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RESUMO   

Os últimos acontecimentos da luta anti-racista e contra a violência policial na 
sociedade nos Estados Unidos, com o movimento Black Lives Matter, fizeram 
desabrochar revoltas ao redor de todo o mundo, atingindo até o meio esportivo. Dessa 
forma, cada vez mais, o racismo se torna tópico de discussão na sociedade e de como 
o racismo estrutural afeta as vidas das pessoas negras. Os atletas surgem como uma 
frente importante nas manifestações antirracistas ao começarem a discutir e a denunciar 
as injúrias raciais que acontecem em um jogo. O presente estudo, por meio de uma 
pesquisa descritiva e documental recupera artigos e matérias que tratam sobre o 
envolvimento dos atletas nas causas racistas após a eclosão do movimento Black Lives 
Matter. Além de retratar o surgimento do racismo no contexto da escravidão africana, 
as lutas contra a discriminação racial e a busca por igualdade na sociedade brasileira. 
Entendemos que, ao longo do tempo, houve atletas que lutaram contra a discriminação 
racial, mas não houve um número expressivo de atletas de diferentes esportes com o 
mesmo engajamento que chamasse a atenção da mídia. Nesse sentido, desde o 
movimento Black Lives Matter, o engajamento dos atletas e ligas de diversas 
modalidades tem aumentado em prol da causa antirracista por meio de manifestações, 
que ocasionam debates e realçam que o racismo estrutural, institucional e individual 
ainda está presente. Sendo assim, ficou evidente que o racismo ainda é um assunto 
contemporâneo que precisa ser abordado e que essa geração de atletas está se 
consolidando como importante agente na luta antirracista e provavelmente servirá 
como exemplo em um futuro breve.  

Palavras-chave: Racismo e Esporte, Escravidão, Luta antirracista, Movimento 

Black Lives Matter.  

ABSTRACT  

The latest developments in the fight against racism and police brutality in the United 
States, with the key participation of the Black Lives Matter movement, inspired 
demonstrations around the globe that reverberated in the sports world. Racism became 
the main topic of discussion once again, calling attention to the impact of structural 
racism on black lives people. Athletes found themselves in a major role in anti-racism 
protests, reacting to and condemning hate speech during matches. The present study, 
through a descriptive research, retrieves articles and papers that deal with the 
involvement of athletes in racist causes after the outbreak of the Black Lives Matter 
movement, continuing a ceaseless effort of fighting for freedom and equality in 
Brazilian society. Certainly there were countless notable instances of athletes 
combating race discrimination throughout history, but a movement this expressive in 
numbers of supporters and media coverage has not been seen before. In this sense, 
since the Black Lives Matter movement flared, players from many leagues and various 
sports have gathered around this cause, instigating discussions and raising awareness 
that racism is present in many forms, from a systemic to an individual level. Therefore, 
the current generation of athletes establishes itself as a important agent on the fight 
against racism and as a role model for in the near future. 

Keywords: Racism in sport, Slavery, Antirracism, Black Lives Matter Movement 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho trata de uma compreensão, a partir da escravidão e da ideologia 

racista, de como isso atingiu o esporte e de qual maneira os atletas negros enfrentam, 

combatem e se posicionam perante o preconceito racial. Este fenômeno não é 

exclusividade de apenas uma modalidade esportiva ou de um país, mas sim, 

infelizmente, um problema global. Devido a isso, este trabalho se justifica pela 

necessidade de se fazer uma reflexão sobre os rumos que a contemporaneidade está 

tomando em relação ao racismo, ressalta, ainda, que mesmo após tantas lutas dos 

negros, este é um tema atual e relevante.  

O que fomenta a afirmação de relevância do tema no presente estudo pode ser 

justificada por meio de um dado estatístico mostrando o quão o racismo na sociedade 

existe, pois, em 2019, 77% das vítimas de homicídios eram negros (soma dos pretos e 

pardos da classificação do IBGE). Esse número corresponde a 2,6 vezes mais chances 

de um negro ser morto comparado a uma pessoa não negra (soma dos amarelos, 

brancos e indígenas). Sendo assim, no ano em que esse mapeamento foi feito (2019), 

a taxa de violência letal contra pessoas negras foi 162% maior que entre não negras.1 

(CERQUEIRA, 2021, p. 49) 

O racismo perdura na sociedade desde os tempos da escravidão africana, pois 

a partir da relação dos europeus com os africanos, e consequentemente o início da 

escravidão na América, começaram associações da escravidão para além do trabalho, 

ou seja, com a cor da pele, gerando uma ideologia racista, de acordo com Gomes 

(2019). Ademais, pós essa ideologia ter sido propagada e instaurada na sociedade 

durante o período da escravidão nas Américas, os negros começaram a serem vistos 

como inferiores à raça branca e mesmo após a alforria tiveram que lutar pelos seus 

diretos e espaço na sociedade, enfrentando uma forte segregação racial. Tais fatos são 

consequência da ideologia racista que outrora havia sido desenvolvida.  

 
1  Informação extraída do Atlas de Violência do Brasil, que retrata os casos de violência que 
aconteceram no país por meio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). retirada do site: 
https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/5141-atlasdaviolencia2021completo.pdf. 
Acesso em: 30/11/2021.  

https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/5141-atlasdaviolencia2021completo.pdf
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No esporte não poderia ser diferente, independentemente da localização, o 

negro teve que lutar e mostrar que era capaz de desempenhar funções de igual para 

igual com os brancos. Ou seja, o esporte sendo uma prática que tem relação direta com 

a sociedade também foi atingida pela ideologia racista. Pois a luta para o fim da 

segregação racial acontecia no âmbito esportivo à medida que os esportes iam se 

popularizando.  

Após serem alforriados, os ex-escravizados começaram a ter mais tempo 

ocioso e, assim, o interesse em praticar as modalidades esportivas foi inevitável. 

Porém, a sua entrada para a prática profissional, ou até mesmo amadora, foi recheada 

de resistência por parte da população branca que não olhava os negros como capazes 

de serem como eles. No entanto, com o avanço de esportes, como o futebol no Brasil 

e outras modalidades pelo mundo, que se tornavam cada vez mais populares e num 

espetáculo com torcidas mais atuantes e envolvidas emocionalmente, o ingresso de 

negros na sua prática não poderia ser evitado por muito tempo, como relata Daolio 

(1998, p. 2):  

Era o início da tomada do futebol pela população brasileira, não apenas os 
representantes da classe alta. Em 1923, no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama 
venceu o campeonato estadual com um time composto por negros e 

mulatos ‐ e pobres ‐, fato que incomodou dirigentes e torcedores que ainda 
tentavam manter o futebol como um esporte branco e de elite. Era a vitória 
da técnica dos jogadores populares sobre a imposição elitista ainda presa à 
tradição britânica.  

Devido ao seu talento e desenvoltura os jogadores negros atraiam multidões, 

gerando um retorno financeiro para os clubes, e com o tempo conquistaram a elite que 

passou a aceitá-los e a exaltá-los dentro de campo. O que não impedia, no cotidiano, a 

sociedade dos brancos olhasse os negros com preconceito.  

Da mesma forma que o elitismo aclamava os jogadores negros dentro de 

campo, principalmente com a seleção brasileira, o inverso também acontecia. Como 

disse, Nelson Rodrigues em uma de suas crônicas sobre futebol e a relação da torcida 

com os jogadores: “Parece um pobre-diabo, indefeso e desarmado. Ilusão. Na verdade, 

a torcida pode salvar ou liquidar um time2.” (RODRIGUES, 2021). O que ressalta a 

 
2  Retirado do site: https://brasil.elpais.com/esportes/2020-07-16/condenados-pelo-maracanazo-absolvidos-pela-
historia.html. Acesso em 05/06/2021. Um jornal independente com informações generalistas, com informações 
do Mundo, mas principalmente da América Latina, com o objetivo de informar os leitores da maneira mais direta 
e real possível.  
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participação dos torcedores enquanto um agente ativo no espetáculo do jogo.  

Sendo assim, de acordo com Pires (2020), o torcedor tinha esse “poder” de 

enaltecer ou culpar um jogador ou time. E foi o que aconteceu com o goleiro da seleção 

brasileira na Copa de 1950, Barbosa, na qual apesar de ter uma carreira brilhante com 

o clube Vasco da Gama, ficou conhecido, foi perseguido e culpado nacionalmente por 

um gol sofrido na final da Copa do Mundo de 1950, no Brasil, que ocasionou no título 

da seleção Uruguaia, em pleno Maracanã.  

Além de Barbosa, outros dois jogadores foram crucificados pela derrota da 

seleção brasileira o lateral João Ferreira e o zagueiro Juvenal Amarijo, ambos negros. 

Essa derrota, tida como uma vergonha nacional, recaiu sobre a responsabilidade de três 

jogadores ao invés do plantel todo, composto por vários atletas, porém o preconceito 

tornava cômodo apontar o negro como culpado.  

Um caso que chamou atenção nos últimos anos foi o caso do jogador de futebol 

americano, Colin Rand Kapernick, que em 2011 iniciou sua carreira na liga 

profissional de futebol americano dos EUA ou como é conhecida NFL, sua primeira 

temporada foi discreta, mas em 2012, Colin, consagrou-se como um dos grandes 

jogadores da liga pelo seu time, o San Francisco 49ers, e pelos próximos anos Colin 

se manteve no auge de sua forma física e exibição. Contudo, em 2016 tudo mudaria, 

pois, após Colin decidir que se ajoelharia durante o hino nacional como forma de 

protesto, como ele mesmo disse à NFL: 

Não vou me levantar para mostrar orgulho a uma bandeira de 
um país que oprime negros e negras. Para mim, isso é maior 
do que o futebol e seria egoísta eu ignorar isso. Há corpos na 
rua e pessoas recebendo licenças pagas e se safando de 
assassinatos. 

Após está declaração Colin, nunca mais jogou pela NFL, a liga nunca alegou 

que tenha algo relacionado com o protesto, mas um jogador de alto nível ficar sem 

jogar não é algo comum. 

A atitude de Colin demonstra que o racismo ainda está presente e continua 

recorrente, mas demonstra também uma efervescência na luta antirracista. No entanto, 

a questão para chegarmos ao fim do preconceito racial é muito complexa, pois como 

 
 



4 

 

 

dito antes é algo que está enraizado na sociedade desde os tempos da escravidão 

africana.  

De acordo com Williams (2015) “A escravidão não nasceu do racismo; mas o 

racismo foi a consequencia da escravidão” (apud GOMES, 2019, p. 76), e devido à 

escravidão que persistiu por mais de três séculos, a ideologia racista foi estabelecida 

dentro da sociedade. Ainda mais em solo brasileiro, que foi o último país a abolir a 

escravidão, com a criação da Lei Áurea, em 1888.  

Mesmo após a abolição da escravidão o racismo persiste e é visto nos estádios, 

ginásios e sociedade. Sendo assim, é necessário que as pessoas não se calem. Uma das 

características do esporte é ser um elemento representativo das contradições da 

sociedade e a melhor forma de inspirar as pessoas a resistirem, denunciarem e lutarem 

contra atos racistas pode ser através de ações dos atletas, nas quais, estes, podem ter 

um papel inspirador por meio de discursos, ações e posicionamentos claros na luta 

antirracista e assim incentivar a todos a denunciarem qualquer ofensa racial, pois 

racismo é crime.  

Uma forma de se manifestar contra a ideologia racista que recentemente 

ganhou notoriedade foi com o movimento Black Lives Matter (vidas negras importam). 

Este movimento voltou a ganhar força devido ao ato do policial Derek Chauvin, este, 

após abordar o cidadão George Floyd, em Minneapolis, nos Estados Unidos, utilizou 

uma força excessiva para contê-lo, o policial pressionou seu joelho sob o pescoço de 

George, e mesmo após ouvir “não consigo respirar” (FLOYD, 2020) continuou com a 

ação por mais 8 minutos e 46 segundos o que ocasionou a morte por asfixia de Floyd, 

no dia 25 de maio de 2020.  

O movimento Black Lives Matter (BLM) já existia antes mesmo da barbárie 

que resultou na morte de Floyd. Sua origem data de 2012, após o ato violento de um 

policial de nome, George Zimmerman, quando esse assassinou o jovem negro, 

Trayvon Martin, provocando uma onda de protestos nas ruas, no estado da Flórida, 

como ressalta Taylor (2018).  

Contudo, não foi somente o assassinato que desencadeou o movimento, mas 

sim, a atitude das autoridades americanas que optaram pela não condenação de 

Zimmerman e desta vez as ondas de protestos não se concentraram somente na Flórida, 
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mas eclodiram para outros estados dos EUA. Alguns atletas de basquetebol utilizaram 

camisas com a hashtag BLM antes das partidas, como forma de apoio ao protesto.   

Devido à violência policial foi criado o movimento Black Lives Matter, por três 

mulheres negras: Patrice Cullors, Alicia Garza e Opal Tometi. Além destes casos, 

existem muitos outros nos quais uma pessoa negra sofre uma repressão por causa das 

ideologias escravocratas enraizadas na sociedade durante o processo escravagista 

africano nas Américas.  

Mediante a propagação dessa ótica racial discriminatória a fim de subjugar 
umas raças às outras, os negros acabaram sendo associados a uma visão 
preconceituosa e estigmatizada, em que é visto como perigoso, agressivo e 
transgressor” (MOURA, 2019, p. 2).  

Com a eclosão e repercussão do movimento BLM o meio esportivo, 

principalmente os atletas, se mobilizaram para mostrar seu apoio à luta antirracista, o 

que aconteceu em várias modalidades esportivas. Logo, devido a essa efervescência, 

causada pelo movimento e a recorrência de casos, presentes na sociedade e esporte, 

tornou-se necessário ser mais ativo e fazer novas pesquisas acerca desse tema são 

necessárias, além de compreender o papel do esporte na luta antirracista.  

Essa tentativa de compreensão é vista em outros trabalhos, como um 

apresentado no “XVII Encontro Regional de História da ANPUH-PR”. Na qual 

fazendo uso de fotografias analisam a representatividade dos atletas contra o racismo 

e refletem sobre as estruturas sociais e o uso de mídias na luta antirracista. Onde os 

autores relatam:  

É necessária uma tomada de consciência de que o conhecimento social 
contribui para um melhor entendimento sobre as estruturas e as mudanças 
que ocorrem na sociedade. A partir de aí fazer com que os educandos 
consigam enxergar os processos de dominação contidos nas relações 
sociais.  

[...] O racismo mascarado que ocorre em várias partes do mundo, começa  
a ganhar páginas na internet. [...] fazendo com que os detentores do poder 
se posicionem, fato que dificilmente acontecia quando as redes sociais não 
existiam. (BALBINO, Giovane Silva; RODRIGUES, Lucas Inácio. 2020).  

Assim, surge a ideia de investigar o racismo no esporte, a partir do movimento 

Black Lives Matter, e tentar compreender como tem sido a trajetória dos negros desde 

os tempos da escravidão e suas formas de resistência até a sua inserção no meio 

esportivo e suas lutas, resistências, conquistas. Assim, o esporte como forma de 
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resistência à injúria racial.  

Esta pesquisa surge de uma indignação, que não concorda com os preconceitos, 

que deveriam ser extintos, acredita sempre que devem ser repreendidos de forma justa, 

sem que ninguém cometa esse ato tão bárbaro e possa sair impune. Surge de uma visão 

que olha para o esporte além do esporte como um meio de lutar, resistir e inspirar as 

pessoas a denunciarem, não se calarem, resistirem e, principalmente, fixar a ideia de 

que somos todos iguais.  

E como problema dessa pesquisa está o fato em acreditar que o esporte possuí 

uma prática que tem relação direta com a sociedade, sendo assim destacar os atletas 

como agente principal e sua capacidade de resistência na luta antirracista após o 

movimento #BlackLivesMatter é o foco principal da pesquisa, e também apresentar as 

dores e resistências dos tempos de escravidão para possuir uma melhor compreensão. 

2 OBJETIVO GERAL  

Compreender o desenvolvimento do racismo moderno a partir da escravidão 

no continente americano e sua presença no mundo esportivo, além da sua luta e 

resistência para serem aceitos. E identificar o envolvimento e manifestações dos atletas 

após o movimento Black Lives Matter.  

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Apresentar, a partir da história da escravidão, a ideologia racista presente na 

sociedade contemporânea;  

b) descrever a atuação dos atletas profissionais contra o preconceito racial e seu 

envolvimento na luta antirracista;  

c) identificar a importância do movimento Black Lives Matter contra a injúria racial e 

seu impacto no meio esportivo.  

4 METODOLOGIA  

O presente trabalho se trata de uma pesquisa de caráter descritivo e documental, 

utilizando a pesquisa bibliográfica como meio de obtenção de informação. Além disso, 

o trabalho tem abordagem de pesquisa qualitativa, em que “o processo e seu 
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significado são os focos principais de abordagem.” (MEDEIROS et al, 2010, p. 26). 

Sobre o caráter descritivo, afirma Trivinos (1987, p. 10):  

O foco essencial destes estudos reside no desejo de conhecer a comunidade, 
seus traços característicos, suas gentes, seus problemas, suas escolas, seus 
professores, sua educação, sua preparação para o trabalho, seus valores, os 
problemas do analfabetismo, a desnutrição, as reformas curriculares, os 
métodos de ensino, o mercado ocupacional, os problemas do adolescente 
etc. (TRIVINOS, 1987, p. 10) 

Para isso, foi buscadas informações em matérias nos veículos de comunicação, 

como internet e revistas de sites esportivos, que produziram matérias jornalísticas 

sobre a temática pesquisada: a participação dos atletas profissionais no movimento 

BlackLivesMatter e na luta antirracista. Os sites utilizados foram aqueles que seu foco 

é o esporte como, GE Globo, ESPN e Lance, e sendo buscados matérias em sites que 

possuem áreas para o esporte como El País e Uol esporte. Também foi possível utilizar 

teses, dissertações e artigos, nas seguintes fontes: Google Acadêmico e Scielo.  

Nesta pesquisa, a busca por referências foi (será) realizada a partir de setembro 

de 2021. Os descritores utilizados serão: racismo/preconceito racial/esporte/esporte 

brasileiro/desporto/movimento BlackLivesMatter, que serão combinados com o 

operador lógico “e”. Ademais, a busca se dará por artigos em português. A partir do 

resumo, opta-se por excluir aqueles artigos que abordam o racismo na escola, pois esta 

pesquisa busca entender o processo do envolvimento dos atletas após o movimento 

Black Lives Matter, compreendendo o passado da escravidão e as lutas que tiveram 

para ingressar no meio esportivo. 

Selecionaram-se matérias que refletem a importância do tema a ser estudado e 

discutido, para que o racismo no esporte possa ser compreendido no seu conjunto e, ao 

mesmo tempo, compreender o esporte na sua relação com a sociedade. Além disso, 

este estudo pretende interpretar o movimento BlackLivesMatter como uma alavanca 

de incentivo para a expansão de manifestações de atletas negros frente à luta 

antirracista.  

5. 1 Origens da Escravidão  

A escravidão é um acontecimento recorrente na história de diversas 

civilizações. Nunca foi uma ação isolada com determinada população ou cultura, assim 
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como enfatiza Gomes (2019, p. 65): “A escravidão existiu desde o início da história da 

humanidade até o século XX, nas sociedades mais primitivas e também nas mais 

avançadas”. Essa relação entre senhores e mão de obra cativa foi o que permitiu, várias 

vezes, o desenvolvimento de sociedades, culturas e grandes construções e, por muito 

tempo, esse vínculo foi o alicerce que sustentou as sociedades que eram potências. 

Entretanto, a origem de ter um outro ser humano como escravo não possui uma data 

exata e existem controvérsias quanto a esse surgimento, como ressalta Pacheco (2008).  

Inicialmente, o ato de se obter um escravo era por meio militar, pois, ao 

conquistar uma outra civilização, em uma guerra, os vencedores tomavam para si 

aqueles que julgavam capazes de se tornarem seus escravos. Além desse julgamento, 

era comum as pessoas mais pobres se tornarem escravos de uma outra civilização ao 

se encontrarem sem um líder, portanto, essa escravidão era considerada viável, pois 

“serviam” a outras pessoas como uma forma de se obter amparo e alimento.  

Porém, antes mesmo das guerras ocasionarem esse fenômeno, já havia casos de 

escravidão: Segundo Silva (2003 apud PACHECO, 2008, p. 6), “Podia ocorrer por 

castigos penais (crimes) como assassinato, furto, adultério, feitiçaria. Por dívidas ou 

ainda, ser voluntária, quando havia ameaça de morrer de fome”. Sendo assim, a 

escravidão era um meio de exploração ocasionada por situações favoráveis aos 

senhores e perante a necessidade de uma determinada população, seja por 

necessidades, como fome e abrigo ou como forma de punição. Além disso, muitas 

vezes, foi uma ferramenta de demonstração de poder.  

A necessidade de possuir recursos para subsidiar grandes exércitos foi um dos 

motivos que tornaram o ato de se ter um cativo “indispensável” para fins trabalhistas 

de diversas civilizações, pois para atender tamanha demanda de trabalhos, era 

necessária uma mão de obra significativa e que gerasse o menor gasto econômico. O 

fato de se obterem lucros, recursos e poder gastar o mínimo possível era atraente, 

diferentemente do trabalho assalariado, que não era tão viável economicamente como 

a mão de obra escrava. Como cita Pacheco (2008, p. 7),  

a escravidão era uma instituição estruturada, quando passava a ser uma 

atividade essencial, na formação social e econômica, com escravos sendo 

utilizados largamente, e em diversas funções: na produção, no poder 

político e militar, servidão doméstica, incluindo sexual. (PACHECO, 2008, 
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p. 7)  

Cada vez mais, tornava-se necessário o uso de cativos pela elite, portanto, a 

procura por estes foi se intensificando. O escravo era alguém que não possuía nenhum 

direito, só existia para servir ao seu senhor, era sujeito à exploração, violências e 

abusos, sua função era obedecer e servir, seu corpo já não lhe pertencia, pois o dono 

era seu senhor. Sendo assim, foi convencionado tratar o escravo como uma mercadoria 

e utilizar do poderio militar para impor a condição de escravo a uma pessoa.  

Um grande exemplo de civilização que começou a fazer uso de cativos como 

forma de promover a expansão territorial foram os romanos durante os séculos 27 a.C 

e 476 d. C. Como descreve Guarinello (2006, p. 231), “Os escravos tornaram-se uma 

parcela significativa da população: algo perto de um terço da população total, como 

uma estimativa modesta”. Com essa estimativa, a civilização romana foi, cada vez 

mais, se tornando dependente de escravos para desenvolver-se e conseguir suprir as 

necessidades que os trabalhos fundamentais demandam, como a agricultura, por 

exemplo, que, para exportar grandes quantidades de suprimentos, era necessária uma 

produção muito alta, além de serviços domésticos, artesanais e de garimpo.  

Um fator diferente que tornou o império romano uma civilização escravista, 

além da grande necessidade de utilizar cativos em serviços diários, foi o fato de 

utilizarem escravos para grandes eventos de lutas, que eram praticadas em coliseus, 

onde os lutadores eram chamados de gladiadores. Não só os escravos participavam 

desse evento, porém, quando convocados, eram obrigados a participarem mesmo 

contra sua vontade.  

O exemplo sobre o império romano confirma a presença cada vez maior de 

escravos na sociedade e em serviços cotidianos, e se tornava cada vez mais rotineiro 

possuir e usá-los da maneira que seu senhor desejasse. Dessa forma, o uso de escravos 

foi se modificando com o tempo de pouco presentes nas sociedades até serem 

necessários e comuns na sociedade devido à viabilidade econômica para os senhores; 

e chegando na última transformação, na qual os cativos são relacionados de acordo 

com sua raça, o que aconteceu com o início da exploração da costa africana.  

A escravidão africana é considerada uma das mais trágicas e para essa 

população, sem sombra de dúvidas, será. Entender o processo pré, durante e pós 
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escravidão africana é complexo e demanda um certo aprofundamento. Contudo, esse 

processo iniciou-se em meados do século XV, período no qual os portugueses 

iniciaram suas explorações pela costa da África, e, em 1444, foi registrado pela 

primeira vez um leilão de escravos africanos na cidade de Lagos, Portugal. Esse 

registro foi somente o começo de um ato que viria a se repetir inumeráveis vezes pelas 

colônias nos próximos quatro séculos (GOMES, 2019). Após esse leilão, o comércio 

de escravos apresentava a possibilidade de se tornar algo rentável para a coroa 

portuguesa, assim, a exploração ao continente africano se intensificou.  

A primeira forma que os portugueses encontraram para capturar escravos foi 

por meio do seu poder militar. Eles desembarcavam na costa africana armados e 

atacavam vilarejos, atuavam em períodos próximos à noite para facilitar a captura e, 

depois de obter sucesso, deixavam-nos imobilizados, os levavam para os navios e 

voltavam para Portugal. Contudo esse método de captura foi se tornando ineficaz à 

medida em que os africanos foram se defendendo e contra-atacando as investidas dos 

portugueses aos seus territórios (GOMES, 2019). Sendo assim, foi necessário avaliar 

uma nova forma para se obterem escravos, então, a partir de 1456, o rei de Portugal, 

Afonso V, enviou um navegador para que estabelecesse relações comerciais com 

chefes de tribos africanas e mercadores para que estes capturassem os escravos. Assim, 

quando chegassem os navios portugueses, os escravos capturados seriam comprados. 

Essa relação entre os chefes e mercadores africanos com os portugueses duraria pelos 

próximos quatro séculos. Além disso, essa forma de se obterem escravos foi o que deu 

início a um período de descobertas e riquezas para os países europeus e, 

principalmente, para os portugueses: 

Desse modo, a partir do leilão de 1444 em Lagos, o comércio de escravos 
ajudaria a financiar as chamadas viagens dos descobrimentos. O sangue, o 
suor e o sacrifício dos cativos permitiriam que os portugueses, no meio 
século seguinte, abrissem um novo caminho para as Índias, contornando por 
mar o continente africano, explorassem as costas da China e do Japão, [...], 
chegassem ao Brasil, que logo se firmaria como a maior e mais lucrativa 
colônia do Império Português, e também a mais dependente de mão de obra 
escrava. (GOMES, 2019, p. 61). 

Através de um simples leilão, mas não comum, uma população inteira foi 

arrancada de suas origens, culturas, famílias e condenada ao sofrimento e desprezo por 

outros que se consideravam melhores baseados apenas na sua raça. 

5. 2 Chegada do Racismo no Brasil e suas Formas de Resistência  
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Como já citado anteriormente, o racismo é uma consequência da escravidão, 

por conseguinte, falar de um fato separado do outro é praticamente impossível. Então, 

inicialmente, devemos compreender o motivo pelo qual os africanos começaram a ser 

trazidos para o Brasil e como a escravidão impulsionou o racismo.  

Um dos principais motivos foi a necessidade de se ter mão de obra escrava para 

realizar trabalhos supra exaustivos. Entretanto essa necessidade surgiu após uma 

tentativa frustrada dos portugueses em utilizar a mão de obra nativa, ou seja, dos 

índios, já que estes não estavam preparados para lidar com a carga horária de trabalho 

e não tinham resistência necessária para os serviços nos engenhos, onde era produzida 

a cana de açúcar, principal produto exportado do Brasil, na época. Outro fator era que 

os índios adoeciam com facilidade e, muitas vezes, vinham a óbito, devido às doenças 

trazidas pelos portugueses para a colônia. 

Além disso, com o tempo, eles iam se rebelando contra os senhores de engenho 

e conseguiam fugir com facilidade, devido ao seu conhecimento no interior das matas. 

Um fator determinante que fez com que eles se rebelassem foi o fato de que, 

inicialmente, os índios trabalhavam por meio de trocas, ou seja, os portugueses 

ofereciam alguma coisa atraente para os índios e em troca eles trabalhavam. Todavia, 

com o tempo, esse tipo de troca não era mais viável aos portugueses, o que gerou, por 

meio da violência, o processo de escravização indígena. Segundo Pinsky (2015, p. 15), 

“a força de trabalho do índio é considerada um bem que à falta de outros lhe será 

tomada como butim de guerra, pelos soldados. Estes, por sua vez, farão do índio seu 

soldo.”  

Mas a principal razão que culminou na derradeira utilização dos índios como 

mão de obra escrava e no impulsionamento do comércio de escravos africanos foi que, 

por volta de 1570, iniciaram-se movimentos para uma possível abolição da 

escravização indígena e, também, de acordo com Gomes (2019, p. 130): 

Diferentemente dos índios, os cativos negros que chegavam ao Brasil, além 
de serem abundantes e relativamente baratos na África, estavam bem 
adaptados às doenças que dizimavam os nativos. [...]. Além disso, muitos 
cativos africanos vinham de regiões que já praticavam agricultura em larga 
escala mediante o uso de enxadas e outras ferramentas. Fisicamente, os 
negros estavam mais adaptados ao trabalho pesado nas lavouras de cana e 
nos engenhos do que os índios. (GOMES, 2019, p. 130) 
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Os cativos negros foram sendo trazidos para o Brasil por meio de capturas ou 

comprados de chefes de tribos africanas, por meio do tráfico negreiro. O tráfico 

negreiro ocorria por meio de embarcações, conhecidas como “navio negreiro”, que 

pegavam os escravos na costa africana e traziam-nos para a América, ou seja, antes 

mesmo de chegarem em solo brasileiro, os africanos já se encontravam escravizados 

pelos portugueses, pois, quando os navios atracavam no continente africano, era 

necessário que os cativos já estivessem prontos para poupar tempo: 

Tudo começava ainda em terra. Para fazer com que o navio negreiro não 
perdesse demasiado tempo tocando de porto em porto até completar sua 
carga humana, construíram-se feitorias junto aos ancoradouros. Sua função 
era reunir um grupo de cativos que ficavam aguardando o navio e não o 
contrário. Os negros eram aglomerados num depósito, constituído de 
barracos de madeira e pedra. (PINSKY, 2015, p. 29)  

Tamanha barbárie ocorrida aos povos africanos que seu sofrimento se iniciava 

em seu próprio país e só iria intensificar-se durante a viagem. Onde os africanos 

estariam sujeitos a diversas atrocidades, segundo Gomes (2019, p. 287):  

Dentro dos navios, os compartimentos destinados aos cativos eram 
minúsculos, insalubres, sem ventilação e iluminação adequada. Os porões, 
adaptados para o transporte de cativos, eram subdivididos em camadas 
construídas com pranchas de madeira, tão próximas umas das outras que 
era impossível caminhar de pé entre elas. Por isso, os escravos passavam a 
maior parte da viagem deitados, muitas vezes de lado por não haver espaço 
suficiente para que todos ficassem de costas. Acorrentados aos pares, perna 
direita com perna esquerda e mão direita com mão esquerda, cada escravo 
tinha menos espaço do que um homem dentro de um caixão. (GOMES, 
2019, p. 287). 

Ainda sobre as viagens nas embarcações, Frei Sorrentino, capuchinho italiano, 

relatou que “Aquele barco [...], pelo intolerável fedor, pela escassez de espaço, pelos 

gritos contínuos e pelas infinitas misérias de tantos infelizes, parecia um inferno” 

(GOMES, 2019, p. 287). Vivendo nessas condições, a taxa de mortalidade era alta, 

sendo assim muitos escravos nem sequer chegavam a conhecer o Novo Mundo.  

Após longa viagem pelo Atlântico, os escravos que conseguiam chegar na 

América se encontravam em uma situação completamente aterrorizante e 

constrangedora, na qual não falavam a língua nativa e não possuíam conhecimento 

algum de terras brasileiras. Segundo um trecho do relato do cônsul inglês, James 

Henderson (apud GOMES, 2019, p. 300): “Os navios negreiros que chegam ao Brasil 

são um retrato terrível das misérias humanas” 
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Diante dessa situação caótica e assustadora, ainda eram obrigados a ficarem 

expostos, muitas vezes nus, em leilões, para serem analisados como uma mercadoria 

qualquer por possíveis compradores que seriam seus senhores, a partir do momento da 

compra até o seu último dia de vida ou até a conquista da alforria.  

Após essa situação vexatória, eram levados para o local de trabalho e, para 

evitar qualquer tipo de rebeldia por parte dos recém escravos, muitos senhores os 

violentavam como forma de conseguir sua total submissão. 

Outro fator traumatizante para os recém trazidos, além da situação já retratada, 

era que, quando chegavam nos portos brasileiros, os cativos eram separados de suas 

tribos, pais e filhos. Mulheres e maridos eram separados sem nenhuma empatia, suas 

crenças tinham que ser deixadas de lado e toda sua história no outro continente deveria 

ser apagada, para que houvesse um total desenraizamento (GOMES, 2019). Esse 

processo em que os cativos africanos foram expostos é apontado por Lima (2013, p. 

8): “Não se dava importância a estes fatos, era como se eles não tivessem alma, 

sentimento, amor ou fossem insensíveis a dor, a fome, aos maus tratos.” e esse 

fenômeno foi designado pelo sociólogo Orlando Patterson de “morte social”.  

O processo de escravidão africana no Brasil, iniciado em meados do século 

XVI, permaneceu e cresceu exponencialmente até quase o fim do século XIX, e esse 

crescimento foi devido à alta produção de cana de açúcar, que demandava uma mão de 

obra numerosa, e ao aumento do lucro que o tráfico negreiro estava rendendo, o 

rendimento era tanto que, a partir do século XVIII, o Brasil era o maior 

comercializador de escravos, sendo o Rio de Janeiro o principal porto negreiro 

brasileiro. 

Além disso, brasileiros e portugueses se consolidaram como os maiores 

traficantes de escravos durante os quatro séculos em que a escravidão não era ilegal 

(GOMES, 2019). Um fator que mostra a importância econômica da comercialização 

de escravos em terras brasileiras é o fato de que o Brasil foi o último país a abolir a 

escravidão com a lei Áurea, em 1888.  

Devido à necessidade crescente de trabalhadores escravos nos engenhos de 

açúcar, o número de cativos africanos foi só aumentando no Brasil, consequentemente, 



14 

 

 

cada vez mais, se via um predomínio da população negra por aqui. Em 1600, por 

exemplo, o número de escravos negros ou indígenas ultrapassava a população branca 

de origem portuguesa, relembrando a população escravizada em Roma, sendo que, da 

população total, 120 mil eram negros e indígenas e apenas 30 mil brancos (GOMES, 

2019). Esse fato se se justifica com o crescente aumento de desembarque nos portos 

brasileiros desde meados do século XVI, como podemos ver na tabela abaixo:  

Tabela 1- Estimativa de desembarque de africanos no Brasil - 1531 a 1780  

        

MÉDIA 

ANUAL 
% SOBRE O TOTAL DE ESCRAVOS  

DESEMBARCADOS NA AMÉRICA EM CADA SÉCULO (1) 

TOTAL ….. 1.895.500 - 33 

1531-1575 ..… 10.000 222 - 22 

1576-1600 ….. 40.000 1.600 - 22 

1601-1625 ….. 100.000 4.000 - 43 

1626-1650 ….. 100.000 4.000 - 43 

1651-1670 ….. 185.000 7.400 - 43 

1676-1700 ….. 175.000 7.000 - 43 

1711-1720 ..… 139.000 139.00 - 30  

1721-1730 ….. 146.300 14.630 - 30 

1731-1740 ….. 166.100 16.610 - 30 

1741-1750 ….. 185.100 18.510 - 30 

1751-1760 ….. 169.400 16.940 - 30 

1761-1770 ….. 164.600 16.460 - 30 

1771-1780 ….. 161.300 16.130 - 30 

FONTE: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2007, p. 223). Esta estimativa exclui os africanos 

embarcados com destino à Europa ou ilhas do Atlântico, cujo movimento só adquiriu importância no século XVI. 3 

Dessa forma, o Brasil se tornava um país miscigenado e, com a vinda de negros 

trazidos de diferentes regiões africanas, a “morte social”, citada anteriormente, fez com 

que houvesse uma reconstrução de novos laços com os índios, portugueses e, até 

mesmo, entre africanos de diferentes regiões. 

Esse processo de reconstrução de novos laços só foi possível devido à 

escravidão, como apontou o sociólogo francês Roger Bastide (apud GOMES, 2019, p. 

311): “A escravidão não apenas divide; ela também une o que divide”. Portanto, existia 

uma necessidade de adaptação dos escravos para se inserirem no contexto social, o que 

gerou a inevitabilidade de novos laços e, com isso, novas alianças.  

À medida que a necessidade e ganância de se obter escravos aumentava, mais 

 
3 Tabela extraída do livro feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), “Brasil 500 
anos de povoamento”. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv6687.pdf. 
Acesso em: 02/09/2021.  
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negros foram retirados da África, como visto anteriormente na tabela, e inseridos nas 

Américas, aumentando exponencialmente a quantidade de escravos e pessoas pretas 

presentes na sociedade. Desse modo, aos poucos, a pele preta foi se associando à 

escravidão, sendo considerada inferior à pele branca, o que culminou na ideologia 

racista, que é vista até os dias atuais. 

O complexo de superioridade da raça branca e sua repressão contra os negros e 

pardos atingia a barbárie, com isso, foi gerando revoltas em muitos negros, que já não 

aguentavam mais sofrer tamanha violência e crueldade. Isso resultou em movimentos 

de escravos para lutarem pela sua liberdade e, assim, começaram a surgir os famosos 

e temíveis quilombos como forma de resistência dos negros durante o período 

escravocrata no Brasil. 

Os quilombos eram apenas um aglomerado de escravos fugitivos, assim como 

definiu Marquese (2006, p. 108): “quilombo como qualquer ajuntamento composto de 

alguns poucos escravos fugitivos” e tinha como um dos objetivos esconder os escravos 

fugitivos dos capitães do mato, que eram pessoas contratadas para resgatar os rebeldes 

e os levarem de volta para os senhores. Entretanto, com o tempo, esses aglomerados 

de poucas pessoas foram se tornando uma forma de resistência e, assim, sendo um local 

de grande concentração de escravos fugitivos. Alguns quilombos chegaram a possuir 

mais de 20 mil pessoas (LIMA, 2013).  

Com tamanha expansão, tornou-se necessário o surgimento de lideranças para 

que houvesse uma organização militar contra eventuais ataques aos quilombos. Dessa 

forma, surgiu o mais importante e marcante símbolo de resistência dos negros no 

Brasil: o quilombo de Palmares.  

O quilombo de Palmares atraía escravos devido à sua organização e capacidade 

de resistir aos ataques, travar guerras e alcançar vitórias perante as investidas da Coroa 

portuguesa e colonos. A partir de uma hierarquia, criou-se uma organização que 

permitiu ao quilombo dos Palmares se expandir consideravelmente e se tornar um 

símbolo de esperança e admiração por todos aqueles que almejavam um futuro de 

liberdade:  

Em meados do século XVII, Palmares já seria uma confederação de dezoito 
mocambos espalhados por uma vasta área que se estendia da região do Cabo 
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de Santo Agostinho, ao sul do Recife, até o curso inferior do rio São 
Francisco, [...]. Seu quartel-general funcionaria na localidade de Macaco, 
nos contrafortes da Serra da Barriga, entre os atuais municípios de União 
dos Palmares e Viçosa. (GOMES, 2019, p. 408)  

Após vários conflitos em que Palmares se defendeu com êxito dos ataques da 

Coroa Portuguesa e dos colonos, em 1677, a Coroa Portuguesa finalmente conseguiu 

uma vantagem. Eles capturaram diversos chefes de outros quilombos, além de parentes 

próximos do chefe do quilombo dos Palmares, Ganga Zumba, que já estava velho, e 

enviou homens para negociar um acordo no qual pudesse recuperar seus entes queridos 

e os chefes.  

Essa negociação foi bem-sucedida com Ganga Zumba, conseguindo a liberdade 

de seus companheiros e familiares. Além disso, conseguiu também que aqueles que 

nasceram no quilombo teriam sua alforria assegurada. Entretanto, em benefício da 

Coroa, ficou estabelecido que Palmares não aceitaria novos fugitivos e os entregaria 

ao seu senhor. A partir desse acordo, iniciaria a derradeira de Palmares e o surgimento 

de um símbolo-herói. 

O acordo entre Ganga Zumba e a Coroa portuguesa, chamado de “Acordo do 

Recife”, provocou uma divisão de opiniões entre os quilombolas e uma revolta, que 

estava sendo planejada pelo sobrinho de Ganga Zumba, Zumbi. A partir daí, ele 

iniciaria a trajetória do símbolo-herói de resistência até os dias atuais.  

Após não aceitar o acordo feito por Ganga Zumba e a Coroa portuguesa, 

temendo ser uma possível armadilha, Zumbi e seus aliados adentraram na mata 

dispostos a tudo, até mesmo uma guerra, para não se sujeitarem à Coroa. Dessa forma, 

com a fuga de Zumbi, a Coroa começou uma caçada com um único objetivo, que era 

pôr um fim no quilombo que lhe atormentava há um grande período.  

Porém, não era uma tarefa tão simples, uma vez que Zumbi era o principal 

comandante militar de Ganga Zumba, que foi morto envenenado supostamente a 

mando de Zumbi, como forma de represália por ter concordado com o Acordo do 

Recife. Sabendo que chegar a Zumbi e acabar com Palmares iria requerer demasiado 

esforço, os portugueses concordaram em deixar essa tarefa nas mãos de Domingos 

Jorge Velho, um bandeirante, temido na época e com muito conhecimento e 

experiência no sertão (GOMES, 2019).  
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Por conseguinte, iniciou-se a caçada para acabar com Palmares e seu novo líder, 

Zumbi, situação que perdurou por um longo tempo até que em 1692, Domingos Jorge 

Velho conseguiu se aproximar da localização de Zumbi e, posteriormente, destruir 

Palmares. Como descreve Gomes (2019, p. 418-419):  

Ao se aproximar da Serra da Barriga em dezembro de 1692, Jorge Velho 
decidiu evitar confrontos diretos com os guerreiros de Zumbi. [...]. 
Procurava vencer os adversários pelo cansaço e pela fome. [...]. Exaurido 
pelo assédio dos paulistas, Palmares caiu no prazo de pouco mais de um 
ano. Em 23 de Janeiro de 1694, após catorze meses do sítio e de diversas 
tentativas frustradas, os bandeirantes iniciaram um ataque avassalador às 
últimas defesas de Zumbi. [...]. Entrincheirados dentro de uma cerca 
redonda, com pouco mais de cinco quilômetros de extensão e guarnecida 
por fossos de estrepes, os guerreiros de Zumbi ainda conseguiram resistir 
durante duas semanas, mas acabaram sucumbindo ao fogo pesado dos 
atacantes. (GOMES, 2019, p. 418-419) 

Após a queda do quilombo de Palmares, Zumbi saiu ferido e se refugiou em 

uma gruta, permanecendo por dois anos até ser localizado. Assim, em 20 de novembro 

de 1695, após uma emboscada Zumbi, símbolo-herói, foi declarado morto. (GOMES, 

2019)  

Posteriormente à derrota de Palmares, os quilombos não deixaram de existir e 

muito menos o tráfico escravista teve diminuição, pelo contrário, intensificou-se 

conforme a comercialização do café e a descoberta de ouro nas Minas Gerais. Além 

disso, a Lei Áurea só seria promulgada quase dois séculos após a derrota de Palmares 

e Zumbi.  

Entretanto, mesmo que nenhum quilombo tenha conseguido causar danos à 

Coroa como Palmares, em Pernambuco, ficou acesa a chama de que os negros e pardos 

deviam e podiam lutar pela sua liberdade e esse foi o legado que Palmares e Zumbi 

deixou para os negros naquela época.  

Apesar de a lei Áurea ter sido promulgada em 1888, pela Princesa Isabel, ela 

não apagou quase quatro séculos de escravidão e uma ideologia racista já estabelecida 

na sociedade. Como podemos ver no trecho da música de Borges: “Lei áurea liberta 

não traz igualdade”4. À vista disso, após a alforria, começaria um novo desafio para os 

 
4 Música “Lei Áurea” do Albúm Intocável, de Borges; composta por Luis Felipe Borges; lançada no ano de 
2021. Disponível em: 
https://music.youtube.com/watch?v=oZ5cXFJPXDA&list=OLAK5uy_mI6W0gfrY1keA6Zs8qL3_WZnJIeLD 
_ZN4. Acesso em: 21/09/2021.  
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negros no Brasil, o de ter que conquistar a igualdade e a luta pela sobrevivência em 

uma sociedade totalmente tomada pelo racismo estrutural. 

5. 3 Elitismo do Esporte no Século XX e as Primeiras Manifestações Contra 

Injúria Racial 

Após 1888, começava uma nova etapa para os escravos negros no Brasil, mas 

o que era um horizonte de dias melhores para essa população se tornou uma onda de 

desigualdade e preconceito, segundo Lima (2013, p. 19): “A abolição foi decretada no 

Brasil sem que se preparasse. As consequências foram inevitáveis.”, de forma que a 

cor preta era vista como inferior e não digna da colônia brasileira, sendo assim, junto 

com a Lei Áurea, surgiu um processo de embranquecimento da população brasileira, 

ou seja, pagar o negro para exercer um trabalho era incomum, então, a solução foi dar 

oportunidades aos imigrantes brancos europeus, uma vez que coexistir com o negro 

em igualdade representava um atraso para a sociedade.  

Dessa forma, o negro foi empurrado para viver na miséria e pobreza, sem 

oportunidade de reintegração na sociedade. Tratados com discriminação, viram-se 

obrigados a viver à margem da sociedade, habituando os lugares mais distantes e 

precários, conhecidos posteriormente como favelas, e tendo que, muitas vezes, apelar 

para furtos como forma de sobrevivência. Todo esse descaso com os alforriados fez 

com que muitos quisessem permanecer na situação de escravo, e os que procuram 

trabalhos remunerados recebiam rejeição do empregador, que temia possíveis 

vinganças contra ele e sua família (LIMA, 2013).  

A vinda da família real para o Brasil, em 1808, e a Proclamação da 

Independência, em 1822, foram fatores que facilitaram a vontade de ter um 

“embranquecimento” da população brasileira. Mesmo antes de chegar ao fim da 

escravidão, já havia movimentos para impulsionar a economia e, principalmente, a 

cultura brasileira. Dessa forma, foram iniciadas construções que estimulavam a cultura 

que tornaram os brasileiros mais finos e requintados, assim, o país se desenvolveu no 

perímetro urbano. Junto com o desenvolvimento do perímetro urbano brasileiro, houve 

um impulso na vinda de imigrantes para o Brasil, pois, com o desenvolvimento cultural 
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e intelectual, eles começaram a enxergar os brasileiros como pessoas mais civilizadas 

e menos ignorantes. Assim, o Brasil ia se adaptando às mudanças culturais trazidas 

pela família real com o objetivo de "europeizar” a colônia.  

Enquanto isso, os costumes dos índios e africanos eram vistos cada vez mais 

como manifestações culturais não apropriadas para um contexto de sociedade 

civilizada e desenvolvida, ou seja, passaram a não considerar as danças, músicas, 

festas, entre outras manifestações como hábitos do povo brasileiro. Essas 

manifestações ocorriam em grupos africanos desde a época da escravidão, porém vistas 

pela população branca com muito preconceito. Uma dessas manifestações era a 

capoeira, muito utilizada nos quilombos como forma de arte marcial para se 

defenderem contra os ataques da Coroa, assim, o receio quanto a essa prática era 

grande. Somente após a alforria, e aos poucos, que a capoeira foi conquistando o 

espaço esportivo e perdendo o caráter preconceituoso. Muito por causa de Mestre 

Bimba, que adicionou movimentos que possibilitaram a capoeira ter uma condição 

menos violenta e mais simbólica (LIMA, 2013).  

 

No esporte não podia ser diferente. Como dito antes, cada vez mais, o Brasil 

estava se desenvolvendo e tentando ser mais europeu, dessa forma, a chegada dos 

esportes praticados do outro lado do oceano Atlântico era inevitável. Uma prática em 

especial conquistou o brasileiro, o futebol, trazido por Charles W. Miller, em 1894, e 

disseminado para os brasileiros de elite. Como descreve Caldas (1994, p. 42):  

Ao contrário do que possa hoje parecer, o futebol brasileiro nasce e se 
desenvolve entre a elite. Os colégios grã-finos, tanto do Rio de Janeiro 
quanto de São Paulo, passariam, a partir da primeira década deste século, a 
adotar o futebol como forma de recreação para seus alunos. [...]. Por se tratar 
de um esporte elitizado, que dava status, os próprios pais de alunos faziam 
um tipo de pressão para que os colégios incluíssem o futebol nas práticas 
esportivas. Surgiram, a partir daí, bons jogadores que logo se integrariam 

aos clubes das tradicionais famílias. (CALDAS, 1994, p.42) 

Por conseguinte, foram sendo criados pela elite brasileira clubes e 

competições, até se tornar um esporte organizado e menos amador. Entretanto, o 

futebol era apenas para a elite, e com o anseio de embranquecimento do Brasil, o negro 

também seria discriminado nesse esporte. Era preciso conquistar seu espaço para poder 

participar de clubes e competições que estavam reservados apenas à população branca 
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e de elite brasileira, mas conquistar esse espaço não seria fácil como nunca foi desde 

que foram trazidos ao Novo Mundo. 

Devido ao racismo, o ingresso do negro no futebol amador e, principalmente, 

profissional foi cercado de rejeições dos clubes por um longo tempo. Todavia isso 

mudou quando um time se dispôs a ir contra toda essa segregação, o Club de Regatas 

Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. Apesar de não ser o primeiro clube a registrar um 

jogador negro em seu plantel, o Vasco da Gama foi o primeiro time com capacidade e 

coragem de enfrentar ligas e dirigentes por seus jogadores, composto por negros e 

pessoas de classes operárias. Sendo assim, foi o primeiro time a se engajar na luta 

contra o racismo e o elitismo no esporte.  

Fundado em 1898, o Vasco iria começar sua história como um dos grandes 

clubes do Rio de Janeiro a partir de 1922, ano em que conquistou o título da segunda 

divisão regional com um elenco composto por operários, negros e mulatos. Esse título 

fez com que o Vasco se consolidasse como um clube que não discriminava jogadores 

por raça ou status social, mas sim por sua competência.  

Entretanto não seria uma tarefa tão simples a ascensão do Vasco e desses 

jogadores ao principal campeonato do Rio, pois os outros clubes não enxergavam com 

bons olhos aquele clube com jogadores de classe operária e negros frequentando os 

mesmos espaços que eles e, principalmente, levando vantagens sobre eles, tanto que, 

em 1923, o Vasco, conseguiu uma campanha incrível no Campeonato Carioca, levando 

vantagens sobre todos os grandes clubes da época, perdendo apenas para o Flamengo. 

Mesmo assim, no final do campeonato, consagrou-se campeão. E foi a partir desse 

título que a popularidade do Vasco aumentou, pois, diferente dos outros, atingia as 

classes populares do Rio. Dessa forma, os dirigentes elitistas dos outros clubes 

entenderam como necessário parar aquela ascensão vascaína.  

A saída encontrada foi a criação da seguinte regra: Os jogadores que não 

conseguissem assinar o próprio nome na súmula do jogo seriam excluídos da partida. 

Sendo assim, o Vasco, que contava com muitos atletas de classes inferiores que 

raramente eram alfabetizados, seria prejudicado, porém os dirigentes conseguiram dar 

a volta por cima ao contratar professores para que ensinassem os atletas. Assim a 

primeira barreira contra o time do “povo” foi superada.  
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Contudo essa não seria a única medida tomada pelos clubes elitistas contra o 

time do Vasco da Gama e seus jogadores, então, surge a ideia de abandonar a atual 

Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT) e criar a Associação 

Metropolitana de Esportes Amadores (AMEA). O Vasco tenta ingressar nessa 

associação, porém é barrado por não cumprir algumas regras previstas no contrato para 

se filiar, entretanto os clubes estavam dispostos a deixar o Vasco entrar na competição, 

desde que houvesse a exclusão de 12 jogadores em seu plantel, jogadores esses de 

classes operárias, negros e crioulos. 

Com essa medida, os outros clubes esperavam que o Vasco finalmente abrisse 

mão dos seus jogadores negros e operários, porém, para a surpresa dos dirigentes 

elitistas, o Vasco não aceitou abandonar seus atletas e apoiar a discriminação racial 

que estava em curso para com seus atletas e então recusou-se a jogar pela AMEA por 

meio de uma carta escrita pelo presidente da época: 

E através de uma carta histórica de José Augusto Prestes, então 
presidente cruzmaltino, o Gigante da Colina mostrou sua total 
indignação à discriminação racial: “Estamos certos de que Vossa 
Excelência será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco 
digno de nossa parte sacrificar, ao desejo de filiar-se à Amea, 
alguns dos que lutaram para que tivéssemos, entre outras vitórias, 
a do Campeonato de Futebol da Cidade do Rio de Janeiro de 1923 
(…) Nestes termos, sentimos ter de comunicar a Vossa 
Excelência que desistimos de fazer parte da AMEA”. Vítima do 
racismo de seus adversários, restou ao Vasco disputar, com 
outros times de menor expressão, o campeonato da abandonada 

Liga Metropolitana de Desportos Terrestres.5 (VASCO, 2022) 

Participando da LMDT, em 1924, “o Vasco fez a melhor campanha da História 

do Campeonato Carioca: 16 vitórias em 16 jogos. Essa performance, não igualada até 

hoje, deu ao Vasco da Gama seu primeiro título invicto.6” (VASCO, 2020).  Após a 

campanha de 1924, e ao aumento de torcedores do Vasco, em 1925, a AMEA não teve 

outra alternativa a não ser finalmente aceitar o Vasco da Gama e seus jogadores 

operários, negros e crioulos na sua liga, devido ao potencial econômico que traria para 

 
5 Informação extraída do site: https://vasco.com.br/conteudo/1924-a-resposta-historica/. Site oficial do Club de 
Regatas Vasco da Gama dedicado a informar o presente da instituição Vasco da Gama para seus torcedores. 
Acesso em: 06/10/2021.  
 

6 Informação extraída do site: https://netvasco.com.br/historia/historico/. Site não oficial com o objetivo de 
coletar, divulgar e arquivar informações relacionadas ao Club de Regatas Vasco da Gama para vascaínos, além 
de incentivar a pesquisa e o estudo da história do Vasco. Acesso em 06/10/2021.  
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a associação. Sendo assim, em 1925, o Club de Regatas Vasco da Gama, com seus 

jogadores operários, negros e crioulos pôde jogar de igual para igual contra os times 

elitistas.  

A luta do Vasco contra a discriminação racial e de classe, juntamente do início 

do profissionalismo dos jogadores de futebol, em 1933, colaboraram para que outros 

clubes aceitassem jogadores negros. E, assim, os negros foram conquistando espaço 

nos clubes e seleção nacional. Tanto que, na terceira edição da Copa do Mundo, o 

Brasil alcançou a terceira colocação, apresentando um estilo de futebol diferente das 

equipes europeias, sendo os principais destaques da seleção jogadores negros, 

Domingos da Guia e Leônidas da Silva, segundo Daolio (1998). Dessa forma, o Brasil 

consolidou seu estilo de jogo autêntico, cheio de “ginga”, irreverente, recheado de 

dribles e improvisação, o qual destoa muito do jogo tático europeu. E esse jogo cheio 

de improvisações era o resultado de jogadores negros e de classes baixas.  

As apresentações nos clubes e seleção brasileira consagraram os jogadores 

negros como personalidades queridas pelos torcedores. Assim, por meio do futebol, 

surgia um meio de obter sucesso e prestígio na sociedade, até então elitista e racista. 

Todavia, ao ver um negro e/ou operário apresentando grandes atuações com a camisa 

de seu time e seleção, pouco importava sua raça ou classe social.  

Enquanto os resultados positivos garantiam a euforia dos torcedores, todo time 

era aclamado, mas, quando a derrota chegava, o sentimento de fúria e tristeza eram 

aflorados e, ao invés de todo o time ser responsabilizado pela derrota, o principal alvo 

de xingamentos e críticas era, na maioria das vezes, o negro que estava no elenco.  

Tal ocorrência aconteceu na Copa do Mundo de 1950, no Brasil, na qual a 

seleção brasileira amargurou o segundo lugar, perdendo de virada para a seleção do 

Uruguai, sendo o segundo gol julgado por muitos torcedores como defensável para o 

goleiro. Assim, uma derrota que seria de todo um time ficou na responsabilidade de 

um único jogador negro, chamado Barbosa, que foi visto como culpado por todo país. 

Esse episódio fez com que muitos dirigentes refletissem se jogadores negros mereciam 

representar a seleção brasileira, até discutiram a capacidade de decisão dos negros em 

momentos decisivos do jogo. Porém esse pensamento não foi adiante, devido ao maior 

jogador brasileiro de todos os tempos, e para muitos o maior do esporte, Pelé, que aos 
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17 anos, era o camisa 10 da seleção brasileira, e em 1958, conquistou o primeiro título 

Mundial do Brasil, juntamente com outros grandes jogadores negros, como Garrincha, 

Didi e Vavá. A Copa de 1958 foi um marco importante para os jogadores negros, pois, 

a partir dessa conquista, eles se consolidaram no cenário do futebol brasileiro como 

protagonistas e ninguém poderia duvidar de suas capacidades.  

À medida que os esportes se profissionalizavam e popularizavam, os negros 

iam consolidando seu espaço, porém, mesmo sendo destaques em seus respectivos 

esportes, os insultos racistas eram notáveis nas arquibancadas. Já eram recorrentes por 

causa do racismo estrutural que estava enraizado na sociedade, e só aumentou devido 

ao nazismo e fascismo durante o período da Segunda Guerra. Dessa forma, tornou-se 

necessário que os atletas negros se posicionassem contra a injúria racial que acontecia 

no âmbito esportivo e social. Assim, surgiram atletas que, muito além de serem astros, 

são exemplos de luta contra uma sociedade preconceituosa.  

Um exemplo de jogador de basquetebol que é um símbolo de luta contra o 

racismo, em um tempo em que os negros eram alvos fortes de segregação, é Bill 

Russell, jogador negro draftado7 pelo Boston Celtics, em 1956. E foi com a chegada 

de Bill que o time de Boston conquistou a maior dinastia do basquete até hoje, sendo 

campeões por oito vezes consecutivas, e Bill, no final de sua carreira, conquistou ao 

todo onze campeonatos, sendo por cinco vezes considerado o melhor jogador da liga 

(MVP). Além disso, ele foi o primeiro técnico negro da National Basketball 

Association (NBA), pois, em 1966, ele atuou como técnico e jogador ao mesmo tempo.  

Além de todo sucesso esportivo, Bill mostrou que jogadores negros poderiam 

se consolidar e ter oportunidades iguais aos brancos. Fora de quadra, ele participou 

ativamente na luta contra as desigualdades das minorias, e, por muitas vezes, mesmo 

sendo um dos grandes astros da liga e principal jogador do Celtics, chegou a sofrer 

preconceito devido à tamanha segregação racial que havia nos Estados Unidos (EUA). 

Fato esse que ocorreu em um restaurante, em Boston, no qual Bill foi impedido de 

entrar por ser negro, sendo assim, ele e o Celtics se recusaram a jogar a partida amistosa 

 
7  Método das grandes ligas americanas para que os jogadores de times universitários tenham a oportunidade de 

serem escolhidos por equipes profissionais e as representem.  
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que estava marcada para aquele dia.  

Casos assim já haviam acontecido antes com Elgin Baylor e outros atletas do 

Lakers, aos quais foram negados os direitos de receberem atendimento por questões 

raciais. Dessa forma, era necessário opiniões fortes e corajosas para combater a 

segregação racial que ultrapassava a sociedade e invadia o esporte americano e Bill 

Russell, juntamente dos outros jogadores, foi um alicerce importante para a luta 

antirracista. E até hoje é lembrado como um grande ativista dos direitos raciais, tanto 

que chegou a discursar ao lado de Martin Luther King, em prol dos direitos dos negros. 

Além disso, Bill recebeu em 2011, do Presidente, Barack Obama, a maior honraria que 

um cidadão dos EUA pode receber - a medalha de liberdade civil - pelos seus feitos 

em prol dos cidadãos norte-americanos.  

O impacto de Bill Russell, Wilt Chamberlain, entre outros jogadores negros foi tão 

grande que os dirigentes da época impuseram um limite de quantos jogadores negros 

cada time poderia ter em seu plantel, pois, na época, a liga era formada em sua maioria 

por jogadores brancos. Entretanto, com o tempo, isso mudaria drasticamente, como 

veremos nas imagens abaixo: 

Campeões NBA: temporada 1960-1961 e 2020-2021 

 

FONTE: Imagens extraídas do google imagens. 

Na imagem acima, à esquerda, vemos o time do Boston Celtics, campeão da 

NBA na temporada 1960-1961, um time composto pela maioria de jogadores brancos. 

Na imagem à direita, vemos o último time campeão da NBA, o Milwaukee Bucks, e o 

aumento de jogadores negros e pardos é nítido, tanto que sobrepõe o número de 
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jogadores brancos. A comparação das imagens só afirma a importância do 

posicionamento de grandes atletas na luta contra a injúria racial e a desigualdade, e 

como isso pode influenciar positivamente outras pessoas. 

Assim, cada vez mais, os negros estavam presentes nos esportes profissionais 

e olímpicos, e como a luta de Bill no basquete, nos outros esportes as manifestações 

também iriam existir em busca de igualdade. Foi o que aconteceu em 1968, sendo uma 

das manifestações mais marcantes da história do esporte. Tommie Smith, atleta dos 

EUA, de atletismo dos 200m rasos, ouro na olimpíada de 1968, no México e John 

Carlos, também atleta dos EUA da mesma modalidade, porém bronze nos jogos de 

1968, protagonizaram um dos gestos mais marcantes e simbólicos de todas as 

olimpíadas. Como observamos na imagem abaixo:  

 

 
FONTE: imagem extraída da matéria: Há 49 anos o pódio mais emblemático 

das olimpíadas. (SOBREIRA, VINICIUS, 2017) 

O gesto acima, que consiste em ficar com a cabeça para baixo, um braço 

estendido e de punhos cerrados cobertos por luvas pretas, é uma réplica de um outro 

famoso gesto praticado pelos Panteras Negras8, segundo Contemporânea (2018). Dessa 

forma, demonstraram apoio contra a segregação racial que ocorria nos EUA, durante a 

cerimônia mais importante do maior evento de esportes do mundo, no ponto mais alto 

do pódio, para que o mundo pudesse ver que vidas negras importam e que o racismo 

 
8 Grupo que formava um partido político norte-americano em prol da defesa dos afro-americanos, inicialmente 
combatia a forte violência policial contra a comunidade afro-americana e operações que pudessem ameaçar a 
vidas dos negros, além de outras ideias como a de que os negros deveriam defender os negros. Informação 
extraída do site:  

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/os-panteras-negras-e-o-movimento-racial-nos-eua. 

htm. Acesso em: 06/11/2021.  
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era algo que precisava ser discutido e erradicado.  

Entretanto, a boa atitude de Tommie e John em demonstrar sua indignação 

quanto à questão racial não repercutiu da maneira esperada, pois os dois foram 

expulsos da competição. E, ao voltarem para os EUA, receberam duras críticas da 

imprensa e de civis por suas posturas nos jogos, além de suas carreiras praticamente 

serem encerradas após o gesto. Porém, após alguns anos, Tommie e John foram 

reconhecidos como verdadeiros heróis.  

Outro fato importante a se destacar é que, na época do acontecimento, o gesto 

e qualquer manifestação política nos jogos era proibido pelo Comitê Olímpico 

Internacional (COI), principalmente na cerimônia de premiação, o que continua 

proibido até hoje. No entanto, atualmente, existem áreas em que os atletas podem se 

posicionar sobre qualquer assunto político, sendo assim, o ato corajoso de Tommie e 

John permitiu que a Olimpíada, até então apolítica, anos depois, refletisse e entendesse 

a importância do posicionamento dos atletas. 

5. 4 Black Lives Matter 

No capítulo anterior, vimos a inserção do negro nos esportes profissionais e 

como a discriminação não se limitava apenas à sociedade, atingindo o desporto. Dessa 

forma, quanto mais ofensas racistas eram proferidas, mais jogadores conscientizaram-

se da necessidade em se engajar na luta antirracista para que mais pessoas se 

manifestassem e entendessem que o racismo ainda está presente na sociedade. 

Todavia, mesmo com alguns jogadores se pronunciando sobre o assunto, apoiando as 

populações menos desfavorecidas e sendo ativos na luta pela igualdade social, nunca 

houve grandes movimentos dos atletas que auxiliassem a população a enxergar e 

refletir a real extensão do racismo e de como ele ainda é muito presente.  

Com a globalização e o crescente protagonismo midiático na sociedade, que 

começou a surgir com os jornais e se estendeu ao rádio e televisão, tendo ainda seu 

maior pico com o desenvolvimento do uso da internet, ocasionou-se uma série de 

mudanças no cotidiano e nas relações entre pessoas. Mas, somente com o 

desenvolvimento do uso do papel e, posteriormente, o uso da técnica de impressão, é 

que se deu o início da comunicação de massa. Como aponta John Thompson (2011, p. 
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231), “Durante a segunda metade do séc. XV, as técnicas de impressão se espalharam 

rapidamente e imprensas foram estabelecidas nos principais centros comerciais da 

Europa. Esse fato se constituiu no alvorecer da era da comunicação de massa.”  

A partir disso, a forma de se comunicar começou a se expandir e aumentou 

durante os séculos XVII, XVIII e XIX, devido à viralização do jornal como principal 

meio de comunicação. Entretanto, mesmo sendo uma ferramenta importante para a 

difusão de mensagem, o jornal apresentava uma “fraqueza”, que era no quesito 

temporal, pois a velocidade que os receptores obtinham a notícia nem sempre era 

próxima ao tempo do acontecimento.  

Mesmo com esse “defeito”, o jornal foi uma forte e fundamental ferramenta 

para a globalização e a eclosão dos meios de comunicação de massa, mas, à medida 

que a tecnologia avançava, era de se esperar que novos meios de comunicação 

surgissem e foi assim que surgiu a televisão, com uma capacidade de abordagem e 

difusão de informação com maior amplitude e agilidade. E com a inserção da televisão 

no cotidiano das pessoas, as formas de comunicação, globalização, transmissão e de 

ideologia se modificaram, sendo esta última a que mais atinge pessoas públicas, pois 

as suas falas nas mídias influenciavam positivamente ou negativamente sua imagem. 

E, a partir daí, suas atitudes definiriam o tipo de pessoa que ela seria para o público. 

E isso é explicado pela transformação e globalização que a tecnologia trazia para a 

sociedade. Como descreve Thompson (2011, p. 344):  

A chegada dos meios eletrônicos, e, especialmente, da televisão, acentuou 
mais ainda o caráter e o potencial de massas dos fenômenos ideológicos. Os 
meios eletrônicos possibilitam às formas simbólicas circularem numa escala 
sem precedentes, alcançarem vastas audiências, invadirem o espaço de uma 
maneira mais ou menos simultânea. Nunca, anteriormente, a capacidade de 
circulação das formas simbólicas foi tão grande como na era da 
comunicação de massa mediada eletronicamente. (THOMPSON, 2011, p. 

344) 

É inegável que a televisão possuía um grande alcance de difusão de mensagem 

e de exposição midiática, no caso das pessoas públicas. Contudo as relações que aquela 

proporciona aos telespectadores são apenas de produção, difusão e recepção de 

mensagens pelo telespectador, excluindo a capacidade do receptor de intervir e/ou 

influenciar na produção; tornando-se um meio de comunicação de mão única, em que 

o receptor só assiste.  
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Com o advento da internet, esse processo de informação foi alterado, pois ela 

proporcionou ao receptor da notícia a capacidade de interagir com a mensagem. Sendo 

assim, a rede conseguiu quebrar a relação de mão única que a televisão proporciona, 

gerando um fenômeno que Thompson (2011) chama de “ação responsiva”, no qual, 

agora que o contexto temporal e espacial foi quebrado, tornou possível a comunicação 

de pessoas de vários lugares interagindo entre si, podendo responder e reagir com a 

mensagem recebida. A manifestação Black Lives Matter (BLM) é um exemplo dessa 

repercussão que a internet e as redes sociais proporcionam, pois o mundo viu e 

acompanhou o caso. Isso só torna a afirmação de Thompson mais verídica (2011, p. 

219): 

O papel das instituições da mídia é tão fundamental, e seus produtos se 
constituem em traços tão onipresentes da vida cotidiana, que é difícil, hoje, 
imaginar o que seria viver num mundo sem livros e jornais, sem rádio e 
televisão, e sem os inúmeros outros meios através dos quais as formas 
simbólicas são rotineira e continuamente apresentadas a nós. 
(THOMPSON, 2011, p. 219) 

Dessa forma, é evidente como os meios de comunicação tornaram fácil a 

propagação de notícias e estenderam a capacidade dos receptores em reagir à notícia 

recebida. Foi por esses meios de comunicação que um caso, em 2012, nos Estados 

Unidos, fez surgir uma indignação contra a polícia norte-americana e seu abuso de 

abordagem violenta contra pessoas negras e pardas. Um exemplo dessa violência 

policial foi a morte do adolescente Trayvon Martin, que foi alvejado pelo policial 

George Zimmerman, no estado da Flórida, originando uma onda de protestos pelo 

estado e país contra Zimmerman, para que houvesse justiça.  

Finalmente Zimmermann foi preso, o que legitimou a importância dos 
protestos, marchas e atos depois do esmagamento dos acampamentos do 
Occupy. Zimmermann acabou por ser absolvido do assassinato de Trayvon 
Martin, reforçando para milhões de pessoas o que a América negra já sabia: 
a impossibilidade de um jovem negro obter justiça num tribunal americano. 
A absolvição de Zimmermann também impulsionou a desafiadora palavra 
de ordem Vidas Negras Importam (TAYLOR, 2018, p. 114)  

Esse caso deu origem a três importantes aspectos: o primeiro é que os negros 

devem se manifestar e ir à luta pelos seus direitos; o segundo foi um início da ação de 

alguns atletas em prol as manifestações antirracistas; e, por último, o pontapé inicial 

para o movimento Black Lives Matter.  

O movimento ganhou força e se consolidou no ano de 2014, em Ferguson, uma 
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pequena cidade de Saint Louis, após, novamente, um policial abusar de seu poder e 

matar um jovem a tiros e, outra vez, ser absolvido. No entanto, dessa vez, gerou-se 

uma onda de revoltas violentas em Ferguson, além disso, esse caso escancarou o claro 

problema de discriminação racial que existia na polícia norte-americana e a negligência 

dos juris em não punir devidamente os policiais, tornando claro o racismo institucional. 

Dessa forma, o grito de “Vidas Negras Importam” estava ecoando por todo EUA, 

inclusive por celebridades do esporte como LeBron James (basquete) e Magic Johnson 

(basquete), entre outras celebridades.  

Houve outras manifestações e, assim, o movimento sempre esteve presente na 

luta contra a violência policial e buscando a igualdade racial. Entretanto esses casos de 

violência resultando em morte de pessoas negras escancara o racismo estrutural, em 

que, mesmo após mais de 100 anos da abolição, o estereótipo de um negro é 

relacionado a de um sujeito inferior e tendo sua imagem atrelada como ameaçadora e 

suspeita. Isso é reflexo de uma política que negligenciou todo o abuso sofrido pelos 

negros durante a escravidão, deixando-os à margem da sociedade desde a pós-

escravidão e se estendendo até os dias atuais.  

Todo esse descaso é considerando como um fenômeno do racismo institucional, 

explicado por Wieviorka (2007): “o racismo institucional não necessariamente carece 

de um sujeito praticante da ação, e se revela por meio de mecanismos e procedimentos 

presentes em instituições, sejam elas públicas ou privadas” (WIEVIORKA, 2007 apud 

MOURA, 2019, p. 6). Além disso, todo sistema político é indiretamente cooperador 

do genocídio que ocorre com a população afrodescendente, gerando a necropolítica 

que é conivente com esse genocídio, que se livra da culpa se respaldando na lei, fato 

que podemos observar nos casos que ocasionaram na criação do BLM, pois em nenhum 

deles os policiais foram condenados. 

Dessa forma, a propagação da visão do outro como uma forma de ameaça e 
perigo a própria vida do cidadão, cuja a eliminação afirma uma proteção e 
bem estar não só para um indivíduo específico, mas para a sociedade como 
um todo, reafirma um princípio de soberania autorizado a realizar políticas 
genocidas, baseadas na permissão para matar como maneira de fazer viver. 
(MOURA, 2019, p. 13)  

Outro caso recente no esporte que se relaciona com o racismo institucional e a 

necropolítica é o de Celso Honorato Júnior, o Celsinho, jogador do Londrina, que 
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participa do “Brasileirão série B”, o qual, em um período de pouco mais de um mês, 

foi alvo de três ofensas racistas. A primeira, proferida por profissionais da imprensa, 

um comentarista e um narrador, ambos de uma rádio que, durante a transmissão, 

praticaram a injúria racial a respeito das características afrodescendentes do jogador. 

A segunda foi seis dias após a primeira, novamente um narrador proferiu palavras 

racistas a Celsinho. E, por fim, a última, que justifica como muitas vezes o ataque ao 

negro é visto como uma forma racional e exemplifica ainda mais o racismo 

institucional existente. Nesse caso, um funcionário do Brusque pronunciou ofensas 

racistas a Celsinho que, em campo, relatou ao quarto árbitro e o identificou, entretanto, 

além do crime já cometido por esse funcionário, o Brusque soltou uma nota declarando 

o seguinte:  

Jamais permitiríamos qualquer atitude de conotação racista em nosso 
Clube, que condena veementemente qualquer pensamento ou prática nesse 
sentido. O atleta, por  sua vez, é conhecido por se envolver neste tipo de 
episódio. Esta é pelo menos a 3ª  vez, somente este ano, que alega ter sido 
alvo de racismo, caracterizando verdadeira "perseguição" ao mesmo.[...] O 
Brusque F. C. reitera que nenhum de seus diretores  praticou qualquer ato 
de racismo e tomará todas as medidas cabíveis para a responsabilização do 
atleta pela falsa imputação de um crime. Racismo é algo grave e não pode 

ser tratado como um artifício esportivo, nem, tampouco, com oportunismo9. 
(GLOBO, 2021) 

Posteriormente, o Brusque retratou a primeira declaração assumindo seu erro e 

pedindo desculpas a Celsinho. Porém essa primeira nota vexatória demonstra a 

necessidade de ter grupos para apoiar causas racistas, pois, muitas vezes, como nesse 

caso, quando a vítima se revolta e toma alguma atitude, ela é tratada como oportunista 

ou mentirosa, além de se apoiar no fato de o atleta já ter sofrido ofensas racistas antes, 

como se o culpado fosse ele. E é exatamente nisso que o racismo institucional está 

baseado - em olhar os negros como responsáveis pelo aquilo que lhes acontece, pois o 

sistema trata as vidas deles como desprovidas de valor.  

Devido ao racismo institucional, a violência policial e individual que o BLM 

surgiu e está se tornando cada vez mais um movimento consolidado e forte na luta 

contra a violência social e a desigualdade, inclusive, contando com o apoio de 

celebridades e esportistas. O ingresso definitivo dos atletas engajados com o BLM 

 
9 Nota extraída do site: https://ge.globo.com/sc/futebol/times/brusque/noticia/brusque-diz-que-

celsinho-vitima-de-racismo-fez -falsa-imputacao-de-crime.ghtml. acesso em: 19/11/2021.  
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surgiu após a morte de George Floyd, um homem negro que foi asfixiado pelo policial 

Derek Chauvin. Esse caso aconteceu no mês de maio de 2020, em Minneapolis, EUA, 

quando Floyd foi abordado bruscamente pelo policial que, ao algemá-lo e pressionar 

seu joelho contra o pescoço de Floyd, o sufocou, e, mesmo após Floyd dizer várias 

vezes “I can’t breathe” (Eu não consigo respirar), o policial permaneceu sufocando-o 

durante 8 minutos e 46 segundos até ocasionar sua morte. Durante essa abordagem 

violenta, algumas pessoas gravaram e o caso se espalhou na internet, alcançando uma 

repercussão e revolta enorme nos EUA e no mundo.  

No esporte não foi diferente, os atletas norte-americanos foram às ruas em 

apoio aos manifestantes na busca por justiça, e a hashtag Black Lives Matter eclodiu 

por todo o mundo. Todavia, diferentemente do caso Trayvon, dessa vez, o movimento 

dos jogadores foi além. Os atletas da NBA entenderam a necessidade de serem mais 

ativos e fazer mais do que apenas apoiar os protestos, se ajoelharem no momento do 

hino nacional ou usarem camisas em apoio ao movimento. Sendo assim, inicialmente 

atletas da NBA e da Women's National Basketball Association (WNBA), liga feminina 

de basquete norte-americana, escreveram uma carta pressionando as suas respectivas 

ligas para que elas se manifestassem a respeito da discriminação racial e tomassem 

algum partido, uma vez que os seus principais astros são negros. Em um trecho dessa 

carta, um coletivo de atletas se manifesta a respeito de não serem apenas produtos de 

um espetáculo:  

[...] Somos uma comunidade oprimida que tem sido sistematicamente alvo 
por mais de 500 anos. Usados pela nossa propriedade intelectual e talento 
e, ainda assim, sendo mortos por aqueles que, supostamente, deveriam nos 
'proteger e servir'. [...] Isso não é sobre um jogador, atletas ou 
entretenimento. É sobre nosso grupo de homens e mulheres fortes e unidos 
por mudança. Temos nossos respectivos campos de atuação, mas não vamos 
nos calar e jogar para tirar o foco sobre tudo que esse sistema tem sido: uso 

e abuso.[...]10. (CARVALHO, Brunno; MESQUITA, Patrick. UOL, p. 2, 
2020)  

A partir dessa declaração, os atletas demonstraram todo seu repúdio contra o 

racismo estrutural e a violência policial, abrangendo o âmbito esportivo ao 

pressionarem as ligas para que elas também pudessem respaldar toda a causa. Toda 

essa movimentação causou efeito, pois a NBA se pronunciou dizendo que estava unida 

 
10 Nota extraída do site: https://www.uol.com.br/esporte/reportagens-especiais/nba-racismo/#page2. 

Acesso em: 23/11/2021.  
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na causa dos jogadores e sociedade, assim, promoveriam ações coletivas com eles.  

Esse primeiro passo deu início a um marco que começaria a aumentar em 2020, 

graças ao movimento BLM. Porém o estopim que marcou de vez a luta antirracista dos 

atletas no esporte foi o que ficou conhecido como “Boicotes da NBA”, pelos quais os 

atletas do Milwaukee Bucks decidiram boicotar a partida de playoffs contra o Orlando 

Magic, ou seja, os atletas em comum acordo optaram por não entrar em quadra após a 

morte de Jacob Blake, que foi alvejado por 7 tiros nas costas por um policial, no estado 

de Wisconsin. Com essa decisão, Milwaukee perderia por W.O, entretanto os atletas 

de Orlando também decidiram não disputar a partida, e, assim, a solução da NBA foi 

cancelar e adiar o jogo. Esse boicote dos atletas reforça que eles não estão alheios aos 

problemas da sociedade e ao racismo estrutural dos EUA. Após essa manifestação, os 

outros jogos que aconteceriam também sofreram boicotes por partes dos atletas, 

gerando uma grande repercussão midiática, demonstrando o engajamento na causa 

antirracista dos atletas e que estavam dispostos a evidenciar que o racismo é um 

problema atual e não dá mais para se calar, pois vidas negras importam. 

 Esse boicote acabou influenciando outros atletas de outras modalidades, como 

nos casos da Major League Baseball (MLB), que teve cinco jogos adiados devido à 

decisão dos atletas de abandonar a partida como protesto; a liga de futebol dos EUA 

não ficou de fora, a Major League Soccer (MLS), já que os atletas entraram em campo 

com camisas estampadas com “Black Lives Matter”, porém não disputaram a partida. 

Outro esporte tomado por essa atitude dos atletas foi o tênis. A atleta Naomi Osaka se 

recusou a participar das semifinais do torneio de Masters 1000, em Cincinnati, 

obrigando a organização a remarcar a partida, Naomi declarou: "Antes de ser uma 

atleta, eu sou uma mulher negra. E como uma mulher negra eu sinto que há questões 

muito mais importantes que precisam de atenção imediata, ao invés de me ver jogando 

tênis" (AFP. Estado de Minas, 2020). Esses jogadores e seus posicionamentos 

reforçam a ideia de como é necessário discutir sobre o racismo, que ele existe e nenhum 

negro deve se calar, já que esses posicionamentos podem inflamar toda uma geração a 

debater e combater o racismo.  

Todas essas manifestações criaram o efeito necessário na comunidade 

esportiva, atingindo o esporte mais popular do mundo, o futebol, no qual uma atitude 
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da maioria dos jogadores da Premier League, campeonato da Inglaterra e considerado 

o principal campeonato nacional do mundo: decidiram que antes do início das partidas, 

em um ato antirracista, todos iriam se ajoelhar. A liga demonstrou apoio e 

posteriormente exigiu que nas camisas dos jogadores e árbitros estivesse escrito em 

uma das mangas “No Room For Racism” (Não há lugar para o racismo).  

Pode-se ainda relatar outra atitude que marcou o cenário do futebol, 

demonstrando que a luta contra a injúria racial está cada vez mais presente no meio 

esportivo. Esta aconteceu no jogo entre Paris Saint Germain (França), do atleta 

brasileiro Neymar, e Istanbul Basaksehir (Turquia) válida pela fase de grupos da 

UEFA Champions League, torneio europeu entre clubes mais importante do mundo. 

Tudo começou após um cartão amarelo direcionado a um jogador do Istanbul, o que 

ocasionou uma revolta dos jogadores e da comissão técnica que estava próxima ao 

gramado. Nesse momento, o quarto árbitro da partida, Sebastian Coltescu, relatou ao 

árbitro principal para punir um membro da comissão do time turco, o camaronês Pierre 

Webó, entretanto o problema foi a forma com que o quarto árbitro se referiu a Webó, 

dizendo: “Aquele preto ali. Vá lá e verifique quem é. Aquele preto ali. Não dá para 

agir assim”11. Webó recebeu o cartão vermelho, mas ouviu as palavras do quarto 

árbitro e foi contestar o porquê de se referir a ele não apenas como um membro da 

comissão técnica, mas sim como “aquele preto”. Dessa maneira, outros jogadores do 

Istanbul foram contestar a fala racista do quarto árbitro e até mesmo os jogadores do 

time francês se envolveram, e, depois de um tempo, os jogadores de ambos os times, 

puxados por Demba Ba, do Istanbul, Neymar e Mbappé, do Paris, decidiram abandonar 

a partida. Um ato marcante para o futebol e que coloca mais uma frente na luta contra 

o preconceito, demonstrando que basta de racismo e de impunidade nos esportes.  

Por fim, é necessário afirmar que outros esportistas também têm demonstrado 

seu apoio à luta contra o racismo institucional e individual que existe na sociedade, e 

essa revolta demonstra o quão cansados todos estão de esconder ou fingir que o racismo 

 
11 https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/liga-dos-campeoes/noticia/jogadores-do-

p sg-e-istanbul-basaksehir-deixam-jogo-apos-suposto-caso-de-racismo.ghtml. Acesso em: 

24/11/2021. Declaração extraída do site: https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/liga-

dos-campeoes/noticia/jogadores-do-p sg-e-istanbul-basaksehir-deixam-jogo-apos-suposto-

caso-de-racismo.ghtml. Acesso em: 24/11/2021.  
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é passado. É preciso discutir sobre as vidas negras e como o movimento diz, as vidas 

negras são importantes. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo da construção deste texto, pudemos acompanhar todo genocídio 

praticado contra o povo negro, compreendemos uma parte da origem da escravidão 

africana, como eles foram trazidos para as Américas, principalmente no Brasil, além 

de relatar toda opressão e exposição desumana que sofreram desde sua saída da África 

até a chegada no Novo Mundo. Suas formas de resistência por meio dos quilombos 

mostraram, desde outrora, que suas vidas importavam, até sua contínua luta para serem 

aceitos e tratados igualmente no cotidiano e no esporte, terminando com sua revolta 

contra a injúria racial e o grito dos negros contra o fim da impunidade para crimes de 

racismo.  

Toda essa construção é um entendimento provisório, pautado no objetivo do 

presente estudo, por meio da identificação, descrição e da compreensão do racismo 

presente na sociedade desde o início da escravidão do povo africano e que permanece 

enraizado até os dias de hoje. E a partir desse racismo, criado no período de quase 400 

anos de escravidão, identifica-se a luta dos negros para adentrar no meio esportivo e a 

busca por igualdade, e, assim, transpassar as resistências elitistas existentes no esporte 

e demonstrar que os atletas negros conseguem ser grandes astros, inspirações para as 

pessoas e, principalmente, que sua capacidade era igual a qualquer outra. 

Por fim, após consolidação dos negros nos meios esportivos, podemos 

identificar o racismo institucional e individual ainda presente, porém criou-se, durante 

um período, a ideia de que o racismo era algo do passado e de que as lutas se 

minimizaram. Entretanto identificamos, nos últimos anos, uma resistência dos negros 

após o movimento BLM, evidenciando que o racismo existe e que deve ser combatido. 

Dessa maneira, manifestações antirracistas e medidas para que as instituições se 

expressem, não aceitando mais atos de injúria racial, cresceram. 

Dessa forma, fica indiscutível a importância de abordar o tema, para que a luta 

cresça e todos entendam a necessidade em denunciar e falar sobre, pois só assim 

chegaremos a dias melhores. E nós, como professores de Educação Física, devemos 
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entender o papel do esporte como um todo não apenas como uma prática, pois a partir 

do momento que ele possui relações com a sociedade e trata de emoções sua prática 

não é o único fator a ser considerado relevante. Sendo assim, abordar esses assuntos 

em nossas aulas, para que futuros alunos tenha uma visão ampla do mundo e vejam a 

importância em ser antirracistas. 

Portanto, este TCC destacou a importância em conhecer e entender que o 

racismo, infelizmente, está fortemente presente na sociedade atual, atingindo o meio 

esportivo e outras áreas. Em contrapartida, fica evidente a força dessa geração de 

esportistas, demonstrando que é necessário um basta ao racismo e a luta antirracista 

segue cada vez mais viva, porque vidas negras importam.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

BALBINO, Giovane Silva; RODRIGUES, Lucas Inácio. O esporte na luta contra o 
racismo: o uso de fotografias em sala de aula. In: XVII ENCONTRO REGIONAL 
DE HISTÓRIA DA ANPUH/PR, 11, 2020, Paraná. Anais eletrônicos. Paraná: 
Universidade Estadual de Maringá. Disponível em: 
https://www.encontro2020.pr.anpuh.org/resources/anais/24/anpuh-pr-
erh2020/1610126079_ARQUIVO_62482823a2897ce310f5d01be28bd0d2.pdf.  
Acesso em: 23 de jun. 2022.  

BOICOTE histórico da NBA e outros esportes nos EUA contra o racismo. 
Estado de Minas, 27 ago. 2020. Disponível em: 
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/08/27/interna_inter
nacional,1179929/boicote-historico-da-nba-e-outros-esportes-nos-eua-
contra-o-racismo.shtml.  Acesso em: 23 nov. 2021.  

BRUSQUE diz que Celsinho, vítima de racismo, fez falsa imputação de crime e 
cita "oportunismo", GE Globo, 29 ago. 2021. Disponível em: 
https://ge.globo.com/sc/futebol/times/brusque/noticia/brusque-diz-que-celsinho-
vitima-de-racismo-fez-falsa-imputacao-de-crime.ghtml. Acesso em: 19 nov. 2021.  

CERQUEIRA, Daniel (ORG.) et al. Atlas da violência 2021. São Paulo: Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, 2021. Atlas. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/5141-
atlasdaviolencia2021completo.pdf.  Acesso em: 30 nov. 2021.  

CALDAS, Waldenyr. Aspectos Sociopolíticos do Futebol Brasileiro. Revista USP, 
[S. l.], n. 22, p. 40-49, 1994.  

CARVALHO, Bruno; MESQUITA, Patrick. Igualdade acima do show, Nome do 

site, 20 jul. 2020. Disponível em: https://www.uol.com.br/esporte/reportagens-
especiais/nba-racismo/#cover. Acesso em: 23 nov. 2021.  

https://www.encontro2020.pr.anpuh.org/resources/anais/24/anpuh-pr-erh2020/1610126079_ARQUIVO_62482823a2897ce310f5d01be28bd0d2.pdf
https://www.encontro2020.pr.anpuh.org/resources/anais/24/anpuh-pr-erh2020/1610126079_ARQUIVO_62482823a2897ce310f5d01be28bd0d2.pdf
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/08/27/interna_internacional,1179929/boicote-historico-da-nba-e-outros-esportes-nos-eua-contra-o-racismo.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/08/27/interna_internacional,1179929/boicote-historico-da-nba-e-outros-esportes-nos-eua-contra-o-racismo.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/08/27/interna_internacional,1179929/boicote-historico-da-nba-e-outros-esportes-nos-eua-contra-o-racismo.shtml
https://ge.globo.com/sc/futebol/times/brusque/noticia/brusque-diz-que-celsinho-vitima-de-racismo-fez-falsa-imputacao-de-crime.ghtml
https://ge.globo.com/sc/futebol/times/brusque/noticia/brusque-diz-que-celsinho-vitima-de-racismo-fez-falsa-imputacao-de-crime.ghtml
https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/5141-atlasdaviolencia2021completo.pdf
https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/5141-atlasdaviolencia2021completo.pdf
https://www.uol.com.br/esporte/reportagens-especiais/nba-racismo/#cover.
https://www.uol.com.br/esporte/reportagens-especiais/nba-racismo/#cover.


36 

 

DAOLIO, Jocimar. As Contradições do Futebol Brasileiro. Lecturas: Educação 
Física y Deportes, Buenos Aires, Nº 10, Año 3, p. 1-9, maio de 1998.  

GOMES, Laurentino. Escravidão: do primeiro leilão de cativos em Portugal até a 
morte de Zumbi dos Palmares. 1. ed. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2019.  

GUARINELLO, Norberto Luiz. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 26, 
nº 52, p. 227-246, dez. 2006. 

HISTÓRICO. Netvasco. Disponível em: 
https://netvasco.com.br/historia/historico/.  Acesso em: 7 out. 2021. 

JOGADORES do PSG e Istanbul Basaksehir deixam jogo após acusação de racismo. 
GE Globo, 8 dez. 2020. Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/futebol-
internacional/liga-dos-campeoes/noticia/jogadores-do-psg-e-istanbul-basaksehir-
deixam-jogo-apos-suposto-caso-de-racismo.ghtml.  Acesso em: 24 nov. 2021.  

LIMA, Miguel. A Trajetória do Negro no Brasil e a Importância da Cultura Afro. 

[20--]. 25 f. Monografia - [s.n], [S.1.], 2010.  

 
MARQUESE, Rafael de Bivar. A Dinâmica da Escravidão no Brasil: resistência, 
tráfico negreiro e alforrias, séculos XVII a XIX. Novos Estudos, São Paulo, n. 74, p. 
107-132, 2006.  

MEDEIROS, Carlos Henrique; KAUARK, Fabiana da Silva; MANHÃES, Fernanda 
Castro. Metodologia da Pesquisa: um guia prático. 1. ed. Bahia: Via Litterarum 
Editora, 2010.  

MOURA, Isabella Vieira de. Para morrer basta estar vivo, ou ser negro: análise 
do valor político da vida negra à luz da necropolítica e a reação do Movimento 
Black Lives Matter. 2019. 34 f. Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia. 

PACHECO, Célia Maria de Freitas. Origens e transformações da Escravidão na 
África: como o negro foi transformado em sinônimo de escravo.  In: PARANÁ. 
Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Educação. O professor PDE 
e os desafios da escola pública paranaense: produção didático-pedagógica, 2008. 
Curitiba: SEED/PR., 2011. V.2. (Cadernos PDE). Disponível em: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1399-6.pdf. Acesso em: 
17 jun. 2021.  

PINSKY, Jaime. A Escravidão no Brasil. 21. ed. São Paulo: Contexto, 2015.  

PIRES, Breiller. Condenados pelo Maracanazo, absolvidos pela história. Nome 
do site, 16 jul. 2020. Disponível em: https://brasil.elpais.com/esportes/2020-07-
16/condenados-pelo-maracanazo-absolvidos-pela-historia.html. Acesso em: 05 jun. 
2021.  

TAYLOR, Keeanga-Yamahtta. O surgimento do movimento 

#vidasnegrasimportam. Lutas Sociais, São Paulo, v.22 n.40, p.108-123, jan./jun. 
2018.  

THOMPSON, John B. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era 
dos meios de comunicação de massa. 9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.  

https://netvasco.com.br/historia/historico/
https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/liga-dos-campeoes/noticia/jogadores-do-psg-e-istanbul-basaksehir-deixam-jogo-apos-suposto-caso-de-racismo.ghtml
https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/liga-dos-campeoes/noticia/jogadores-do-psg-e-istanbul-basaksehir-deixam-jogo-apos-suposto-caso-de-racismo.ghtml
https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/liga-dos-campeoes/noticia/jogadores-do-psg-e-istanbul-basaksehir-deixam-jogo-apos-suposto-caso-de-racismo.ghtml
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1399-6.pdf
https://brasil.elpais.com/esportes/2020-07-16/condenados-pelo-maracanazo-absolvidos-pela-historia.html
https://brasil.elpais.com/esportes/2020-07-16/condenados-pelo-maracanazo-absolvidos-pela-historia.html


37 

 

TRIVIÑOS, A. N. S. Metodologia da pesquisa - ação. 2. ed. São Paulo: Cortez, 
1986. 


