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RESUMO:
O racismo no Futebol é algo cada vez mais frequente, tanto no Brasil quanto no mundo.
Cada vez mais é possível perceber acontecimentos racistas dentro e fora dos estádios.
Em contrapartida, também há uma conscientização mundial, tal como o movimento “Black
Lives Matter”. Como já disse Taison, jogador brasileiro que joga pelo Shakhtar Donetsk da
Ucrânia, após sofrer racismo em pleno estádio em 2019: “Não basta não ser racista.
Temos que ser antirracistas!” Nesse sentido, o racismo está enraizado no futebol. No
Brasil, como na maioria dos países, quando o futebol começou a se difundir pelo mundo
era apenas um jogo de elite, por mais que, informalmente negros jogavam à beira de
praias, como forma de passatempo. Então seria possível estudar a origem do racismo no
Futebol, associar esse racismo com a violência existente no Futebol e refletir sobre como
amenizar essa exclusão? A fim de cumprir os objetivos da pesquisa, primeiramente será
feito uma pesquisa bibliográfica sobre os primeiros negros no Futebol, compreendo os
motivos pelos quais eles foram aceitos, quais os primeiros times à aceitarem pessoas
negras, os principais jogadores e os com mais representatividade dentro do esporte.
Relacionando assim o contexto sócio histórico da época. Após isso, busca-se refletir sobre
o racismo existente no Futebol até os dias de hoje, refletindo sobre sua origem e as
causas dessa perpetuação dentro e fora do campo. Em um terceiro momento, busca-se
criar propostas de intervenção para informar e conscientizar a população, para que os
casos de racismo dentro do esporte, em todas as modalidades, sejam extintos.
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INTRODUÇÃO
O racismo no Futebol é algo que vem ganhando cada vez mais mídia, tanto no

Brasil quanto no mundo. Cada vez mais vemos acontecimentos racistas dentro e fora dos

estádios e mortes causadas por policiais “acharem” que eram bandidos. Em contrapartida,

vemos também uma conscientização mundial, tal como o movimento Black Lives Matter.

Como já disse Taison, jogador brasileiro que joga pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, após

sofrer racismo em pleno estádio em 2019: “Não basta não ser racista. Temos que ser

antirracistas!” Para uma compreensão desse racismo enraizado mundialmente, é preciso

analisar a história dos negros no Futebol e a própria origem do Futebol elitizado.

Inicialmente, apenas a elite podia jogar, pois não era permitido a remuneração de

jogadores, e, já que, os mais pobres não podiam simplesmente largar seus trabalhos para

jogar bola e não receberem dinheiro, o futebol era elitizado. A saída encontrada pelos

donos de fábrica foi a seguinte: contratarem pessoas com vontade de jogar bola para

trabalhar em suas fábricas, porém em vez deles trabalharem, eles iriam jogar futebol e

continuar recebendo. Esses jogadores eram chamados de funcionários-fantasma, por não

trabalharem nas fábricas e receberem os salários mesmo assim.(ROSSI e JÚNIOR, 2014)

Foi assim que surgiram os primeiros craques do futebol brasileiro. Leônidas da

Silva, o famoso “Diamante Negro” recebia o pagamento por meio do jogo do bicho, jogo

bem popular no Rio de Janeiro.

Alguns clubes começaram a perceber que não valia a pena deixar jogadores bons,

fortes e com vontade de jogar bola fora dos gramados apenas por uma ideologia

antiquada. Já outros clubes, foram fundados com o intuito de lutar por esta causa. Foi o

caso da Ponte Preta, cujo um dos fundadores, Miguel do Carmo, é considerado o primeiro

jogador negro no futebol brasileiro. A Ponte tem como apelido “Macaca”, apelido pejorativo

que acabou caindo no gosto dos torcedores.Inclusive seu mascote é um gorila, ou melhor,

seus mascotes. A Ponte tem uma família de gorilas e macacos. Outro clube que não é

lembrado é o Euterpe Football Club. O Euterpe foi o primeiro clube brasileiro a jogar um

campeonato estadual com um elenco inteiro de negros. Infelizmente o clube fundado em

1919 foi extinto na década de 30. Apenas com o novo valor que a miscigenação ganhou a

partir da década de 20 que os negros começaram a ser aceitos no Futebol.

OBJETIVO
Objetivo geral: Analisar, compreender e refletir o racismo no Futebol.



Objetivos específicos:

- Estudar a origem do racismo no futebol e o por que de estar enraizado.

- Associar esse racismo com a violência existente no Futebol.

- Refletir sobre essa exclusão racial ainda existente.

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA
Até hoje em pleno século XXI o Racismo é ainda muito recorrente tanto no mundo

quanto no Brasil. Podemos até dizer que o racismo está enraizado no futebol. No Brasil,

como na maioria dos países, quando o futebol começou a se difundir pelo mundo era

apenas um jogo de elite, por mais que, informalmente negros jogavam à beira de praias,

como forma de passatempo. Este projeto se justifica devido a presença ainda constante

de casos de racismo dentro do Futebol e este preconceito não pode ser tolerado. Então

seria possível estudar a origem do racismo no Futebol, associar esse racismo com a

violência existente no Futebol e refletir sobre como amenizar essa exclusão?

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia)
Esta é uma pesquisa bibliográfica, portanto, faz uso de sites, livros e artigos para

fundamentar seu texto. A fim de cumprir os objetivos da pesquisa, primeiramente será

feito uma pesquisa bibliográfica sobre os primeiros negros no Futebol, compreendo os

motivos pelos quais eles foram aceitos, quais os primeiros times à aceitarem pessoas

negras, os principais jogadores e os com mais representatividade dentro do esporte.

Relacionando assim o contexto sócio histórico da época. Após isso, busca-se refletir sobre

o racismo existente no Futebol até os dias de hoje, refletindo sobre sua origem e as

causas dessa perpetuação dentro e fora das quatro linhas. Em um terceiro momento,

busca-se criar propostas de intervenção para informar e conscientizar a população, para

que os casos de racismo dentro do esporte, em todas as modalidades, sejam extintos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Uma das principais causas dos negros começarem a serem aceitos no Futebol foi o novo

valor que a miscigenação ganhou a partir de 1920, a miscigenação não era mais vista

como causa de problemas e passou a ser vista como a singularidade que enriquecia o

Brasil. Além disso, os técnicos e cartolas ficavam com problemas, pois um monte de



jogadores com habilidade, porte físico e vontade de jogar bola ficavam de fora. Não

demorou para os dirigentes perceberem que não valia a pena deixar uma seleção de

jogadores bons de fora dos gramados por uma ideologia antiquada. Então outro problema

veio: as regras da época não permitiam que os jogadores fossem renumerados e os

negros não tinham condição de largar seus trabalhos para jogar Futebol e não serem

pagos, eles não nasceram em um berço de ouro.

A solução que os dirigentes encontraram foi arranjar patrocinadores que torciam para seus

times e empregarem os jogadores que eram bons de bola. Esses jogadores eram

chamados de funcionários-fantasma, por não comparecerem no trabalho e ainda

receberem o dinheiro. Ou seja, basicamente os negros só foram aceitos a partir de 1920 e

eles foram o principal fator da profissionalização do Futebol. (ROSSI e JÚNIOR, 2014)

Existem vários casos famosos de racismo no futebol, então foram separados 4 casos,

desde 1950 até atualmente.

1-Durante o Apartheid, o futebol na África do Sul não teve a participação de atletas

negros. Em meados da década de 1950, a SAFA (Associação Sul Africana) impediu

qualquer tentativa de inscrever tais jogadores, motivo pelo qual a FIFA suspendeu o país

em 1961. 2 anos depois, a Associação liberou a presença de negros em clubes de futebol,

porém em 1964 a proibição foi novamente sancionada, obrigando a FIFA a banir a África

do Sul de qualquer competição sancionada pela entidade. Em 1991, a Associação de

Futebol do país foi readmitida, sem restrição entre as etnias.

Imagem 1: Steve Mokone, ex-jogador de futebol sul africano e que lutou pelo movimento antiapartheid.

Fonte:https://trivela.com.br/africa/o-craque-sul-africano-que-foi-preso-politico-mas-teve-sua-luta-antiaparthei
d-oculta-pelo-medo/

2-Em abril de 2005, o atacante brasileiro Grafite, então no São Paulo, foi chamado pelo

argentino Leandro Desábato, então no Quilmes, de "macaco". Desábato ficou detido por

40 horas, e ao deixar a delegacia, foi extraditado.



Imagem 2: Grafite, jogador do São Paulo em 2005 a direita da imagem, Desábato, jogador argentino o qual

insultou racialmente o atacante do time paulista.

Fonte:https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/6850317/prisao-de-zagueiro-argentino-por-racismo-contra-

grafite-completa-15-anos-relembre

3-Durante um jogo da Libertadores, em 2014, o volante Tinga, na época atuando pelo

Cruzeiro, foi vítima de racismo durante uma partida contra o Real Garcilaso, do Peru. A

torcida peruana hostilizou o jogador ao imitar sons de macaco quando ele tocava na bola.

Pelo site oficial do Cruzeiro, Tinga manifestou sua indignação com a postura da torcida do

Real Garcilaso. "Trocaria todos os meus títulos pelo fim do preconceito", desabafou Tinga.

Imagem 3: Tinga, volante do Cruzeiro em 2014
Fonte:https://www.gazetadopovo.com.br/esportes/futebol/trocaria-todos-meus-titulos-pelo-fim-do-preconceito

-desabafa-tinga-epw1yc9tw7lo6gfitfawkpzda/

4-Em dezembro de 2020, a partida entre Paris Saint-Germain e İstanbul Başakşehir, válida

pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, foi interrompida aos 14

minutos do primeiro tempo depois que o senegalês Demba Ba discutiu com o quarto

árbitro Sebastian Coltescu, acusando-o de ter feito ofensas racistas contra o camaronês

https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/6850317/prisao-de-zagueiro-argentino-por-racismo-contra-grafite-completa-15-anos-relembre
https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/6850317/prisao-de-zagueiro-argentino-por-racismo-contra-grafite-completa-15-anos-relembre
https://www.gazetadopovo.com.br/esportes/futebol/trocaria-todos-meus-titulos-pelo-fim-do-preconceito-desabafa-tinga-epw1yc9tw7lo6gfitfawkpzda/
https://www.gazetadopovo.com.br/esportes/futebol/trocaria-todos-meus-titulos-pelo-fim-do-preconceito-desabafa-tinga-epw1yc9tw7lo6gfitfawkpzda/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_dos_Campe%C3%B5es_da_UEFA_de_2020%E2%80%9321
https://pt.wikipedia.org/wiki/Demba_Ba


Pierre Webó, ex-atacante da Seleção Camaronesa e auxiliar-técnico do Başakşehir.

Neymar e Kylian Mbappe chegaram a confrontar com o árbitro principal, Ovidiu Hațegan, e

ameaçaram não continuar jogando se Colțescu permanecesse, e após alguns minutos de

paralisação, os jogadores das 2 equipes deixaram o gramado do Parc des Princes,

gerando repercussão internacional. O jogo foi reiniciado no dia seguinte, com um novo trio

de arbitragem, e o Paris Saint-Germain venceu por 5 a 1.

Imagem 4: Quarto árbitro o qual cometeu racismo à esquerda e Demba Ba a direita o qual sofreu racismo.

Fonte:https://flipboard.com/@sportbible/sportbible-cbj7edb0z/demba-ba-confronts-official-in-heated-exchang

e-over-alleged-racist-comment-in-ps/a-f-YGVeVCQz2ac3sybHMkBQ%3Aa%3A2619657938-829ce2a9a6%2

Fsportbible.com

Devido ao racismo enraizado, surge o ódio a certas etnias e consequentemente a

violência (verbal ou física) que é extravasada nos estádios. De acordo com DE PAULA

(2009), a prática esportiva e mesmo de torcida constitui em um momento de expansão das

pulsões primárias reprimidas pelo meio social cotidiano. É no coletivo da torcida que o

indivíduo encontra a oportunidade de extravasar seus sentimentos e instintos reprimidos

pela sociedade (apud AGOSTINO, 2002). Ou seja, muitas vezes o indivíduo se sente

reprimido pela sociedade e vê os estádios e os jogos de futebol como oportunidade de

transbordar suas emoções e sentimentos.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_Web%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Camaronesa_de_Futebol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neymar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ovidiu_Ha%C8%9Began
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parc_des_Princes


CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho tinha por objetivo refletir sobre a existência do racismo no futebol,

buscando compreender a sua origem e a perpetuação do preconceito até os dias de hoje.

Até o presente momento, pode-se concluir que os negros foram incluídos ao esporte na

década de 20, devido ao novo valor que a miscigenação ganhou. Ela não era mais vista

como a causa do atraso brasileiro e passou a ser reconhecida como a singularidade que

enriquecia o Brasil. Além disso, foi possível perceber que o racismo está atrelado à

violência existente nos estádios. Muitos casos de tumultos e brigas entre os torcedores,

têm como causa o preconceito e a ausência de respeito por determinadas etnias.

Este projeto ainda está em desenvolvimento e para o próximo ano objetiva-se

estudar e compreender a desigualdade de gênero presente no futebol, representada pela

diferença salarial e invisibilidade na mídia.
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