo, conhecemos alguns exemplos de esportes de invasão, como: O futebol, o
Handebol, o Vôlei, o Basquete, entre outros, e, além disso, nessa disputa, geralmente o vencedor
é aquele com a maior pontuação. Que tal aprofundar mais nossos conhecimentos sobre o esporte
de invasão, o futebol?

Futebol

Não é preciso muito esforço para falar com vocês sobre esse assunto, pois o Brasil é
considerado o país do futebol, modalidade que faz parte das brincadeiras de meninos e meninas
em qualquer região do país.
Porém, a participação das mulheres no futebol profissional, ou mesmo das meninas no jogo
de futebol dentro da escola, praça, no condomínio, ainda é menor. Principalmente na mídia, só
verificarmos a divulgação e o envolvimento dos países e da própria federação em relação à Copa
do Mundo de Futebol feminina.
No Brasil, podemos acompanhar os campeonatos municipais, estaduais, brasileirão de
futebol na modalidade masculina, pois não temos a tradição de assistir ou de ver a mídia brasileira
divulgando sobre o futebol feminino nesses campeonatos. Aliás, será que temos esse tipo de
campeonato masculino que assistimos semanalmente na TV para as mulheres? Que tal, vocês
pesquisarem se existe esses campeonatos no futebol feminino, chame o papai, mamãe ou qualquer
outra pessoa que esteja com você em casa para debaterem e pesquisarem sobre o assunto. (Esta é
uma das atividades que está no caderno de atividade).
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Desafios de Prática Esportiva!
Atividade
“Nos últimos anos, é possível notar um crescimento na participação das mulheres no futebol.
Entretanto, basta olhar a participação feminina em cargos de comando nos clubes brasileiros para perceber
que é pouco para comemorar.
Mesmo que tenhamos mais notícias sobre jogadoras, jornalistas e executivas de sucesso no futebol,
ainda é pouco para se animar com os números. Segundo levantamento feito a partir dos organogramas dos
clubes brasileiros, as mulheres ocupam apenas 1,8% dos cargos de comando no futebol.
Atualmente, apenas uma mulher é presidente de um clube no Brasil. Trata-se de Myrian Fortura,
mandatária do Tupi (MG). Se a impressão é de um aumento gradativo da participação do sexo feminino nas
agremiações, a doutora em Ciências Sociais, Regina Martins, mostra que o cenário ideal está longe de ser
alcançado. Segundo a sua tese “Mulheres executivas: ascensão e obstáculos nas organizações”, levará ao
menos 500 anos para chegarmos à igualdade de oportunidades no mercado de trabalho do futebol”.
Disponível em: https://www.gazetaesportiva.com/futebol/participacao-de-mulheres-no-futebol-sera-tema-de-debateno-conafut/. Acesso em 25/04/2020.

Responda:
a) No Brasil, podemos acompanhar os campeonatos municipais, estaduais, brasileirão de
futebol, pois não temos a tradição de assistir ou de ver a mídia brasileira divulgando
sobre o futebol feminino nesses campeonatos. Aliás, será que temos esse tipo de
campeonato masculino que assistimos semanalmente na TV para as mulheres? Que tal,
vocês pesquisarem se existe esses campeonatos no futebol feminino, chame o papai,
mamãe ou qualquer outra pessoa que esteja com você em casa para debaterem e
pesquisarem sobre o assunto.
b) Assista ao filme “ GAROTA BOA DE BOLA”, Conta a história de uma meninaprodígio do futebol de 15 anos, Sara Davis, que teve a oportunidade de se juntar
à Seleção de Futebol Feminino dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, precisa lidar
com a escola secundária, romance, esportes, e a pressão familiar.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=buHNbANCqNE
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