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MOÇÃO N.º 03/2014 

 
MOÇÃO DE APOIO 

 

 

  O Conselho Regional de Serviço Social da Bahia – 5.ª Região vem a público 

expressar seu apoio ao goleiro do Santos Futebol Clube, Mário Lúcio Duarte Costa, conhecido 

como Aranha, que foi vítima de ofensas racistas por torcedores do Grêmio, no dia 28/08/2014, 

numa partida da Copa do Brasil. 

 

                        O Brasil vive um momento efervescente no que trata os embates sobre a questão 

racial. O caso do goleiro Aranha, que neste momento simboliza as nossas gritantes inquietações, 

deixa explícita uma ferida que historicamente vem sendo camuflada, seja pelo torpe “senso de 

humor” ou pelas justificativas intangíveis que naturalizam chavões racistas, como meras “forças de 

expressão”.  

  Todos estes artifícios, sem exceção, são fontes de reprodução desta forma ultrajante 

de violência, que legitimadas pela anuência de diversos segmentos populacionais, poderes públicos 

e a pela poderosa mídia, qualifica os negros como passíveis de inferiorização e subjugação e assim 

sendo, podem ser equiparados aos macacos.  

 

                        Não devemos ignorar que a democracia racial no Brasil está longe de ser uma 

realidade, e devemos resgatar criticamente que a inserção de negros no campo do esporte, 

destacadamente o futebol, não foi fruto de um processo democrático. Ao longo da história, o 

ingresso dos negros nos times, sempre esteve atrelado ao fato de terem habilidades e atritubos 

físicos que os destacavam, assim, a “permissão” foi concedida, por conta do condicionamento dos 

homens de “carne forte”. Ranço de cultura escravagista! E foi necessário muita luta e resistência 

para ocuparmos este espaço. 

 

                        Aranha foi vítima deste processo arraigado, que só será combalido se o povo negro 

se mantiver firme no enfrentamento. Aranha vem representando esta postura, não abaixou a cabeça, 

nem tampouco aceitou a ofensa como natural, tem sido forte e está reagindo como um cidadão 

ciente de seus direitos. Lúcido, não foi cooptado pelas manifestações contrárias à sua postura 

combativa e nem pela comoção popular, diante das desculpas pedidas pela torcedora.  
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                         Diante destes fatos e circunstâncias, a manifestação deste Conselho vem no sentido 

de reiterar as lutas contra todas as formas de discriminação racial, declarando seu apoio ao jogador 

Aranha e reconhecendo que esta mazela que atinge e vitimiza cotidianamente negras e negros, 

precisa ser enfrentada de forma aguerrida, e, sobretudo, com compromisso ético-político em todos 

os âmbitos de trabalho dos Assistentes Sociais.  

 

Aranha estamos com você! Porque contra o racismo, não daremos nenhum passo atrás! 

   

 

Salvador/Ba, 27 de setembro de 2014 

    

Heleni Duarte Dantas de Ávila 

Conselheira Presidente do CRESS-Ba – 5.ª Região 

   


