
Protagonismo no combate ao 

racismo no futebol 
Há 120 anos a Associação Atlética Ponte Preta já despontava com seu 

protagonismo no combate ao racismo, além de ter sido o primeiro time de 

futebol oficial a ter um registro, foi a primeira agremiação a colocar em campo 

um jogador Negro, apenas doze anos após a abolição da escravatura. Àquela 

época, o esporte criado por ingleses ainda era extremamente elitizado no 

mundo e no Brasil, sem dar a chance dos menos favorecidos de jogarem.  

A Ponte Preta se mantem mais moderna do que nunca, em 2020 é o único time 

das séries A e B do futebol brasileiro a ter um presidente negro, Sebastião 

Arcanjo, que usou a diversidade como um dos critérios para escolha de seus 

diretores, dando voz aos menos ouvidos.  Continuando assim o pioneirismo do 

Clube. 

 Desde aquele jogo em 1900 quando colocou em campo o Miguel do Carmo, o 

“Migué do Carmo”, o primeiro atleta negro e dirigente da Ponte Preta, o mundo 

passou a ver e aceitar “o diferente” de outra forma e hoje grande parte dos 

jogadores são afrodescendentes. Mas, ao contrário do que se imagina, mesmo 

com tantas conquistas esportivas o atleta negro ainda sofre as mais diversas 

formas de discriminação e, diariamente temos um profissional do esporte 

agredido verbalmente pela cor da sua pele. Episódios se repetem agressões 

verbais contra jogadores, equipe técnica, juízes e comentaristas, atletas de 

outras modalidades dentro e fora do Brasil sofrem o preconceito diariamente.  

Imagine, apenas por um momento, se a Ponte Preta não tivesse aberto as 

portas ao Miguel do Carmo e o futebol tivesse seguido a linha elitizada, apenas 

com e para brancos, talvez nunca tivéssemos visto talentos em campo como 

Pelé, Leônidas Silveira, Junior, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Vampeta, 

Neymar, Daniel Alves, Aranha entre tantos outros que fizeram com que o 

mundo olhasse para nosso País com admiração por nossos talentos.  

 Hoje, graças a esse protagonismo da Ponte Preta no combate ao racismo e 

intolerância racial o Movimento AR, concede o Selo com sua logomarca a ser 

aplicada na camisa alvinegra como um reconhecimento de que esta é a 

primeira democracia racial no esporte brasileiro.  

Um reconhecimento justo e merecido a uma agremiação que teve a coragem e 

o pioneirismo de colocar em campo um negro, usar como símbolo de seu time 

a Macaca (destacada como uma forma pejorativa pelos adversários ao se 

referirem ao time). Atitudes como estas precisam e devem ser reverenciadas e 

homenageadas não somente pelo Movimento AR, mas por toda sociedade. 



 

Todos que nasceram e vivem em Campinas, independente do time de coração, 

tem motivos para se orgulhar por carregar essa bandeira, esse pioneirismo de 

ser a cidade que, logo após o fim da escravidão não teve vergonha de quebrar 

tabus e colocar um jogador negro em campo. Afinal, a população do nosso 

Brasil é composta de 54% de negros ou pardos.  

Escolhemos entregar esse selo em Novembro, um mês que marca ainda mais 

a luta de uma raça, mês em que lembramos a morte de Zumbi dos Palmares - 

um herói nacional no combate ao racismo, assassinado há mais de 320 anos. 

Novembro é quando intensificamos todas as ações de combate à intolerância 

racial e realização de ações afirmativas e políticas públicas.    

Reflita um pouco sobre suas ações cotidianas, sobre as piadas que ouve desde 

a mais tenra idade e repete, repense o significado das coisas que ensina a 

seus filhos e netos. Leia e conheça mais sobre a história e trajetória e 

contribuições do negro no brasil. 

O Movimento AR combate o racismo e a intolerância racial. Defendemos que 

todos tenham direitos às oportunidades, à memória e tratamento igualitário 

independentemente de sua raça ou cor da sua pele ou raça. 

Seja, em seu bairro, um protagonista da mudança como a Ponte Preta. Oriente 

conscientize seus filhos e familiares sobre os danos, agressões e prejuízos 

produzidos pelo racismo e a discriminação. Seja o primeiro comerciante de sua 

rua a contratar um negro, adquira produtos e serviços de profissionais negros, 

valorize a cultura negra, saiba mais sobre a história do negro. Conheça e 

valorize seus amigos e todas as pessoas negras que conhece.  Seja parte da 

mudança, cada indivíduo é uma parte importante nesse desafio. Só depende 

de você, de cada um de nós. 
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