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 Relacionar informações e conhecimentos sobre esporte e diferenças de gênero e
de sexo às experiências do Se-Movimentar.

 Identificar formas de preconceito e evitar qualquer tipo de discriminação na
prática do esporte.



“Quando eu cheguei lá pra procurar 
um esporte tinha a opção de futebol, 
dança e judô. E na hora em que meu 

pai falou as três opções eu falei: 
‘quero fazer futebol”.

Mas, eu não pude fazer futebol porque 
não tinha pra menina, só tinha pra 

menino”.



Salário de Neymar é 269 vezes maior que o de Marta.



Mesmo com um grande desenvolvimento do gênero feminino em todos
os aspectos, existe ainda uma grande discriminação das mulheres no
âmbito esportivo, em que frequentemente as mulheres são excluídas
de diversos esportes que foram estigmatizados como “masculinos”.



Embora a representatividade dos 
negros nos esportes seja expressiva, 

os relatos sobre racismo ainda 
marcam e traumatizam. Muitas 

vezes, a discriminação é responsável 
por encurtar trajetórias de atletas 

talentosos. Em outros casos, as 
ofensas são encaradas como uma 

ferramenta propulsora.



Pretenso espaço de democracia, esporte ainda sofre com o racismo. Casos de
preconceito pelo mundo colocam em xeque caráter agregador das práticas
esportivas.
O racismo fere os direitos humanos, na medida em que discrimina a partir de

uma classificação. Como a tendência do ser humano é classificar tudo que
existe, atribuições de juízos de valores foram criadas e divididas em diferentes
categorias. Assim, em nome destes juízos “nos damos o direito de desprezar ou
hostilizar o outro”.



Responda

1. Você já presenciou alguma situação de preconceito no esporte? 
Qual foi a situação? Como você se sentiu? O que fazer para 
combater esse problema?



BONS ESTUDOS!
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