
Relações futebolísticas e o racismo no futebol 

SÉRGIO SETTANI GIGLIO1 

 

Introdução 

O futebol pode ser um campo privilegiado de análise de nossa 

sociedade por permitir a manifestação de uma série de dramatizações (DAMATTA, 

1982). Do mesmo modo que Geertz (1989) descreve e analisa a briga de galos balinesa, 

classificando-a como um jogo absorvente, pois grande parte de Bali se revela numa 

rinha de galos, podemos utilizar essa afirmação para entender a relação entre o futebol e 

os brasileiros, já que grande parte de nossa sociedade se revela por meio de uma partida 

de futebol (VOGEL, 1982; DAOLIO, 2003). 

Sendo o futebol esse espaço privilegiado, no presente trabalho 

apresento e analiso a história de vida de Dermival Lima, conhecido como Baiano. A 

trajetória de Baiano possui uma série de semelhanças com as de outros futebolistas 

brasileiros em que a infância pobre e as dificuldades familiares foram características 

muito presentes na vida deles. O que diferencia Baiano do grande contingente de 

jogadores foi o fato de ter defendido o clube argentino Boca Juniors, algo que não é 

recorrente aos atletas brasileiros. 

Foi nesse clube que vivenciou o auge de sua carreira, conheceu a 

condição de ídolo, mas que também passou o momento mais difícil de sua vida quando 

foi discriminado pelos próprios colegas de time. Tudo aconteceu após o jogador 

argentino Desábato ser preso ainda em campo ao ser acusado de ofensas racistas pelo 

jogador brasileiro Grafite2 em uma partida válida pela Libertadores da América de 

2005. 

Pelo fato desse episódio ter sido relatado por Baiano como parte de 

sua história de vida tornou-se necessário investigar e reconstituir como os jornais de 

maior circulação de São Paulo (Folha de S. Paulo e Estado de S. Paulo) trataram o 

tema. Portanto, o texto está estruturado como forma de articular as notícias do caso 

Desábato-Grafite com a história de vida de Baiano. 

 

Método 

                                                            
∗  Universidade de São Paulo e Universidade Nove de Julho. Doutorando em Educação Física pela 
Universidade de São Paulo. 
2  O nome de Grafite é Edinaldo Batista Libânio. 
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O presente trabalho apresenta a história vida de um jogador de futebol 

que defendeu a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos3 de Sidney 2000. Embora o foco 

da entrevista4 tenha sido a sua participação na Olimpíada, um elemento que se destacou 

em sua narrativa foi a experiência vivida quando atuou pelo Boca Juniors da Argentina. 

Em suas memórias ressaltou a experiência vivida quando houve um problema entre o 

jogador argentino Desábato e o brasileiro Grafite em uma partida da Libertadores da 

América de 2005 entre o Quilmes-ARG e o São Paulo.  

Como caso Desábato-Grafite interferiu na vida de Baiano no Boca 

Juniors e teve grande destaque nos noticiários da época tornou-se necessário fazer uma 

revisão de literatura acerca das publicações acadêmicas sobre o tema, sendo constatado 

um pequeno número de artigos sobre o ocorrido. Além disso, optou-se consultar e 

analisar como os dois jornais de maior circulação em São Paulo (Folha de S. Paulo e 

Estado de S. Paulo) construíram as notícias em relação ao episódio. 

Portanto, a história de Baiano permitiu fazer uma série de análises em 

torno do modo como o racismo apareceu na sua carreira. Esse rememorar materializado 

pela narrativa de Baiano, embora parta do passado, é construído a partir da visão de 

mundo que esse atleta possui no presente. Segundo Rubio (2006: 21-22), a importância 

da discussão sobre as histórias de vida: 

 

[...] se dá em função dos relatos orais terem se constituído desde o final do 
século XIX como uma técnica qualitativa por excelência. Isso porque eles 
permitem ao pesquisador por meio do som e do tom da fala do entrevistado, 
da sutileza dos detalhes da narrativa e das várias facetas do fato social vivido, 
ter acesso aos conteúdos de uma vida que pode ser tomada como individual, 
mas que carrega consigo os elementos do momento histórico e das 
instituições com os quais manteve relação. 

 

Com as histórias de vida, como afirma Debert (2004: 142), não se 

esperam verdades absolutas sobre o que vai ser contado pelo entrevistado, o “[...] que se 

espera é que a partir dela, da experiência concreta de uma vida específica, possamos 

reformular nossos pressupostos e nossas hipóteses sobre um determinado assunto”.  De 

                                                            
3 Por integrar a pesquisa Memórias Olímpicas por atletas olímpicos brasileiros, coordenado pela 
professora Drª Katia Rubio participo das entrevistas com os atletas brasileiros que foram aos Jogos 
Olímpicos. Ao todo, em nosso levantamento realizado, no futebol masculino foram identificados 202 
jogadores olímpicos e desse total são 22 os falecidos. 
4 A entrevista de história de vida realizada com o jogador Baiano foi gravada em vídeo e depois transcrita 
literalmente para análise. A gravação aconteceu no Centro de Treinamento do Red Bull em Jarinu, 
interior de São Paulo. Também participou da entrevista o pesquisador Marcel Diego Tonini. 
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acordo com Rubio (2006), a história de vida é uma forma particular de história oral e 

dessa narrativa o entrevistado apresenta os acontecimentos considerados significativos 

de sua trajetória ou do grupo a que pertence. Desse modo, em história oral não existem 

mentiras em narrativas. Os entrevistados contam a sua verdade, sendo as versões dos 

fatos, o modo como serão construídas é o que mais interessa (BOSI, 2003; MEIHY e 

HOLANDA, 2007).  

Para Meihy e Holanda (2007: 72), “a história oral como metodologia 

implica formular as entrevistas como um epicentro da pesquisa”. Por outro lado, as 

histórias de vida permitirão o acesso a elementos agora vistos por outro ângulo, seja o 

do observador e/ou observado, sempre possibilitando o exercício proposto por DaMatta 

(1978) de se familiarizar com o estranho quando somos confrontados com outra 

sociedade e estranhar tudo aquilo que é familiar quando estudamos a nossa própria 

sociedade, pois só assim conseguiremos acessar os pormenores, os detalhes daquilo que 

está dado.  

Ter acesso às narrativas no sentido de obter “uma outra história” ou a 

“história vista por outro ângulo” é fundamental para não ficarmos restritos a versão dos 

fatos que é considerada como a oficial. Embora Magnani (2009: 135) escreva sobre a 

etnografia é possível relacioná-la com a história oral quando analisa a presença do 

pesquisador. Desse modo entende:  

[...] que o pesquisador entra em contato com o universo dos pesquisados e 
compartilha seu horizonte, não para permanecer lá ou mesmo para atestar a 
lógica de sua visão de mundo, mas para, seguindo-os até onde seja possível, 
numa verdadeira relação de troca, comparar suas próprias teorias com as 
deles e assim tentar sair com um modelo novo de entendimento ou, ao 
menos, com uma pista nova, não prevista anteriormente. 

 

Seguindo essa linha Oliveira5 propõe acessar a “sociedade e a cultura 

do outro ‘de dentro’ por meio do exercício de olhar e de ouvir (2006: 34) ou no dizer de 

Magnani (2002: 18) deve-se olhar de perto e de dentro.  

Nessa perspectiva, por meio de sua história de vida, Baiano conta a 

sua verdade, o modo como percebeu, vivenciou e lidou com as suas experiências. As 

análises em relação aos fatos narrados não foram estabelecidas como forma de encontrar 

a versão mais correta dos episódios, mas relacionar como uma mesma situação pode 

                                                            
5  Para o autor, o trabalho do antropólogo envolve: olhar, ouvir, escrever. 
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comportar diversas visões seja por meio dos jornais, colunistas, artigos acadêmicos e da 

própria narrativa de Baiano.  

 

O episódio reconstruído a partir da Folha de S. Paulo e do Estado de S. Paulo 

 

No dia 14 de abril de 2005, pela primeira fase da Copa Libertadores 

da América, o São Paulo disputou a segunda partida contra o Quilmes, da Argentina6 

válida pela primeira fase da competição. A partida poderia ser mais uma entre tantas 

outras do calendário futebolístico, não fosse por um fato acontecido dentro do gramado. 

Esse fato foram as ofensas trocadas entre o jogador do Quilmes, o 

Leandro Desábato e o jogador do São Paulo, o Grafite que colocou em debate o racismo 

no futebol. Segundo o depoimento de Grafite à polícia as ofensas foram “negro de 

merda, filho da puta, negrinho”. O argentino, por sua vez, disse que sugeriu ao Grafite 

pegar a banana para enfiá-la na “bunda” em resposta ao fato de que o jogador brasileiro 

havia dito que se fizesse um gol iria comemorar fazendo o gesto de uma banana7. Após 

receber os xingamentos, Grafite agrediu o argentino com um tapa e foi imediatamente 

expulso. Ao final do jogo, Desábato acusado de ofensas racistas foi preso dentro do 

próprio gramado.  

De acordo com Abrahão e Soares (2007), a frase proferida por 

Desábato com a intenção de desestabilizar o jogador Grafite pode ser analisada por duas 

perspectivas que se interligam: a masculinidade (“enfiar a banana na bunda”) e a 

superioridade “racial” (“banana”, fruta associada principalmente aos macacos). 

Na primeira partida realizada na Argentina, Grafite já havia reclamado 

de ofensas e devido a isso o Quilmes enviou por fax um pedido de desculpas8. O caso 

rapidamente se alastrou pela imprensa brasileira e o colunista Tostão (2005: D1), da 

Folha de S. Paulo, apresentou a sua análise: 

 
As ofensas ao Grafite na partida de anteontem não foram uma clara e 
premeditada manifestação de racismo do jogador argentino, e sim o antigo, 
comum e condenável hábito de provocar o adversário, chamá-lo de negro e 
de outros nomes. 

 

                                                            
6 O primeiro jogo foi disputado na Argentina e terminou empatado em 2 x 2. No Brasil, o São Paulo 
venceu por 3 x 1. 
7 Argentino preso em campo diz que é tratado como delinquente. Folha de S. Paulo, 15 de abril de 2005, 
p. D1.  
8 Idem. 
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Para o colunista, as punições para as ofensas produzidas no campo 

esportivo devem ser punidas pela Justiça Esportiva e entende que houve uma 

espetacularização do acontecimento. Na mesma linha de pensamento de Tostão, o 

editorial do jornal afirma que embora a polícia cumpriu as determinações legais por 

outro lado, pelo fato de ser um argentino, as rivalidades entre esses países foram para 

além do futebol. E conclui que se essa for a causa da aplicação da lei contra um 

argentino que esse ato evidência o que a própria lei quer coibir, isto é, o preconceito9. 

O editorial do Estado de S. Paulo10 recorre a uma frase de Leônidas da 

Silva, apelidado de “Diamante Negro” que dizia que “a mãe que você leva para campo 

não tem nada que ver com a mãe que você tem em casa”. Essa frase introduz o editorial 

que reconstitui o fato, analisa a exaltação do narrador da Rede Globo frente ao 

acontecimento e mostra como o decorrer das ações estão vinculadas ao show que a 

mídia eletrônica tanto gosta. Ressalta que no primeiro jogo, uma semana antes na 

Argentina, os torcedores do Quilmes também ofenderam racialmente o jogador Grafite 

com o objetivo de desestabilizá-lo. O editorial termina ao afirmar que esse caso é muito 

diferente do modo como as ações racistas ocorrem no futebol espanhol e italiano, como 

exemplos de outras situações de racismo no futebol mundial. 

Após o desencadeamento dos fatos, em que o jogador argentino foi 

preso, sendo o primeiro caso no Brasil de uma prisão gerada por ofensas dentro de 

campo, Grafite afirmou que os jogadores brasileiros sofrem com o racismo quando 

atuam no exterior e que isso precisa ser mudado11. A reportagem da Folha questiona o 

apelido do jogador brasileiro no sentido de entender se possui algo de pejorativo. O 

atleta respondeu que o seu apelido não tem conotação pejorativa e afirma que tudo 

depende do modo como as coisas são ditas. Em suas palavras, “uma coisa é você falar: 

‘oh, negão, vai como calma’. Outra é dizer: ‘oh, seu negão de merda’”.  

O colunista Antero Greco (2005), do jornal O Estado de S. Paulo, 

também corrobora com essa visão ao afirmar que é preciso acabar com essas recorrentes 

ações racistas no futebol que se legitimam ao serem associadas a uma brincadeira. No 

entanto, seu posicionamento de crítica ao insulto racista vai ao encontro da visão de 

Grafite e que revela um elemento subjetivo central dessas discussões: o tom da fala, a 

forma como a pessoa fala poderá trazer indícios se a houve ou não a intenção de 
                                                            
9 Racismo em campo. Editorial. Folha de S. Paulo, 15 de abril de 2005, p. A2. 
10 Futebol e racismo. Editorial, O Estado de S. Paulo, 16 de abril de 2005, p. A3. 
11 Grafite promete comandar um ‘basta’, agora no Brasil. Folha de S. Paulo, 15 de abril de 2005, p. D2. 
Grafite: ‘não pesei raça, religião...’. O Estado de S. Paulo, 15 de abril de 2005, p. E2. 
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ofender. Além disso, é preciso que o receptor se sinta ofendido para que seja 

caracterizado como ação preconceituosa. Quando esses elementos estão colocados 

dentro do campo de futebol, diz a gíria futebolística que “tudo o que acontece dentro de 

campo deve ficar em campo”. Desse modo, o posicionamento do colunista e ex-jogador 

Tostão se aproxima dessa visão, pois esse vale tudo para provocar o adversário é, em 

sua maioria, um elemento central das relações entre os atletas de futebol. 

Outro colunista do Estado de S. Paulo, Ugo Giorgetti (2005), também 

se manifestou em relação ao ocorrido. Corroborou em boa parte do que Antero Greco 

(2005) escrevera no dia anterior e afirma que ficamos mais hipócritas ou politicamente 

corretos com o modo que os fatos foram conduzidos em relação ao jogador argentino. 

Em sua opinião, as ações foram executadas como se no Brasil não existisse racismo e 

caso houvesse seria punido de forma exemplar. Finaliza que o racismo existe em nosso 

país e que nada é feito para combatê-lo. 

Cavalcanti e Capraro (2009) afirmam que pelo fato da sociedade 

brasileira acreditar não ser racista gerou revolta e indignação no caso de Grafite, e 

pensar dessa forma é desconsiderar que o racismo faz parte de nossa sociedade. 

Portanto, essa miopia faz com que tudo seja considerado normal quando se brinca com a 

cor de alguém e essa normalidade somente passa a ser questionada quando se estende 

até os campos de futebol por meio das inúmeras manifestações racistas de algumas 

torcidas, especialmente na Europa. 

Quando os preconceitos se manifestam por meio de brincadeiras ou de 

provocações nos campos de futebol são sempre explicados como uma forma de mostrar 

no caso da brincadeira uma suposta relação carinhosa e de algo que seja socialmente 

aceito e compartilhado, tal como em uma partida de futebol e por isso deve ser 

considerado como algo normal. Segundo Schwarcz (2007: 181-182): 

 
[...] ninguém nega que exista racismo no Brasil, mas sua prática é sempre 
atribuída a “outro”. Seja de parte de quem age de maneira preconceituosa, 
seja daquela de quem sofre com o preconceito, o difícil é admitir a 
discriminação e não o ato de discriminar. Além disso, o problema parece ser 
o de afirmar oficialmente o preconceito, e não o de reconhecê-lo na 
intimidade. Tudo isso indica que estamos diante de um tipo particular de 
racismo, um racismo silencioso e sem cara que se esconde por trás de uma 
suposta garantia da universalidade das leis, e que lança para o terreno do 
privado o jogo da discriminação. Com efeito, em uma sociedade marcada 
historicamente pela desigualdade, pelo paternalismo das relações e pelo 
clientelismo, o racismo só se afirma na intimidade. É da ordem do privado, 
pois não se regula pela lei, não se afirma publicamente. 
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Após ter sido indiciado sob acusação de crime de injúria qualificada 

que inclui ofensa à dignidade com elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou 

condição de pessoa idosa ou deficiente, o jogador Desábato foi libertado após 

pagamento de fiança12. Na sessão Opinião13 da Folha de S. Paulo, Fernando Rodrigues 

(2005), critica o posicionamento de Tostão (2005) e afirma que somos conhecidos como 

um país que nunca cumpre as leis e quando ela é cumprida torna-se uma exceção e por 

isso fala-se em exagero.  

Para Cavalcanti e Capraro (2009), que também pesquisaram as 

publicações da Folha de S. Paulo e do Estado de S. Paulo sobre o episódio, a imprensa 

brasileira investigada se posicionou de forma tendenciosa a favor do atleta brasileiro. 

Corroboro parcialmente com essa visão, pois conforme apresentado anteriormente 

houve divergências quanto às medidas que levaram a prisão do jogador argentino, 

principalmente nas sessões de opinião, editorial e ponto de vista dos colunistas dos 

jornais, fato esse também ressaltado pelos autores. Essa defesa ao jogador brasileiro 

aparece de forma explícita nas reportagens que cobriram o jogo e, consequentemente, o 

desenvolvimento do episódio. 

A imprensa argentina também cobriu o desenrolar da prisão de 

Desábato, com destaque para notícias na capa dos principais jornais do país que 

revelavam uma certa indignação pelo exagero da punição. As fotos que compunham as 

notícias mostravam o jogador argentino algemado e as manchetes diziam “Vergonha”, 

do jornal Clarín e “Inferno no Brasil, do jornal esportivo Olé, ambos do dia 15 de abril14 

(HELAL, 2005). 

Nos jogos seguintes dos dois clubes houveram manifestações em 

relação aos acontecimentos da partida válida pela Libertadores da América. O São 

Paulo jogou em Mogi Mirim pela última rodada do Campeonato Paulista e os jogadores 

entraram com uma faixa “racismo não”. O Quilmes jogou contra o River Plate pelo 

Campeonato Argentino e alguns torcedores colocaram faixas em alusão ao Grafite15 

contendo as seguintes frases: “Grafite macaco?”, em que um macaco vestido com a 

camisa número 9 do São Paulo, do Grafite, segura uma banana e na outra reproduzia a 

                                                            
12 Zagueiro argentino deixa Brasil e diz levar marcas das algemas. Folha de S. Paulo, 16 de abril de 
2005, p. D1. 37 horas depois, Desábato livre. O Estado de S. Paulo, 16 de abril de 2005, p. E1. 
13 Racismo é racismo. Opinião. Folha de S. Paulo, 16 de abril de 2005, p. A2. 
14 Helal informa que a data de consulta desses jornais foi o dia 15 de março, no entanto, o episódio 
aconteceu no dia 14 abril de 2005. 
15  As referidas fotos estão na Folha de S. Paulo, 18 de abril de 2005, na capa do jornal e na p. D5 e no 
jornal o Estado de S. Paulo, 18 de abril de 2005, p. E1. 
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camisa número 9 do São Paulo e abaixo do número ao invés de ter o nome do atleta 

estava escrito “Branca de Neve”.  

Em um pequeno box chamado memória, a Folha de S. Paulo relembra 

os jogadores brasileiros negros que atuaram por equipes argentinas. Logo no primeiro 

parágrafo afirma que “a cor de pele não foi problema para uma penca de jogadores 

brasileiros virarem ídolos de clubes argentinos”. Como se os fatos não estivessem 

vinculados às pessoas que o produziram e sim a uma condição estrutural ou uma forma 

de pensar de determinados clubes. Com isso a reportagem acaba por separar as ações 

dos fatos, pois não recupera o contexto histórico e pessoal das experiências desses 

jogadores. Apenas quer indicar, de modo simplista, que nos clubes argentinos não existe 

racismo em relação aos brasileiros negros que por lá atuaram. 

Na parte final da reportagem, o Boca Juniors é indicado como o clube 

argentino que mais recebeu brasileiros. A matéria é finalizada com uma fala de Baiano: 

“Nunca tive problemas, nem no Brasil nem aqui. Sempre me trataram bem. É verdade 

que a palavra negro é muito forte, mas acho que as coisas que acontecem em campo 

devem ficar lá”. Ao final, a reportagem afirma que Baiano gosta do apelido que recebeu 

no clube, “Bombom”. 

 

A trajetória de Baiano no Boca Juniors 

 

A história de Baiano é parecida com a de muitos brasileiros que 

tentaram vencer na vida por meio do futebol. De origem humilde, trabalhou desde cedo 

como camelô. Como sua família havia se mudado de Capim Grosso na Bahia para 

Santos, tinha na praia um dos poucos momentos de lazer. Foi lá que uma pessoa, que ele 

não sabe quem é, o elogiou e disse que ele deveria tentar ser jogador do Santos. Saiu da 

praia com essa ideia na cabeça e na segunda-feira seguinte, em julho de 1993 foi 

andando até a Vila Belmiro para fazer um teste no time do Santos. Conforme relata: 

 
[...] cheguei na Vila Belmiro, Manoel Maria era o treinador do infantil, ponta 
direita que jogou com o Pelé. Ele falou assim: “hoje não é dia de teste”. Eu 
falei: “não, mas eu quero fazer um teste no Santos”. Fui segunda não me 
deixaram treinar, fui terça não me deixaram treinar, fui quarta não me 
deixaram treinar, quando chegou na quinta-feira ia ter um amistoso do Santos 
contra o time da Semes que era da Prefeitura de Santos. Como eu tava com a 
camisa do Bahia, né, todo uniformizado do Bahia, né, eu falei já vou ficar 
pronto pra fazer o teste, né, e quando chegou aí o Manoel Maria falou: “rapaz 
você de novo, não aguento mais você!” E hoje o Manoel é um pai. E aí eu 
falei: “professor eu preciso, pelo menos o senhor me deixa tentar, aí, no time 
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da Semes faltou dois jogadores, um lateral direito e um volante”, eu falei. 
Graças a Deus [era] aquele dia que dá tudo certo também.  
 
 

Foi graças ao Manoel Maria, ex-jogador de futebol, seu primeiro professor 

no futebol que Baiano recebeu esse apelido. Ao final do jogo ele chamou Baiano e disse: 

 
 

“Oh menino da camisa do Bahia vem cá, como cê chama?”, Meu nome é 
Dermival. Ele falou: como? Dermival professor, D-E-R-M-I-V-A-L. 
“Dermival, não, não, tu é da Bahia? Então, eu vou te apelidar de Baiano que 
é mais fácil”, e aí ficou Baiano. 

 

Embora na cidade de São Paulo seja muito recorrente utilizar a 

palavra baiano de modo pejorativo. No caso de Dermival, o apelido representou o 

contrário. Como seu nome não é comum assumiu o apelido como forma de colocá-lo 

em algum lugar sob o ponto de vista geográfico. Como veio da Bahia e era torcedor do 

clube que leva o nome do Estado, ser reconhecido como Baiano foi, para além do 

apelido, uma forma de identidade para o jogador. Em nenhum momento do relato de sua 

história queixou-se quanto ao apelido, ao contrário, como foi o Manoel Maria que o 

apelidou e ao longo dos anos tornou-se uma pessoa de grande prestígio para ele, acabou 

por assumir o apelido como o seu nome, ao menos nos campos de futebol. 

A trajetória futebolística profissional de Baiano iniciou-se no Santos-

SP, depois foi para o Matonense-SP, Vitória-BA, Las Palmas-ESP, Atlético-MG, 

novamente Las Palmas-ESP, Palmeiras-SP e Boca Juniors-ARG. Foi no Boca Juniors 

que Baiano foi do céu ao inferno. Assim relata o jogador: 
 
Cheguei no centenário do Boca Juniors em 2005, o Boca Juniors tinha 
vendido o Tevez pro Corinthians, eu fui pra substituir o Ibarra [...]. Acabei 
disputando a Libertadores pelo Boca Juniors, marcando dois gols, né, foi 
muito legal no Boca Juniors, até aconteceu o episódio do Grafite, né. O 
Desábato xingou o Grafite, de negro, alguma coisa assim, ele foi preso dentro 
do Morumbi, e a minha vida que tava no céu, de eu ter chegado no Palmeiras 
na série B, conquistado a série B, eleito o melhor lateral do Brasileiro da série 
B. No final do ano, me transferi pro Boca Juniors, morando em Porto 
Madeira, minha vida tava, né, no centenário do Boca Juniors, eu falei, 
cheguei no céu, né, porque um clube como Santos, Palmeiras, né, Atlético 
Mineiro e Boca Juniors, eu não preciso mais nada, né, então é daqui pra 
voltar pra seleção novamente. Infelizmente após sete meses que eu tava lá, é 
[...] minha vida começou [...], saiu do céu pro inferno em pouco tempo [...]. 

 

Após esse episódio, Baiano continuou a rodar (RIAL, 2008) de modo 

mais intenso por vários clubes brasileiros (Palmeiras, Santos, Náutico e Vasco), da 

Rússia, Colômbia e por fim em clubes do interior de São Paulo (Paulista de Jundiaí, 
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Guarani e Red Bull). Embora o rodar seja uma característica de grande parte dos 

jogadores de futebol que vão em busca de sua independência financeira, após jogar pelo 

Boca Juniors as passagens rápidas pelas diversas equipes revelam a dificuldade de 

Baiano em criar raízes tal qual a que buscava no Boca Juniors, em que pretendia jogar 

por muitos anos. E conforme a sua idade avançava passou a jogar por clubes de menor 

expressão ou fora dos clubes com maior poder financeiro. 

No entanto, é nesse momento que o episódio entre Grafite e Desábato 

cruzou com a de outro brasileiro que naquele momento defendia o Boca Juniors. Baiano 

havia se tornado em pouco tempo um dos ídolos do clube argentino, ou em suas 

palavras “me trataram como um príncipe, como um rei lá dentro, como um rei lá na 

Argentina”.  

Baiano não imaginava que algo acontecido num jogo no Brasil 

pudesse influenciar na carreira dele no Boca Juniors. Porém, os jornais paulistas – 

Folha e Estado – em busca de uma cobertura completa do caso quiseram ouvir a 

opinião dos argentinos que defendiam o Corinthians (técnico Daniel Passarella16, o 

auxiliar Alejandro Sabella, o zagueiro Sebá Dominguez e o atacante Tevez17) para saber 

o que eles pensavam sobre o episódio.  

Além disso, o jornal O Estado de S. Paulo, por telefone18, entrevistou 

o jogador Baiano. A primeira pergunta é direta e questiona o jogador para saber se na 

Argentina existe racismo. O jogador diz que não, que sempre foi bem tratado e ressalta 

que seu apelido lá no Boca é “Bombom”, colocado por um jornalista argentino. Quando 

perguntado da repercussão diz apenas que a Rede Globo o entrevistou e que nenhum 

jornalista argentino o questionou sobre o episódio ocorrido no Brasil. Afirma que na 

Argentina é comum as pessoas de negro, mas que é uma forma carinhosa de chamar a 

outra pessoa. Quando questionado se o caso Desábato poderia influenciar a vida dele na 

Argentina a reposta é taxativa: “Acho que isso não tem nada a ver. Sou muito bem 

tratado no Boca. Tive uma identificação muito grande com a torcida”19. 

No entanto, após essa procura da imprensa brasileira, Baiano relata 

que teve que participar de uma coletiva de imprensa no Boca Juniors e a partir dessa 

entrevista a sua situação começou a mudar dentro do clube. 

                                                            
16 Passarella vê Argentina de todas as raças. Folha de S. Paulo, 15 de abril de 2005, p. D6. 
17 “É um apleido carinhoso: argentinos do Corinthians dizem que, em seu país, chamar alguém de ‘nego’ 
não é ofensivo”. O Estado de S. Paulo. 15 de abril de 2005, p. E5. 
18 Baiano diz não sofrer preconceito no Boca. O Estado de S. Paulo, 18 de abril de 2005, p. E1. 
19 Idem. 
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[...] aí no outro dia, tive que dar explicação pra 200 jornalistas, na sala de 
imprensa do Boca Juniors, 200! Como era o único negro e brasileiro jogando 
em 2005 na Argentina, não tinha mais nenhum negro em todo o campeonato. 
O pessoal queria saber do racismo, como que era, mas “aqui eu não sinto 
racismo, aqui não tem racismo”. Mas o cara xingou o Grafite lá e tá preso. Eu 
falei: “eu não tenho nada a declarar”. Graças a Deus, eu e a minha família, 
vivemos como um rei aqui, né, e quem conhece, olha onde o Boca me 
colocou, em Porto Madero, pagava tudo, carro à disposição, pra me levar pro 
treino, eu jogando bem, as coisas dando certo, então. Ah, eu ia jogar a torcida 
vaiava o Palermo, o Abbondanziere, me vaiava, o Schelotto, mas assim, de 
normal, de tu pegar a bola e vaiar, mas não de nada de ofensa, de racismo, 
nada disso não, aí depois disso não o povo, os jogadores se revoltaram contra 
mim, os jogadores argentinos, não foi a torcida, o povão, os atletas, que aí 
dentro de campo começaram a cuspir na minha cara, começaram a escarrar, e 
aí, aquilo ia subindo o sangue, eu comecei a brigar e aí tomava cartão e aí 
pedi pra ir embora. Tive que pagar multa pra poder sair, paguei do meu 
próprio bolso pra poder sair, né, que loucura, porque não tinha mais clima pra 
mim jogar. 

 

Se Baiano reclama do fato de ter que explicar aos jornalistas 

argentinos sobre o fato ocorrido em um jogo do qual não participou, o mesmo os 

jornalistas brasileiros fizeram com os jogadores do Corinthians, especialmente ao 

zagueiro Sebá, que foi interpelado com perguntas do tipo: “Afinal, é realmente normal 

um argentino se referir a um negro como macaquito?”20 e o técnico Passarella que 

participou de uma entrevista coletiva. Com o objetivo de realizar a cobertura mais 

completa do episódio, os jornalistas acabam por estruturar uma rede complexa de 

relações entre os jogadores, recorrendo-se a identidade nacional21 como modo central de 

entender os fatos. 

Baiano relata que esse processo de mudança que o fez ir do céu ao 

inferno foi muito intenso. Cerca de um mês e meio depois ou o equivalente a cinco ou 

seis partidas perdeu a vontade de jogar futebol. Tudo se agravou quando os próprios 

atletas do Boca Juniors passaram a discriminá-lo. 

 
Eu tive problema um pouco com o Abbondanziere, com o Schiavi, porque eu 
entrava e falava, e aí negro de [...] de “m”, né, pra não completar a frase toda, 
aquele filho da “p” do Grafite, tal, negro de “p” e tal e aí por diante. Então 
ficava irritando na hora do treino, esse negro não lhe diga negro, ele é louro, 
ele é rubio, que louro é [...], ele é rubio, né, então não diga esse mono, ele é 
mono e aí foi desgastando, então, o treino cada vez ficava mais triste, cheguei 
pra minha esposa e falei: “amor, vamos embora”. E como o Palmeiras me 
queria de volta, porque os laterais que tinham assumido não tinham dado 

                                                            
20 Idem. 
21  A identidade nacional será utilizada a partir da perspectiva de Hall (2006: 48) quando afirma que “as 
identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no 
interior da representação”. Essa representação será fundamental nas relações entre os jogadores de 
futebol. 
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certo, e aí eu acabei voltando, nos outros cinco meses, aqui pro Palmeiras, no 
final de 2005. 

 

Em um curto período Baiano percebeu que a sua resposta dada aos 

jornalistas brasileiros e argentinos de que na Argentina não havia preconceito estava 

errada. Se no Brasil os atos preconceituosos, muitas vezes, são velados, aparecem em 

tom de brincadeira e nunca são assumidos por parte de quem o pratica, na Argentina as 

coisas foram de um extremo ao outro, pois começou com uma ausência de atos racistas, 

ao menos não percebidos por Baiano até chegar nas ofensas dos próprios jogadores do 

Boca Juniors.  

[...] porque o Desábato ficou preso aqui sete dias, todo mundo começou a me 
comparar com o Grafite, me chamavam de negro de [...] de disso, negro 
daquilo, cuspiam na minha cara, escarraram muitas vezes na minha cara, né, 
meus próprios adversários, dentro do vestiário do Boca Juniors quando eu 
chegava alguns jogadores cuspiam no chão, me chamando de negro disso, 
negro daquilo, irmão do Grafite, aí eu perdi a vontade de jogar no Boca 
Juniors, retornei pro Palmeiras no final de 2005 novamente. 

 

Apesar de Baiano dizer que Desábato ficou preso durante sete dias 

quando o jogador argentino ficou 37 horas, certamente essa dimensão temporal a que 

Baiano se refere está ligada a intensidade com que vivenciou a repercussão do caso. 

Baiano também relatou que o técnico do Boca Juniors não tinha 

conhecimento dos acontecimentos que ele vinha sofrendo, pois conforme afirma: “[...] 

era só no vestiário, só nós jogadores, então, no momento o treinador não entra na parte 

que tá só os jogadores, aquelas brincadeiras maldosas, entendeu, que vão falando pra te 

irritar, pra te entristecer e chatear você”. 

Quando relata que os jogadores do Boca Juniors o xingaram, cuspiram 

e o ofenderam pode-se avaliar essas manifestações racistas como parte daquilo que 

alguns colunistas dos jornais analisados, quando afirmam que as ações tomadas diante 

do jogador Desábato tiveram como desfecho a prisão e a busca de uma punição 

“exemplar” pelo fato do jogador ser argentino, isto é, a identidade nacional passou a 

ocupar o espaço central do desenrolar do episódio enquanto a acusação de racismo 

perdia força. Desse modo, estavam colocados para além da acusação de racismo 

elementos da identidade nacional que permitem olhar para o outro e dizer que o ato foi 

de racismo, pois quando se trata de alguma acusação com pessoas de sua mesma nação 
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tende-se a amenizar e não levar os casos adiante já que é comum e socialmente aceito 

esses tipos de xingamentos fazerem parte do meio futebolístico. 

Das discussões apresentadas por alguns comentaristas dos jornais 

analisados, foi ressaltado que as provocações presentes em uma partida de futebol são 

muito freqüentes e que, por esse motivo, apontavam elementos relativos à identidade 

nacional como sendo o principal fator do desdobramento das ações. Baiano, em sua 

narrativa, corrobora que as provocações e xingamentos fazem parte do mundo do 

futebol e aqui no Brasil isso não é diferente. 
 

Aqui no Brasil eu já fui muito xingado, Santos e Portuguesa Santista já me 
xingaram de tudo quanto é nome, Palmeiras e Corinthians, mas eu não vejo 
como racismo, né, porque eu vejo diferente, entendeu. O problema que lá 
ficou [...] eu passava, eles cuspiam no chão, jogador argentino e falavam com 
essas palavras que eu [...], mas aqui é normal, igual chegar ali e xinga o cara 
de careca, disso [...]. No jogo, se você vai pro ambiente do futebol, você vai 
ouvir deste negro, que eu sou mesmo, minha cor é negra, você vai ouvir de 
tudo, né, vão te chamar de tudo, menos de santo, que sua mãe é santa, então 
se é xingado a todo momento, da torcida, jogadores entre eles mesmos, aqui 
direto, um tá discutindo com o outro, mas coisa de jogo, não de [...], questão 
de racismo. Eu joguei na Rússia quase dois anos, graças a Deus, não passei 
[...], não tive nada lá, já outros companheiros passaram, então não, graças a 
Deus nunca passei, né, porque a pessoa ia me xingar se me chamassem de 
louro, de olhos azuis, né, aí ia me ofender, mas eu sei que eu sou negro. Você 
vai jogar no Nordeste as pessoas te xingam de tudo quanto é nome, entendeu, 
a torcida adversária, isso é normal, te jogam pedra, te jogam garrafa, te 
mijam, mijam na garrafa e jogam em você, mijam em copo e jogam em você. 
Dentro do futebol já fui xingado em 99% dos gramados que eu joguei aqui. 
Só de repente só não sou xingado quando eu era a favor do time adversário, 
aí eles aplaudem [risos].  

 

Mesmo após retornar ao Brasil, teve problemas com o jogador 

argentino Tevez, que então defendia o Corinthians, e esse fato o fez novamente 

reconsiderar a visão de que na Argentina não havia racismo. 

Tanto é que quando eu voltei, eu falei [tem] muito [preconceito], tanto é que 
na minha volta pra cá, o Tevez me ficou buzinando no meu ouvido, eu dei 
uma bolada nele no Morumbi, fui expulso, já no final do jogo, Palmeiras e 
Corinthians, nós perdemos de 3 a 1, porque ainda tava tudo muito recente. 
Então, mas depois disso, eu falei, o que não tinha antes, virou 50 vezes pior, 
mas não com o cidadão argentino, com os atletas argentinos, com os 
jogadores, no jogo. Enquanto tava só no jogo você suportava, quando passou 
dentro do treinamento com meus próprios companheiros, aquilo me 
entristeceu muito e me desgastou muito, e aí, eu falei assim, ficar assim eu 
não preciso. 
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A ação de Grafite contra Desábato repercutiu para além dos gramados 

e chegou a influenciar negativamente a vida de Baiano no Boca Juniors. Baiano nunca 

conversou com Grafite sobre os acontecimentos e afirma que: “Sem saber acabou me 

prejudicando lá. Mas são coisas que acontecem. Não creio que foi por culpa dele porque 

o que mais me prejudicou foi logo em seguida que ele tirou a acusação, ele tirou a 

denúncia, e aí que o povo chamou mais de [...] de cagon, como diz”.  

Ao retirar a acusação, Grafite acabou por diluir aquela que poderia ser 

considerada como uma ação exemplar no futebol e, como consequência, reforçou o 

caráter de rivalidade entre a Argentina e o Brasil em detrimento da acusação de racismo. 

Em última instância, validou o pensamento de que esse tipo de acusação seja algo 

normal no futebol e que por esse motivo dificilmente gera algum tipo de punição. 

Ao final de sua narrativa, Baiano disse que se pudesse mudaria 

algumas decisões em sua trajetória. A primeira coisa que mudaria, apesar de tudo o que 

passou, era não rescindir o contrato e pagar a multa para o Boca Juniors ou em suas 

palavras: “por mais que eu tomasse soco na cara, porque depois o arrependimento foi 

muito grande [...] porque foi o primeiro clube que eu tive status de ídolo, até o ponto de 

me pagar pra eu dar entrevista, foi o primeiro clube na minha carreira”.  

Em busca do reconhecimento aceitaria aguentar as ofensas e 

xingamentos. Essa mudança que significa enfrentar os atos discriminatórios podem ser 

lidos a partir de Scharwcz (2007), quando a autora afirma que o mais difícil é admitir a 

discriminação e não o ato de discriminar. Porém, no caso de Baiano a grande 

dificuldade foi a de lidar com a discriminação que o impossibilitou de continuar a ter 

vontade de ocupar o mesmo espaço dos jogadores que o ofenderam. 

 

Considerações Finais 

A história de vida de Baiano permitiu entender como circulam as 

relações futebolísticas, pois mesmo sem possuir vínculos com a partida em que o 

jogador argentino Desábato foi preso sofreu as consequências pelo fato de ser brasileiro 

e negro. 

Apesar da ordem dos acontecimentos apontarem as ofensas racistas 

proferidas por Desábato para Grafite, a retirada da acusação por parte do brasileiro 

acabou por reforçar que a identidade nacional fora um elemento central da prisão do 

jogador argentino. Dessa forma, a ação da polícia, embora cabível em situações de 
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ofensas racistas, se potencializou por meio da cobertura midiática e assumiu uma 

espetacularização que colocou no espaço jurídico a rivalidade futebolística entre 

brasileiros e argentinos. Ainda sob a égide dessa rivalidade, com a desculpa de defender 

os colega que fora preso e fazer justiça com as próprias mãos, os jogadores argentinos 

do Boca Juniors ofenderam e xingaram Baiano. 

Toda essa ação que acontece no meio futebolístico que permite 

legitimar as ofensas como algo normal em um jogo de futebol, tal como relatou o 

colunista Tostão e o próprio Baiano, revela que o racismo no Brasil e, em especial nos 

campos de futebol, se afirma na ordem do privado, nas relações íntimas, no calor do 

jogo como se diz na gíria futebolística e raras vezes publicamente, afinal, os jogadores 

do Boca Juniors discriminaram Baiano no vestiário, espaço privado do campo de 

futebol. Quando assume a condição pública fala-se que foi brincadeira e que para 

provocar o adversário “vale tudo”. Nesse caso, os elementos racistas são diluídos pelas 

práticas sociais que aceitam as discriminações como parte do processo social. 

Enquanto houver essa ambiguidade que gera toda a dificuldade em 

identificar e, portanto, punir os atos racistas. Os casos estudados nesse trabalho indicam 

que a discriminação racial no futebol vem acoplada a nacionalidade e a origem étnica do 

jogador. No caso de Baiano, esses dois fatores o associavam ao jogador Grafite, ou seja, 

ambos são brasileiros e negros. Esse duplo estatuto funcionou como a permissão para os 

jogadores do Boca Juniors em ofender Baiano que, mesmo sem vínculos com o episódio 

carregava por meio de seu corpo os signos da identidade nacional (HALL, 2006) como 

representante de todo o acontecimento que gerou a prisão do jogador argentino 

Desábato. 
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