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Resumo: O crescimento das modalidades esportivas em âmbito mundial tem 

feito que muitos indivíduos de diferentes raças, classes sociais e nacionalidades 

se relacionem em uma mesma esfera. Diante disso, visando relatar a experiência 

da prática como componente curricular da disciplina base didático- 

metodológicas aplicadas a Educação Física, o que impulsionou a realização 

deste projeto foi a importância de se debater o preconceito racial no esporte 

dentro do espaço institucional formal, para que através disso os alunos possam 

conhecer a trajetória do racismo no esporte e suas raízes históricas, além disso, 

possibilitando que eles entendam a grande importância de se conscientizarem e 

combaterem o racismo não só no esporte mais em seu convívio social. Em que 

tivemos como objetivo norteador evidenciar a trajetória do racismo no esporte ao 

longo do tempo. O presente projeto foi realizado na Escola governador Adauto 

Bezerra - EEMTI na cidade do Crato – CE com uma turma do 1º ano do ensino 

médio, além dos alunos a professora de educação física estava presente. A 

mesa redonda foi iniciada com os alunos fazendo um círculo na sala de aula, 

posteriormente dando sequência, foi usado slides para a melhoria da 

compreensão dos alunos sobre a abordagem do nosso tema Racismo no 

Esporte. Diante disso, foi apresentado inicialmente a caracterização do que era 

o racismo e como ele surgiu na sociedade. Posteriormente foi exposto para eles, 

como se deu a inserção dos negros em algumas modalidades esportivas como 

o futebol, o atletismo, o basquete e o beisebol, apresentando a evolução, as 

raízes históricas e também levantando uma discussão sobre os principais atos 

raciais ocorridos no meio esportivo, além disso para finalizar foi apresentado 

alguns relatos de atletas reconhecidos mundialmente que sofreram preconceito 

racial. Ao decorrer da apresentação deixamos aberto para perguntas e 

exposições de opiniões que surgiram nos alunos sobre a mesa temática 

apresentada, porem eles optaram por fazer só no final, sendo assim eles 

relataram que foi possível perceber que o atletismo é uma das modalidades que 

mais se tem a presença dos negros se comparado com outros esportes, e que 

realmente era difícil se deparar com atletas brancos se destacando nessa 
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modalidade. Através deste projeto, podemos concluir que a temática era de 

grande importância para todos os alunos, por que eles mesmos relataram que 

não só no esporte ocorre esse preconceito, mas também no meio social. 
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