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Links com vídeos para análise do trabalho 

1. https://globoplay.globo.com/v/8199236/ 

2. https://youtu.be/ETdOP7pajJ0 

Questões  

1) Quem foi Leônidas da Silva? Qual seu papel no processo de aceitação do negro no 

futebol brasileiro? 

2) Racismo, discriminação e preconceito referem-se exatamente a mesma coisa? Defina-

os.  

3) O profissionalismo no futebol, mesmo sendo importante para inserção do negro no 

esporte e na sociedade ainda foi formalizado sobre um caráter de preconceito. 

Explique. 

4) A escravidão no Brasil durou por 300 anos, mesmo sendo um dos países onde a 

escravização do negro se estendeu por mais tempo, a nível mundial o preconceito 

racial esteve e está presente em todo o mundo. Pesquise e relate dois exemplos onde 

atletas vivenciaram esses momentos em suas carreiras, identifique um exemplo 

nacional e um internacional. Como esse aleta se comportou ao sofrer a agressão? 

Procure relatos que descreva o episodio e qual o sentimento desse personagem 

mediante o fato.  

5) O racismo é presente na sociedade, e mesmo tendo quebrado diversas barreiras ao 

longo de sua construção histórica, no futebol não é incomum relatos e noticias de 

situações que ainda são vivenciadas por atletas. Quais atitudes devem ser tomadas 

com intuito de eliminar essa triste realidade ainda presente nos dias de hoje? 

6) Qual a importância de grandes nomes do meio esportivo apoiarem e manifestarem 

suas opiniões nas discussões e situações relacionadas ao racismo?     

7) O processo de escravização do negro é uma mancha na historia brasileira! Quanto a 

isso se é dado grande destaque como ferramenta de conhecimento, porém quanto à 

cultura que foi trazida pelo povo africano e que constitui a formação e expressão do 

povo brasileiro, essa recebe o mesmo destaque? Como essa ferramenta educacional 

poderia contribuir no combate ao racismo? 

 

 

https://globoplay.globo.com/v/8199236/
https://youtu.be/ETdOP7pajJ0


Links para analise complementar  

Os links com material complementar fazem parte do conteúdo integral do documentário da 

emissora HBO “O Negro no Futebol Brasileiro”.  

“As histórias do futebol e do Brasil se misturam na produção, baseada no livro “O Negro no 

Futebol Brasileiro”, de Mário Filho. Cláudio Adão, Júnior, Romário e Adriano estão entre os 

atletas entrevistados para a série, que também traz depoimentos de personalidades como 

Gilberto Gil e Haroldo Costa. Além de abordar temas como o racismo, ainda hoje encontrado 

nos estádios do mundo, O Negro no Futebol Brasileiro apresenta um grande mosaico sobre o 

esporte no País e no exterior.” 

 (Gazeta Esportiva).  

 

Episódio 2  (https://www.youtube.com/watch?v=VVpjuaShwO4) 

Episódio  3 (https://www.youtube.com/watch?v=5vEMOd9M4to) 

Episódio 4 (https://www.youtube.com/watch?v=0SEU5fBbBmI) 

 

As questões devem ser respondidas e digitadas em documento do Word, com nome 

e turma no cabeçalho e encaminhadas para o e-mail 

“educacaofisicacolegioequipe@gmail.com” 
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