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“O esporte tem o poder de mudar o mundo. Ele tem o poder de unir as
pessoas de um jeito que poucas coisas conseguem”. (Nelson Mandela).
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INTRODUÇÃO
O Brasil foi considerado durante muitos anos como o país da “Democracia Racial”,
termo usado para descrever as relações raciais, considerando que a maioria dos
brasileiros não se via como promotores da discriminação. Entretanto o título que
muito demonstrava a harmonia entre a diversidade cultural de raças que nosso país
tem, foi desmitificado pela ONU (Organização das Nações Unidas), em setembro de
2014, através do seu relatório de desenvolvimento humano, que reuniu uma série de
indicadores sociais e econômicos. O estudo levantou dados em relação à renda, saúde
e educação, e em todos eles, os negros brasileiros estão em situação desfavorável em
relação aos brancos, definindo que no Brasil o “racismo é institucionalizado”.
O relatório que será apresentado pelo Observatório da Discriminação Racial no
Futebol corrobora com as informações apresentadas pela ONU, uma vez que identifica
o crescimento dos casos de racismo no futebol nacional.
É importante consignar que o racismo a que se refere o Observatório e que foi objeto
de pesquisa neste estudo, refere-se única e exclusivamente ao racismo sofrido por
negros, uma vez que é o tipo de racismo mais comum em nosso país, possivelmente
devido ao fato Brasil ter a maior população de negros fora do continente africano.
Registra-se, entretanto, que o Observatório não se limita apenas a monitorar os casos
de discriminação contra negros. Todavia, no Brasil, durante o período de coleta dos
dados para este relatório, não temos registro de outros tipos de racismo que
englobem nazismo, antissemitismo ou xenofobia.

METODOLOGIA
O Observatório da Discriminação Racial no Futebol utilizou a mídia nacional e
internacional para a coleta de dados. Todos os casos noticiados na imprensa foram
sistematizados nesta pesquisa. Estes números podem, portanto, ser apenas um
indicativo de um problema, ainda, mais amplo, afinal, grande número de casos não
são denunciados pelas vítimas ou pelos veículos de comunicação.
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Os resultados apresentados são referentes ao ano de 2014, ano que os casos de
racismo ganharam mais destaque por parte da imprensa, gerando assim um
encorajamento nas vítimas para denuncia dos incidentes. Infelizmente, a
discriminação racial é vista como infração relativamente menor, no mundo desportivo,
e, muitas vezes, é tratada sem a devida atenção ou completamente ignorada. Sendo
assim, o nível de compreensão do problema é baixo, o que resulta na repetição de
incidentes, na não punição dos envolvido, afinal, acredita-se que são casos isolados e
não um problema sistêmico.
Além dos casos de racismo ocorridos no futebol brasileiro o relatório vai apresentar os
incidentes sucedidos com atletas brasileiros no exterior. Também, serão apresentados
os casos ocorridos durante a Copa do Mundo do Brasil, com a peculiaridade que estes
incidentes contemplam racismo, nazismo, antissemitismo e homofobia. Entretanto na
análise final, serão avaliados apenas os casos que aconteceram no futebol brasileiro.

OBSERVATÓRIO
No cerne da sua criação o Observatório da Discriminação Racial no Futebol nasceu
com a proposta de utilizar a internet como ferramenta para divulgar, monitorar e
acompanhar os casos de intolerância racial no futebol brasileiro, assim como divulgar
as campanhas informativas e educacionais que visem erradicar essa praga que tanto
macula o esporte mais popular do país. Entretanto, com o passar do tempo, percebeuse a necessidade de compartilhar, também, os incidentes de discriminação que
acontecem em todo mundo, as campanhas e as boas práticas que se utilizam do
esporte para conscientizar e combater o racismo.
Na busca por atender as novas demandas o Observatório passou a produzir conteúdo
próprio, buscando captar e compartilhar o entendimento dos envolvidos com o
esporte (atletas, imprensa e entidades esportivas), sobre os casos de racismo. No
contato com os atores do futebol notamos a necessidade da realização de um fórum
para discussão sobre o crescente número de incidentes ocorridos no país e no Rio
Grande do Sul. Desta forma, em parceria com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF)
promovemos o I Seminário Sobre Racismo no Futebol: Fato – Causa – Consequência
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em setembro de 2014. O evento contou com a participação de representantes do
Movimento Negro, professores, atletas, ex-atletas, dirigentes esportivos, Ministério
Público e o público em geral.
Sendo assim, este relatório chega de forma inédita, com a intenção de publicar a
coleta dos dados auferidos durante o ano de 2014, no futebol brasileiro, a fim de
demonstrar que condutas preconceituosas e atitudes racistas representam um
retrocesso à democratização das relações sociais.

RECOMENDAÇÕES
O Observatório da Discriminação Racial no Futebol preparou uma série de
recomendações para as partes interessadas no Brasil:
1. Plano de Ação Nacional
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em conjuntos com as federações
regionais de futebol deve desenvolver uma cartilha com procedimentos que
devam ser adotados por atletas, clubes, árbitros e seus auxiliares no momento dos
incidentes de discriminação racial.
2. Clubes
Os clubes devem promover ações mais efetivas de combate a discriminação, que
incluam seus atletas profissionais, funcionários, torcedores e as categorias de base.
No que tange a punição, não devem apenas esperar, apenas, penalizações da
esfera pública, mas proibir de entrar no estádio e excluir de seus quadros sociais os
agressores.
3. Torcidas organizadas
Os clubes devem estimular seus torcedores e principalmente as torcidas
organizadas para que desenvolvam um maior número de ações sociais. Incluindo
as questões de intolerância racial.
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4. Denúncias
É necessário um trabalho de conscientização com os jogadores, árbitros e
torcedores para que denunciem os casos de discriminação, alertando e
identificando para as autoridades os agressores. Esse trabalho de conscientização
deve demonstrar a necessidade do registro formal da ocorrência junto aos órgãos
competentes, a fim de que haja punição criminal e/ou civil.
5. Governo Federal
O Governo Federal, através do Ministério do Esporte e da Secretária de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial (Seppir) deve desenvolver um plano de ação
nacional abrangente para lidar com a discriminação no futebol em todas as suas
formas. Deve ser uma prioridade programas educacionais para escolas que se
utilizam do esporte como uma ferramenta no combate a discriminação.

MONITORAMENTO: CASOS DE RACISMO
Os casos aqui apresentados estão separados em três tópicos:
1. Casos ocorridos com atletas ou juízes brasileiros em território nacional
(Ocorrências no Brasil);
2. Casos ocorridos com atletas brasileiros no exterior (Ocorrências no Exterior);
3. Casos ocorridos durante a Copa do Mundo no Brasil (Ocorrências na Copa).
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Ocorrências no Brasil:
22/02/2014: Atleta Lúcio
Campeonato Gaúcho (RS)
Fato: Goleiro Lucio do São Paulo-RS, diz que foi
chamado de "preto vagabundo" e "macaco"
por torcedores do Pelotas.
Como terminou: O torcedor (não identificado)
foi preso e proibido de entrar no estádio por
720 dias.

Fato: Lateral esquerdo Assis, do UberlândiaMG, acusa torcedor do Mamoré de racismo.
Como terminou: O torcedor foi identificado
pela polícia e preso.
30/03/2014: Atleta Paulão
Campeonato Gaúcho (RS)
Fato: Zagueiro Paulão, do Internacional, afirma
que torcedor gremista fez sons de macaco ao
final da partida para ele, em Gre-Nal realizado
na Arena do Grêmio.
Como terminou: Grêmio foi multado em R$ 80
mil. Recorreu e pena foi reduzida para
pagamento de R$ 15 mil.

02/03/2014: Atleta Dida
Campeonato Potiguar (RN)
Fato: Goleiro Dida, do América-RN, diz que foi
chamado de macaco por torcedores do
Alecrim.
Como terminou: Alecrim foi punido com a
perda de dois mandos de campo e multa de R$
20 mil.
05/03/2014: Arbitro Márcio Chagas
Campeonato Gaúcho (RS)
Fato: Árbitro Márcio Chagas encontra bananas
em seu carro depois do jogo entre Esportivo e
Veranópolis, pelo Gauchão.
Como terminou: Esportivo perdeu 9 pontos no
campeonato. Recorreu da pena e diminuiu para
3 pontos, acabando rebaixado.

10/04/2014: Atleta Marino
Copa do Brasil – Paraná (PR)
Fato: Volante Marino, do São Bernardo, afirma
ter sido chamado de macaco por torcedor do
Paraná.
Como terminou: Paraná foi multado em R$ 30
mil. Após recurso, pena foi reduzida para R$ 15
mil.
11/04/2014: Técnico Antônio Carlos
Campeonato Paulista (SP)
Fato: O técnico Antônio Carlos Buião, do
Vocem, ouviu cantos racistas da torcida do
clube de Birigui.
Como terminou: Bandeirante foi multado em
R$ 2 mil.
06/03/2014: Atleta Arouca
Campeonato Paulista (SP)
Fato: Arouca, jogador do Santos, diz que foi
chamado de macaco por torcedores do Mogi
Mirim.
Como terminou: Mogi Mirim foi multado em
R$ 50 mil.

12/04/2014: Atleta Oliveira
Campeonato Sergipano (SE)
Fato: No confronto entre Estanciano e
Confiança, pelo campeonato Sergipano, o
jogador Oliveira, do time mandante, acusou
Leandro Kivel, do Dragão, de ter cometido
ofensas racistas.
Como terminou: Por ter reagido acertando um
soco no rival, Oliveira foi suspenso por quatro

09/03/2014: Atleta Assis
Campeonato Mineiro (MG)
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Fato: Na Série D, goleiro do Operário-MT
acusou a torcida do Tombense de racismo e
registrou BO (Boletim de Ocorrência).
Como terminou: No STJD: Inquérito sob
numero 231/STJD, não julgado. Civil: Por falta
de provas, Polícia Civil de MG arquiva inquérito.
Goleiro Igor é indiciado por denúncia caluniosa.

jogos e não comprovou te sido ofendido. Kivel
não foi punido.
13/04/2014: Atleta Maicon
Campeonato Paranaense (PR)
Fato: O radialista Lourival Santos foi acusado de
chamar Maicon Silva do Londrina de macaco.
Como terminou: Lourival Santos foi preso e
afastado do emprego pela afiliada do SBT.

15/09/2014: Atleta Jefferson
Copa Espírito Santo (ES)
Fato: O técnico Severino Ribeiro foi acusado
pelo goleiro Jefferson, do Atlético, e pelo
maqueiro Admilson de chamá-los de macaco.
Como terminou: Não temos a informação.

18/04/2014: Atleta Reinaldo
Campeonato Brasileiro – Série B – Goiás (GO)
Fato: Durante a primeira rodada da série B, o
atacante Reinaldo, do Luverdense, acusou os
torcedores do Vila Nova-GO de o chamarem de
macaco.
Como terminou: Não temos a informação

23/09/2014: Atleta Gil
Campeonato Brasileiro – São Paulo (SP)
Fato: O zagueiro Gil, do Corinthians, foi alvo de
injúria racial através do Instagram.
Como terminou: O atleta do Corinthians não
quis registrar boletim de ocorrência.

10/08/2014: Atleta Baiano
Copa Serrana (RS)
Fato: Em meio à confusão, o goleiro Baiano - da
equipe da Serra - foi ofendido por um
torcedor alviverde.
Como terminou: Não temos a informação.
25/08/2014: Atletas do Cuiabá
Campeonato Brasileiro Série C – Paraíba (PB)
Fato: Pela Série C do Campeonato Brasileiro,
torcedores do Treze-PB, teriam chamado
jogadores do Cuiabá que estavam no banco de
reserva de macacos.
Como terminou: em andamento.
28/08/2014: Atleta Aranha
Copa do Brasil – Rio Grande do Sul (RS)
Fato: Durante a partida entre Grêmio e Santos,
alguns torcedores da equipe Gremista xingaram
o goleiro santista, Aranha, de macaco.
Como terminou: Grêmio foi julgado pelo STJD e
foi excluído da Copa do Brasil. Recorreu e foi
penalizado com a perda de 3 pontos, sendo
desclassificado da competição.

27/09/2014: Atleta Francis
Campeonato Brasileiro – Santa Catarina (SC)
Fato: Francis acusa zagueiro Antônio Carlos, do
Avaí, de chamá-lo de macaco durante partida
na Ressacada. O jogador prestou queixa e
registrou Boletim de Ocorrência em uma
delegacia de Florianópolis.
Como terminou: Antônio Carlos, do Avaí, foi
julgado pelo STJD, por injúria racial e punido
com cinco jogos de suspensão e multado em R$
10 mil.
15/10/2014: Atleta Victor
Copa Paulista (SP)
Fato: Victor Palito, do Votuporanguense, diz ter
sido chamado de "macaco" por zagueiro do
Independente, de Limeira. Após o jogo o atleta
foi até a delegacia registrar um Boletim de
Ocorrência.

07/09/2014: Atleta Igor
Campeonato Brasileiro – Série D – Minas Gerais
(MG)
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Como terminou: Não temos a informação.
15/10/2014: Atleta Bruno Alves
Copa Rio (RJ)
Fato: O árbitro José Waldson de Matos
Modesto afirmou que Bruno Alves, do Macé,
foi vítima de racismo durante a partida entre o
Alvianil Praiano e o Friburguense, em Nova
Friburgo. O grito de “macaco quer banana” veio
da arquibancada.
Como terminou: Friburguense perdeu dois
mandos de campo e multa de R$ 10 mil.
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Ocorrências no Exterior
14/02/2014: Atleta Paulo César Tinga
Copa Libertadores da América (Peru)
Fato: Em jogo entre Real Garcilaso x Cruzeiro a
cada vez que o volante Tinga, da equipe
Cruzeirense, tocava na bola os torcedores
faziam som de macaco.
Como terminou: O Real Garcilaso foi punido
em R$ 27,8 mil pela Conmebol.

14/09/2014: Atleta Ronaldinho Gaúcho
México
Fato: Ronaldinho é insultado de “macaco
brasileiro” pelo político Carlos Treviño Núñez,
da cidade mexicana de Querétano.
Como terminou: Três dias após o incidente, o
político pediu desculpar publicar ao atleta,
através da sua conta pessoal no Twitter.
27/09/2014: Atleta Hulk
Campeonato Russo
Fato: Jogador diz que ouviu imitações de gritos
de macaco vindas da arquibancada durante
jogo contra o Spartak Moscou.
Como terminou: Spartak Moscou foi
condenado pela federação russa a cumprir um
jogo sem a presença as sua torcida, mais
pagamento de multa no valor de 9 mil euros.
03/10/2014: Atleta Wellington
Campeonato Romeno
Fato: O atacante Wellington, do Concordia
Chiajna, denunciou que foi vítima de várias
ofensas racistas de torcedores visitantes do
Rapid Bucareste durante o Campeonato
romeno.
Como terminou: A Federação Romena de
Futebol (FRF) condenou o Rapid de Bucareste
de jogar dois jogos no seu estádio e a uma
distância de 60 quilômetros da capital, além de
pagar uma multa de 5.100 euros.

14/02/2014: Atleta Daniel Alves
Liga BBVA (Espanha)
Fato: O lateral brasileiro do Barcelona comeu
uma banana que foi atirada em sua direção,
durante uma partida do campeonato Espanhol,
entre Villareal x Barcelona.
Como terminou: A Federação Espanhola
aplicou uma multa de 12 mil Euros. O clube
identificou o torcedor e o baniu para sempre.

21/10/2014: Atleta Luiz Adriano
Campeonato Ucraniano
Fato: Luiz Adriano, atacante brasileiro do
Shakhtar Donetsk revela ter sido vítima de
racismo em jogo contra o Bate Borisov.
Atacante disse que torcida adversária gritava
frases racistas.
Como terminou: A UEFA determinou que a
equipe bielorrussa jogasse uma partida com
portões fechados.

23/08/2014: Atleta Renatinho
J-League (Japão)
Fato: Durante o jogo entre Yokohama FMarinos e Kawasaki um torcedor do Yokohama
F-Martino mostrou uma banana ao atacante
brasileiro, Renatinho.
Como terminou: O Yokohama F-Marino
suspendeu indefinitivamente um torcedor da
equipe por mostrar uma banana em direção a
um jogador brasileiro no jogo do Kawasaki
Frontale na J.League.
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30/11/2014: Atleta Hulk
Campeonato Russo
Fato: Em jogo contra o Mordóvia Saransk, o
atacante Hulk, do Zenit, acusou o árbitro de
ofensa racista durante partida na Rússia.
Como terminou: O árbitro Alexei Matyunin foi
inocentado por falta de provas ou testemunhas
na acusações do atacante Hulk. O árbitro já
havia sido condenado e suspenso em 2011 por
injúria racial quando falava com um jogador da
região Norte do Cáucaso da Rússia durante um
jogo.
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Ocorrências na Copa
12/06/2014: Torcedores Brasileiros
Após a vitória do Brasil sobre a seleção da
Croácia por 3 a 1, na estreia da Seleção
Brasileira na Copa do Mundo de 2014, alguns
internautas brasileiros xingaram o lateral
brasileiro, Marcelo, nas redes sociais, em
virtude do gol contra feito por ele na partida.
Frases como "tinha que ser preto", “tira esse
preto do jogo” e "se fosse branco não faria uma
merda dessas", foram lamentavelmente
reproduzidas em várias redes sociais.

18/06/2014: Torcedores Espanhóis
Após a derrota de 2 a 0 contra o Chile,
torcedores espanhóis voltaram a usar as redes
sociais para xingar brasileiros e chilenos, em
gestos racistas. Adjetivos pejorativos como
“macacos” e “maricas”, foram utilizados.

12/06/2014: Torcedores Croatas
A torcida croata foi acusada de levantar
cartazes racista, antissemitas e neonazistas no
jogo contra o Brasil, na abertura da Copa, em
São Paulo.
13/06/2014: Torcedores Mexicanos
A torcida mexicana foi acusada de entoar
cantos homofóbicos contra o goleiro da seleção
de Camarões.
21/06/2014: Torcedor Polonês
Um homem identificado como sendo polonês,
invadiu o campo no jogo entre Alemanha e
Gana, em Fortaleza/CE, e foi acusado de
divulgar ideias nazistas, com mensagens
escritas no seu corpo.

15/06/2014: Torcedores Argentinos
Dois torcedores argentinos foram detidos por
gritar insultos racistas contra dois brasileiros
dentro do Maracanã, durante toda a
permanência no estádio, segundo a Polícia Civil
fluminense. Eles foram levados para a
delegacia, onde foram interrogados e liberados.

12/06/2014: Torcedores Russos
A torcida russa foi acusada de levantar cartazes
com conteúdo racista, antissemitas e
neonazistas na partida contra a Coreia do Sul.
17/06/2014: Torcedores Brasileiros e
Mexicanos
Ambas as torcidas trocam gritos homofóbicos
para os goleiros.
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04/07/2014: Torcedores Brasileiros
Após cometer a falta que tirou da Copa do
Mundo o jogador Neymar, da Seleção
Brasileira, o lateral colombiano, Camilo Zúñiga,
foi hostilizado pela torcida brasileira com atos
racistas e preconceituosos.
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ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS OCORRÊNCIAS NO BRASIL
LOCAIS DOS INCIDENTES: Do total de casos ocorridos, dezenove (19) aconteceram
dentro do estádio de futebol e apenas um (1) foi realizado através da internet/Rede
Social (Instagram).

ESTADOS: Ao longo de 2014, onze (11) Estados Brasileiros apresentaram problemas
com algum caso de discriminação racial no futebol. O Estado com maior índice de
ocorrência é o Rio Grande do Sul com cinco (5) fatos, distribuídos entre atletas e
árbitros. O Estado de São Paulo vem em segundo lugar com quatro (4) ocorrências
registradas. Paraná e Minas Gerais, cada um apresentaram dois (2) casos e Rio Grande
do Norte, Sergipe, Goiás, Paraíba, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, cada
um apresentou uma ocorrência registrada.
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PUNIÇÕES: Dos 20 casos relacionados no Brasil, quatorze (14) foram finalizados com
alguma punição aos envolvidos, quatro (4) não foram encontradas informação de
punição aos envolvidos e dois (2) estão com o processo em andamento.

RESPONSÁVEIS PELA PUNIÇÃO: Das 20 ocorrências, sete (7) foram punidos pela
Federação de Futebol a qual pertencia (TJD – Tribunal de Justiça Desportiva); dois (2)
foram punidos pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva); dois (2) casos ainda
estão com processos em aberto; um (1) caso foi punido pelo próprio Clube; um (1)
caso o envolvido foi punido pela empresa o qual trabalhava e demitido (empresa de
comunicação); um (1) caso o infrator foi identificado e preso pela polícia; um (1) caso
15

a vítima acabou punida por não apresentar provas e responderá por processo e um (1)
caso a vítima decidiu não prestar queixa em relação à injúria sofrida.

Dos sete (7) incidentes que foram punidos pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva),
seis (6) casos pagaram multas que variaram de dois mil reais a quinze mil reais. Nos
dois (2) casos punidos pelo STJD, as multas variaram de dez a quarenta e cinco mil
reais.
Em relação aos pontos perdidos, apenas dois (2) casos tiveram perda de pontos na
competição, ambos ocorridos no Rio Grande do Sul, um em cada esfera, STJD e TJS,
respectivamente nos caso Aranha e Márcio Chagas.
Das punições com perda do mando de campo, três (3) casos perderam mando de
campo que variou de duas a cinco partidas.
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CASO
Dida (Alecrim)
Antônio Carlos (Avaí)
Bruno (Friburguense)

PERDA DO MANDO

ESPERA

Dois jogos
Cinco jogos
Dois jogos

TJD
STJD
TJD

Em relação aos nove (9) casos punidos entre o STJD e o TJD, as penas variaram de
quatro formas: apenas o pagamento de multa em dinheiro, apenas perda de pontos,
multa em dinheiro junto com perda de mando de campo e multa em dinheiro
cumulada com perda de pontos.
APENAS MULTA
Arouca (Santos) – TJD
Paulão (Inter) – TJD
Marino (São
Bernardo) – TJD
Técnico Antônio
Carlos Buião - TJD

APENAS PONTOS
Árbitro Márcio
Chagas - TJD

MULTA E MANDO
Dida (Alecrim) - TJD
Antônio Carlos (Avaí) STJD
Bruno Alves (Macaé) TJD
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MULTA E PONTOS
Aranha (Santos) - STJD

CONTATOS
Em nossos canais na internet você pode acompanhar notícias campanhas, entrevistas,
curiosidades e histórias de pessoas e instituições que lutaram e lutam contra o
racismo.
Acesse e siga o Observatório nas redes sociais:
Site: www.observatorioracialfutebol.com.br
Facebook: https://www.facebook.com/observatorioracialfutebol
Twitter: https://twitter.com/ObRacialFutebol
Instagram: observatorioracialfutebol
YouTube: https://www.youtube.com/ObservatorioFutebol

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE RELATÓRIO:
- Marcelo Medeiros Carvalho e Débora Silveira.
E-mail: contato@observatorioracialfutebol.com.br
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