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RESUMO
Este estudo apresenta uma análise comparativa das notícias publicadas pelos jornais Folha de
São Paulo e Zero Hora, referentes ao caso de injúria racial ao goleiro Aranha, tendo como
recorte temporal o período de agosto de 2014 até novembro de 2014. O objetivo principal é
identificar as formas como os jornais, considerados os maiores de seus respectivos estados,
abordaram o caso de maior repercussão envolvendo ofensas raciais no futebol brasileiro. Para
isso, a pesquisa apresenta referenciais históricos e sociais do país para a contextualização do
racismo brasileiro como estrutura de exclusão social, passando pela inserção do negro na
sociedade e no esporte, pelo desenvolvimento do jornalismo esportivo no Brasil, para observar
como a imprensa reflete essas questões em suas coberturas. Na fundamentação teórica deste
estudo foram utilizados conceitos de Fernandes (1979), Alcoba (2011), Coelho (2004),
Traquina (2004), Alsina (2011), Bardin (1977), entre outros.
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1. INTRODUÇÃO
Um grito solitário em meio ao deserto poderia ter causado o mesmo efeito das
reclamações de Márcio Lúcio Duarte Costa, na noite do dia 28 de agosto de 2014, frente a mais
de 30 mil pessoas presentes na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Seu desespero e sua revolta
passariam despercebidos se não fosse a ação de cinegrafistas responsáveis por flagrar
torcedores gremistas proferindo injúrias raciais ao goleiro santista. A partir daquele momento,
o gesto de Márcio, conhecido como Aranha, subverteu a ordem de uma sociedade acostumada
a esconder seu racismo por de baixo do véu de um país no qual as raças convivem em paz. Os
jornais, mecanismos desse status social, precisaram contar essa história. Mas como fazer isso?
Com base nesses questionamentos, este estudo apresentará a análise das coberturas dos jornais
Folha de São Paulo (Folha) e Zero Hora (ZH) sobre o maior episódio de injúria racial no
futebol brasileiro, o caso Aranha.
O processo de escravização dos povos de matriz africana no Brasil resultou em uma
ideologia de inferioridade do negro perante o branco, e na consequente marginalização desses
povos no período do pós-abolição. A consequência desse processo foi a solidificação do
racismo como modalidade estrutural uma vez que o negro tem sua cor diretamente relacionada
à baixa condição social independente dele ocupar ou não esse lugar na sociedade. Dessa forma,
mesmo após inúmeras conquistas civis, é comum que pessoas de pele preta não tenham acesso
aos mesmos serviços ou direitos de quem tem a pele branca. Além disso, a variedade de povos
acolhidos pelo país durante os processos de imigratórios europeus e a consequente
miscigenação das raças deram à luz ao mito da democracia racial brasileira, fato que torna o
negro praticamente invisível coletivamente.
A duras penas, o esporte, mais precisamente no futebol, é um dos principais caminhos
por onde o negro consegue ascender socialmente. O sucesso nesta esfera, no entanto, não é o
suficiente para mudar a questão do preconceito que permanece naturalizado por meio do estrato
social. Como se pode notar no objeto deste estudo, a presença do negro dentro de campo no
século XXI ainda é capaz de gerar o mesmo tipo de revolta causada pelos primeiros homens a
desafiar o racismo dentro das quatro linhas na época do esporte bretão.
A imprensa esportiva surge como uma das maiores testemunhas da ascensão do negro
pelo futebol e a manifestação do preconceito no esporte brasileiro. Não por acaso, veio das
mãos de um jornalista a maior radiografia literária sobre o assunto: O Negro no Futebol
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Brasileiro, de Mário Filho, descreve a gênese e a formação do futebol de massas no Brasil. E
se a imprensa esportiva acompanhou todo esse processo, analisar seu comportamento frente o
racismo nos dias atuais é a inquietação que move este trabalho.
A partir desse ponto central, será realizado um estudo comparativo entre as coberturas
dos dois jornais, ambos de repercussão nacional e considerados os maiores de seus estados, a
fim de analisar suas noticias e as formas como são retratados os casos de racismo no jornalismo
em geral. Afinal, ao contrário do que é defendido em alguns setores da imprensa, o esporte não
deve ser tratado como um setor menor ou a parte do jornalismo. A busca pela objetividade e os
valores-notícia utilizados pela imprensa esportiva são os mesmos. Além disso, casos de
racismo no futebol, devido a importância histórica e social do esporte, revelam implicações de
diversas ordens que podem ser tratadas como em qualquer outra editoria.
O período a ser analisado será entre agosto de 2014 até novembro 2014. A metodologia
a ser empregada será a análise de conteúdo conforme Bardin (1977). A escolha se justifica pela
compreensão de que o tema não deve ser apreciado de forma fixa, ou seja, apenas debruçando
esforços sobre a produção formal de notícias relacionadas ao caso, mas com o objetivo de
dissecar a produção noticiosa por meio de um processo de observação e categorização que
permita a formulação de hipóteses, assim como a confirmação ou não de que os jornais trataram
o caso de formas diferentes.
Para melhor compreensão, o presente estudo está dividido em quatro capítulos. O
primeiro capítulo traça um breve histórico do Jornalismo Esportivo no Brasil para em seguida
propor seu tratamento como especialização do jornalismo. A proposta será apresentada a luz
dos estudos de Alcoba López (2011). Também serão utilizadas bases teóricas para a aplicação
dos valores-notícia na formulação das categorias da análise, em conformidade com Traquina
(2002). Além disso, a notícia também será apresentada como mecanismo de construção social,
de acordo com os estudos de Alsina (2011).
No segundo capítulo, serão apresentadas as bases para a compreensão do racismo
brasileiro como modalidade de exclusão estrutural. Da escravidão à tipificação do racismo
como crime, o estudo buscará identificar elementos sociais que constroem o racismo
coletivamente e influenciaram nos fatos que serão compõe o objeto de análise. Para isso, o
estudo recorre às Ciências Sociais e a História por meio de nomes como Florestan Fernandes.
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As bases epistemológicas da análise de conteúdo serão abordadas no quarto capítulo,
referente ao percurso metodológico utilizado. Como já mencionado, o trabalho seguirá a linha
proposta por Bardin (1977).
Por fim, o quinto capítulo aprofundará a análise dos conteúdos noticiados pelos dois
jornais. Esse exercício objetiva a identificação das formas como os veículos tratam a questão
racial em suas coberturas. Serão observadas as questões de ordem social e criminal, assim como
os personagens envolvidos e as formas como o preconceito enraizado na sociedade se manifesta
nos critérios de noticiabilidade supostamente guiados pela objetividade.
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2. JORNALISMO ESPORTIVO

As rotinas de produção e os vícios que cercam a prática do jornalismo esportivo talvez
sejam o motivo para que muitos veículos tratem este ofício como um gênero a parte das
editorias consagradas simplesmente como jornalismo, caso de economia, geral, polícia e
política, ou como simples produto de entretenimento. Contudo, não apenas pelo fato da
formação acadêmica de seus profissionais no Brasil ser a mesma dos demais, episódios como
o "Caso Aranha" revelam a necessidade de que o jornalismo esportivo não só seja tratado como,
mas também obedeça aos mesmos preceitos do jornalismo considerado tradicional.
Referência nos estudos sobre jornalismo esportivo, o professor madrileno Antonio
Alcoba López defende a tese de que mais do que uma editoria, o esporte é uma especialização
do jornalismo, e, deste modo, deve ser realizado por especialistas.

Un informador del deporte está obligado a dominar todos los apartados y variables
de un determinado deporte. Ser un auténtico especialista que conozca si no todo,
porque ello es imposible, sí el máximo de los aspectos y situaciones por las que pasa
ese deporte, lo cual conlleva a informarse de cuanto se relacione con ese deporte. Es
preciso realizar un seguimiento de los organismos controladores de la actividad
deportiva de la que escribe o habla. Estar al tanto de los más mínimos sucesos que
clubs, federaciones o instituciones públicas o privadas provoquen, que si no dan
sensación de tener nada que ver con el deporte, pueden estar implicados en asuntos
deportivos, políticos, comerciales, empresariales y hasta personales que pueden
afectar a deportistas, clubs, federaciones y organismos del Estado. En deportes del
máximo seguimiento masivo por los aficionaos como el fútbol, cualquier situación,
por ridícula que parezca, tiene su transcendencia. No olvidemos que en los deportes
del máximo seguimiento por los aficionados, además del resultado están en juego
intereses económicos y políticos que pueden condicionar los resultados,
clasificaciones e incluso provocar altercados entre aficiones que, en ocasiones,
enfrentan a clubs, ciudades y países. (ALCOBA, LÓPEZ, 2011, p.69).

2.1. O esporte como especialização do jornalismo

As primeiras publicações jornalísticas dedicadas ao esporte surgiram na Europa, no
século XIX, mais precisamente na França, em 1828, com a revista Journal des Haras, e na
Inglaterra, em 1852, com aquele que é considerado o primeiro diário desportivo do mundo, o
Sportman. No Brasil, o jornalismo voltado ao desporto caminhou a passos lentos até a década
de 1930, "período em que conquistou mais espaço na cobertura de eventos esportivos quando
atrelados ao processo de modernização ao qual o país estava se emergindo, onde o contexto
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político e econômico da época proporcionou a afirmação, ainda que gradual, dessa espécie
paralela e autônoma de gênero jornalístico" (NOGUEIRA, 2015, p. 27).
Foi justamente nos anos 1930 o nascimento do Jornal dos Sports, no Rio de Janeiro. A
rigor, a publicação foi o primeiro diário exclusivamente voltado aos esportes no país. Também
nesse período, surgiu o Mundo Esportivo, fundado por Mário Filho, sob a chancela de Roberto
Marinho (1904-2003), patriarca de O Globo. Marinho alugou a gráfica de seu jornal para a
impressão da publicação de Mário Filho. No entanto, por falta de verbas, e por ter sido criado
no fim da temporada futebolística do Rio de Janeiro, o projeto durou não mais que oito meses
(NOGUEIRA Apud CASTRO, 2008, p 176).
Apesar de tratarem não apenas de futebol, mas, também, de outros esportes, as
publicações esportivas sofreram com o preconceito de que apenas os leitores de menor poder
aquisitivo se tornariam consumidores desses periódicos. O jornalista Paulo Vinicius Coelho
ilustra este período de preconceito contra os diários desportivos:

O preconceito não era infundado, o que tornava a luta ainda mais inglória. De fato,
menor poder aquisitivo significava também menor poder cultural e consequentemente
ler não constava de nenhuma lista de prioridades. E se o futebol – como os demais
esportes – dela fizesse parte, seria necessário ao apaixonado ir ao estádio, isto é, ter
menos dinheiro para comprar boas publicações sobre o assunto.
Assim, revistas e jornais de esportes foram surgindo e desaparecendo com o passar
dos anos. No Rio de Janeiro, a Revista do Esporte viveu bons anos entre o final da
década de 1950 e o início dos anos 1960. Viu nascer Pelé, o Brasil ganhar títulos
mundiais, viu o futebol, seu carro-chefe, viver momentos de estado de graça. E nem
assim sobreviveu às adversidades. (COELHO, 2004, p.9).

Apenas no fim da década de 1960 que os grandes cadernos de esporte passaram a tomar
conta dos jornais. Destes, COELHO (2004) destaca o surgimento do Caderno de Esportes, que
originou o Jornal da Tarde, uma das mais importantes experiências de grandes reportagens do
jornalismo nacional. Mesmo assim, de lá pra cá, os principais jornais do eixo Rio-São Paulo,
lançaram cadernos esportivos e deles se desfizeram sem o menor apego. Talvez por esse
motivo, ainda no início dos anos 1970, o experiente jornalista João Saldanha tenha reagido com
pessimismo ao lançamento da primeira revista inteiramente dedicada ao futebol. "Placar nunca
sairia dos primeiros números, imaginava Saldanha, que prestou inestimáveis serviços ao
esporte brasileiro" (COELHO, 2004).
Se por um lado grande parte dos suplementos especializados não alcançava uma
longevidade que fizesse jus a paixão do brasileiro pelo esporte, e neste caso, especialmente
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pelo futebol, o estilo de narrativa desenvolvido por alguns cronistas do período foi o
combustível para inflamar esta paixão. A partir da primeira conquista da Seleção Brasileira, no
início dos 1940, o futebol passou a ganhar relatos apaixonados, especialmente nos diários
cariocas, pelas mãos de colunistas como Mario Filho e Nelson Rodrigues.
Em seu artigo "Futebol folhetinizado. A imprensa esportiva e os recursos narrativos
usados na construção da notícia", Leda Maria da Costa afirma que "no caso específico do
jornalismo esportivo, no Brasil, é possível levantar-se a hipótese de que essa criação discursiva
se ancora em estruturas narrativas próximas ao melodrama e ao folhetim". (2010, p.66).
De fato, tanto as crônicas de Nelson Rodrigues, quanto as escritas por seu irmão mais
velho, Mario Filho, tinham caráter singular, capaz de enriquecer os jornais com drama e poesia.
"Essas crônicas motivavam o torcedor a ir ao estádio para o jogo seguinte e, especialmente, ver
seu ídolo em campo. A dramaticidade servia para aumentar a idolatria em relação a este ou
aquele jogador. Seres mortais alçados da noite para o dia à condição de semideuses"
(COELHO, 2004, p17).
Conforme COELHO (2004), apesar do valor estilístico, as crônicas não poderiam ser
chamadas de jornalismo não apenas pela poesia, capaz de romantizar até brigas entre os
jogadores, mas, também, pela imprecisão na descrição dos fatos narrados.
Ora, a verdade. Entre a lenda e a verdade, a literatura vai sempre preferir a lenda. O
jornalismo deve preferir a verdade. O que pode indicar que o tipo de crônica citada
acima não era, exatamente, jornalismo.
O fato é que há espaço para tudo e todos. O que se espera habitualmente de todo
grande jornal é a mistura dos dois estilos. É impossível ler Nelson Rodrigues sem
dar-se conta da imprecisão de seus relatos de jogos. É só olhar, por exemplo, a
maneira como descreve o terceiro gol do Brasil no Mundial do Chile, em 1962:
"Djalma Santos pôs a bola na área e Vavá, com seu peito de aço, meteu a cabeça nela,
fazendo 3x1".
A descrição correta deveria incluir a falha do goleiro Schroiff. E contar que, de fato,
Vavá meteu o pé direito na bola, não a cabeça. Nelson Rodrigues, que já era míope,
não podia ver o que o rádio lhe contava a quilômetros de distância. (COELHO, 2004,
p.18).

O compromisso jornalístico com a verdade fez com que a imprecisão dos fatos
diminuísse bastante a partir dos anos 1970. Por outro lado, a cobertura esportiva, na avaliação
de Paulo Vinicius Coelho, acabou por perder o apelo emotivo diferencial no fato esportivo,
muitas vezes formado por histórias que beiram o surrealismo. Para ele, conquistas de títulos,
jogadas brilhantes e histórias comoventes sempre fizeram parte do esporte e mereceram o tom
épico que acabou por desaparecer das reportagens de jornal, rádio e televisão.
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De acordo com COELHO (2004), a noção de realidade que o jornalismo esportivo
carrega nos tempos atuais torna a cobertura esportiva tão brilhante quanto qualquer outra no
jornalismo. O diferencial é que, muitas vezes, é preciso ter mais do que noção de realidade.
Esse tipo de cobertura sempre misturou emoção e realidade em proporções muitas
vezes equivalentes. É possível fazer uma brilhante matéria de economia falando de
futebol. A crise do Flamengo, incapaz de saldar dívidas e de manter seu orçamento
no azul há mais de dez anos, pode render peça jornalística primorosa e repleta de
realidade sobre a administração dos clubes no país. (COELHO, 2004, p.22)

A mudança de paradigma no jornalismo esportivo brasileiro não significou exatamente
em um maior investimento por parte dos veículos na especialização de seus profissionais. O
que surgiu foi um grande recrutamento de ex-atletas integrando equipes, principalmente como
comentaristas. Em esportes menos próximos do público, como atletismo e ginástica, a
utilização de ex-competidores profissionais é quase unânime. Por outro lado, como no exemplo
sugerido a cima por Paulo Vinicius Coelho, a proporção dos acontecimentos esportivos e suas
implicações em outras esferas da sociedade, tidas então por diversos veículos como "maiores"
- como economia e política, fez com que a cobertura esportiva se especializasse cada vez mais.
Este processo foi a principal motivação para que os empresários de mídia, em escala global,
mudassem sua mentalidade e compreendessem que este gênero deveria ser mais valorizado,
conforme registrou Alcoba López (2005).
Deste modo, a mudança de mentalidade resultou em alterações importantes nas
redações. Já não bastava mais colocar "jornalistas de segunda linha", como eram considerados
os jornalistas esportivos anteriores, para a cobertura esportiva, pois esta exigia um nível de
conhecimento que não estava restrito ao simples registro dos resultados. Contudo, vale ressaltar
que era justamente o senso comum de que qualquer um poderia falar sobre esporte o
responsável por colocar estes profissionais nesta categoria. Pensamento que ainda impera nos
casos de esportes populares, como o futebol, nos quais os torcedores se consideram tão
entendedores ou mais que o profissional.
Assim, Alcoba López argumenta que o jornalista esportivo deve buscar o caminho que
lhe diferencie do fã de esportes.

No sirve, por tanto, lo que sí podríamos denominar opinión vulgar o literaria para
informar a deportistas, técnicos, dirigentes y aficionados. El periodista deportivo no
es un aficionado al deporte que, por el mero hecho de serlo, ya está capacitando para
describir una competición o analizar las vicisitudes por las que ha pasado un equipo
durante el juego. (ALCOBA LÓPEZ, 2011, p.66).
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Superado o período de descrédito sobre a cobertura esportiva, o cenário das redações
mudou, possibilitando que o conteúdo produzido para o impresso se espalhasse por mídias
virtuais. Rádio e televisão também passaram a investir em seus noticiários esportivos. Hoje, já
é recorrente, por parte de jornalistas que buscam se especializar, a utilização de técnicas de
levantamentos de banco de dados, entre outras, para a realização de reportagens esportivas que
se espalham por diferentes esferas do jornalismo.
Esta mudança de perfil do jornalista esportivo para um profissional habilitado a transitar
por outras áreas utilizando o esporte como fio condutor reforça a necessidade de usar a
especialização como alternativa de fuga dos vícios que permeiam a cobertura habitual,
geralmente voltada a fatos que se repetem cotidianamente. Na busca por uma diferenciação de
conteúdo, tornou-se habitual acompanhar jornalistas apenas especulando informações sem a
mínima checagem ou vindas de fontes misteriosas. Dessa forma, pode-se desencadear um
efeito dominó capaz de afetar a credibilidade do profissional, do veículo e do próprio gênero
jornalístico.
Para os jornalistas Heródoto Barbeiro e Patrícia Rangel (2006), os repórteres devem
ficar atentos para fatos que nem sempre dizem respeito diretamente ao esporte, como o caso do
jogador Serginho, que teve um mal súbito em campo e morreu antes de deixar o estádio.
"Reportagem não é apenas notificação de um fato. É necessário o detalhamento, a escolha de
um ângulo ainda não explorado, procurar descobrir o possível impacto daquelas informações
no tema tratado". (Barbeiro e Rangel, 2006, p.21).

2.2. O valor notícia e a objetividade no jornalismo esportivo

Antes de estabelecer a análise do conteúdo proposto neste trabalho, é necessário ter
conhecimento sobre o processo de construção da notícia e quais são os critérios que levam os
jornalistas a selecionarem quais fatos devem ou não ser noticiados. Este processo auxiliará na
compreensão sobre as visões da imprensa tradicional em relação aos fatos, assim como são
formados os agendamentos do que será debatido pelo público. Deste modo, o valor notícia é
fundamental para o entendimento dos preceitos que envolvem o conteúdo a ser analisado neste
estudo. Nelson Traquina (2002) apresenta pontos importantes que devem ser levados em
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consideração por jornalistas, pois os valores notícia não são imutáveis, tendo variações
conforme o contexto em que se encontram.
Destarte, a partir dos pontos colocados pelo autor, devemos considerar fatores
históricos, sociais, e culturais partilhados pelos membros da comunidade jornalística e,
inclusive, mercadológicos, traduzidos na política editorial da empresa. Esses fatores podem
incidir diretamente na seleção e construção da notícia.
Sobre as definições de noticiabilidade de um acontecimento inseridas em um contexto
humano e institucional, Traquina (2002) explica:
A política editorial influencia a disposição dos recursos da organização e a própria
existência de espaços específicos dentro do produto jornalístico através da sua
política de suplementos e sobretudo de rubricas. A criação de espaços regulares, como
suplementos e rubricas/ seções, tem consequências diretas sobre o produto
jornalístico de uma empresa, porque a existência de espaços específicos sobre certos
assuntos ou temas estimula mais notícias sobre esses assuntos ou temas, dada a
necessidade de seu preenchimento. (TRAQUINA, 2002, p.201).

Conforme apresentado acima, os valores notícia operam uma seleção e uma construção
dos fatos. Traquina (2002) propõe a distinção dessas duas operações como categorias. Assim,
apresentam-se valores notícia de seleção, referentes aos critérios que os jornalistas utilizam na
seleção ou descarte de acontecimentos como notícia; e valores notícia de construção, que
correspondem a qualidades da sua construção e funcionam como linhas-guia para sugestão do
que deve ser apresentado ou omitido.
Ainda em conformidade com Traquina (2002), os valores notícia de seleção estão
divididos, de forma secundária, em critérios substantivos e critérios contextuais. Esses critérios
se apresentam como:
Morte: A presença frequente da morte nas páginas de jornais e reportagens de outras mídias
ajuda a explicar o negativismo do mundo jornalístico apresentado diariamente. A morte é um
valor notícia importante, serve-se de outros valores notícia como tempo e notabilidade. Logo,
quanto maior for o evento, principalmente se estiver relacionado a uma pessoa famosa ou
notória na sociedade, ou conforme o nível de brutalidade do fato, o espaço empreendido para
a morte nas notícias será ainda maior.
Tempo: o tempo é utilizado como uma espécie de "cabide" pelos jornalistas, pois é a ele que
os profissionais recorrem na seleção de fatos do passado que serão relembrados sempre que
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completarem um determinado período de tempo. A tragédia da Boate Kiss sempre será
lembrada por meio de aniversários de 1, 2, 3 ... anos do fato, por exemplo.
Notabilidade: corresponde a qualidade de ser visível, de ser tangível. São eventos de fácil
identificação como protestos, por exemplo. A notabilidade incide em coberturas mais voltadas
aos acontecimentos e não tanto à problemática que envolve a construção desses fatos. Dentro
valor notícia, destacam-se a quantidade, número de atores envolvidos, a inversão, o que
rompe a fronteira da normalidade dos acontecimentos, e o insólito, aquilo que é improvável.
Notoriedade: notícias relacionadas a pessoas importantes, notórias ou celebridades, que
despertam a atenção e o interesse do grande público. De forma direta, o nome e a posição da
pessoa são importantes como fator de noticiabilidade independente do fato a que estiverem
envolvidas.
Proximidade: é a influência da distância geográfica e cultural sobre a seleção de determinados
fatos. Uma catástrofe com um grande número de mortos certamente será notícia, porém o lugar
onde ela ocorreu será um fator determinante na construção da notícia.
Relevância: este valor notícia corresponde a seleção dos fatos com grande poder de impacto
sobre a vida das pessoas, de regiões ou países.
Novidade: o mundo jornalístico geralmente volta sua atenção para a primeira vez dos fatos.
Logo, a novidade é o critério que permite ao jornalista voltar a falar sobre determinado assunto.
Falha: é um registro de notabilidade relacionado, geralmente, a acidentes ocasionados por
defeitos, insuficiências normais e regulares.
Conflito e/ ou controvérsia: a violência verbal, física ou simbólica representa a quebra da
normalidade ou uma ruptura da ordem social.
O valor-notícia da violência, tão presente no jornalismo, exemplifica como os critérios
de noticiabilidade se baseiam na quebra da normalidade. Apesar de estar cada vez mais
banalizada, como no caso do jornalismo policial, a violência causa espanto quando apresentada
em outras esferas, principalmente naquelas onde é julgada como vulgar, caso da política e da
economia. Contudo, na cobertura esportiva – principalmente no futebol - , ainda se verificam
espaços nos quais jornalistas consideram a violência como um ingrediente do espetáculo.
Contudo, a violência, de qualquer ordem, rompe com os princípios da democracia assegurados
pela constituição. Logo, este valor notícia está ligado ao critério da infração, que se refere a
violação, a transgressão das regras. Traquina (2002), afirma que os valores-notícia listados
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anteriormente, e, em particular, o de notabilidade, implicam em um rito sobre a natureza
consensual da sociedade, sendo assim, auxiliam a construir a sociedade como consenso.
Os padrões coletivos construídos a partir de pressupostos de sociedade ilustrados pelos
valores-notícia são divididos por Traquina (2002) em três esferas. A esfera de consenso é a
primeira e exprime a noção de unidade. Trata-se de uma região onde estão os valores
consensuais da sociedade, como pátria, maternidade, liberdade. A esfera não exige dos pontos
de vista opostos por parte do jornalista, gerando assim um papel essencialmente conservador e
legitimador por parte da imprensa.
A segunda região do mundo jornalístico é a esfera da controvérsia, onde os conceitos
de objetividade e neutralidade reinam como principais virtudes jornalísticas. Deste modo,
jornalistas são compelidos a apresentar pontos de vista divergentes sobre um mesmo assunto
sem tomar partido. Nestes casos, os profissionais da imprensa são guiados pelos princípios da
objetividade.
O termo objetividade começou a aparecer no início do século XX, a partir do
reconhecimento de que os jornais tinham muitos preconceitos. Assim, "a objetividade exigia
que os jornalistas desenvolvessem um método consistente para testar a informação - uma
abordagem transparente das provas -, precisamente para que os preconceitos pessoais e
culturais não afetassem o rigor de seu trabalho". (KOVACH E ROSENTIEL, 2003, p. 75).
Apesar de possibilitar que o ofício jornalístico seja mais plural e transparente, a
objetividade também pode surgir como uma máscara, uma vez que os fatos que viraram notícia
só viraram notícia porque se enquadraram e foram selecionados em algumas das categorias de
valor-notícia. Outro fator importante é que a seleção é feita a partir das categorias de valores
mediados pelo jornalista, logo são submetidos, mesmo que à distância, por uma leitura
subjetiva. Esta hierarquização na seleção do que virará notícia, ou não, e seu grau de
importância, ou não, pode também, passar por decisões editoriais que seguem uma visão
empresarial e política do que deve ou não ser noticiado.
Sobre a objetividade e a imparcialidade no jornalismo, Kovach e Rosentiel (2003),
afirmam:
Por outras palavras, no conceito original, a objetividade aplicava-se ao método
e não pertencia ao jornalista. A chave estava na disciplina do ofício e não no
objetivo.
Esta posição tem algumas tem algumas implicações importantes. Em primeiro
lugar, a voz imparcial utilizada por muitas organizações jornalísticas, esse
estilo familiar e supostamente neutro de redigir notícias, não é um princípio
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fundamental do jornalismo. Pelo contrário, é um recurso muitas vezes útil que
as organizações jornalísticas utilizam para destacar a sua tentativa de produzir
algo obtido através de métodos objetivos. A segunda implicação é que estava
voz neutra, sem uma disciplina de verificação, cria um verniz que cobre algo
oco. Os jornalistas que selecionam fontes para exprimir aquele que é, de fato,
o seu ponto de vista pessoal e depois utilizam a voz neutra para lhe conferir
uma sensação de objetividade estão, de alguma forma, a criar um embuste. A
credibilidade de toda a classe sai afetada, dando a entender que não tem
princípios, que é desonesta e parcial. Esta é uma precaução importante numa
era em que os padrões da imprensa são cada vez mais colocados em causa.
(KOVACH E ROSENTIEL, 2003, p. 77).

Por fim, a esfera de desvio é aquela que contempla o que está fora da esfera de
controvérsia. Logo, são os atores e pontos de vista políticos que os jornalistas e os valores
dominantes rejeitam como marginais. Aqui, o conceito de neutralidade entra em novo declínio,
pois os veículos noticiosos tornam-se um "um mecanismo de manutenção de fronteiras",
desempenhando um papel de expor, condenar ou excluir da agenda pública os que violam ou
desafiam os valores de consenso, e apoiam a distinção consensual entre atividade política
legítima e ilegítima. (TRAQUINA, 2002, p. 195).
Alsina (2009) define o jornalista como um produtor da realidade social, concepção que
desafia o conceito da objetividade jornalística. O discurso jornalístico informativo funciona
como um discurso social que está inserido dentro de um sistema produtivo. Este processo, de
construção da notícia, é caracterizado por três fases: produção, circulação e consumo. Sendo
assim, o conceito de notícia pode variar dependendo do processo produtivo que está baseado
em seus valores e esferas.
Como visto anteriormente, os valores-notícia operam como mecanismos de seleção e
construção da notícia. Este processo possibilita ao jornalista decidir o que é, ou não, relevante,
de acordo com as regras estabelecidas, as esferas nos quais está inserido e os procedimentos
editorais e mercadológicos. Desta forma, é possível que a notícia seja concebida como um
recorte social. Não é incomum perceber entre veículos imprensa visões diferentes sobre uma
mesma cobertura. Os atores envolvidos, o alcance dos fatos, a cultura local, tudo pode
influenciar este recorte no qual está inserida a construção da notícia.
Alsina (2009) destaca que o processo de construção da realidade social, apesar de não
estar exclusivamente vinculado, depende completamente da prática produtiva do jornalismo.
A noção "construção social da realidade", tal como está definida por Berguer e
Luckmann (1979), localiza-se no nível da vida no quotidiano, em que se dá, no
entanto, um processo de institucionalização das práticas e dos papéis. Esse processo
é, ao mesmo tempo, social e intersubjetivamente construído. Isso faz caracterizarmos
a atividade jornalística como um papel socialmente legitimado para gerar construções
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da realidade publicamente relevantes. Portanto, podemos dizer que os jornalistas têm
um papel socialmente legitimado. E institucionalizado para construir a realidade
social como a realidade pública e socialmente relevante. ( ALSINA, 2009, p.46,47).

Ainda em conformidade com Alsina (2009), contudo, é preciso reconhecer que este
modelo no qual a mídia é apresentada como construtora da realidade deve considerar a
legitimação dada pelo público aos meios de comunicação. O jornalista tem a incumbência de
buscar os fatos, apurar e levá-los à audiência, que por sua vez, reconhece sua posição como
mediador deste processo, seja na política, na economia ou no jornalismo esportivo.

3. RACISMO

Para analisarmos as coberturas dos jornais Folha de São Paulo e Zero hora sobre o caso
de injúria racial ao goleiro Aranha, precisamos entender o que é racismo e de que formas o
preconceito contra o negro se manifesta na sociedade brasileira. Deste modo, é necessário
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recorrer a História e às Ciências Sociais para traçar uma linha que exponha como o processo
de escravização do povo africano pelo mundo, especialmente no período colonial, influiu na
construção de uma ideologia de inferioridade de raça e na consequente marginalização da
população afrodescendente no Brasil. O resultado desse processo se manifesta cotidianamente
nos dias atuais em diversas formas de preconceito e tem nosso objeto de estudo como um de
seus mais notórios exemplos. Afinal, a revolta pela denuncia do goleiro nada mais é que o
escândalo de parte de uma sociedade que ainda se nega a aceitar que um negro ouse reclamar
por seus direitos como cidadão.

A compreensão do racismo como modalidade de violência estrutural requer a
conceituação do termo e delimitação de suas bases. CHAVES (2003) a concebe como aquela
produzida pelas instituições sociais e organizações da sociedade, que impinge opressão a
pessoas, a grupos, a classes sociais e a nações.
Para CHAVES (2003) o conceito a cima proposto aborda a estrutura social produtora
da violência estrutural, todavia não privilegia a dimensão da temporalidade implicada no
conceito. No caso do racismo brasileiro contra o negro, a compreensão textual requer a sua
inclusão. Apesar da ideologia racista ter sido implantada nas instituições sociais nos primórdios
da colonização portuguesa, atravessou séculos e ainda se faz presente no cotidiano,
manifestando-se nas relações sociais embora as formas de significação e de materialização nas
interações sociais tenham se modificado nos diferentes momentos da nossa história social.
Deste modo, o racismo brasileiro se manifesta de forma implícita nas relações sociais
por meio de uma ideologia enraizada na sociedade. O tempo pelo qual essa ideologia está
aplicada e os consequentes mecanismos de marginalização e destruição da cultura do negro
tornam o racismo algo tão naturalizado entre os brasileiros que, por muitas vezes, o próprio
oprimido acaba por adotar a prática do opressor em manifestar o preconceito como algo normal.
GUIMARÃES (1999) organiza essa relação em duas frentes. Para ele, o racismo no Brasil não
está apenas presente nas práticas, mas, também, no discurso. No entanto, esse discurso é negado
pelo sistema jurídico e pelo discurso não-racialista da nacionalidade, que coloca todos os
brasileiros como iguais apesar da total discriminação do negro na sociedade.
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Sobre a temporalidade, GUIMARÃES (1999) também divide o racismo brasileiro em
dois momentos: o primeiro é caracterizado pela separação dos diferentes grupos étnicos em
espaços privados. O segundo, e atual, é determinado pelo preconceito segregacionista através
de mecanismos psicológicos de inferiorização e de mercado. Desta forma, o racismo no Brasil
se caracteriza como forma de violência estrutural. CHAVES (2003) utiliza este esquema como
ponto de partida para a exploração de três temáticas de discernimento histórico: o negro no
período da escravidão; a inserção social do negro e o processo de embranquecimento; as formas
simbólicas de expressão do racismo e a aprendizagem cultural.
Para explorar a temática do negro no período da escravidão, CHAVES (2003) recorre
a historiadores como RODIGUES (1982), MATTOSO (1990) e FONSECA (2000) para chegar
aos registros sobre o período da chegada dos africanos ao Brasil como escravos. Os estudos no
quais Chaves recorre relatam que na segunda metade do século XVI aqui se encontravam
negros sendo vendidos como mercadoria, coisificados, objetos de troca. Portugal, segundo ela,
também trouxe o racismo, inicialmente definido por noções de sangue puro e não puro, cristãos
e cristãos novos, categorias racializadas que serviam para diferenciar socialmente a nobreza
portuguesa do povo português e esse dos povos escravizados. Tais distinções foram trazidas
para o Brasil no período colonial e estendidas aos índios e, posteriormente, aos negros trazidos
da África como escravos. Esses eram convertidos ao catolicismo e catequizados em um
processo que visava a domesticação e subjugação aos senhores por meio de crenças religiosas
que glorificavam a submissão.

Outras discriminações foram dirigidas ao negro escravizado: a destituição de todos
os seus direitos, como, por exemplo, a retirada de sua identidade cultural através das
proibições de cultos religiosos (MENEZES, 1997); a proibição de convívio com
familiares (SCHWARCZ, 1993), pois eram dispersos quando aqui chegavam; a
imposição de um novo estilo de vida; a imposição da condição de objeto de trabalho,
de deveres e de sevícias. Tudo isso conferia a seu dono o poder de subjugá-lo.
(CHAVES. 2003, p. 12)

Citando Florestan FERNANDES (em PINTO, 2001), CHAVES (2003) refere-se ao
processo colonizador como responsável por produzir a hierarquização das denominadas
categorias raciais que constituíam à população brasileira, bem como a regulação das relações
e da convivência entre o senhor e o escravizado. Assim, analisa que de tal situação decorreu
uma concepção do negro como ser inferior, com potencial de desenvolvimento restrito, que
viria a ser cientificamente legitimada.
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A pesquisadora segue o estudo com a temática sobre a inserção social do negro e o
processo de embranquecimento. Com base em estudos de NOGUEIRA (1981), CHAVES
(2003) traça um panorama do alto percentual de brasileiros analfabetos no final do século XIX,
período em que a lei Aurea foi instaurada, frente o número de brasileiros que possuíam curso
superior. Esse segundo contingente era formado por egressos das elites brasileiras, em geral
brancos ou mestiços com fenótipo branco, que correspondiam a cerca de 2% da população
brasileira, enquanto 80% não era alfabetizada. Esta divisão social fazia com que a elite fosse
detentora de direitos e vetasse o negro inferiorizado da escolha de representantes políticos por
meios de pré-requisitos que funcionavam como mecanismos de exclusão. Segundo a
pesquisadora, baseado nos estudos de MENEZES (1997), esses pré-requisitos eram
inacessíveis ao negro africano e aos afrodescendentes: o censo pecuniário e saber ler e escrever.
CHAVES (2003) também assinala que outro fator preponderante no processo de
embraquecimento da população negra foi o veto à sua própria cultura:
MENEZES (1997) destaca que aspectos da cultura negra também passaram pelo
processo de proibição: a capoeira e o toque dos tambores durante as cerimônias
religiosas foram proibidos e submetidos ao controle policial. Consolidando tais
repressões, a imprensa e a polícia atuavam como difusoras do bloqueio à liberdade
de expressão da cultura africana. Menciona que só em 1938 foi eliminada a proibição
ao toque de tambores, a partir do movimento de organização dos negros, e a liberdade
de culto religioso só foi oficializada em 1976.

Ainda no final do século XIX, membros da academia introduziram no Brasil teorias
científicas raciais originadas na Europa naquele período. O Velho Continente foi o berço de
teorias que visavam justificar a opressão do colonialismo europeu aos povos subjugados. Entre
elas, CHAVES (2003) destaca o que ficou conhecido como Darwinismo Social:

Em 1871, DARWIN, apesar de defender o monogenismo, organizou construções
teóricas que legitimaram cientificamente as concepções de superioridade cultural e
racial, classificando tanto as culturas como as intituladas raças humanas em superior
e inferior. Também argumentou que ao se comparar as raças, observavam-se
diferenças qualitativas na constituição, na suscetibilidade a determinadas
enfermidades, na capacidade mental e no plano emocional. Para aquele pesquisador,
os europeus situavam-se no topo do sistema classificatório (DARWIN, 1974).

Em meio a discussões sobre a abolição da escravatura no Brasil a promulgação da lei
do Ventre Livre, também em 1871, abriu o processo de destruição do trabalho escravo, gerando
debates sobre a absorção de mão de obra imigrante. Aliado a isso, e ao grande contingente
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indesejado de negros pela elite dominante, os acadêmicos passaram a ver na imigração um
caminho para a criação de teses sobre a eliminação das etnias africanas por meio do processo
de embranquecimento da população.
Vislumbravam na imigração a possibilidade de eliminação do grande contingente de
negros e afrodescendentes que compunha a população brasileira nos fins do século XIX, a
partir do embranquecimento da população brasileira. Destarte, como sublinha FONSECA
(2000), embora as teorias racializadas tivessem transformado desigualdades sociais em
diferenciações de cunho essencialista, contraditoriamente a miscigenação era compreendida
como positiva, por propiciar o branqueamento à população brasileira (CHAVES, 2003).
Conforme CHAVES (2003), dessa forma, consolidou-se o racismo científico brasileiro:
considerando os negros como inferiores e advogando a miscigenação. Porém, o próprio lugar
social ocupado pelo negro e o preconceito étnico já instalado, não produziu a eliminação do
africano e o embranquecimento firmou-se através da branquitude: a valorização e imposição
de padrões culturais oriundos da cultura branca.
A pesquisadora busca nos estudos de FIGUEIREDO (2002) sobre a ascensão do negro
à classe média em Salvador evidências sobre o processo de embranquecimento. Os estudos
mostram que a partir dos anos 1970, do século XX, a ascensão do negro às classes um pouco
mais privilegiadas se deu muito pela adoção destes indivíduos a valores e padrões de conduta
ideológica eurocêntrica. Para isso, esse grupo precisou abdicar de sua própria cultura.
Contudo, FIGUEIREDO (2002) descobriu que a ascensão social não garantiu que os
mesmos não sofressem com o preconceito racial. A pesquisadora entrevistou 25 pessoas, todas
diplomadas em cursos de ensino superior e colocadas no mercado de trabalho, nas quais
relataram que ser discriminadas racialmente em diferentes ambientes dirigidos às pessoas com
maior poder aquisitivo.
FIGUEIREDO (2002) afirma que, embora mudanças tenham ocorrido no contexto
brasileiro na segunda metade do século XX, como a industrialização, a massificação do ensino
público e a democratização da possibilidade de ascensão social de um maior número de negros,
a cultura negra ainda é prioritariamente identificada pela religião, música, dança e culinária,
enquanto que a cultura branca pela informação, política e tecnologia. A pesquisadora conclui
que “parece impossível não vivenciar cotidianamente os aspectos da cultura branca; ou melhor,
embranquecer é aparentemente inevitável” (Figueiredo, 2002, p. 104).
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Por fim, CHAVES (2003) aborda a temática das Formas simbólicas de expressão do
racismo e a aprendizagem cultural. Ela afirma que a aprendizagem de práticas racistas emerge
do processo histórico de desvalorização do negro africano e de sua cultura, aliado pela difusão
de crenças e estereótipos e discriminações. Adiante, CHAVES (2003) analisa a respeito da
invisibilidade do fenômeno, ou mesmo sua negação, em virtude da ideologia do
embranquecimento, a qual ressalta que todo brasileiro é mestiço, que não se pode esquecer que,
no Brasil, o racismo contra o negro é cromático e não de origem; que a difusão do mito da
igualdade racial propicia a recusa do brasileiro em admitir que tem preconceito, dificulta a
abordagem à questão nos diferentes contextos enquanto sua presença torna-se flagrante no
relato de pesquisadores.

3.1 O preconceito racial no Rio Grande do Sul

Expostos os conceitos que configuram o racismo brasileiro como violência estrutural,
bem como a delimitação de suas bases históricas e suas manifestações implícitas
ideologicamente na sociedade, é preciso estabelecer um breve estudo sobre as singularidades
que o mesmo processo descrito anteriormente tem no estado do Rio Grande do Sul, local onde
aconteceram as agressões ao goleiro Aranha.
Assim como ocorre a nível nacional, pesquisadores empenham esforços na composição
de estudos que desmitifiquem a trajetória dos povos africanos e de seus descentes no Rio
Grande do Sul. Com estruturas sociais de discriminação semelhantes, mas modos de produção
diferenciados dos principais polos de produção brasileiros, o Estado estabeleceu o mito dentro
do mito da igualdade racial brasileira, pois, como veremos a seguir, o racismo gaúcho carrega
a lenda de que no RS os escravos recebiam tratamento diferenciado em relação ao resto do
Brasil. Na tentativa de desconstruir este mito, apresentar os africanos como sujeitos da história
e recuperar a riqueza cultural desses povos, que os pesquisadores do Instituto Humanitas da
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Adevanir Aparecida Pinheiro, Jorge Euzébio
Assumpção e José Ivo Follmann, publicaram em 2007 o estudo intitulado A temática do
Afrodescendente: aspectos da história da África e dos Afrodescendentes no Rio Grande do Sul.
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A pesquisa apresenta os efeitos da escravidão no Rio Grande do Sul na caracterização do
racismo Gaúcho e as consequências para com a população afrodescendente.
Se nas regiões sudeste e nordeste do Brasil a concentração do trabalho escravo se deu
majoritariamente em fazendas de café e engenhos, no Rio Grande do Sul a principal atividade
econômica que deu entrada aos escravos foi estruturada por meio das Charqueadas. No entanto,
o mundo urbano gaúcho também contou com a mão de obra negra forçada.
Nas cidades, portanto, a escravaria também se fez presente, embora desfrutando em
certos casos de uma liberdade relativa maior do que na zona rural. Nos grandes
centros, as opções de escravidão poderiam variar, dando ao cativo algumas
alternativas em relação à servidão, onde muitas vezes podiam atuar como escravos
de aluguel ou ao ganho. Por escravos de aluguel, classificamos todos os cativos que
possuíam certa autonomia em relação a seus senhores, realizando diversas funções
remuneradas trabalhando por conta própria. Alugavam-se como transportadores,
pedreiros, oleiros, ambulantes, barbeiros etc. Entretanto, parte do dinheiro arrecadado
pelo escravo era destinada ao seu senhor, que não mantinha sobre o mesmo qualquer
tipo de responsabilidade econômica, seja sobre a alimentação seja sobre a moradia.
Essas ficavam a critério do próprio cativo, que muitas vezes se via força do ao furto
para suprir as suas necessidades básicas" (ASSUMPÇÃO, Jorge Euzébio;
PINHEIRO, Adevanir Aparecida; FOLLMANN, José Ivo, 2007, p. 23).

A entrada de trabalhadores escravos teve um aumento significativo com a abertura do
Polo Charqueador Pelotense, em 1780. A atividade proporcionou a chegada da mão de obra
escrava tanto em número, quanto em percentual. CARDOSO (1977) aponta, conforme o censo
da população do Rio Grande do Sul, em 1814, que a soma do número de escravos presentes
nas províncias do Estado já superava 20 mil.
A massiva presença de trabalhadores negros escravos nesta época denuncia a negação
da presença do negro na formação da antiga Província de São Pedro, atual Estado do Rio
Grande do Sul. De acordo com ASSUMPÇÃO, PINHEIRO e FOLLMANN (2007), presentes
no território gaúcho desde sua fundação pelos portugueses, os trabalhadores negros
escravizados foram de fundamental importância para o desenvolvimento econômico e cultural
da antiga Província. Fato este que contraria parte da historiografia, que por muito tempo
sonegou e menosprezou sua participação na formação social rio-grandense, principalmente nas
lidas campeiras.
Entre os equívocos historiográficos, os pesquisadores apontam o mito da democracia
rio-grandense como um artifício que difundiu a imagem de que no Rio Grande do Sul patrões
e peões viviam em igualdade. O mito de uma democracia pastoril com uma vida livre, sem
opressão, baseada na mão de obra livre, através da qual o "gaúcho" trabalhava pelo prazer e
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pelos laços que o ligavam ao seu estancieiro (ASSUMPÇÃO, PINHEIRO e FOLLMANN,
2007).

Segundo essa visão historiográfica, o peão era quase como um membro da família.
Entretanto, as estâncias nunca foram um exemplo de liberdade, como tentam salientar
alguns ideólogos do tradicionalismo e da historiografia oficial. Muito antes pelo
contrário, a servidão e a coerção sempre estiveram presentes dentro desses
estabelecimentos. Haja vista o fato de grande parte da peonada sul rio-grandense ser
com posta de escravos ou negros livres (ASSUMPÇÃO, PINHEIRO e FOLLMANN,
2007, p. 25).

O trio destaca que a atividade das estâncias e fazendas comprova também a importância
e a presença do negro do escravizado na lida campeira, fato que destitui a principal tese da
ideologia da democracia rio-grandense. Além disso, para eles, não há dúvidas da utilização da
mão de obra negra escrava nas charqueadas.

Foi nos estabelecimentos saladeiris que ocorreu no Rio Grande do Sul a maior
concentração de trabalhadores escravizados, pois, devido às duras condições de
trabalho, suas atividades eram refutadas pelos homens livres, obrigando seus
proprietários a utilizar a mão-de-obra escrava. O grande número de cativos pode ser
exemplificado através dos testamentos dos charqueadores, chegando alguns deles a
possuir mais de uma centena de negros escravizados, como foram os casos de Eugenia
Ferreira da Conceição, com 179; Antônio José da Silva Maia, com 116; Barão de
Buthuy, com 142, entre outros (ASSUMPÇÃO, PINHEIRO e FOLLMANN, 2007,
p. 26).

Carro chefe das exportações gaúchas, o charque era o principal produto a ser fabricado
nas charqueadas. ASSUMPÇÃO, PINHEIRO e FOLLMANN (2007) observam que Pelotas,
um dos grandes centros escravistas do Estado, foi o principal polo econômico do Rio Grande
do Sul no século XIX, tendo sua economia baseada nos produtos produzidos nas charqueadas.
Sendo que as mesmas funcionavam tendo como mão de obra o trabalho escravo. Nesse sentido,
os pesquisadores afirmam que os negros foram os responsáveis diretos pela pujança da
economia gaúcha nesse setor, o que desmitificaria alguns conceitos sonegação da mão de obra
escrava no Brasil Meridional. No entanto, os pesquisadores atentam para o fato de que no Rio
Grande do Sul criou-se um artifício de desvalorização da mão de obra escrava, por meio de
artifícios e inverdades históricas. Novamente, o mito do escravo bem tratado, logo, da prática
de um regime de escravidão mais benigno e humano do que o praticado no restante do Império.
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Essa fabricação ideológica, que teve em Jorge Salis Goulart um dos seus principais
representantes, encontra-se extremamente difundida até os dias de hoje, tanto no
imaginário como na literatura sul rio-grandense. No entanto, tal visão não encontra
respaldo na documentação histórica, pois essa de monstra que o tratamento obtido
pelos escravos sul-rio-grandenses foi igual ou pior do que no restante do Brasil
(ASSUMPÇÃO, PINHEIRO e FOLLMANN, 2007, p. 27).

Apesar da negação histórica e do mito da democracia rio-grandense, dos "bons
tratamentos" aos escravos e dos "laços de amizade" entre peões e patrões, o tratamento utilizado
pela sociedade escravocrata aos trabalhadores negros nas charqueadas não deixou de ser
registrado por viajantes europeus que passaram pela antiga Província de São Pedro, caso do
francês August de Sant-Hilaire, contemporâneo da escravidão gaúcha, no século XVIII, que
descreveu o dia dos denominados "meninos de parede". ASSUMPÇÃO, PINHEIRO e
FOLLMANN (2007) atentam para o fato de o relato do viajante se tornar ainda mais expressivo
pelo fato dele não possuir uma posição simpática aos negros.
Conforme ASSUMPÇÃO, PINHEIRO e FOLLMANN (2007), paradoxalmente, o
estado que se orgulha de ser o mais europeu do país, e de não ter tido aqui significativa mão de
obra escrava, tem como figura central de sua lenda mais popular a figura de um menino negro,
na história conhecida como "O negrinho do pastoreio", de autoria de Simões Lopes Neto,
endente do próspero charqueador João Simões Lopes.

Talvez por ter nascido em um estabelecimento charqueador e ter visto os horrores da
escravidão é que Simões Lopes Neto tenha se inspirado para escrever, salvo engano,
a mais conhecida e popular lenda gauchesca, que retrata juntamente com os
depoimentos dos viajantes as agruras dos africanos e seus descendentes no Rio
Grande do Sul. O que nos dá embasamento para poder afirmar que o tratamento
dispensado aos escravos no Sul do Brasil não foi nada brando como alegam alguns,
muito antes pelo contrário, principalmente nos estabelecimentos charqueadores, fonte
de concentração da maior parte da escravaria gaúcha. E que a chamada democracia
racial não passa de uma obra de ficção, ou de loucos delírios daqueles que querem
idealizar e romantizar o passado sulista (ASSUMPÇÃO, PINHEIRO e FOLLMANN,
2007, p. 28).

O trabalho do negro também foi utilizado pelas elites brasileiras nos campos de batalha
em defesa de seus interesses. Além de guerrearem em conflitos internos dentro do país, os
afrodescedentes também estiveram presentes em conflitos internacionais, como na Guerra do
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Paraguai. Conforme ASSUMPÇÃO, PINHEIRO e FOLLMANN (2007), este foi um dos
marcos do II Império, no qual a elite brasileira e gaúcha, com objetivo de proteger seus pares,
alistavam escravos para combater em fileiras. Dentre os conflitos os conflitos armados que
tiveram participação relevante dos negros, os pesquisadores destacam a Revolução Farroupilha
como o mais emblemático deles, devido ao desfecho inesperado para os afrodescendentes.
Após combaterem tanto ao lado das tropas imperiais como republicanas, os negros
farroupilhas oriundos do cativeiro, denominados de Lanceiros Negros, foram traídos
pelos líderes farroupilhas, na chamada Traição de Porongo. Nela, Davi Canabarro,
em vil ato de traição, desarmou a infantaria negra, para que os mesmos fossem
atacados na madrugada de 14 de novembro de 1844, pelos soldados do império
brasileiro. Em tratativas firmadas entre o Barão de Caxias e David Canabarro, ficou
traçada a sorte dos lanceiros: Caxias ordenou que o Coronel Francisco Pedro de
Abreu atacasse o acampamento farroupilha na data combinada e que o mesmo não
temesse o resultado do confronto, pois a infantaria farroupilha, com posta por
escravos, estaria desarmada por ordem de Canabarro, conforme o “Acordo Secreto”
entre ambos. Desta forma, com o auxílio de Canabarro, a infantaria negra foi
covardemente massacrada. Como prova inequívoca de que o alvo eram somente os
lanceiros negros, escreveu Caxias a Abreu: “No conflito poupe o sangue brasileiro
quando puder, particularmente de gente branca da província ou índios, pois bem sabes
que esta pobre gente ainda nos pode ser útil no futuro”. A ordem de Caxias não deixa
dúvidas: os lanceiros, somente eles, deveriam ser massacrados. Este ato covarde dos
farroupilhas e imperiais contra os combatentes negros denominou-se de Traição de
Porongos (ASSUMPÇÃO, PINHEIRO e FOLLMANN, 2007, p. 35).

Conforme os pesquisadores, a promessa de liberdade após as guerras era a principal
motivação dos escravos que se dispunham a combater. Durante o século XIX, a elite brasileira
escravocrata passou a sofrer pressões internacionais pelo fim da utilização do trabalho escravo.
No contexto interno, as províncias do império também eram pressionadas pelas resistências
escravas ou pelos movimentos emancipacionistas e abolicionistas. No entanto, com o intuito
de manter ao máximo o sistema servil, as elites passaram a usar o artifício das cartas de alforria.
No intuito de amenizar as “rebeliões” escravas, os senhores vão se utilizar da
concessão das alforrias, mediante certas condições. Tal recurso utilizado pela elite
escravista tentava subjugar de maneira não violenta a escravaria, que a todo o
momento se revoltava em busca de sua liberdade. Este expediente poderia, muitas
vezes, ser mais eficiente que o chicote, pois o mesmo provocava medo, revolta e tinha
seu efeito por tempo determinado, enquanto que a provável liberdade apresentava
efeito contrário, mantinha o escravo submisso, calmo e principalmente fiel e grato a
seu “benfeitor”. Sendo assim, os cativos bem comportados e obedientes poderiam
ganhar esta dádiva de seus humanitários senhores, e servir de exemplo para os demais
(ASSUMPÇÃO, PINHEIRO e FOLLMANN, 2007, p. 36).

Por fim, conforme ASSUMPÇÃO, PINHEIRO e FOLLMANN (2007), embora tenham
sido libertos um grande número de cativos em 1884 no Rio Grande do Sul, a escravidão
continuou a existir em solo gaúcho até 1888. Diferente do que dizem alguns historiadores da
mesma ter sido extinta quando da grande campanha de quatro anos antes, no Brasil Meridional.
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3.1.1 A invisibilidade do negro e o racismo em Porto Alegre no pós abolição

A emancipação da mão de obra negra escrava e a consequente chegada da mão de obra
imigrante, que - além ser tratada como solução para substituir o negro no campo, foi tratada
por acadêmicos como saída para o embranquecimento da população, conforme vimos em
CHAVES (2003), gerou a proximidade e a coexistência entre trabalhadores de diversas origens
étnicas. As relações sociais entre negros e brancos em Porto Alegre entre 1884 e 1918 foram
abordadas no estudo Além da invisibilidade: história do racismo social em Porto Alegre, de
Marcus Vinicius de Freitas da Rosa (Campinas, 2014). A pesquisa buscou identificar as
condições de trabalho, de moradia e de lazer que condicionavam a proximidade, a coexistência
e as interações entre trabalhadores pobres para, deste modo, escrever uma história do racismo
entre as classes populares na cidade.
No século XIX, Porto Alegre estava dividida topograficamente entre as partes "Alta" e
"Baixa", caracterizadas pela diferença entre o núcleo onde se formou o "centro" (parte Alta), e
a genérica parte Baixa, formada pelo território que compreendia a várzea do Bom Fim, parte
do rio Guaíba e se estendia ao Arraial do Menino Deus. "À diferença geográfica somavam-se
sentidos de distinção social entre os moradores: a “cidade alta” era (ou deveria ser) o lugar dos
ricos e bem nascidos; a “cidade baixa”, dos pobres e desclassificados em geral" (ROSA, 2014).
Sobre a Cidade Baixa como espaço de vivência de negros de outras etnias, ROSA
(2014, p.93) explica:
A Cidade Baixa era uma região ampla, cujos limites eram bem difíceis de definir com
precisão; como se viu, lá estavam disponíveis terrenos e moradias de baixo custo em
locais precários. Para gente oriunda das camadas sociais menos privilegiadas,
dificilmente a zona deixaria de ser atrativa ou, pelo menos, uma opção possível entre
outras ofertas disponíveis. Era esse o motivo pelo qual os pobres em geral e os negros
em particular conseguiam morar lá. Unido num só argumento as referências de
Felicíssimo de Azevedo e de Achylles Porto Alegre, pode-se afirmar que a “cidade
baixa” era o lugar dos negros justamente porque era o lugar dos pobres. Aos olhos de
jornalistas, administradores municipais e autoridades policiais, representar a Cidade
Baixa e a Colônia Africana (como se verá no próximo capítulo) como espaços sujos
e emissores de miasmas pestíferos, era uma forma de justificar intervenções sobre a
autonomia dos subalternos.

ROSA (2014) explica que apesar de negros e brancos pobres conviverem e coexistirem
em locais da área baixa da cidade, era comum que, ainda assim, existisse uma relação servil
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entre as duas populações. Um dos exemplos é o famoso caso dos "crimes da Rua do Arvoredo",
ocorridos em 1864, na Cidade Baixa, cometidos por um casal que esquartejava e vendia a carne
humana em forma de linguiça. Os criminosos, José Ramos e Catharina Palse, não eram
considerados pessoas "bem nascidas", e sequer eram donos do próprio local de moradia. No
entanto, eles tinham uma empregada doméstica, "preta", escrava de ganho, que lhes prestava
serviços.
Sobre os serviços prestados por negros ao casal, ROSA (2014, p.95) comenta:

A casa em que os crimes ocorreram era alugada e os quartos eram sublocados a
nacionais e estrangeiros por José Ramos, 26 anos, alfabetizado, descendente de
alemães, ex-praça do corpo policial, açougueiro que também ganhava a vida fazendo
serviços de cobrança. Esta variedade ocupacional era uma necessidade característica
dos trabalhadores mais empobrecidos; contudo, quando interrogado como levava
objetos de seu açougue para casa, José Ramos respondeu que se valia dos serviços
oferecidos pelos “pretos de rua”. No bairro “dos pobres” era bastante comum que
nacionais e europeus recorressem aos carregadores ambulantes.

Vale ressaltar que o celebre caso apontado pelo pesquisador ocorreu antes do período
da abolição. Todavia, este exemplo serve como amostra do estabelecimento de um tipo de
relação de poder baseado na raça dentro das camadas mais pobres da sociedade. O fator
econômico não fazia do negro um semelhante ao branco, mas um marginalizado pelo
marginalizado. "Em um Império que resistia à libertação “de chofre” e andava a passos lentos
e incertos pelo caminho da emancipação gradual, muitos imigrantes empobrecidos e oprimidos
pelas péssimas condições de recebimento no Brasil acabavam se apropriando de uma lógica
senhorial" (ROSA, 2014, p.97).
Outro fator que contribuiu para a manutenção deste tipo de relação foi o modo desigual
no qual os imigrantes foram inseridos na sociedade em comparação aos afrodescendentes.
Magda Gans (em ROSA, 2014) sugere que os imigrantes estavam muito bem distribuídos ao
longo da hierarquia social. A partir da primeira metade do século XIX, a formação da primeira
burguesia comercial alemã em Porto Alegre estava intimamente relacionada ao
desenvolvimento das regiões coloniais, à comercialização de gêneros agrícolas que abasteciam
a cidade. No decorrer da década de 1890 os alemães passaram a dirigir o comércio de Porto
Alegre, os portos de Pelotas e Rio Grande, além de fundar as primeiras indústrias.
ROSA (2014, p.98) comenta:
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Ao comparar os alemães pobres com os negros egressos do cativeiro, Magda Gans
conclui que os teutos se inseriam melhor e mais rápido no mercado de trabalho livre
em formação. Os segmentos mais baixos da população imigrante alemã passaram a
disputar as faixas do mercado de trabalho que até então eram quase exclusivamente
desempenhadas por escravos, trabalhando ao lado deles na indústria artesanal, na
construção civil e no serviço doméstico. Em resumo: enquanto os imigrantes
europeus, como os alemães, estavam bem distribuídos verticalmente na estrutura
social, os negros ocupavam em massa as camadas mais baixas da população. De
acordo com o Censo de 1872, a categoria “serviços domésticos” em Porto Alegre
somava 8.626 integrantes; 742 cativos, 979 homens livres (nacionais e estrangeiros),
2.236 escravas e, por fim, 4.669 mulheres livres (nacionais e estrangeiras).51 O maior
grupo operário de Porto Alegre era composto por operárias: mulheres livres e cativas,
de diferentes cores e nacionalidades, compunham uma reserva de 6.095 serviçais
domésticas. Ainda que o Censo de 1872 não tenha expressado estatisticamente as
diferenças de cor existentes no interior daquele ramo de atividades, rompia com
qualquer invisibilidade negra e escrava na capital do Rio Grande do Sul.

Além da má colocação no mercado de trabalho e a posição marginalizada dentro das
classes sociais mais baixas, a questão da moradia da população afrodescendente também foi
alvo do preconceito racial e social em Porto Alegre. Conforme ROSA (2014), nos primeiros
anos da república, o "Centro" da cidade passou a ser visto por administradores públicos,
urbanistas e jornalistas como local onde deveriam emanar comportamentos e estilos de vida
compreendidos como "valores universais" que na verdade eram importados da Europa. Deste
modo, a administração municipal passou a elevar o imposto de habitação predial e estabelecer
multas a habitações que não se enquadravam nos regulamentos de higiene. Ao estabelecer essas
regras, a prefeitura atingiu em cheio os cortiços, o brigando seus moradores, na maior parte
negros, a se mudarem para regiões periféricas da cidade.

3.2 Mito da Igualdade racial

Conforme visto anteriormente, tanto em nível nacional, quanto regional, estabeleceuse no Brasil o mito da igualdade racial, que propicia a recusa do brasileiro em admitir que tem
preconceito. A difusão do argumento de que por meio da mistura das raças o Brasil se tornou
um país onde povos de diferentes etnias convivem em paz e igualdade jogou um véu sobre a
verdadeira questão que seria o embranquecimento da população. Essa teoria encontra nos
estudos de Francisco Adolfo de Varnhagen (1816-78) e Gilberto Freyre (1900-87),
considerados os dois maiores interpretes do Brasil – no século XIX e XX respectivamente -,
seus grandes expoentes.
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Apesar do valor historiográfico de suas obras, os autores pecam ao falar sobre o negro
no Brasil sob olhar totalmente atrelado aos valores de um ideal luso-brasileiro, como relata
REIS (2006, p. 32) sobre Varnhagen:

Aristocrata, elitista, sua história prioriza as ações dos heróis portugueses e brasileiros
brancos. Para ele, a plebe - índios, negros, caboclos, mamelucos, mulatos, pobres em
geral – seria desequilibradora do Brasil grande, atravessava-o, desordenava-o,
entrava em seu progresso (...) Varnhagen era, portanto, um historiador engajado,
militante, apesar de pretender produzir uma história imparcial e objetiva. Julgava
sempre tudo e todos e justificou a dominação colonial, a submissão do povo, os
direitos das elites. Ele defenderá a sociedade escravista e uma sociedade com
cidadania restrita.

O ideal de tornar o negro invisível no Brasil se manifesta em forma de crítica aos
traficantes negreiros, em sua obra História Geral do Brasil, como culpados pelo grande
contingente de afrodescendentes no país. Conforme REIS (2006), Varnhagen faz votos de que
um dia as cores de tal modo se combinem, que venham desaparecer totalmente do nosso povo
as características da origem africana. Além disso, Varnhagen afirma que no Brasil a escravidão
foi mais "suave" do que em outros locais da América, e que os escravos, na verdade,
melhoraram de sorte ao chegar nestas terras por entrarem em contato com "gente mais polida",
com a "civilização" e o "cristianismo". "Por causa desse encontro, os negros da América são
melhores do que os africanos. Eles se distinguem pela força física, o gênio alegre para suportar
a sua sorte, pela capacidade de trabalho" (REIS, 2006, p.43). Tal visão lembra, e muito, a
descrição estereotipada, e utilizada até os dias atuais, sobre o brasileiro das classes populares:
povo forte, trabalhador e que encara as adversidades com alegria.
Varnhagen manteve laços estreitos com d.Pedro II, a quem teve a pretensão de prestar
assessoria na construção de uma identidade para o império. O jovem imperador, por sua vez,
investiu os recursos necessários para a obra de Varnhagen. De acordo com REIS (2006), em
1838/39, pouco antes da ascensão do Pedro II ao trono, foi criado o Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro (IHGB), primeiro centro de estudos de históricos do Brasil. O objetivo
era fornecer a nação recém-independente um passado do qual pudesse se orgulhar. Era preciso
encontrar nas referências luso-brasileiras que funcionassem como os mitos da nação, como
heróis e datas simbólicas, por exemplo. Trabalhando nesse sentido, o IHGB estabeleceu em
1840 um prêmio para quem elaborasse o melhor plano para a escrita da história do Brasil. O
vencedor foi o botânico e viajante alemão Karl Philipp von Martius. Sua monografia, intitulada
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"Como se deve escrever a história do Brasil" definiu as diretrizes principais do projeto que
deveria assegurar uma identidade ao Brasil. Destarte, Von Martius lançou as bases do mito da
democracia racial brasielira. Para ele, a identidade brasileira deveria ser buscada no que mais
tange o Brasil: a mescla de raças. BARATA (1974, apud REIS, 2006, p.55).
A partir dos anos 1930, Gilberto Freyre inaugurou uma nova fase na pesquisa da
historiografia do Brasil como a obra Casa grande & senzala. No entanto, Freyre seguiu a
mesma linha de Martius e Varnhagen em propor uma interpretação do país a partir do ideal
luso-brasieleiro, o que resultou em uma atualização do mito da democracia racial brasileira.
REIS (2006, p. 55) explica:
Na sua história patriarcal, cujo o palco é a casa grande, "onde se exprimiu o melhor
caráter brasileiro", ele enfatizará também a nossa continuidade da colônia à nação. O
livro genial de Freyre renovou a visão do Brasil das elites em crise. Ele revigorou o
mundo que as elites luso-brasileiras criaram no passado e confirmou o elogio e a
legitimação que lhe havia feito Varnhagen nos anos 1850. É claro, nos anos 1930,
Freyre o fará em outro ambiente histórico e intelectual, com outras palavras, uma
nova metodologia, com uma nova estratégia política. Ele confirmava Varnhagen:
"Tenhamos a honestidade de reconhecer que só a colonização latifundiária e
escravocrata teria sido capaz de resistir aos obstáculos enormes que se levantaram à
civilização do Brasil pelo europeu - só a casa grande e a senzala. O senhor de engenho
rico e o escravo capaz de esforço agrícola e a ele o regime obrigado de trabalho
escravo" (Freyre, 1933).

Apesar de atualizar a proposta de Varnhagen, os estudos de Freyre divergem em um
ponto. Varnhagen via como negativa a escravidão do negro pelo fato de sua presença no pais e
no consequente povoamento do território por suas etnias. Para ele, a melhor opção teria sido a
escravidão indígena. Já Freyre defende a visão latifundiária e a escravidão negra porque
acredita que ela foi benéfica para o país. "Se o negro só trouxe vantagem, se sua cultura é
riquíssima, se a sua companhia é alegre e terna, se as negras e mulatas são tão sensuais, se a
miscigenação não foi o grande problema do Brasil, o latifúndio e a escravidão não foram erros,
obstáculos, problemas" (REIS, 2006).
Ao contrário de Varnhagen, que pensava o Brasil em termos raciais, Freyre propôs o
pensamento do país em termos culturais, o que considera a cultura dos povos afrodescendentes
como um elemento de fertilização e enriquecimento da obra portuguesa. Para Freyre, a
miscigenação talvez tenha sido o grande feito português para o sucesso da colonização no país.
Esta tese, no entanto, é a representação do pensamento escravocrata e machista de Freyre, capaz
de apresentar os inúmeros os estupros praticados por portugueses em mulheres negras,

36

marginalizando seus corpos e as tornando objetos sexuais, como uma prova do amor entre
raças. As predileções de Freyre são tão fortes nesse sentido que Casa grande e senzala contém
dois capítulos intitulados "O escravo negro na vida sexual e de família do brasileiro".
Sobre a relação dos portugueses da Casa grande com as mulheres negras, Freyre (1933,
p. 368) relata:

Conhecem-se no Brasil casos não só de predileção, mas de exclusivismo: homens
brancos que só gozam com negra. De rapaz de importante família rural de
Pernambuco conta a tradição que foi impossível aos país promoverem-lhe casamento
com primas ou outras moças brancas de famílias igualmente ilustres. Só queria saber
de molecas. Outro caso, referiu-nos Raoul Dunlop de um jovem de conhecida família
escravocrata do Sul: este para excitar-se diante da noiva branca precisou, nas
primeiras noites de casado, de levar para a alcova a camisa úmida de suor, impregnada
de budum, da escrava negra, sua amante. Casos de exclusivismo ou fixação.
Mórbidos, por tanto; mas através dos quais se sente a sombra do escravo negro sobre
a vida sexual e de família do brasileiro.

A miscigenação, o preconceito e a ascensão do negro na sociedade brasileira também
foram abordados por Freyre na obra Sobrados e mucambos. Contudo, o "culto à mulata" foi o
fio condutor para que Freyre, quase quarenta anos mais tarde, em entrevista à revista Veja,
utilizasse diretamente o termo "Democracia Racial" ao se referir às relações entre negros e
brancos no Brasil.
Quando questionado pelo jornalista José Saffioti Filho se o sociólogo via no culto da
mulata uma atitude racista ou reafirmava sua tese de que nesse culto está a prova de problemas
raciais no Brasil, e se o país realmente seria uma democracia racial perfeita, Freyre foi
categórico:
Perfeita, de modo algum. Agora, que o Brasil é, creio que se pode dizer sem dúvida,
a mais avançada democracia racial do mundo de hoje, isto é. A mais avançada neste
caminho de democracia racial. Ainda há, não digo que haja racismo no Brasil, mas
há preconceito de raça e de cor entre grupos de brasileiros e entre certos brasileiros
individualmente. (VEJA, 1970, p. 4)

Mesmo reconhecendo a existência do racismo no país, Freyre manteve a tese de que,
apesar de imperfeita, a democracia racial brasileira não apenas existia, como era mais
aprimorada do que em outros países. Sem negar sua visão do embranquecimento, Freyre aposta
que o futuro das relações raciais e sociais está na aceitação do branco em escurecer sua tez. O
sociólogo embasa sua tese na análise semântica da palavra "moreno" em sua utilização social.
De acordo com ele, o termo já havia sido, ao longo da história, empregado para designar o
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"branco trigueiro", o "negróide claro", o "indianóide claro", "o pardo escuro", e o "preto
retinto". Além disso, Freyre vê no fato do preto ser chamado de moreno um indicativo de
simpatia: "Ora, nesse fenômeno semântico me parece que está uma indicação de que nós
caminhamos no Brasil para uma vasta morenidade. Nós seremos, em breve, uma nação
orgulhosa de ser, em grande parte, morena" (VEJA, 1970, p. 4 e 5).
Contudo, é importante destacar que a aceitação do branco em escurecer a pele, no qual
Freyre se refere, é exemplificada por ele de forma absolutamente estética e não social.
Conforme o sociólogo, o fato de muitos brancos se esforçarem no sol das praias para deixar o
corpo bronzeado seria um sinal de aceitação. "Notamos que hoje é realmente elegante ser
amorenado pelo sol. Ora, o sol está aí contribuindo para o processo de morenidade que é
biológico em muitos e climatológico em outros" (VEJA, 1970, p. 4 e 5).
Considerado o principal opositor intelectual de Freyre sobre a questão racial no Brasil,
o sociólogo paulista Florestan Fernandes (1920-95) destrinchou o mito da igualdade racial, na
obra O negro no mundo dos Brancos (1971). Fernandes explica que as investigações
antropológicas, sociológicas e históricas revelaram que a miscigenação só pode ser um índice
de integração social se não estiver combinada com nenhuma estratificação racial. No Brasil, a
própria escravidão e as condições sociais limitadas do liberto já configuram a ordem escravista
e a dominação senhorial a fatores de estratificação racial. Deste modo, a miscigenação serviu
mais para aumentar a massa da população escrava e para diferenciar os estratos intermediários,
que para fomentar a igualdade racial. Afinal, a antiga sociedade escravista apresentava diversas
zonas de diferenciação racial correspondentes às ocupações ou atividades que apenas o homem
semilivre poderia exercer e que não interessariam ao homem livre dependente. Logo, o mestiço
pode oferecer o contingente necessário para saturar essas posições sociais necessárias para o
equilíbrio do sistema escravista.
FERNANDES (1971) observa que a miscigenação teria que oferecer a transmissão da
posição social das parentelas senhoriais, com suas propriedades, possibilidades de mando e
probabilidades de poder. Contudo, esse fenômeno se deu em escala muito reduzida e quase
sempre sobre a influência de fatores fortuitos, já que a resistência contra este efeito era
consciente e organizada. Para o sociólogo, o contrário seria abolir a própria estrutura
mantenedora da desigualdade e da continuidade da ordem racial pressuposta pelo regime
escravista vigente.
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Sobre os mecanismos de absorção do mestiço, Florestan Fernandes (1971, p. 27)
explica:
O essencial no funcionamento desses mecanismos, não era nem a ascensão social de
certa porção de negros e de mulatos nem a igualdade racial. Mas, ao contrário, a
hegemonia da "raça dominante" - ou seja, a eficácia das técnicas de dominação racial
que mantinham o equilíbrio das relações raciais e asseguravam a continuidade da
ordem escravista.

De acordo com FERNANDES (1971) os casos que fugiam a regra e afetavam as
composições das "grandes famílias" não constituíam problema. Não só eram pouco numerosos.
As famílias possuíam recursos suficientes para educar o mestiço à imagem do senhor. Logo,
eles eram educados e socializados para serem e agirem como brancos, o que viriam,
consequentemente – de fato, a serem considerados política e juridicamente. Todavia, o
problema era constituído em outro nível em relação à aqueles que foram libertos, fossem negros
ou mestiços e com seus descendentes. No contexto da sociedade escravista, estes já apareciam
associados a oportunidades sociais que equivaliam a uma mudança de status. Sua busca
incessante, a menos que fossem absorvidos pela economia de subsistência, era pela conquista
de posições sociais mais altas, intensificando os mecanismos de mobilidade social vertical da
sociedade escravista. Deste modo, a questão seria obter a identificação destes indivíduos
justamente aos interesses sociais e valores sociais da "raça dominante".
Florestan Fernandes (1971, p. 28) explica como a elite dominante conseguiu resolver
tal questão:
Tal problema foi resolvido de forma pacífica e eficiente. Criou-se e difundiu-se a
imagem do "negro de alma branca" - o protótipo do negro leal, devotado ao seu
senhor, à sua família, e a própria ordem social existente Embora essa condição
pudesse ser, ocasionalmente, rompida no início do processo, nenhum "negro" ou
"mulato" poderia ter condições de circulação ou de mobilidade se não correspondesse
a semelhante figurino. Daí o paradoxo curioso. A mobilidade eliminou algumas
barreiras e restringiu outras apenas para aquela parte da "população de cor" que
aceitava o código moral e os interesses inerentes à dominação senhorial. Os êxitos
desses circulos humanos não beneficiariam o negro como tal, pois eram tidos como
obra da capacidade de imitação e de "boa cepa" ou do "bom exemplo" do próprio
branco. Os insucessos, por sua vez, eram atribuídos diretamente à incapacidade
residual do "negro" de igualar-se a "branco". Essas figuras desempenharam, dessa
maneira, o papel completo da exceção que confirma a regra. Forneciam as evidências
que demonstrariam que o domínio negro pelo branco é em si mesmo necessário e, em
última instância, se fazia em benefício do próprio negro.

Como podemos ver, a miscigenação não serviu como um fator de inclusão do negro na
sociedade, mas como um sistema de sofisticação dos meios de opressão utilizando uma lógica
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perversa de destruição da cultura desses povos por meio da adoção de valores da elite branca e
dominante. Conforme FERNANDES (1971), após a abolição, sem que fosse estabelecido
qualquer mecanismo de recuperação humana da população negra ou mulata, esses fenômenos
foram direcionados à luz dos requisitos econômicos, jurídicos e políticos da ordem social
competitiva. Passaram, assim, a serem tratados a matriz da democracia racial e a fonte de
solução pacífica para a questão racial no país. O autor aponta que na época do estudo, três
quartos de século após a libertação dos escravos, foram poucos segmentos dessas populações,
consideradas " de cor", que conseguiram efetivamente se integrar na sociedade competitiva e
nas classes que a compõe. Logo, a miscigenação não integra o processo societário de integração
das "raças" em condição de igualdade social. No contexto do pós abolição, portanto - para não
enfrentarem os problemas decorrentes da destruição do escravo e das condições de trabalho a
que era forçado, a "democracia racial" acabou sendo uma forma de acomodação a uma dura
realidade na qual o negro foi submetido: vida nas piores condições de desemprego disfarçado,
miséria sistemática e desorganização social permanente.
Sobre a lógica mito da "democracia racial como forma de mascaramento de um sistema
desigual e exclusor, Florestan Fernandes (1971, p.29) explica:
O "negro" teve a oportunidade de ser livre; se não conseguiu igualar-se ao "branco",
o problema era dele - não do "branco". Sob a égide da ideia de "democracia racial"
justificou-se, pois, a mais extrema indiferença e falta de solidariedade para com um
setor da coletividade que não possuía condições próprias para enfrentar as mudanças
acarretadas pela universalização do trabalho e da livre concorrência.

3.3 Injúria racial

Estabelecidos os conceitos que ajudam na compreensão dos mecanismos de
funcionamento do racismo brasileiro, é preciso fazer uma breve distinção sobre o racismo
manifestado como crime de dois tipos, uma vez que, em setembro de 2014, os torcedores
do Grêmio, Patricia Moreira, Rodrigo Rychter, Eder Braga e Fernando Ascal, foram
indiciados pela Polícia Civil gaúcha pelo crime de injúria racial e não racismo ao goleiro
Aranha. Conforme o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), embora impliquem possibilidade
de responsabilidade penal, os conceitos jurídicos de racismo e injúria racial são diferentes.
O primeiro está contido no Código Penal brasileiro e o segundo, previsto na Lei n.
7.716/1989. De acordo com o texto, O crime de racismo atinge uma coletividade
indeterminada de indivíduos, discriminando integralmente uma raça, enquanto a injúria
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racial consiste na ofensa dirigida a honra de alguém com base em elementos referentes à
raça, cor, etnia, religião ou origem.
O crime de racismo, previsto na Lei n. 7.716/1989, enquadra crimes mais amplos
como, por exemplo, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, impedir o
acesso às entradas sociais de edifícios públicos ou residenciais, assim como elevadores ou
às escadas de acesso, negar ou obstar emprego em empresa privada, entre outros. Já a
injúria racial, prevista no artigo 140, parágrafo 3º, do Código Penal, pode levar o agressor
a pena de reclusão de um a três anos e multa, além de pena correspondente à violência. No
caso em que trataremos como objeto de pesquisa, o Ministério Público entrou com uma
ação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), que aceitou a denúncia
contra os quatro torcedores flagrados por imagens de uma emissora de TV por injúria racial.
Na ocasião, foram aplicadas medidas cautelares como o impedimento dos acusados de
frequentar estádios. No entanto, após um acordo no Foro Central de Porto Alegre, a ação
por injúria foi suspensa.
Com o objetivo de investigar o insulto racial, como forma de construção de uma
identidade social estigmatizada, o professor do Departamento de Sociologia da USP,
Antônio Sérgio Alfredo Guimarães publicou em 1999 o estudo chamado O insulto racial:
as ofensas verbais registradas em queixas de discriminação. A pesquisa consiste no
levantamento de queixas registradas na Delegacia de Crimes Raciais de São Paulo entre
maio de 1997 e abril de 1998 procurando analisar os estereótipos socialmente aceitos, tanto
pelas vítimas quanto pelos policiais. Para o autor, a função do insulto racial é
institucionalizar um inferior racial, sendo capaz não só de simbolicamente dirigir a pessoa
discriminada a seu lugar inferior historicamente constituído, como também de restringir
esse lugar. Deste modo, as investigações de Guimarães consistem em elementos que
ajudarão a entender possíveis enquadramentos noticiosos utilizados nas reportagens que
serão analisadas nesta pesquisa.
De acordo com GUIMARÃES (1999), em 74 das 90 queixas prestadas nas
delegacias nos 11 meses de investigação - ou seja, em 82 % dos casos, as vítimas também
registraram os insultos verbais recebidos, o que pareceu natural, visto que 76% das queixas
registradas foram de ataques à honra pessoal. No entanto, os insultos apareceram na maioria
das queixas relativas à discriminação nas esferas do trabalho, da vizinhança e do consumo.
Para o autor, estes números reforçaram a convicção de que as injúrias eram, na época,
utilizadas de forma bastante licenciosa na sociedade brasileira.
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Para o autor, a função ou a intenção do insulto pode variar, mas estão ligadas a uma
função de relação de poder. FLYNN (EM GUIMARÃES, 1999,) lista algumas dessas
funções: a) legitimação e reprodução de uma ordem moral; b) legitimação de uma
hierarquia entre grupos sociais; c) legitimação de uma hierarquia no interior de um grupo;
e d) socialização de indivíduos em um grupo.
GUIMARÃES (1999) afirma que os insultos raciais servem como instrumentos de
humilhação, cuja função é justamente demarcar o distanciamento do agressor ao insultado,
colocando-o em um terreno de pobreza, de anomia social, de sujeira e da animalidade. No
entanto, como a posição social e racial do insultado já está estabelecida historicamente, por
meio de mecanismos que abordamos anteriormente, o próprio termo que os designa como
grupo racial (preto ou negro) já é em si mesmo um termo pejorativo, podendo ser usado
sinteticamente, sem estar acompanhado de adjetivos ou qualificativos. Deste modo, o autor
explica que "negro ou preto" passam a ser uma síntese verbal ou acromática para toda uma
variedade de estigmas referentes a uma formação racial identitária. Além disso, a própria
cor assume função simbólica estigmatizante por motivos de sinônimos empregados a ela,
como os listados em dicionários: sujo, encardido, lúgubre, funesto, maldito, entre outros.
Quando o insulto tem conteúdo propriamente racial, a animalidade é atribuída
principalmente através de termos como macaco e urubu, utilizados para ambos os sexos. O
primeiro exemplo é voltado ao animal selvagem considerado pela zoologia como o mais
próximo do ser humano. Logo, mantém o ritual de distanciamento. O segundo caso é
referente a um abutre que tem por hábito devorar cadáveres de outros animais, inclusive
humanos. Já quando a ofensa é dirigida especificamente às mulheres, o insulto racial, às
vezes é acompanhado de um insulto sexual, que iguala mulheres a animais para atribuirlhes devassidão moral. Também há casos nos quais a injúria está associada a referenciais
de delinquência e sujeira.
Sobre situações de insulto, GUIMARÃES (1999) destaca que no Brasil há um senso
comum de que o insulto racial ocorre apenas em situações de conflito. Para ele, essa afirmação
é a consequência do pressuposto de ordem igualitária, de respeito aos direitos individuais. Além
disso, o insulto racial pode ocorrer tanto durante o conflito quanto, ao contrário. Situações de
injúria racial também podem ocorrer de forma mascarada entre pessoas muito próximas, em
um sentido contrário ao conflito, para simbolizar justamente a ausência de formalidade entre
as duas. Do mesmo modo, o agressor, frequentemente em situações ambíguas, pode se situar
entre a intimidade da brincadeira e o distanciamento semântico do conteúdo das palavras
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ofensivas. Nesses casos, apesar de não ser amigo da vítima, o insultante se coloca nesse lugar
ao utilizar a ofensa como um convite à brincadeira, ficando a cargo do insultado definir se
aceita o outro como igual e trata o incidente como uma troca de insultos, ou se aproveita da
situação para diminuir a distância entre ambos.

4. PERCURSO METODOLÓGICO

A presente pesquisa será realizada a partir procedimentos de exploração, pois essa
técnica, além de proporcionar maior familiaridade com o tema, permite, com base nos próprios
textos, fazer ligações entre argumentos com a finalidade de explicitar ou construir novas
hipóteses, conforme Bardin (1977, p.129).
Os procedimentos de exploração, aos quais podem corresponder técnicas ditas
sistemáticas (e nomeadamente automáticas), permitem, a partir dos próprios textos,
aprender as ligações entre as diferentes variáveis, funcionam segundo o processo
dedutivo e facilitam a construção de novas hipóteses

.
Ademais, os procedimentos exploratórios, em relação às técnicas fechadas –
caracterizadas essencialmente pela classificação de elementos dos textos em função de critérios
internos ou externos -, parecem ser mais adequados a quadros de análises com hipóteses ainda
não estabelecidas. Deste modo, será empregado o método da pesquisa bibliográfica para
fundamentar teoricamente o objeto durante a execução do estudo, colaborando com a obtenção
de argumentos teóricos para a interpretação, compreensão e sustentação das informações
obtidas.
Assim, cabe realizar a análise de conteúdo, uma vez que o estudo irá abordar
criticamente as coberturas de dois dos jornais de maior referência no Brasil sobre o mesmo
caso. A pesquisa destina-se às coberturas dos jornais Folha de São Paulo e Zero Hora,
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direcionando seu foco sobre o conteúdo “duro” apresentado em suas capas e textos jornalísticos
noticiosos. Serão analisados os episódios referentes às publicações sobre o caso de injúria racial
ao goleiro Aranha, durante partida entre Grêmio x Santos, pela Copa do Brasil, em agosto de
2014. Ademais, pretendemos analisar de que formas o tema racismo no futebol foi abordado
por meio do entendimento dos significados e da apresentação de interpretações sobre o que foi
publicado.
Conforme Bardin (1977), a Análise de Conteúdo é um conjunto de instrumentos
metodológicos que se aplicam a diversos tipos de conteúdo com a finalidade de interpretá-los
de forma controlada, possibilitando ao pesquisador inferir sobre eles. Enquanto esforço de
interpretação, a análise de conteúdo oscila entre dois polos do rigor da objetividade e da
fecundidade da subjetividade. Absolve e cauciona o investigador por essa atração pelo
escondido, o latente, o não aparente, o potencial de inédito (do não dito), retido por qualquer
mensagem. Tarefa de “desocultação”, responde a esta atitude de voyer de que o analista não
ousa confessar-se e justifica a sua preocupação, honesta, de rigor científico. (BARDIN, 1977,
p14)
As origens da Análise de Conteúdo remetem à antiga prática da hermenêutica, arte de
interpretar os textos sagrados ou misteriosos. De acordo com Bardin (1977), a interpretação
dos sonhos, antiga ou moderna, a liturgia religiosa (especialmente a da Bíblia), a explicação
astrológica ou da psicanálise revelam processos hermenêuticos. A história também refere
alguns casos isolados que em certa medida seriam análises de conteúdo prematuras. Em
meados do século XVII na Suécia, cerca de noventa hinos foram analisados minuciosamente
com o objetivo de se saber se esses hinos podiam ter efeitos nefastos nos Luteranos. Para isso,
foi efetuada uma análise dos diferentes temas religiosos, das suas modalidades de aparição,
favoráveis ou não, bem como sua complexidade estilística.
Procedimentos técnicos semelhantes foram registrados em outros países desde a
experiência sueca. A partir do século XX, pelo decorrer de quarenta anos, a Análise de
Conteúdo desenvolveu-se nos Estados Unidos. Não por acaso, o estudo de sua origem
evidencia seu caráter como método apropriado para a investigação do conteúdo produzido
pelos veículos de comunicação. Afinal, nessa época, o rigor científico invocado é o da medida
e objetiva essencialmente o escrutino do material jornalístico.
Harold Lasswell está marcado na história como o primeiro nome a ilustrar a Análise de
Conteúdo ao aplicar o método em análises de imprensa e de propaganda desde 1915. Já em
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1927, é editado o Técnica de Propaganda na Guerra Mundial. O material abre espaço para a
Psicologia Comportamental Objetiva, que descreve o comportamento enquanto resposta a um
estímulo, com o máximo de rigor e cientificidade, e rejeita a introspecção objetiva. Ainda nos
Estados Unidos, os departamentos de ciências políticas ocuparam lugar de destaque da análise
de conteúdo, principalmente no período do Segunda Guerra Mundial. No período de conflito,
o Governo estadunidense empregou aos analistas os esforços de desmascararem os jornais de
propaganda subversiva, principalmente nazista. Passados os anos de guerra, a Análise de
Conteúdo também serviu como método científico para a crítica literária.
Jornais, publicações acadêmicas, livros, todo objeto que se faz comunicacional é capaz
de despertar a curiosidade sobre seus significados implícitos. Para Bardin (1977, 29), "desde
que se começou a lidar com comunicações que se pretende compreender para além dos seus
significados imediatos, parecendo útil o recurso à análise de conteúdo".
Bardin explica que, de maneira geral, a Análise de Conteúdo corresponde aos seguintes
objetivos: a ultrapassagem da incerteza, que interroga sobre se o que julgo ver na mensagem
estará lá efetivamente – possibilitando que esta visão particular possa ser partilhada por
terceiros -, e o enriquecimento da leitura. Sobre este segundo item Bardin (1977, p.29) afirma:
Se um olhar imediato e espontâneo, é já fecundo, não poderá uma leitura atenta,
aumentar a produtividade e a pertinência? Pela descoberta de conteúdos e estruturas
que confirmam (ou infirmam) o que se procura demonstrar a propósito das
mensagens, ou pelo esclarecimento de elementos de significações susceptíveis de
conduzir a uma descrição de mecanismos de que a priori não detínhamos
compreensão.

Deste modo, seguindo o rigor científico e o desejo de descobrir o que está além do
superficial, compreendemos a Análise de Conteúdo como método a ser utilizado no estudo da
cobertura sobre o caso de injúria racial ao goleiro Aranha pelos jornais Folha de São Paulo e
Zero Hora. Como observado em um primeiro momento, a pesquisa parte do pressuposto que
os periódicos trataram com olhares diferentes o mesmo tema. Conforme Bardin (1977, p.29),
"metodologicamente, confrontam-se ou completam-se duas orientações: a verificação prudente
ou a interpretação brilhante". Assim sendo, a utilização de seus sistemas é uma ferramenta
essencial para a identificação de hipóteses e questionamentos para a comprovação ou não da
tese.
Como já referido, todo objeto de comunicação é capaz de despertar a curiosidade sobre
seus significados implícitos. Da mesma forma, a Análise de Conteúdo se faz aplicável, com
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maior ou menor facilidade, a todas as formas de comunicação que se fazem presentes no terreno
linguístico, seja imagem, texto ou áudio. Para isso, o método obedece a duas funções, que de
modo prático podem ou não estar associadas. Estas funções são denominadas heurística, que é
a análise do conteúdo voltada à descoberta por meio da exploração (tentativa), e de
administração da prova, que corresponde à apelação ao método para a confirmação ou não das
hipóteses. Conforme Bardin (1977), na prática, as duas funções de Análise de Conteúdo podem
coexistir de maneira complementar: "A análise (às cegas) - aplicando de maneira quase
aleatória (pelo método de tentativas e erros) procedimentos de inventário e de classificação,
por exemplo (primeiro os mais fáceis de manejar) - pode fazer surgir hipóteses que, servindo
então de guias, conduzirão o analista a elaborar as técnicas mais adequadas à sua verificação".
O método da Análise de Conteúdo envolve um sistema de técnicas divididas em etapas.
1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a
interpretação. Conhecida como fase de organização, a pré-análise consiste na escolha dos
elementos a serem submetidos à análise por meio da leitura flutuante, momento em que se toma
o primeiro contato com os documentos que serão analisados. É necessário que o analista se
deixe invadir por impressões e orientações. O universo de documentos pode ser determinado
por um recorte temporal ou de tema. Quando esse gênero de documentos é demarcado, formase o corpus. Este material deve ser categorizado por meio de seleções e escolhas, além das
regras da exaustividade (recenseamento do material), representatividade (quando a amostra do
material for uma parte representativa do universo inicial), homogeneidade (os documentos
escolhidos devem apresentar critérios precisos e homogêneos) e pertinência (os documentos
devem ser adequados de modo a corresponderem ao objetivo da análise).
Hipóteses e objetivos são formulados no segundo estágio. Essa é uma das fases mais
importantes, pois nela o analista deve administrar sistematicamente o trabalho realizado na
primeira fase. De acordo com Bardin (1977, p.99), "uma hipótese é uma informação provisória
que nos propomos verificar (confirmar ou infirmar), recorrendo aos procedimentos de análise.
".
Na terceira fase, chamada de a referenciação dos índices e a elaboração de indicadores,
o analista deve escolher índices baseados nas hipóteses e construir indicadores precisos e
seguros. Na prática, os resultados brutos devem ser tratados por meio de operações simples
(percentagens) ou complexas (análise fatorial) de maneira a serem significativos e claros.

46

4.1 Coleta de dados
O estudo considera os conteúdos publicados pelos jornais Folha de São Paulo e Zero
Hora referentes ao caso, entre os meses de agosto e novembro de 2014. De cada jornal serão
analisadas apenas as matérias, reportagens e capas publicadas, desprezando as colunas de
opinião. Deste modo, o trabalho pretende analisar apenas o que foi publicado como factual e
que pode, por meio da análise de conteúdo, revelar os diversos sentidos e condutas da cobertura,
no período de aproximadamente três meses. Assim, será possível acompanhar o início do caso,
seu desenvolvimento e o desfecho. Foram pré-selecionadas 32 edições somando os dois jornais.
Destas, foram selecionadas 18 edições, conforme os critérios descritos anteriormente.
Na cobertura empenhada pelo jornal Zero Hora, foram coletadas 32 publicações. O
filtro para a pesquisa foi "GOLEIRO ARANHA", desde o dia posterior ao caso (29/08/2014)
até o dia 25/11/2014, data em que foram publicadas as decisões judiciais referentes ao caso. O
mesmo recorte de tempo e filtro foi adotado em relação à cobertura do jornal Folha de São
Paulo.

4.2 Aplicação do método
Os dados coletados serão submetidos ao processo chamado de codificação, pelo qual os
dados brutos são transformados e reunidos em unidades para possibilitar uma descrição
apurada do conteúdo. De acordo com Bardin (1977), a codificação permite atingir uma
representação do conteúdo, ou da sua expressão. Assim, as características representadas
permitem ao analista a formulação de índices.
Como já mencionado, a leitura flutuante permite que o analista seja tomado por uma
série de sensações que o levarão a formular hipóteses sobre o texto. Aqui, cabe ele estabelecer
quais recortes utilizará na busca de evidencias que tornem ou não palpável essa leitura intuitiva.
A partir desse ponto, o estudo parte da hipótese de que os dois jornais estabeleceram
abordagens diferentes para o tema, o que pode tanto definir o foco de sua cobertura e a
preocupação em tratar de um tema importante, mas que causa incomodo em uma sociedade
que não se admite racista. Deste modo, o recorte de tempo auxiliará na amostragem do fôlego
da cobertura. Ou seja: qual jornal deu mais destaque para o tema. Também será necessário
estabelecer em quais editorias e de que formas esse tema foi abordado.
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O estudo segue o procedimento de análise qualitativa na elaboração de deduções
específicas sobre os acontecimentos que compõe este caso, sem desconsiderar acontecimentos
anteriores ou paralelos. Para isso, as hipóteses inicialmente formuladas, podem ser
influenciadas no decorrer do procedimento, por aquilo que o analista compreende da
significação da mensagem. Principalmente nesse caso, torna-se necessário reler o material,
alternar releituras e interpretações e desconfiar da evidência (existirá uma evidência contrária?)
funcionando por sucessivas aproximações. A análise qualitativa que é maleável no seu
funcionamento, deve ser também maleável na utilização de seus índices. (BARDIN, 1977).

4.2.1 Categorização
Os componentes das mensagens analisadas pela pesquisa serão organizados em redor
de um processo de categorização. Sobre isso, Bardin (1977, p.177) explica:
A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos
de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o
gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são rubricas
ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da
análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão de
caracteres comuns destes elementos.

A categorização obedece a critérios que variam entre semânticos, sintáticos, léxicos e
expressivos. Neste caso, o critério de categorização a ser empregado será o semântico, por
acreditarmos que a melhor forma classificar os elementos deste estudo será por meio da divisão
por categorias temáticas. Assim, os temas ficarão agrupados em categorias específicas,
nomeadas por elementos comuns no texto como "Goleiro Aranha", "Patrícia Moreira", entre
outros.
O título conceitual de cada categoria, no entanto, deve ser definido após a classificação
analógica e progressiva dos elementos. Além disso, de acordo com Bardin (1977), um conjunto
de categorias boas deve obedecer a cinco qualidades que contemplam: a exclusão mútua; a
homogeneidade; a pertinência; a objetividade e a fidelidade; por fim, a produtividade.

4.2.2 As categorias identificadas

48

Neste processo de categorização, os conteúdos foram classificados de acordo com sete
categorias. A primeira categoria corresponde ao racismo como crime, responsável por
acomodar as publicações que retratam o episódio como crime previsto em lei, e suas
implicações. Do mesmo modo, a segunda categoria, intitulada racismo como folclore,
aglutinará as matérias que mostram o lado inverso, ou seja, quando o racismo é abordado
apenas como uma brincadeira, mentira, ou algo permissível dentro de um estádio de futebol.
A terceira categoria é a espetacularização da notícia. Aqui, serão registrados os
conteúdos que tratem o caso como um espetáculo, buscando um tom polêmico ou polarizador,
seja pelo uso de palavras como "vergonha", "polêmica", "hipocrisia", ou de manchetes e fotos
apelativas. A veiculação dramática de imagens de Patrícia Moreira e a punição do Grêmio
como redenção do racismo no futebol brasileiro também integram este campo.
Debate social é a quarta categoria, serão enquadradas publicações que propõe um
debate sobre o racismo e outras formas de discriminação na sociedade. São os textos que
buscam tratar o caso como um problema da sociedade e não um caso isolado por meio de uma
reflexão sobre o social. Além disso, serão consideradas publicações que apresentem a busca
por fontes qualificadas para a promoção do debate sobre o racismo no Brasil, assim como
matérias que retomem casos anteriores de racismo no esporte.
As notícias que abordam o caso como um episódio danoso para os envolvidos serão
consideradas na categoria prejuízo. Já as publicações que reduzem o ato de injúria racial a um
personagem ou um pequeno grupo, reduzindo um problema maior, serão consideradas na sexta
categoria, chamada personificação.
Por fim, a sétima categoria, punição, englobará as matérias que tratam o caso apenas
do ponto de vista punitivo. São textos voltados ao julgamento do Grêmio no STJD, a exclusão
do time gaúcho da Copa do Brasil, dos esforços da diretoria gremista para evitar novas
manifestações, pois o clube pode ser punido, e da parte policial que trata das penalidades e
resultados do processo envolvendo os torcedores.
Vale observar que algumas notícias podem apresentar, ou não, características
heterogêneas como é o caso de punição e racismo como crime, quando relacionados aos
torcedores, porém diferentes quando aplicadas ao clube Grêmio.
Dos conteúdos categorizados, foram encontrados os seguintes resultados:
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Quadro 1 - Categorização caso Aranha na cobertura do jornal Folha de São Paulo

(29 de agosto de 2014 até 25 de novembro de 2014 = 35 publicações)
CATEGORIAS

NÚMERO DE PUBLICAÇÕES

Racismo como crime

8

Racismo como folclore

4

Espetacularização da notícia

14

Debate social

9

Prejuízo

2

Personificação

6

Punição

15

Fonte: O autor (2016)

Quadro 2- Categorização caso Aranha na cobertura do jornal Zero Hora

(29 de agosto de 2014 até 25 de novembro de 2014 = 32 publicações)
CATEGORIAS

NÚMERO DE PUBLICAÇÕES

Racismo como crime

2

Racismo como folclore

8

Espetacularização da notícia

9

Debate social

3

Prejuízo

6

Personificação

9

Punição

19

Fonte: O autor (2016)

4.2.3 Tratamento dos resultados
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Definidas as categorias de identificação do material, o estudo parte para a chamada
referenciação dos índices e elaboração de indicadores, que corresponde ao tratamento de
resultados, inferência e interpretação. Como descrito anteriormente, nesta fase, conforme
Bardin (1977), os resultados brutos devem ser tratados por meio de operações simples ou
complexas de maneira a serem significativos e claros. Já a interpretação será detalhada no
capítulo seguinte, referente à análise do caso.
Ainda em conformidade com o método proposto por Bardin (1977), serão indicados
nesta etapa pontos mais específicos da cobertura como a editoria em que as publicações estão
alocadas, o número de edições durante o período de noventa dias, correspondente ao primeiro
jogo entre Grêmio x Santos e as decisões judiciais sobre os torcedores envolvidos no caso.
Além disso, também será referenciada a incidência do caso nas capas dos jornais e de seus
respectivos cadernos.
No primeiro objeto, referente ao jornal Folha de São Paulo, a cobertura noticiosa esteve
presente nos cadernos Esporte, Folha Corrida e Folhinha. Nota-se, deste modo, que a
cobertura noticiosa foi concentrada apenas no suplemento esportivo, apesar desta editoria ter
realizado o acompanhamento majoritário da pauta.
O Caso Aranha foi manchete em sete capas da Folha. Do mesmo modo, também foi o
destaque principal da capa do caderno de esportes por sete vezes. Após as primeiras
repercussões nos dias 28 e 29 de setembro de 2014, a cobertura foi retomada de forma
ininterrupta entre os dias 01 e 08 de setembro. No total, treze edições abordaram o caso no mês
de setembro, já os meses de outubro e novembro apresentam uma edição cada.
Os números de ZH são semelhantes quando comparados pela frequência com que o caso
esteve de forma noticiosa em suas páginas. Foram 14 edições no mesmo período, sendo que a
cobertura foi manchete de capa em onze delas, assim como no caderno de esportes. Também
de forma semelhante, o jornal do Grupo RBS iniciou a cobertura com as edições dos dias 28 e
29, retomando de forma ininterrupta entre os dias 01 e 07 de setembro. Foram 11 publicações
nesse mesmo mês, e outra apenas em novembro.
A superioridade numérica de ZH sobre Folha (11x7) no quesito manchete de capa pode
gerar a sensação de que o primeiro jornal deu maior importância à cobertura devido ao fato de
ter disponibilizado seu espaço nobre por maior número de vezes. Pode ser verdade, mas
somente a interpretação dos sentidos da cobertura poderá indicar qual cobertura tratou o caso
de forma mais abrangente. Um sintoma disso é o fato de que a cobertura desempenhada por
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ZH não esteve presente de forma noticiosa em outras editorias, ao contrário do que foi
verificado na Folha.

5. ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS COBERTURAS

Mais do que um desafio, produzir um estudo sobre um caso de racismo no futebol, seja
o caso de maior ou menor repercussão, é enfrentar um problema que está enraizado em nossa
cultura. Já diz o ditado repetido a exaustão pelos apaixonados pelo esporte, que "das coisas
menos importantes, o futebol é a mais importante", ou que "o futebol não é apenas futebol". E
não é. Em 2016, de acordo com levantamento do site Globo Esporte, o campeonato Brasileiro
da série A teve em média 15 mil 116 torcedores pagantes por jogo até a 35ª rodada, totalizando
5.186,927 ingressos vendidos. Audiência televisiva, venda de jogadores e de peças de
vestuário, para alguns tal poder de mobilização serve apenas para movimentar a roda do
capitalismo. No entanto, o futebol também é a radiografia para um estudo social e político do
Brasil. E quando relacionado à trajetória do povo negro, revela a ponta do iceberg de uma
questão muito mais profunda: o racismo no país.
Se a pesquisa é uma via para o encontro de respostas, a formulação de hipóteses e a
possibilidade de abertura para novos questionamentos, o jornalismo, como retratista do social,
deve refletir sobre tais questões em suas coberturas. Deste modo, este estudo direciona-se ao
texto jornalístico noticioso, bem como textos e manchetes de capa, com o objetivo de
compreender os significados e buscar respostas sobre o que foi publicado pelos jornais Folha
de São Paulo e Zero Hora referentes ao caso de injúria racial ao goleiro Aranha (2014).

5.1 Mapa do Objeto: Folha de São Paulo

Para melhor compreensão do objeto que será estudado, é preciso estabelecer seu
mapeamento, traçando brevemente a história dos dois jornais. O embrião da Folha de São Paulo
surgiu em 1921 quando os jornalistas Olival Costa e Pedro Cunha lançaram o jornal Folha da
Noite, voltado a informar as classes média e operária no período vespertino. O jornal também
empenhou esforços na denúncia de falhas no serviço e público, lançou campanhas pelo voto
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secreto e em prol do tenentismo. Quatro anos depois, o jornal se muda para um novo escritório
e o grupo decide lançar sua versão matutina, a Folha da Manhã.
Em 1931, ao ser vendido a Francisco Matarazzo e Octaviano Alves de lima, o jornal
passa por uma mudança editorial e passa a priorizar a defesa dos interesses da classe dos
produtores agrícolas, do liberalismo e a oposição ao Estado Novo. Outra mudança na gestão
ocorreria em 1945 com a passagem do controle acionário para José Nabatino Ramos. Neste
período, os jornais voltam a ter a classe média como público alvo e adotam a imparcialidade
como política redacional. Em 1949, dispondo de maiores dispositivos tecnológicos, o grupo
lança o jornal Folha da Tarde. Na década de 1950, o grupo Folha muda de endereço
novamente, e passa a abrigar as redações dos três jornais no mesmo endereço. É nesta fase que
surge um dos mais tradicionais suplementos da marca, a Ilustrada – caderno sobre cultura e
variedades.
Foram as dificuldades financeiras pelos altos custos com o papel as responsáveis pela
fusão dos três jornais em 1960, resultando no título Folha de São Paulo. Dois anos depois, o
jornal é novamente vendido. Dessa vez, os compradores são os empresários Octávio Frias e de
Oliveira e Carlos Caldeira. Sob o comando da dupla, o grupo retomou a circulação da Folha
da Tarde, lançou jornal Notícias Populares, e modernizou o parque gráfico, o que possibilitou
à Folha implementar inovações, como a impressão colorida, que a colocariam na liderança da
imprensa brasileira diária a partir dos anos 1980.
O prestígio da publicação, porém, não atingia o jornalismo esportivo. Coelho (2004)
afirma que o caderno de esportes da Folha não era, tradicionalmente, um dos mais lidos do
jornal entre as décadas de 1980 e 1990.
A Folha não tinha penetração, não era respeitado como um dos principais cadernos
de esportes do país. Depois de 1983, continuou não sendo. Mas a partir daí, virou
contradição. Se a Folha se tornava dia após dia o jornal mais importante do país, por
que não conseguia consolidar um bom caderno de esportes? (COELHO, 2004, p.88).

De acordo com Coelho (2004), a resposta estava no próprio jornal, mais precisamente
em sua administração. Inauguradores do projeto Folha, Octávio Frias não gostava de esporte e
Matinas Suzuki estava mais interessado em investir nos cadernos que emprestavam prestígio
ao jornal, como política ou a Ilustrada, deixando os esportes sempre em segundo plano. Ainda
em conformidade com Coelho (2004), uma das soluções encontradas pelos editores foi colocar
o seu instituto de pesquisas, o Datafolha, a serviço do esporte. Apesar de fornecerem bons
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indicativos referentes às modalidades olímpicas, as estatísticas não conquistaram a
credibilidade do público de futebol devido às particularidades da relação do público com esse
esporte.
A mudança de status da Folha no segmento esportivo ocorreu em definitivo quando o
jornal passou a preocupar-se mais com a cobertura do aspecto político do esporte do que
propriamente com o que acontecia dentro dos gramados e quadras. A estratégia tornou o jornal
indispensável, mas não significou que ele tenha se tornado o mais querido para quem gosta de
esportes. No entanto, por continuar sendo tratado como um suplemento que despreza a paixão
e prioriza a razão, o caderno de esportes passou a cativar leitores de outras áreas do jornal,
especialmente aqueles que buscam notícias sobre esporte com um caráter mais aprofundado.
Assim, a Folha conseguiu transformar formadores de opinião em leitores vorazes desse
caderno.
A partir dos anos 2000, a estrutura do jornal passou por diversas alterações,
especialmente pela entrada na rede mundial de computadores por meio da empresa Universo
Online (UOL). A partir desse ponto, a Folha passa a dividir sua cobertura do meio impresso
com a produção para meios da web, que foram alterados a medida do desenvolvimento
tecnológico. É em um contexto semelhante, apesar de mais desenvolvido e consolidado, que
está situada a cobertura que será analisada por este trabalho.

5.1.2. Mapa do Objeto: Zero Hora

Editado em Porto Alegre, Zero Hora é o maior jornal do Rio Grande do Sul. O diário
conta com 17 cadernos, mais de 200 jornalistas, uma sucursal em Brasília e mais de 100
colunistas. Foi fundado em 4 de maio de 1964 pelo jornalista Ary Carvalho. Carvalho era
dirigente do jornal Última Hora, de Samuel Weiner, no Rio Grande do Sul, quando o periódico
teve sua circulação impedida pela ditadura militar. O infortúnio, porém, foi a oportunidade para
Carvalho propor a Weiner, que estava exilado na embaixada do México, a compra da unidade
gaúcha do jornal, dando origem ao Zero Hora. Em 1970, Carvalho vende o jornal à Rede Brasil
Sul (RBS), de Maurício Sirotski Sobrinho, atual detentora da marca.
A partir desse ponto, ZH passou a implementar mudanças significativas em seu layout.
Já no final dos anos 1980, o jornal deixa de ter produção artesanal e passa a ter produção padrão,
o que auxilia em sua consolidação como um dos maiores jornais do país. Contudo, foi em
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meados dos anos 1990 que o jornal empreendeu uma de suas principais marcas no jornalismo
brasileiro: a atuação na internet. Após algumas mudanças de domínio, em 2007, lançou o
website zerohora.com, que apresenta notícias atualizadas 24 horas por dia, sete dias por
semana.
A influência das mudanças tecnológicas e das redes telemáticas influenciou a visão
editorial de ZH e pode ser observada sensivelmente no layout de sua última mudança gráfica
implementada em 2014 em comemoração aos 50 anos do jornal. Pensando não apenas na
distribuição do impresso, mas, também, das versões digitais para smarthphone, tablet, e site,
ZH reformulou parte do time de colunistas e cadernos, entre outras mudanças.

5.2 Interpretações sobre o Caso Aranha

A coleta e apuração dos dados obtidos em todo processo de pré-análise, categorização
e tratamento de resultados revela até aqui as abordagens mais frequentes em cada cobertura.
Apesar de algumas semelhanças como o alto índice de publicações que abordam punição, assim
como a personificação do racismo, além do número de capas e destaques dedicados aos casos,
há diferenças significativas que comprovam a hipótese de que os veículos adotaram abordagens
diferentes sobre o mesmo caso. O jornal Folha de São Paulo dedicou boa parte da cobertura a
questão da punição dos torcedores, quase sempre na figura de Patrícia Moreira. No entanto,
sua cobertura deu mais ênfase ao tema não apenas como crime, mas, também, como problema
social. Já o jornal Zero Hora, sem dar menor atenção a Patrícia, dedicou a maior parte de seus
esforços à questão punitiva envolvendo o Grêmio no Superior Tribunal de Justiça Desportiva
(STJD), seus desdobramentos, e possíveis sanções relativas a atitudes da torcida organizada
Geral do Grêmio. Neste capítulo, as publicações referidas no texto serão apresentadas de forma
mais detalhada de forma que, também, poderão ser consultadas de acordo com a numeração
das figuras que constam na parte "Anexos" desta pesquisa.
A noção do racismo como crime, ou no caso da injúria racial, pode estar implícita no
texto uma vez que os atos são reconhecidos penalmente como tal. Contudo, é preciso
diferenciar se esta noção está realmente implícita ou se, na verdade, o preconceito naturalizado
é que faz com que ela não apareça de forma direta no texto. Deste modo, foi preciso observar
a incidência do racismo como folclore para interpretar os sentidos dos textos.
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Nesse sentido, a primeira edição de ZH após o episódio comete um erro ao
simplesmente ignorar o fato em suas manchetes, divulgando as injúrias raciais apenas como
um elemento como qualquer outro do jogo (Figuras 1, 2 e 3). Com a manchete "Decepção do
tamanho da Arena", o jornalista Adriano de Carvalho narra a derrota que complicaria a
classificação gremista e faz uma ressalva de que o clube "pode ser prejudicado pela ação de
sua torcida". E completa afirmando que o goleiro Aranha "denunciou ter sido chamado de
macaco". A forma como a injúria racial está naturalizada no texto também pode ser verificada
no fato do jornalista relatar que câmeras da emissora ESPN haviam flagrado ao menos uma
torcedora proferindo os insultos ao goleiro, fato que comprova a denúncia de Aranha. Além
disso, um domínio de bola com a mão por parte do jogador Lucas Lima, na origem de um dos
gols da equipe paulista, ganhou mais destaque do que os ataques sofridos por Aranha.
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Figura 1 - Capa do jornal Zero Hora
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Figura 2 - Zero Hora sobre a derrota do Grêmio
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Figura 3 - Zero Hora sobre a derrota do Grêmio

Fonte: Acervo do jornal Zero Hora
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A primeira edição de ZH do dia 29 de agosto foi fechada às 22h30. Neste momento,
as imagens de Patrícia Moreira e outros torcedores do Grêmio chamando Aranha de macaco e
imitando sons característicos do primata já circulavam pela internet e emissoras de televisão.
Possivelmente, a proporção atingida pelo fato tenha motivado ZH a lançar uma segunda edição,
dessa vez abordado o fato com maior amplitude. Dessa fez, a imagem do goleiro santista está
presente em um pequeno destaque de capa com a manchete "Derrota e Racismo na Arena"
(Figura 4). O jornalista Adriano de Carvalho também promoveu alterações na crônica do jogo
ao destacar as "duas derrotas: 2 a 0 e racismo" na manchete principal. No texto, as ofensas
raciais já não aparecem como denúncias de algo que pode ter acontecido, mas como um fato
que realmente ocorreu. Uma declaração da vítima e novos detalhes também foram
acrescentados. Por outro lado, o jornal já repercute as possíveis punições que a equipe gaúcha
poderia sofrer.
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Figura 4 - ZH segunda edição com manchete do caso

Fonte: Acervo do jornal Zero Hora
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O jornal Folha de São Paulo do dia 29 de agosto de 2014 apresenta em sua capa a
manchete "Goleiro Aranha, do Santos, é alvo de racismo no Sul", seguida de um pequeno lide
com a descrição do goleiro sobre quais ofensas ouviu. O caso também abre o caderno de
esportes com uma matéria que prioriza o crime de injúria racial. A crônica do jogo é colocada
totalmente em segundo plano mesmo com o ótimo resultado obtido pela equipe local. O texto
tem várias declarações de Aranha sobre o fato, algumas muito descritivas sobre as ofensas e a
atitude do árbitro em ignorar suas denúncias. Imagens dos torcedores e uma reconstituição
quadro a quadro de Patrícia Moreira gritando a palavra "macaco" também integram a
publicação. Outro fator que chama atenção é que o texto da Folha trata a autoria dos ataques
de forma generalista como "os torcedores", já ZH aborda em tom reducionista ao afirmar que
"alguns torcedores" proferiam insultos racistas.
De fato, publicações que tratam o racismo como folclore não foram identificadas em
grande número na cobertura noticiosa desempenhada pelo jornal paulista. Nela, a denúncia do
goleiro Aranha é contestada apenas quatro vezes. Em três delas, os textos são repercussões de
declarações de personagens ligados ao Grêmio. A primeira é uma matéria sobre um tuíte no
qual o, na época, vice-presidente do clube, Aldaberto Preis afirma que o goleiro "encenou" que
tivesse sido vítima das ofensas. A segunda publicação é um trecho do depoimento de Patrícia
Moreira à polícia afirmando que a utilização da palavra "macaco" no estádio é normal, já que
a própria torcida do Internacional, tradicional rival do Grêmio, supostamente assume essa
pecha. Na terceira publicação, o jornal repercute uma declaração do técnico gremista Luís
Felipe Scolari, o Felipão, no qual o técnico afirma próximo a jornalistas que quer ver quem
cairá na "esparrela de Aranha". O único personagem próximo ao Santos a assumir tal posição
é justamente Pelé. A desaprovação do Rei do futebol ao protesto do goleiro também foi
destacada pelo jornal.
O registro de publicações que tratam o racismo como folclore em ZH é o dobro do
número de matérias da Folha enquadradas nesta categoria (8x4). O jornal gaúcho noticiou os
mesmos três casos envolvendo os atores ligados ao Grêmio. Além desses, também há o registro
de uma declaração do advogado de Patrícia Moreira nos mesmos moldes da proferida pela
jovem em depoimento à polícia. Também há um relato do juiz da partida, Wilton Pereira
Sampaio, e de seu auxiliar, Carlos Berkenbrock, diante do pleno do STJD, no qual dizem "não
terem confiado nos relatos de Aranha e que só acreditaram nos insultos aos vê-los na imprensa,

62

já no hotel". Contudo, em sua edição do dia 19 de setembro, novamente a naturalização do
racismo não precisou de um interlocutor para se fazer presente nas páginas de ZH.
Vinte e um dias depois do episódio de injúria racial, Grêmio e Santos voltaram a se
enfrentar em Porto Alegre. Nesse período, o tricolor gaúcho foi eliminado da Copa do Brasil
após ser julgado pelas manifestações racistas contra o arqueiro santista. A partida, que terminou
com o placar de 0x0 e teve Aranha como o melhor jogador em campo, ficou conhecida como
"o jogo das vaias". Desta vez, o goleiro não foi insultado racialmente, mas foi vaiado a todo
momento pela torcida. Ofensas de diversas ordens foram proferidas, menos as raciais. A
hipocrisia da torcida gremista foi consagrada por ZH na edição do dia seguinte, 19 de setembro,
com a manchete de capa: "No fim, foi só um jogo" (Figura 5). Ademais, a edição apresentou
uma das matérias mais problemáticas de toda a cobertura. "Ironias ao goleiro visitante", de
André Baibich, é uma crônica sobre as ofensas ao goleiro no jogo das vaias. Utilizando o
artifício do humor e a ausência de manifestações raciais diretas como pano de fundo, o
jornalista justifica uma série de ofensas sociais, homofóbicas e até machistas, dirigidas a esposa
do atleta, como permissíveis em um estádio.
Enquanto o goleiro se ajeitava para cobrar, os gremistas disparavam.
-Seu fracassado! Eterno reserva! - dizia um.
-Cooooorno! Cooooorno! - arriscava um pequeno grupo.
-Quem tu acha que é com essa chuteira colorida!? - bradava outro.
Diante da insinuação de que a esposa de Aranha estava com outro homem, o sisudo
segurança da Arena esboçou um sorriso.
-Isso pode, né? - perguntou o gremista.
As ofensas transformaram-se em ironia quando o goleiro ficou no chão após disputa
de bola com Dudu. Acusando-o de cera, os gremistas explodiram em insultos, mas
logo perceberam que o aplauso era uma forma de protesto mais contundente.
-Tu é um artista mesmo, ein? Tá gostando dessa fama, mas vai acabar logo! É que
nem Big Brother! - avisava o torcedor. (ZERO HORA, 19 DE SETEMBRO DE 2014,
p 45).

Na página 44 da mesma edição, o experiente jornalista Luis Henrique Benfica relata
como foi o jogo se refere de forma irônica às vaias. Contudo, seu texto foi o momento mais
próximo pelo qual a edição de 19 de setembro de ZH passou de questionar a suposta
normatividade das vaias, que nada mais foram que um protesto velado contra o goleiro que
ousou se calar ao racismo. O jornal também não menciona a confusão ocorrida na saída do
jogo quando uma repórter de televisão, que normalmente não cobre futebol, questionou Aranha
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sobre ele ter notado algo de diferente nas vaias. Assim como nas edições do dia 29 de agosto
de 2014, esse é o ponto em que as coberturas dos dois jornais divergem de forma radical. A
Folha não só noticiou a confusão com a repórter, como destacou em sua capa a ira dos
torcedores contra o atleta. A matéria principal novamente deixa a partida em segundo plano e
prioriza a indignação do goleiro com as manifestações dos torcedores por meio de várias
declarações.
A dissonância entre as duas coberturas sobre o mesmo fato, principalmente pela
negação de ZH ao afirmar que "no fim, foi só um jogo", somada ao mito da igualdade racial
gaúcha (ver cap,2) remete ao conceito de construção da realidade social descrito por Alsina
(2009): "a notícia é uma representação social da realidade cotidiana, gerada institucionalmente
e que se manifesta na construção de um mundo possível".

Fonte: acervo do autor.
Figura 5 - Capa de ZH sobre o jogo das vaias
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Figura 6 - Capa do jornal F. SP sobre o jogo das vaias

Fonte: acervo do jornal Folha de São Paulo

O recorte de cada cobertura também pode ser observado nos resultados de outras duas
categorias: debate social e prejuízo. A pesquisa identificou apenas três publicações de Zero
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Hora que se enquadram na categoria debate social. Na cobertura do jornal Folha de São Paulo
foram nove. Em ambos os casos os números não são altos se comparados percentualmente com
o total de cada cobertura. Todavia, quando contrapostos, revelam uma preocupação um maior
do segundo veículo em tratar o assunto como um problema social. Por vezes, o recorte aparece
por meio das declarações de alguns ´personagens como o lateral Zé Roberto que afirma, na
edição do dia 29 de agosto, que "(a punição aos agressores) não adiantaria muita coisa porque
o racismo está enraizado no país". Já na edição do dia sete de setembro, o goleiro Aranha
justifica o fato de ter recusado convites para ficar frente a frente com Patrícia Moreira em
programas televisivos ao afirmar que "isso poderia atrapalhar a causa (da luta contra o
racismo)". A mesma edição traz uma matéria sobre o jogo entre Grêmio e Flamengo, no
Maracanã, no qual torcedores gremistas foram chamados de racistas pelos flamenguistas. Nela,
a reportagem destaca que, em meio aos protestos, diversos pais acompanhados dos filhos
seguravam cartazes antirracismo nas duas torcidas.
As demais matérias apresentam esse viés de forma direta no texto. A primeira, veiculada
no dia 30 de agosto, trata da criação da Comissão Nacional de Prevenção da Violência e
Segurança nos Espetáculos Esportivos (Consegue), órgão federal que reúne representantes dos
ministérios do Esporte e da Justiça, do Conselho Nacional de Defesa Civil (Condec), entre
outros, para analisar o caso ocorrido na Arena do Grêmio. A edição também destaca, em
matéria, o alívio de Aranha pela exposição do caso. Já na edição do dia 12 de setembro,
representantes de Movimentos negros comentam as declarações de Pelé repudiando a atitude
do goleiro santista. Pelé voltou a ser alvo da cobertura no dia 26 de outubro em uma matéria
sobre um evento de rúgbi realizado em São Paulo. Novamente, o jornal utiliza um interlocutor
negro para criticar a atitude do Rei do futebol. Dessa vez, é o sul-africano Chester Willians,
campeão mundial de rúgbi em 1995, quem dispara: "Se Pelé disse que Aranha deveria ter
ignorado as ofensas, não concordo com ele. Somos homens, não macacos, e não podemos ficar
calados enquanto nos chamam assim". (SETEMBRO, 2014).
Willians foi o único jogador negro a integrar a seleção que se sagrou campeã mundial
em 1995. O campeonato foi disputado na África do Sul pouco tempo depois da eleição de
Nelson Mandela à presidência e do fim do Apartheid. Desse modo, o jornal apresenta uma
fonte do esporte à altura de contestar aquele que é incontestável entre os jogadores de futebol.
A Folha também expandiu a cobertura por outras duas vias em sua edição do dia 13 de
setembro. A primeira foi publicada no caderno Folhinha, dedicado ao público infantil. A
reportagem apresenta um histórico do negro no futebol brasileiro e retoma todos os casos de
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racismo ocorridos nesse esporte no ano de 2014. Além disso, o texto principal traz a opinião
de crianças negras e brancas, de diferentes classes, sobre o caso Aranha. Em meio às opiniões,
foi dado espaço para que as crianças negras relatassem casos de racismo vivenciados por elas.
A segunda via também busca um caminho ousado ao falar sobre homofobia nos estádios. Com
a punição do Grêmio no STJD, a diretoria do Corinthians passou a se preocupar com uma
possível punição por homofobia motivada por manifestações de sua torcida em jogo a ser
realizado contra o São Paulo. O tricolor paulista é chamado pejorativamente de Bambi, em
referência ao personagem do desenho dos estúdios Walt Disney. Além disso, o uso do termo
"bicha" havia se tornado recorrente quando o goleiro são-paulino Rogério Ceni batia o tiro de
meta. A reportagem do jornal fala sobre o caso e apresenta um histórico de manifestações
homofóbicas no esporte brasileiro.
Em Zero Hora, o racismo foi tratado como questão social apenas por meio de
declarações dos personagens envolvidos. Das três matérias registradas na categoria, duas
(publicadas nos dias 4 de setembro) estão relacionadas à punição do Grêmio no STJD. O texto
apresenta o parecer do relator, Francisco Pessanha Filho, que justificou o voto pela exclusão
do Grêmio da Copa do Brasil afirmando que "esta erva daninha (o racismo) está começando a
crescer e se espalhar pelo Brasil". Na mesma matéria, o presidente do clube gaúcho, Fábio
Koff, afirma: "será fantástico se a condenação servir para acabar com o racismo no Brasil, mas
não creio que isso irá acontecer".
Dois dias depois, em matéria sobre o pedido de perdão de Patrícia Moreira, o texto
reproduz uma declaração do advogado da jovem, Alexandre Rosato, sobre a isenção do ato de
chamar um alguém de macaco durante uma partida de futebol: "Macaco, no contexto dentro do
jogo de futebol, não se torna racista, ainda mais com a intensão que existiu. Isso se torna um
xingamento no mundo do futebol". (ZERO HORA, SETEMBRO, 2014).
Já na categoria prejuízo, Zero Hora registra seis publicações. A superioridade numérica
em relação à Folha (6 a 2) expressa novamente a diferença de abordagem entre os dois jornais
ao tratarem o caso como um episódio prejudicial ao Grêmio. Vale ressaltar que ZH tem os
torcedores gremista como seu público consumidor, ao contrário da Folha de São Paulo, muito
mais próxima do torcedor santista. Deste modo, o periódico gaúcho precisou dar maior
destaque às questões relativas ao julgamento no STJD. O fato, porém, não significa que o caso
deveria ser tratado como esse enfoque.
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A primeira reportagem sobre o assunto não é extensa, e foi publicada na segunda edição
do dia posterior ao episódio, 29 de agosto. A matéria já destaca em sua manchete que o clube
pode ser punido no STJD, e, no texto, avisa que "as injúrias raciais proferidas por torcedores
ao goleiro Aranha podem causar sérios prejuízos ao time gaúcho". Esse é tom que seque em
relação às demais matérias desta categoria, sempre relacionadas à personificação do racismo e
aos esforços do clube para encontrar e punir os responsáveis. As exceções são as edições dos
dias 5 e 6 de setembro com a publicação de duas matérias sobre o depoimento e a coletiva de
imprensa concedidas por Patrícia Moreira onde é relatado o prejuízo pessoal da jovem.
A decisão do pleno do STJD pela exclusão do Grêmio da Copa do Brasil também foi
repercutida como prejuízo ao clube, na página D1 do caderno de Esportes do jornal Folha de
São Paulo, no dia 4 de setembro, na fala do advogado Tiago Brunetto. De acordo com a
reportagem, Brunetto pediu a paralisação do torneio enquanto o recurso do Grêmio não fosse
julgado. Na opinião dele, a medida não visaria tumultuar o certame, mas evitar que o clube
sofresse um enorme prejuízo. O Grêmio também aparece como parte prejudicada em matéria
publicada no dia 25 de novembro de 2014, referente ao acordo judicial envolvendo Patrícia
Moreira e outros dois torcedores.
“Pelos gritos da noite de quinta, Patrícia se tornou o rosto do preconceito”. A frase
publicada em matéria da primeira edição do jornal Zero Hora, do dia 30 de agosto, indicava
quem seria um dos principais atores envolvidos no caso de injúria racial ao goleiro Aranha.
Patrícia Moreira, 23, foi flagrada por cinegrafistas da ESPN chamando o arqueiro santista de
macaco durante o confronto entre Grêmio e Santos. Na mesma matéria, é reportado que ao
menos cinco torcedores responsáveis pelas agressões foram identificados pelo Grêmio. No
entanto, apenas Patrícia teve o nome divulgado. É evidente que as ofensas não partiram apenas
de Patrícia ou dos outros quatro torcedores, mas, por motivos que serão analisados a seguir, o
racismo cultural foi reduzido ao ato de poucas pessoas. Deste modo, foi preciso classificar as
notícias que utilizam esta abordagem na categoria personificação.
Nesta categoria, Zero Hora supera a Folha de São Paulo em apenas três publicações (9
a 6). O equilíbrio indica que nos dois casos houve um interesse maior da cobertura em
determinados personagens. No caso de ZH, a variedade é maior. Na edição primeira edição do
dia 29 de agosto, o repórter utiliza a palavra “alguns” para determinar que houve ato racista,
mas restrito a um número reduzido de torcedores. Na edição seguinte, os pronomes pessoais
oblíquos “os – a” são empregados para denominar Patrícia Moreira e o grupo de torcedores.
Nem a vítima dos insultos escapou. O goleiro é descrito como “personagem de um episódio
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que transformou o jogo Grêmio x Santos em um caso de polícia”. Enquanto a cobertura de
Zero Hora reduz um problema cultural e estrutural, que já havia afetado o clube no mesmo
ano, em alguns personagens, o jornal Folha de São Paulo, também no dia 30, caça culpados e
aumenta a gama de envolvidos para dez torcedores. Todavia, a medida que o caso vai ganhando
novos contornos, Patrícia Moreira é quem ganha maior atenção do diário paulista.
Na edição do dia 1 de setembro, o jornal repercute entrevista de Aranha ao programa
Fantástico, da rede Globo. O goleiro diz ter dó de Patrícia e afirma que ela deve ser proibida
de frequentar estádios para que as pessoas saibam que se fizerem isso serão punidas. Embora
o pensamento de Aranha expresse sua expectativa em relação ao cumprimento das leis, os
veículos não questionam em nenhum momento a participação dos outros torcedores que foram
identificados. Além de Patrícia, o único torcedor que tem o nome revelado pelo jornal é Eder
Braga, mencionado pela reportagem, na edição de 4 de setembro como “o homem negro que
aparece ao lado de outros torcedores xingando Aranha nas imagens de TV”. Logo, pode-se
notar que os únicos infratores que foram expostos pelo veículo foram uma mulher e um homem
negro. Os demais, todos homens brancos, permaneceram anônimos até as edições do dia 25 de
novembro quando os dois jornais noticiaram que “Patrícia Moreira e outros três torcedores”
teriam de se apresentar à polícia em dias de jogos oficiais do Grêmio até o dia 29 de agosto de
2015 – data em que o caso completaria um ano. Assim, os nomes de Fernando Ascal e Rodrigo
Rychter foram apresentados aos leitores.
Em relação a cobertura de ZH, outro personagem dividiu atenções com Patrícia Moreira
durante três edições, nos dias 2, 4 e 5 de setembro. A torcida Geral do Grêmio, principal
ocupante do setor norte da Arena – local onde foram identificados os agressores, entrou na mira
da direção do clube após se negar a deixar de cantar músicas que utilizam o termo macaco para
adjetivar o Internacional. Com medo de uma nova punição, a diretoria suspendeu a torcida e
passou a monitorar suas ações. Zero Hora acompanhou os desdobramentos desse caso,
inclusive as ações do ministério público gaúcho para coibir os cânticos no estádio. Apesar de
ter empenhado grande esforço nesse sentido, o jornal acabou por não cogitar a hipótese de que
as ofensas também poderiam ter partido de outros setores da Arena.
Um fator curioso, porém, foi apresentado pelo jornal Folha de São Paulo no dia 4 de
setembro. Como apresentado anteriormente, diversos casos de racismo foram registrados no
futebol brasileiro e mundial. No Brasil, em três deles, os clubes foram responsabilizados pelos
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atos de seus torcedores. O jornal, então, registra a opinião de presidentes de três clubes, Atlético
Mineiro, São Paulo e Santos. A opinião dos cartolas foi unânime: os clubes não poderiam ser
responsabilizados pelas atitudes de “alguns torcedores”. A posição em defesa do Grêmio revela
o medo de uma punição frente à condescendência com o racismo expresso nos estádios. O
próprio Grêmio já havia sido multado em 80 mil reais no mesmo ano por injúrias raciais de
torcedores ao zagueiro Paulão do Internacional. A reincidência foi decisiva para a punição do
clube na Copa do Brasil no julgamento do caso Aranha.

Figura 7 - Matéria do jornal F. SP

Fonte: acervo do jornal Folha de São Paulo

De fato, a punição foi o mote do maior número de matérias nas duas publicações. Somadas
capas e reportagens, Zero Hora apresentou o tema por 19 vezes (5 capas e 14 matérias),
enquanto o jornal Folha de São Paulo somou 15 publicações nesta categoria (x capas e x
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matérias). Uma pequena matéria na página 51 da segunda edição de ZH do dia 29 de agosto
serve como termômetro para o tom que será o condutor do restante da cobertura. Com a
manchete “Grêmio pode ser punido no STJD”, o jornal busca prever quais serão os
desdobramentos do caso, assim como as possíveis soluções que o Grêmio já começa a adotar
para não ser responsabilizado pelos atos racistas. Com a Folha não é diferente, pois a partir da
manchete de sua primeira reportagem sobre o caso é possível saber qual tom será adotado. O
jornal não fica em cima do muro ao destacar no título “Aranha é alvo de ofensas racistas no
Sul”. A reportagem narra os acontecimentos e reafirma que o goleiro foi chamado de macaco.
Deste modo, a Folha adota uma posição mais inquisitiva em relação a apuração dos
responsáveis.
A edição do dia 30 de agosto repercute a suspensão do segundo jogo e apresenta a
identificação de Patrícia Moreira. Zero Hora também segue este caminho ao anunciar na capa:
“depois do racismo, as punições”. O jornal também fala sobre o depoimento de Aranha na
Polícia Civil, destaca a suspensão do jogo de volta e revela quem é Patrícia Moreira.
As coberturas começam a se diferenciar a partir do dia 3 de setembro. Neste dia, a Folha
busca a opinião de advogados e historiadores sobre uma eventual punição do Grêmio por
racismo. Esta é uma das matérias identificadas como diferenciais na cobertura do jornal
paulista, pois expande o debate acerca do racismo no futebol ao trata-lo como um problema de
ordem social. ZH, por sua vez, prioriza o julgamento do Grêmio no STJD. O periódico destaca
um “elemento surpresa” que pode livrar o Grêmio da punição. Deste modo, é possível notar
que a cobertura continua a ser tratada como uma discussão da esfera futebolística, pois se
assemelha com a cobertura da véspera de um jogo decisivo com os caminhos pelos quais o
time pode alcançar a vitória.
Em “Uma mácula na história do Grêmio”, matéria publicada por Zero Hora no dia 4 de
setembro, o repórter Leandro Behns narra o julgamento que resultou na exclusão do Grêmio
da Copa do Brasil. Esse é um dos episódios mais dramáticos da cobertura de ZH, pois enfatiza
uma das maiores derrotas do clube como instituição às vésperas de seu aniversário de 111 anos.
O texto também apresenta o voto do relator do processo e a reação dos dirigentes gremistas
sobre o resultado. Aqui, a questão punitiva começa a sair do clube e voltar ao grupo de
torcedores identificados pelas imagens de televisão. Patrícia Moreira não é citada, mas aparece
em fotos de imagens do jogo que foram exibidas no julgamento. O jornal Folha de São Paulo
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também coloca o julgamento como manchete principal de seu caderno de esportes. A matéria
destaca o ineditismo da decisão de excluir um clube por racismo de uma competição de futebol.
Como já mencionado, a edição também apresenta a reação negativa de dirigentes de outros
clubes sobre a punição do Grêmio.
O depoimento de Patrícia Moreira à Polícia Civil é destacado pelas duas publicações
no dia 5 de setembro. A Folha novamente expande a esfera de abordagem e dá destaque para
um protesto de integrantes do movimento negro em frente à delegacia. O jornal também mostra
como foi a repercussão da punição do Grêmio pelo mundo. Já Zero Hora deixa o depoimento
de Patrícia em segundo plano e destaca a ação do Ministério Público para coibir cânticos
racistas da torcida Geral do Grêmio, que já havia sido punida pela direção do clube.
Assim, mais uma vez, é possível comprovar a hipótese de que a cobertura de ZH teve
um mote muito mais voltado aos efeitos punitivos que envolveram o Grêmio em uma esfera
esportiva enquanto a Folha abordou a questão de forma mais social e policial. Contudo, as duas
coberturas perdem força no meio impresso após a publicação sobre o “jogo das vaias”, no dia
19 de setembro, encerrando no dia 25 de novembro com pequenos destaques sobre os acordos
judiciais envolvendo os torcedores acusados por injúria racial.
Outra categoria com alto índice de registros é espetacularização da notícia. Nela,
Folha de São Paulo registra 14 publicações, enquanto Zero Hora registra nove. Por apresentar
um layout semelhante ao de sua página na internet, com espaço privilegiado para fotos, e áreas
em branco para respiro do texto, bem diferente do layout carregado de colunas, textos e fotos,
na primeira página do jornal Folha de São Paulo, a edição do dia 6 de setembro de ZH
exemplifica muito bem esta categoria. No centro da página, uma foto de Patrícia Moreira
chorando durante a entrevista ilustra a manchete grifada em laranja “Perdão, perdão, perdão”.
O destaque de capa é muito maior que a repercussão do caso, localizada na página 29 da edição.
A matéria foi colocada em segundo plano. No entanto, mostra a construção da personagem
Patrícia Moreira como uma vítima de um processo de intolerância que, como afirma seu
advogado à reportagem, “destruiu todo seu contexto de vida”. Até então, a jovem só havia
aparecido como uma espécie de vilã, sempre em um dos frames icônicos no qual chama o
goleiro santista de macaco. Um exemplo é a edição do dia 3 de setembro, sobre o julgamento
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do Grêmio no STJD. O famoso frame de Patrícia foi colocado em um gomo de uma bola de

Figura 8 - Capa do jornal Zero Hora "Perdão"

futebol em oposição ao gomo central onde está a foto do goleiro Aranha.
Fonte: acervo do jornal Zero Hora

Figura 9 - Capa ZH Julgamento
Fonte: acervo do jornal Zero Hora
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O jornal Folha de São Paulo segue o mesmo caminho na edição do dia 6 de setembro.
Uma montagem com três momentos de Patrícia chorando durante a entrevista ilustra a
manchete “Gremista acusada de racismo pede perdão a Aranha e quer encontra-lo”. A
combinação contrapõe totalmente o tom adotado na primeira edição no qual Patrícia é mostrada
em três motmentos gritando sílaba por sílaba da palavra macaco. Nesse momento, o jornal
afirmava que ela havia proferido as ofensas, depois da entrevista, no entanto, a jovem tornouse apenas acusada. A linha de apoio subverte ainda mais o jogo ao dizer que Aranha recusouse a encontrar a torcedora e pediu sua punição. Neste momento, a vítima assume o papel de
carrasco.
A explicação para tal mudança fica evidente na edição do dia seguinte, 7 de setembro,
com a reprodução da entrevista coletiva do goleiro. Aranha diz perdoar Patrícia, mas exige que
ela seja punida conforme as leis. Em seguida, o goleiro frustra os veículos de imprensa ao
recusar se encontrar com Patrícia. A reportagem revela que o programa Fantástico já havia
procurado o goleiro para promover o encontro.

74

Figura 11- Notícia do jornal Folha de São Paulo
Figura 10 - Folha noticia pedido de perdão de Patrícia Moreira

Fonte: acervo do jornal Folha de São Paulo

Outro fato explorado em forma de espetáculo pelos jornais foi o incêndio na casa da
torcedora. Zero Hora destaca a “Intolerância” em sua manchete de capa. Folha também aborda
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o caso em sua primeira página. No entanto, os jornais noticiam o fato em pequenas notas.
Apesar de grave, o incêndio não destruiu a casa que, aliás, havia sido colocada para aluguel
depois que a jovem precisou se mudar em virtude da repercussão do caso.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As coberturas dos jornais Folha de São Paulo e Zero Hora sobre o Caso Aranha
levantam diversos questionamentos sobre como casos de racismo são tratados pela imprensa.
O jornalismo ocupa um lugar de destaque na sociedade como porta-voz dos acontecimentos,
estando teoricamente ligado à defesa dos direitos humanos e do cidadão. Contudo, é preciso
refletir se tais valores são exercidos pelos jornalistas em seus respectivos veículos no dia a dia.
É verdade que o Caso Aranha ganhou exaustiva cobertura midiática em seu primeiro
mês com os desdobramentos envolvendo a identificação dos suspeitos das agressões, os
depoimentos à polícia, o julgamento e a punição do Grêmio no STJD, entre outros fatos.
Contudo, essa cobertura só pode ser realizada pelo fato da própria imprensa ter dado atenção
às denúncias do goleiro santista. Repórteres de diversas plataformas de mídia estavam
presentes no local do jogo com olhos e ouvidos voltados aos fatos, porém foram os cinegrafistas
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os responsáveis por flagrar as ofensas e transmiti-las em rede nacional de televisão. Estariam
os demais profissionais da imprensa em tal nível de abstração que não ouviram os sons, viram
a mímica dos torcedores ou os gestos indignados do goleiro? A resposta é não. A imprensa
costumava ignorar o racismo nos estádios. E ainda ignora.
De modo geral, casos de racismo no esporte encontram repercussão na imprensa
nacional quando ocorrem longe de suas aldeias, seja por distância geográfica ou empatia. Ou
seja, são guiadas em grande parte por uma distorção do valor notícia da proximidade. As
redações são formadas majoritariamente por pessoas brancas. Aos negros, ainda são relegados
poucos espaços e, como apresentado no capítulo 3 deste estudo, o racismo estrutural faz com
que seja comum que muitos tenham que assimilar os valores do branco para ascender
socialmente. Logo, falta ao jornalismo representatividade, coragem e, principalmente, empatia
no cumprimento de seu papel que nada mais deve ser que o enfrentamento a este tipo de prática
criminosa. Ora, pois não era segredo de ninguém no Rio Grande do Sul que grande parte dos
torcedores do Grêmio utilizam a palavra macaco em seus cânticos. A reincidência de torcedores
envolvidos em episódios de racismo em jogos do tricolor gaúcho tão pouco. Por quê às
agressões raciais ao zagueiro Paulão após o jogo final do campeonato gaúcho não repercutiram
tal como ocorrido no caso Aranha? A resposta mais plausível é a desconsideração sistemática
deste tipo de notícia.
A história poderia ter se repetido caso a partida entre Grêmio e Santos não tivesse
repercussão nacional. Como apresentado nesta pesquisa, a primeira edição do jornal Zero Hora
do dia 29 de agosto de 2014, um dia após o fatídico episódio, comete o erro absurdo de apenas
mencionar que o Grêmio pode ser punido por manifestações racistas de parte da torcida. Não
há matéria, destaque ou nada que amplie o que ocorreu. Assim, mais um caso de racismo no
futebol cairia no esquecimento.
Outro vício identificado pela pesquisa foi a busca dos jornais por culpados, abordado
aqui como personificação do racismo. Nesta categoria, tanto ZH, quanto Folha elegeram
símbolos que foram escrutinados abordados com a exaustão, deixando outros completamente
ocultos. Descobrir quem é Patrícia Moreira foi importante para a cobertura, mas saber quem
eram, o que faziam e como viviam os outros três torcedores identificados seria mais importante
do que a novela criada entorno do pedido de perdão da jovem. A partir desse ponto, as
coberturas optaram pelo espetáculo em detrimento do jornalismo.
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A análise comparativa entre a cobertura dos jornais confirma a hipótese inicial de que
os diários trataram o caso de formas diferentes. Apesar de ter direcionado esforços ao episódio
em seu decorrer, ZH pecou por ter utilizado uma abordagem estritamente futebolística para
tratar de um problema social grave do país. Deste modo, sobram matérias em que o foco
principal é a questão punitiva relacionada ao Grêmio, que seria uma espécie verdadeira vítima
do caso. Sobram declarações de dirigentes gremistas expondo essa visão. Por outro lado, são
poucos os espaços nos quais aparecem declarações do goleiro Aranha. Por esse motivo, o
trabalho conclui que a Folha de São Paulo tenha realizado cobertura mais completa ao tratar o
caso de forma mais ampla e voltada para a questão social em torno do racismo. A explicação
está no modo como o jornal paulista trata a editoria de esporte. Em conformidade com
COELHO (2004), a Folha prioriza o lado político do esporte em suas coberturas. Além disso,
o jornal expandiu o tema por outras editorias ao contrário de Zero Hora, que restringiu o
conteúdo noticioso ao caderno de esportes.
Questões como essas reforçam a necessidade de que o jornalismo esportivo seja
entendido como uma especialização do jornalismo. A prisão aos vícios e folclores que
envolvem tanto a profissão quanto o esporte são prejudiciais ao exercício jornalístico em uma
sociedade no qual as diferenças sociais provocam cada vez mais ruído. Por fim, é preciso lutar
e refletir sempre para que casos como este não voltem a ser ignorados, ou pior, não voltem a
transformar vítimas em renegados.
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