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GABARITO 

RESPOSTAS ESPERADAS 

Com base na leitura do texto apresentado, responda às seguintes questões: 

 

 

Questão 1: (Valor: 1.5) Quais acontecimentos de índole homofóbica deram origem ao presente artigo?  

Explique com suas palavras e fundamente sua resposta com pelo menos um trecho transcrito (em francês) do 

texto. 

O artigo foi motivado por uma série de acontecimentos e comportamentos de caráter homofóbico ocorridos 

em 2019, por parte de alguns torcedores, em especial desde agosto, quando vários jogos das Ligas 1 e 2 de 

Futebol Profissional da França foram interrompidos por decisão dos árbitros devido a manifestações orais, 

cartazes e slogans ofensivos. 

Depuis la reprise du championnat de France de football, les incidents liés à des comportements à caractère 

homophobe se multiplient. Depuis le 16 août, plusieurs rencontres de Ligue 2 et de Ligue 1 ont dû être 

interrompues pendant plusieurs minutes à l’initiative des arbitres pour faire cesser chants homophobes, 

slogans insultants et banderoles injurieuses de la part de certains groupes de supporteurs. 

 

Questão 2: (Valor: 1.2) A partir da leitura do texto, é possível inferir (escolha e assinale apenas uma 

resposta correta): 

a) (    ) Em tradução livre, o título do texto poderia ser: “O mundo do futebol é mais homofóbico à  noite”   

b) (    ) No 1o parágrafo (l. 3-5)  o autor do texto conclama a que se amenizem as provocações homofóbicas 

que têm invadido os estádios franceses e que atentam contra o bom espírito esportivo.  

c) (    ) As ocorrências de “depuis”  tanto na  linha 6 quanto na linha 7 trazem o mesmo sentido, isto é, 

significam “depois” . 

d) (  X  ) No dia 28 de agosto, o jogo entre Nice e Marseille foi interrompido devido a gritos de guerra e 

cartazes marcadamente homofóbicos durante a partida (l. 6-13). 

e) (     ) Os torcedores torcem o nariz para as autoridades esportivas no que concerne às sansões que têm sido 

aplicados durante atos homofóbicos nos estádios(l. 20-27).  

 

 

Questão 3: (Valor: 1.3) Indique a única opção correta: 

a) (   ) Em “Les sanctions prises, comme les interdictions de stade pour les plus récalcitrants, conduisent à 

une radicalisation des comportements” (l. 33-34), temos que as sanções adotadas para inibir manifestações 

homofóbicas em estádios é recalcitrante.   

b) (  X  ) Em “Les indignations soulagent ceux qui les expriment, mais elles restent peu efficaces pour faire 

changer les attitudes qu’elles dénoncent” (l. 34-36), temos que o ato de indignar-se traz certo conforto, mas 

não muda muita coisa.  



c) (     ) Em “C’est là que la pédagogie a un rôle à jouer, en convainquant que ce type d’injures contribue à 

entretenir collectivement une homophobie essentialisée” (l. 36-38), temos que o estudo de Pedagogia tem 

um papel importante no combate à homofobia.  

d) (    ) Em “même si une partie de ces supporteurs ne s’estiment peut-être pas eux-mêmes homophobes”  (l. 

38-39), “ces” e  “eux-mêmes” se referem, respectivamente, a “torcida organizada” e “juízes de futebol”. 

e) (     ) O parágrafo de linhas 33-39 apresenta a estrutura de um texto narrativo.  

 

Questão 4: (Valor: 1.0) Segundo o artigo, qual organismo deveria zelar pela educação e adequação das 

torcidas francesas? A quais esferas do universo do futebol tal organismo diz respeito? Explique com suas 

palavras. 

De acordo com o artigo, a Instância nacional das torcidas (Instance nationale du supportérisme), deveria 

desenvolver ações em vista de sensibilizar e instruir as torcidas no intuito de serem evitadas manifestações 

injuriosas de qualquer natureza dos torcedores. Criada em 2016, tal organização reúne torcedores, clubes e 

dirigentes de futebol.  

 

 

Questão 5: (Valor: 0.5) Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) 

( F    ) Segundo o artigo, as autoridades e as organizações de futebol não se mobilizaram em reação às 

ocorrências de caráter homofóbico relacionadas ao mundo do futebol.  

( F  ) Manifestações homofóbicas relacionadas ao mundo do futebol são episódios inéditos na liga francesa 

de futebol profissional.  

( V ) A presidente da liga francesa de futebol profissional, Nathalie Boy de la Tour, considerou 

manifestações homofóbicas de certas torcidas, ocorridas em março do corrente, como práticas típicas do 

esporte.  

 

Questão 6:(Valor: 4.5) Traduza, para a língua portuguesa, o seguinte trecho do texto:  

 

Depuis des années, les clubs de supporteurs entretiennent des relations houleuses avec la LFP. Entre des 

associations qui ont le sentiment que leur mode d’« animation » des stades, avec force fumigènes et chants 

guerriers de plus ou moins bon goût, fait partie intégrante du spectacle, et des instances qui cherchent à les 

faire rentrer dans le rang, l’incompréhension est totale, et semble s’aggraver. 

Les sanctions prises, comme les interdictions de stade pour les plus récalcitrants, conduisent à une 

radicalisation des comportements. Les indignations soulagent ceux qui les expriment, mais elles restent peu 

efficaces pour faire changer les attitudes qu’elles dénoncent. C’est là que la pédagogie a un rôle à jouer, en 

convainquant que ce type d’injures contribue à entretenir collectivement une homophobie essentialisée, 

même si une partie de ces supporteurs ne s’estiment peut-être pas eux-mêmes homophobes. 

Há anos as torcidas mantêm relações turbulentas com a LFP (Liga de Futebol Profissional).  Entre as 

associações que consideram que é parte integrante do espetáculo o modo de “animação” dessas torcidas nos 

estádios - o qual conta com fogos de artifício e gritos de guerra de gosto duvidoso - e as instâncias que 

procuram fazê-las entrar na linha, a incompreensão é total e parece se agravar. 

As sanções adotadas, como as proibições nos estádios dos mais exaltados, conduzem a uma radicalização 

dos comportamentos. As indignações aliviam aqueles que as expressam, mas elas são pouco eficazes para 

mudar as atitudes que elas denunciam. Aí a pedagogia desempenha seu papel, convencendo que tal tipo de 

injúrias contribui para cultivar coletivamente uma homofobia enraizada, mesmo se uma parte dos torcedores 

não se considera, a si próprios, homofóbicos. 



*Obs: Na tradução serão aceitas diferentes possibilidades de vocabulário desde que contemplem o sentido 

do texto original, conforme o exemplo de tradução dado acima. 

 


