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Apresentação 

Iniciamos este texto pelo título da pesquisa que o gerou: “Além dos gramados: história 
oral de vida de negros no futebol brasileiro (1970-2010)”. Esperamos com isto trazer elementos 
que orientem a identificação dos princípios básicos da história oral praticada: de quem, como e 
por quê. Trata-se, pois, de um projeto de mestrado, cujo grupo de pessoas a ser entrevistado é 
marcado por negros que atuaram ou atuam no universo do futebol brasileiro entre 1970 e 2010. 
Esclarecemos, contudo, que não se pretende cobrir o futebol praticado em todos os estados que 
compõem o Brasil, nem mesmo em todas as suas regiões. Usa-se a expressão “futebol brasileiro” 
no sentido de identificar esta modalidade esportiva em sua prática profissional e que envolve 
grandes competições, clubes e personagens, o que poderia ser resumido por “futebol 
espetacularizado”, nos termos de Damo (2007, p. 42). Além disto, outra ressalva que se faz 
necessária é dizer que não se trata também de entrevistar todos os negros deste tipo de futebol, 
mas apenas alguns deles, os quais nos foram indicados por pessoas que conhecem a história da 
nossa comunidade de destino. 

Dito isto, começamos a explicar os procedimentos metodológicos utilizados. A primeira 
consideração a ser feita é com relação ao gênero de história oral adotado. A opção pela história 
oral de vida mostra-se acertada, já que se busca registrar narrativas de experiência pessoal, as 
quais constituem o corpus documental central da pesquisa. Valoriza-se, portanto, o protagonismo 
e a memória do indivíduo e, com isto, evidencia-se o interesse especial pela subjetividade contida 
nas narrativas. Isto implica, evidentemente, numa postura ao oralista na condução das entrevistas: 
ao invés do uso de um questionário, com perguntas sequenciais, objetivas e diretas, ele deve 
apenas fazer estímulos, ou seja, pequenas interferências que incitem o entrevistado a falar de um 
determinado assunto (por exemplo: infância, relação com companheiros de trabalho, racismo 
etc.).1 Dá-se, desta maneira, ampla liberdade aos colaboradores para narrarem as suas histórias de 
vida cada um ao seu modo, sem perder de vista o tema central motivador da narração (neste 
projeto: ser negro no universo do futebol brasileiro).2 Ainda assim, a história oral de vida deve 
contemplar alguns aspectos gerais do comportamento social dos colaboradores, tais como: 
sociais, culturais, econômicos, políticos e religiosos. 

Ao subdividir a nossa comunidade de destino (negros do futebol brasileiro) em uma 
colônia (negros do futebol brasileiro que atuaram ou atuam no universo do futebol brasileiro entre 
1970 e 2010) e, por conseguinte, em várias redes de entrevistados (a saber: jogadores, treinadores, 
árbitros, torcedores, dirigentes, jornalistas e intelectuais), torna-se possível a realização da 
pesquisa. Antes do início das entrevistas, porém, cabe esclarecer aos colaboradores o projeto, a 

                                                 
1 O uso do termo oralista tenta congregar todos aqueles que são adeptos da história oral, sejam eles 
acadêmicos ou não. Oralista vem a substituir o impróprio termo historiador oral, já que a história oral não é 
uma prática exclusiva dos historiadores, nem da universidade. Particularmente, do mesmo modo, vemos 
que história oral deveria receber outra denominação (talvez ciências da oralidade), pois o substantivo 
“história” antes do adjetivo “oral”, ao mesmo tempo em que incomoda intelectuais de outras áreas do 
conhecimento que fazem história oral, alude ao exclusivismo deste fazer aos historiadores (como se fosse 
patrimônio destes) e à dependência disciplinar à História. Cf. Meihy e Holanda (2007, p. 63) e Meihy 
(2005). 
2 O uso do termo colaborador pressupõe uma relação de colaboração e de cumplicidade entre entrevistador 
e entrevistado, ou seja, uma ação de trabalhar junto e uma interação respeitosa e ética desde o primeiro 
contato até a devolução dos resultados finais da pesquisa. Isto explica a diferença de usá-lo frente a outros 
termos, tais como: objeto de pesquisa, ator ou agente social, informante e depoente. É impensável, por 
exemplo, que uma pessoa vista como objeto de pesquisa tenha autonomia para autorizar ou não o texto 
resultante da entrevista. Até porque, o pesquisador, neste caso, não cogita a hipótese da conferência do 
texto, da negociação para o seu uso, muito menos da sua validação junto com o entrevistado. 
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importância da sua participação, quem os recomendou, alguns dos procedimentos adotados e os 
destinos das gravações. Ademais, deve-se evidentemente ter o conhecimento prévio da história 
das pessoas a serem entrevistadas, preparar o material e a pauta para a entrevista, e definir local e 
tempo de duração da mesma. 

Consumadas as entrevistas, vem o momento da transformação do oral para o escrito, que, 
nesta linha de história oral, segue rigorosamente as etapas da transcrição, da textualização e da 
transcriação. O objetivo final é a elaboração de um texto claro, expressivo e fluente, no qual se 
incorpora o dito, o não-dito e, se possível, a performance do colaborador. Sobretudo neste 
momento, o caderno de campo, utilizado desde os primeiros contatos com cada um dos 
entrevistados, mostra o seu papel no conjunto das técnicas adotadas para o registro dos dados das 
entrevistas e das impressões do oralista. Sendo a ética um dos pressupostos da história oral, as 
etapas da conferência do texto estabelecido e da autorização para o seu uso são fundamentais 
dentro de todo o processo. A entrega da cópia das histórias de vida aos colaboradores é um 
compromisso assumido com eles e o primeiro passo na tentativa de uma devolução pública da 
pesquisa desenvolvida. 

Após este resumo dos procedimentos metodológicos utilizados, cabe justificar 
minimamente a importância de entrevistar negros que atuaram ou atuam no universo futebol 
brasileiro entre 1970 e 2010. Ao longo da primeira metade do século XX, o futebol colocou-se 
como um dos poucos espaços da sociedade brasileira abertos à entrada de negros e pobres. É 
sabido, contudo, que este não foi um processo linear, sem contradições ou mesmo sem conflitos 
sociais. De todo modo, este esporte abriu-lhes como um campo privilegiado de atuação enquanto 
jogadores, possibilitando a sua ascensão social. A grande maioria dos estudos acerca do negro no 
futebol abrange o período que vai desde a introdução deste esporte no Brasil, quando havia uma 
discriminação explícita, até as primeiras conquistas nacionais em Copas do Mundo, com a 
presença significativa de vários negros. 

Inclusive, Cesar Gordon Júnior (1995, p. 76), um dos autores que trabalha a questão, 
analisa a Copa de 70 como “o coroamento do processo descrito por Mário [Filho] como a 
revanche do preto”. Mas o que este contingente populacional tem a dizer disto? Qual a situação 
atual dos negros neste esporte? Quais as experiências vividas por eles? Como podemos 
caracterizar o racismo no futebol? Estas são apenas algumas das perguntas norteadoras desta 
pesquisa, a qual pode contribuir bastante para o debate acadêmico através do registro e da análise 
de histórias, memórias e experiências de negros que atuam não só como jogadores profissionais. 
É desta maneira que pretendemos analisar a história recente deles no nosso futebol, da década de 
1970 aos dias de hoje. 

 
Bizi e Junior 

A partir desta apresentação do projeto que vem sendo desenvolvido, esperamos ter 
fornecido ao leitor um panorama teórico e metodológico capaz de auxiliar o seu entendimento 
quanto à condução da pesquisa e das entrevistas. E, assim, chegamos ao mote principal deste 
texto: olhares e experiências de dois ex-jogadores. A seguir, destacamos alguns temas recorrentes 
nas narrativas de Bizi e Junior, temas estes que acreditamos marcar a memória coletiva da nossa 
comunidade de destino. São eles: 1. Espaços de atuação do negro no universo do futebol; 2. 
Situação pessoal de discriminação racial; 3. Ascensão social e embranquecimento; 4. Futebol 
como área “leve” ou “mole” das relações raciais no Brasil?; e 5. Consciência racial e implicações 
da negritude na vida cotidiana. Antes disto, porém, fazemos breves comentários sobre a biografia 
dos dois colaboradores e apontamos algumas impressões do caderno de campo referentes a estas 
entrevistas. 

Nascido na cidade de São Paulo (SP) em 17 de maio de 1955, Carlos Roberto Bento vem 
de família humilde e, desde a infância, teve de trabalhar para ajudar na renda familiar. Foi nesta 
fase de sua vida que sua irmã mais velha começou a chamá-lo de Bizi e o apelido foi usado por 
toda a sua carreira profissional. Quando ainda estava no dente-de-leite, ele foi escolhido por Pelé 
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como garoto revelação desta categoria no ano de 1969. Contudo, isto não foi suficiente para que 
Bizi tivesse uma oportunidade em um clube grande de São Paulo e, com muito esforço, ele 
conseguiu profissionalizar-se no Clube Atlético Juventus, agremiação na qual permaneceu por 
longos 17 anos. Assim que encerrou a sua carreira como atleta em 1993, ele iniciou a de treinador 
e trabalhou em diversos clubes por aproximadamente dez anos. Atualmente, é professor de 
educação física em escolinhas franqueadas e na Associação Craques de Sempre, vinculada à 
prefeitura paulistana. 

Desde que conversamos pela primeira vez em julho de 2008, Bizi identificou-se 
completamente com o projeto, uma vez que sempre sonhara em registrar a sua carreira. Em 
decorrência disto, realizamos três longas entrevistas, chegando a oito horas de gravação. Além da 
sua simplicidade e da sua religiosidade, um sentimento ambivalente deu o tom ao longo de sua 
narrativa: a alegria e o ressentimento. A alegria por ter aprendido muito com o futebol e por ter se 
tornado um jogador profissional. O ressentimento por não ter tido chances de atuar em um clube 
grande e por não ter feito, como ele disse, a sua “independência financeira”. As três entrevistas 
ocorreram na sala do apartamento onde mora, no bairro da Mooca. O texto final foi conferido e 
autorizado por ele em 9 de maio de 2009. 

Leovegildo Lins Gama Junior, mais conhecido por Junior, nasceu em 29 de junho de 
1954 na cidade de João Pessoa (PB). De origem abastada, ele mudou-se junto com a sua família 
para o Rio de Janeiro ainda quando era criança. Jogando na praia de Copacabana, Junior tomou 
gosto pelo futebol e almejou a profissionalização. Após um período de incertezas na fase 
amadora, ele conseguiu integrar a categoria de base do Clube de Regatas Flamengo no ano de 
1974, por onde teve uma excelente passagem que o levou à seleção brasileira e ao futebol 
italiano. Encerrou sua carreira como jogador pelo próprio Flamengo em 1993. Foi, também, 
treinador neste clube por duas oportunidades e teve uma rápida passagem pelo Corinthians. Desde 
1995, trabalha como comentarista de futebol em emissoras de televisão. 

Junior foi a nós indicado pelo jornalista Celso Unzelte. Através de contato por e-mail e 
por telefone, explicamos a pesquisa que vem sendo desenvolvida e ele interessou-se em 
participar. A entrevista foi realizada numa segunda-feira à tarde, dia 7 de julho de 2008, em um 
dos dormitórios do apartamento de seus pais, no bairro de Copacabana. Sentindo-se à vontade, 
Junior narrou cronologicamente a sua vida por mais de uma hora e meia. Em maio deste ano, ele 
conferiu e autorizou o texto resultante da entrevista para publicação. 

Ao elaborarmos uma síntese das carreiras profissionais dos dois colaboradores e ao 
informarmos algumas notas relevantes do caderno de campo, o nosso intuito é possibilitar ao 
leitor uma visão ampla que ajude na compreensão dos trechos a seguir. Primeiramente, 
apresentamos os temas recorrentes nas duas narrativas coletadas e, na sequência, esboçamos 
alguns breves comentários. 
 
Temas recorrentes 
Espaços de atuação do negro no futebol 

Bizi 
Mas, o lado pior vou contar agora. Não aconteceu como atleta profissional e 
não acontece como educador que sou. Só que aconteceu como treinador de 
futebol! Há uns anos atrás, um treinador profissional, que está no nordeste hoje 
– não quero citar o nome dele também –, trabalhava na Portuguesa... Lembro 
que, na época, todo mundo foi contra ele, mas ele falou uma coisa que é 
realidade! Eu, pelo menos, vivi na pele e tantos outros viveram e vivem. O que 
ele disse foi o seguinte: 
— O treinador negro no Brasil não vence! 
Gostaria que isso fosse só coisa nossa, tá!? Não sei se vou generalizar ou não, 
mas eu, Bizi, penso assim: acho que algumas pessoas não gostam de ver o 
negro comandando. Em determinadas situações, em determinadas profissões, 
ninguém gosta de ver o negro em cargos de comando. 
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Junior 

Os caras dizem: 
— Ah, os técnicos negros! 
Mas, pô! Se você se preparar bem... não tem isso! É preciso que o cara se 
prepare, né?!  Isso independente da cor da pele... Porra! Se fosse por causa 
disso, o Rijkaard não poderia ser do Barcelona, o Gullit não ia ser treinador na 
Inglaterra. Né? Quer dizer, se por acaso os caras não se prepararem e forem pra 
essa posição, vão ficar expostos. Não por causa da cor da pele! Mas, pela falta 
de competência... Não tenho nenhuma dúvida. Com relação a dirigente, é a 
mesma coisa. Talvez não tenha tido nenhum ex-jogador negro que tenha 
enveredado por esse lado gerencial. Mas, se o cara se preparar, por que não? 
Isso não tem problema nenhum! É porque você não tem, né? Sei lá, de repente 
o cara prefere fazer uma outra atividade... 

 
Com relação a outros espaços de atuação do negro no futebol brasileiro que não o de 

atleta profissional, nota-se que o pensamento dos dois colaboradores são diferentes. Tomando 
como base de raciocínio a própria experiência enquanto treinador, Bizi faz uma grave afirmação 
no sentido de denunciar que há uma barreira para que o negro consiga chegar à posição de técnico 
de futebol. Com o intuito de corroborar seu ponto de vista, ele ainda recorre a uma famosa 
declaração de um companheiro de profissão: “O treinador negro no Brasil não vence!”. Embora 
não tenha querido revelar o autor da frase para não expô-lo, quem acompanhou os noticiários 
futebolísticos nos últimos anos sabe que se trata de Lula Pereira, um dos poucos treinadores 
negros que assumiu esta função em grandes clubes, como: América Mineiro, Bahia, Flamengo, 
entre outros. Devido ter proferido por várias vezes frases como esta, o técnico recifense foi a mim 
indicado por quatro dos meus sete primeiros entrevistados. Voltando ao trecho aludido, o ex-
lateral do Juventus conclui seu pensamento ampliando a discussão para a sociedade brasileira 
como um todo, que, em sua opinião, não “gosta de ver o negro em cargos de comando”. Em 
virtude de nosso passado escravocrata, criou-se uma visão racista no Brasil de que o negro só 
pode ser subserviente e é incapaz de assumir grandes responsabilidades e liderar um grupo ou um 
projeto de trabalho. Como podemos ver, até no futebol, um campo profissional onde se acredita 
ser democrático racialmente, o negro ainda carrega, infelizmente, este estigma. 

Junior, por sua vez, enxerga a questão de outro modo. Para ele, qualquer pessoa, 
“independente da cor da pele”, que se prepare para assumir os cargos de treinador e de dirigente 
de futebol não ficará exposta. Esta não seria uma reflexão perversa, ao se responsabilizar os 
próprios negros por eles não ocuparem novas funções no universo do futebol? Será que só os 
brancos se preparam? A explicação de Junior seria a mais adequada para a pouquíssima 
quantidade de negros naqueles cargos? Talvez pensando nisto, o próprio ex-lateral do Flamengo 
busca outra justificativa: “de repente o cara prefere fazer uma outra atividade...”, e muda de 
assunto. Mas, sabendo que a proporção de jogadores negros é extremamente maior do que a de 
treinadores e de dirigentes afro-descendentes, será que só alguns destes ex-atletas optam por 
continuar atuando no futebol e, dentro desta fração, só alguns deles se preparam para isto? A 
princípio, baseando-se nas experiências já registradas, parece-nos que aos negros faltam 
oportunidades de atuação em funções outras que não a de jogador de futebol, além de haver 
discriminação racial neste meio profissional. 

De toda maneira, um dado sobre a reação dos colaboradores se mostra notável: Bizi e 
Junior, assim como outros entrevistados, declararam ao longo das suas narrativas que o futebol 
apenas reproduz uma realidade racial que está presente em toda a sociedade brasileira. Embora o 
universo profissional do futebol não seja democrático, eles fizeram questão de se colocarem como 
defensores deste esporte em vista do que o mesmo possibilitou na vida de cada um. Outra postura 
adotada por Junior foi a de lembrar a existência de outros “racismos”, contra habitantes do sul da 
Itália e contra nordestinos, relativizando a causa dos negros. 
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Situação pessoal de discriminação racial 

Bizi 
Mas, ao longo do tempo, fui vendo e pensando a respeito disso que esse 
treinador tinha falado e acho que ele tava certo. Porque vivi e sofri isso na 
pele! Eu fui discriminado... Não gostaria de citar o nome do clube porque o 
responsável por isso foi a pessoa que o estava dirigindo naquela época. Não 
tenho nada contra o clube! Mas, é uma agremiação recente e que está na 
primeira divisão do Campeonato Paulista. O ano em que isso aconteceu foi 
2000. Este clube ainda não tinha time profissional, era só base. [...] Enfim, 
senti que fui mandado embora desse clube por causa da minha cor de pele. Não 
pelo trabalho, porque, modéstia à parte, o meu trabalho é simples, mas é bom, 
não é melhor do que dos outros. [...] Não me deram motivo nenhum ao me 
demitirem. [...] Minha equipe podia até perder porque já tava classificada para 
a outra fase. [...] Depois de 14 jogos sem derrota, esta foi a única que tive. Aí, 
no dia seguinte, eu, a comissão técnica e todo o grupo estávamos almoçando 
quando me chamaram. Me chamaram por telefone!... No momento que vieram 
me buscar aqui neste prédio, vieram de BMW. Na hora de me mandar embora, 
me mandaram embora por telefone... Naquele momento, senti mágoa... muita 
angústia! Não senti raiva porque quem sou eu pra ter raiva de alguém? Não 
tenho raiva de ninguém! Isso é uma coisa que não existe dentro de mim. Mas, 
me senti menosprezado, jogado... Sabe? Eu preferia que a coisa tivesse sido de 
uma outra forma! Para o próprio grupo ficou esse pensamento também, porque 
a equipe era muito boa e o trabalho realizado tava sendo excelente! Até por 
isso que eu não quis nem dialogar com a pessoa que me despediu. [...] Talvez 
discriminação seja uma palavra muito forte pelo que aconteceu comigo. Porque 
não foi uma coisa, assim, muito acintosa. O que não tira a minha desconfiança 
e o meu sentimento... Até porque, por enquanto não apareceu ninguém pra me 
falar que não foi dessa forma, pra me provar diferente. Então, continuo 
pensando que foi por ser... né? Outras pessoas passaram por situações muito 
mais acintosas do que eu. Senti, mas de uma forma “sutil”. No fundo, no 
fundo, teve alguma coisa a ver com aaa... com a minha cor de pele, né? Até 
pelas atitudes distintas que tiveram comigo no início e no fim. [...] Por isso que 
eu tenho esse pensamento. Não vou falar nem dúvida! É pensamento. Por 
coincidência – até me lembrei agora –, na mesma semana que eu fui mandado 
embora, outros dois colegas meus foram despedidos. E, por coincidência, nós 
três somos... né? Olha só que coisa! Por isso que, até hoje, penso da maneira 
que te falei. E eu sou mais... deles. Eu era da categoria sub-20, um deles da 
sub-17 e o outro da sub-15... Três de uma vez só!? Coincidêêência, não? E na 
mesma semana! Entende? Então, é por isso que falo que foi uma coisa que 
aconteceu. Eu não descarto que tenha tido esse problema... Não descarto! [...] 
Por isso que, nessa época, comentei com a minha equipe e comissão técnica 
esse problema de eu ser... É verdade isso. Infelizmente, tem muita gente que 
não quer admitir e não admite. Levo isso sem revolta, sem nada porque tenho 
outras coisas pra fazer... Mas, sou um cara consciente, sou realista! Que existe, 
existe! E, nessa profissão, tem! Treinador de futebol, tem! 
Eu chego até a falar pras pessoas: 
— Escuta, algum de vocês conhece algum treinador negro? Me fala. Quem no 
Brasil?... Em São Paulo, tem?... Não tem, não aparece. 
Tomara que Deus queira que não seja, mas é um pensamento meu porque eu 
vivi na pele!... Foi falta de respeito com o profissional! 
 

Junior 
Lá na Itália, uma vez a torcida da Juventus botou uma faixa assim: “Junior, 
negro sujo! Sporco negro!”. Tomaram uma multa de não sei quantos mil 
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dólares e nunca mais... Isso eu tô te falando em 24 anos atrás. Eu nem vi a 
faixa pra te dizer a verdade! Só vim saber depois do final do jogo: 
— Pô! Você não viu a faixa? 
— Que faixa? 
— Tinha uma faixa lá na torcida da Juventus te xingando de negro sujo. – 
porque botaram a faixa e, logo depois, tiraram. 
— Ah, eu vivo num país em que a miscigenação é total. Isso aí... não me 
preocupa por nada. 
E não me senti mal por causa disso, não! Pelo contrário, ganhamo o jogo 
ainda! Que engraçado! Primeira vez depois de tantos anos que o Torino 
ganhava da Juventus. Então, teve um sabor melhor ainda. Brinquei: 
— Pô! Tomara que volte essa faixa! Que deu sorte, hein!? 
Tem que tomar por esse lado! 

 
Um dos deveres sociais a serem cumpridos por uma pesquisa como esta é exatamente 

servir de canal de denúncia pública aos atos racistas praticados no futebol brasileiro e a nós 
narrados pelos negros entrevistados. Isto por si só justifica a reprodução do longo trecho da 
história de vida de Bizi. A enunciação da sua experiência é uma rica fonte para analisarmos a 
existência do racismo no futebol brasileiro, mais especificamente no cargo de treinador de 
futebol. Respeitando a sua vontade, no momento da conferência, retiramos os nomes do clube e 
dos dois companheiros de profissão. Embora o ex-lateral do Juventus não possa comprovar 
oficialmente a sua declaração, traz uma série de argumentos que o fazem ter tal “pensamento”: 
ele efetuava um “excelente” trabalho até ser dispensado pela agremiação, foi demitido sem lhe ser 
apresentado motivos, recebeu tratamento diferenciado quando contratado e quando demitido, 
comissão técnica e jogadores perceberam a sua negritude como causadora da dispensa, outros 
dois colegas de profissão negros foram mandados embora na mesma semana, e sentiu-se 
desrespeitado e menosprezado. Ao final, ele questiona-se onde estariam os treinadores negros 
neste país e constata a inexistência. 

Ao contrário de Bizi, Junior só narrou a sua situação pessoal de discriminação racial ao 
ser estimulado por nós. No trecho acima, o ex-lateral do Flamengo conta um fato ocorrido com 
ele quando atuou pelo futebol italiano. Naquele país, foi alvo da torcida adversária, que levou 
uma faixa com escritos racistas ao estádio, insultando-o publicamente. No entanto, diz ter tomado 
ciência do fato somente após a partida contra a Juventus. Apesar de não ter demonstrado 
abatimento, tomou aparentemente a ironia e a brincadeira como melhor saída para o ocorrido: 
“Pô! Tomara que volte essa faixa! Que deu sorte, hein!?”, já que o Torino voltou a vencer o 
clássico local “depois de tantos anos”. Uma última observação importante a ser feita é com 
relação à sua crença na democracia racial brasileira: “Ah, eu vivo num país em que a 
miscigenação é total.”. 

  
Ascensão social e embranquecimento 

Bizi 
Mas, acho que tem diferença [no tratamento a brancos e a negros], sim. Que 
nem costumo falar: o racismo, o preconceito racial é a hipocrisia... Por quê? 
Porque ninguém vê a cor do negro rico! Até por isso que não me incomodo 
muito com esse tipo de coisa. Essa é a minha opinião! Não sou melhor e nem 
pior do que ninguém, não sou perfeito, tenho erros, mas eu penso dessa forma. 
Respeito a opinião de todos, mas me baseio pelo meio que vivo e pelas pessoas 
com quem me relacionei durante a minha trajetória... [...] Como atleta, nunca 
passei por uma situação como a que eu passei quando era treinador desse clube 
aqui de São Paulo. Nunca! Muito pelo contrário. Em todos os lugares que 
chegava ou que frequentava, era bem recebido sem problemas... Nunca gostei 
de me expor, mas, quando ficavam sabendo que era o Bizi do Juventus, muitas 
vezes eu me via em volta das pessoas e conversando... O jogador de futebol 
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chama a atenção em qualquer lugar. Isso é natural. Até hoje, vou em 
determinado lugar e alguém fala: 
— Ô, você foi ex-atleta? 
As pessoas chegam e começam a perguntar isso, aquilo. E é gostoso, é muito 
bom!... 
 

Junior 
Por que o que acontece? Eu acho que o problema do negro no Brasil é uma 
questão muito mais social do que o que a gente vê, sei lá, nos Estados Unidos, 
por exemplo, né? Quer dizer, o negro é visto de uma outra maneira. Aqui no 
Brasil, se o negro tiver uma boa situação social, uma boa situação financeira, 
praticamente passa despercebido. Existem aquelas pessoas, naturalmente, que 
dizem “negão”, falando até num tom de voz que você sente que tem um lado 
de preconceito mesmo! [...] Quando você convive muito tempo [com negros], 
isso [preconceito racial] você não sente, né? Mas, quando você vê, aí sim. 
Principalmente, com as outras pessoas em relação ao negro. Quando alguém 
diz: 
— Esse aqui é o Toninho que joga no Flamengo. 
Aí, a coisa já muda. Enquanto a pessoa que não identifica, né? Se fosse só o 
Toninho, era um negro! Mas, se é o Toninho que joga no Flamengo, aí já... 
Entendeu? Aqui, a gente tem muito dessa coisa... Isso é menos comum no 
futebol de hoje, mas acho que, no passado, teve bem mais. 

 
Bizi e Junior também falaram da ascensão social e do embranquecimento dos negros via 

futebol. Ao contrário do que esperávamos, o ex-lateral do Juventus abordou inicialmente o 
assunto dizendo com muita humildade que “o racismo, o preconceito racial é hipocrisia” porque 
“ninguém vê a cor do negro rico!”. Sendo assim, em sua opinião, só há racismo devido à 
concentração da maior parte da população negra nas classes sociais mais baixas. Na sequência, 
ele disse que, como atleta, nunca a sua cor de pele se colocou como um problema a ponto de 
perder o emprego. Aliás, o fato de a função de jogador de futebol ser valorizada socialmente faz 
com que eles, atletas ou ex-atletas, sejam reconhecidos e assediados na vida cotidiana. E isto é 
motivo para Bizi se sentir bem. 

No trecho narrado por Junior, podemos ver que ele congrega com a opinião de Bizi, posto 
que “o problema do negro no Brasil é uma questão muito mais social do que” racial. Compara, 
inclusive, o racismo brasileiro com o norte-americano, dando a entender de que nos Estados 
Unidos o problema é mais grave. A partir disto, retomamos a tese de Oracy Nogueira (1985), que 
distingue dois tipos de preconceito: de marca e de origem. O primeiro, observado no Brasil, 
caracteriza-se por assistemático e dissimulado, sofrendo os indivíduos que aparentarem 
fisicamente traços negróides. O segundo, presente nos Estados Unidos, é sistemático e explícito, 
sofrendo qualquer indivíduo cuja ascendência for negra. Aqui, a ideologia é assimilacionista e 
miscigenacionista; lá, segregacionista e racista. 

No momento em que Junior relata que “no Brasil, se o negro tiver uma boa situação 
social, uma boa situação financeira, praticamente passa despercebido” e “Quando você convive 
muito tempo, isso você não sente, né?”, pode-se perceber algumas destas características 
apontadas por Nogueira. De modo geral, quando o negro tem um alto status social e econômico, 
ele experimenta menos situações discriminatórias ao longo de sua vida. No entanto, a presença do 
advérbio “praticamente” permite-nos dizer que de algum modo, seja rico, seja pobre, o negro será 
notado por sua cor da pele, a qual não o deixa passar “despercebido”. Prova disto são as pessoas 
que insultam os afro-descendentes de “negão”, como narra o ex-atleta. Da mesma maneira, uma 
longa convivência entre brancos e negros pode fazer com que não seja tão nítida a discriminação 
racial dos primeiros com relação aos segundos, o que não significa dizer que aqueles não sejam 
preconceituosos com estes. Isto se torna transparente em uma atitude observável: “quando você 
vê”, conforme as palavras do ex-lateral. 
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Um ponto crucial presente nas narrativas de Bizi e Junior é a referência à identificação 
precisa de quais negros se está falando: “Bizi do Juventus” e “Toninho que joga no Flamengo”. 
Ausentando-se os adjuntos adnominais (“do Juventus” e “que joga no Flamengo”), os indivíduos 
passam a ser apenas pessoas comuns, como tantos Bizis e Toninhos. De acordo com a 
argumentação de Junior, o que se mostra mais grave é que, sem a menção ao futebol – ou talvez, 
pensamos nós, aos clubes conhecidos –, fator que garante à pessoa um certo status social, a sua 
negritude se coloca como uma característica visível. No entanto, havendo a referência, o negro 
ascende socialmente e até embranquece. Aliás, supomos que o próprio Junior se encaixa neste 
perfil. Enfim, esta é parte da análise das relações raciais feita pelos nossos dois colaboradores, a 
partir da qual podemos enxergar o futebol como um instrumento de dissimulação do racismo no 
Brasil. 

 
Futebol como área “leve” ou “mole” das relações raciais no Brasil? 

Bizi 
É lógico que, se você perguntar pra mim como que é no momento do jogo, não 
tem como eu negar que já fui xingado. Fui e por várias vezes! Torcida, então, 
nem se fale. Nossa! É até hoje. Me xingaram quando era atleta, quando era 
treinador... E ouvia muitas coisas. Muitas!... Me ofendiam de “negro”, “negro 
sujo”, “macaco”... Quando sou convidado pra participar de jogos em algumas 
escolas, tem sempre aqueles pais mais alterados que fazem isso comigo. Mas, 
isso é coisa natural, normal! Agora, cabe a mim, no caso, saber absorver isso 
aí. O que eu costumo falar é o seguinte: aquele cara que tá lá fora me vendo, 
ele é pura emoção... Pura emoção! O futebol, pra ele – tô generalizando a 
torcida, tá? –, é um lazer. Pra gente, que tá lá dentro, não. É o nosso trabalho! 
Por isso que eu tenho que agir com a razão. Tenho que estar adaptado e 
preparado pra essas situações de provocação do adversário, da torcida... Isso, 
hoje, é comum! No dia-a-dia, é comum! 
 

Junior 
Eu não estou me referindo dentro do jogo porque, no calor, alguém pode falar 
ali na hora: 
— Porra! Seu macaco do caralho! 
Isso aí acontece... Aquele caso do Antônio Carlos: quem conhece ele, sabe que 
jamais... Fez aquilo porque tava puto com o cara! Em vez de chamá-lo: 
— Ô, Sérgio, vai se foder e não sei que... 
Falou: 
— Seu macaco! 
Sabe? Mas, não que ele tenha sido preconceituoso... Eu acho difícil que exista, 
dentro do futebol, um cara que tenha esse preconceito porque você convive 
muito! A não ser que isso venha do sangue do jogador, ou da família dele, sei 
lá... Entendeu? Mas, dentro do ambiente? No dia-a-dia? Pô! No sul, tem negros 
pra caralho! No nordeste, também... Não é que a gente não tenha. Eu já vi! 

 
De acordo com Livio Sansone (2007, p. 78-83), áreas “leves” ou “moles” das relações 

raciais são aqueles espaços em que ser negro não constitui empecilho e onde negros e não-negros 
convivem num clima relativamente livre de tensões raciais. Em certas ocasiões, inclusive, ser 
afro-descendente pode até trazer prestígio, como, por exemplo, no candomblé, na capoeira e em 
blocos afro. Até por isto, estes espaços são rotulados frequentemente como da “cultura negra”. 
Aplicando tal tese ao futebol, Helal e Gordon Júnior (1999, p. 16) caracterizaram este esporte 
como uma área “leve” ou “mole” das relações raciais no Brasil. 

Voltando-nos para o relato de Junior, vemos que este discurso encontra eco: “Eu acho 
difícil que exista, dentro do futebol, um cara que tenha esse preconceito porque você convive 
muito!”. Mais uma vez, a longa convivência entre negros e brancos no futebol, sob o ponto de 
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vista do ex-lateral do Flamengo, é o motivo responsável por um afrouxamento das tensões raciais 
dentro do ambiente de trabalho dos atletas profissionais. No olhar do ex-jogador, mesmo quando 
há a pronúncia de insultos racistas no “calor” de uma partida, ele relativiza tais atitudes, 
argumentando que, ao invés de se valer de outro xingamento, a pessoa profere palavras como 
“macaco”. Como exemplo, cita o episódio que envolveu o zagueiro Antônio Carlos e o volante 
Jeovânio em 5 de março de 2006. Apenas lembramos que, além de insultar verbalmente, Antônio 
Carlos gesticulou, passando o dedo sobre o antebraço. De todo modo, por conhecê-lo 
pessoalmente, Junior não acha que “ele tenha sido preconceituoso”. Contudo, o ex-lateral 
reconhece e diz ter presenciado situações discriminatórias no futebol: “Não é que a gente não 
tenha. Eu já vi!”. 

Se dentro da narrativa do Junior já podemos retirar excertos que enfraquecem a tese do 
futebol como uma área “leve” ou “mole” das relações raciais no Brasil, as experiências contadas 
por Bizi reforçam o discurso contrário: “Me xingaram quando era atleta, quando era jogador... E 
ouvia muitas coisas. Muitas!... Me ofendiam de “negro”, “negro sujo”, “macaco”...”. O ex-lateral 
do Juventus até apresenta um repertório maior de insultos, os quais foram a ele proferidos desde 
quando era jogador, passando pela atuação como treinador, até hoje, enquanto professor de 
educação física de escolinhas de futebol. Para superar isto, só encarando como algo “natural”, 
“normal”. Em sua análise, são situações de trabalho que ele tem de “saber absorver”, já que a sua 
renda depende deste emprego de educador. Só agindo “com a razão” e encarando como 
“provocação” para suportar os xingamentos emocionados e racistas vindos “do adversário, da 
“torcida”. Por ser uma situação cotidianamente “comum”, cabe a ele, em sua opinião, se adaptar e 
se preparar. Nestes casos narrados por Bizi, onde está a cordialidade e a dissimulação 
características do racismo à brasileira? O fato de no futebol aqui praticado haver grande presença 
de atletas profissionais negros é suficiente para analisá-lo como uma área “leve” ou “mole” das 
relações raciais no Brasil? 

 
Consciência racial e implicações da negritude na vida cotidiana 

Bizi 
Pra falar a verdade, o primeiro contato era bem difícil quando chegava num 
lugar, mas, a partir do momento que ficavam sabendo quem eu era, nossa aí a 
coisa mudava completamente! Sabe? E, hoje, não é diferente também. Já 
aconteceu de eu entrar em determinados lugares, em repartições, por exemplo, 
pra fazer algum serviço ou alguma coisa, e as pessoas ficarem todas assustadas, 
de olhos arregalados, com medo. Até entendo porque, no mundo que nós tamos 
vivendo hoje, as aparências enganam, né? Depois, me identifiiico, as pessoas 
ficam sabendo que eu sou um profissionaaal... Aí, já ameniza a coisa. Percebo? 
Percebo. Só que sei administrar, analisar e, dependendo do lugar que eu tô, se 
ver que é uma coisa que vai piorar, já procuro sair de finiiinho. Nunca 
aconteceu, mas, se sentir tal coisa, já tô preparado pra isso! 
 

Junior 
Então, pra te dizer a verdade, essa vez lá de Torino foi a única que vivi isso na 
pele, mas superficialmente. Depois, é que eu fui ver no jornal a faixa. Achava 
que isso jamais poderia acontecer!... Não é que tenha me afetado, assim, 
diretamente, mas eu imagino – entendeu? – as pessoas que, por acaso, tenham 
vivido situação como a do cara lá na Hungria que, quando um negão pegava a 
bola, a torcida fazia gesto de macaco, jogava banana... Lá, hoje existe punição: 
os clubes perdem pontos. A lei antirracismo lá é brabíssima! E tem que ser 
assim mesmo! Tem que saber como é que a pessoa vê esse lado também, 
porque o preconceito, às vezes, começa também por a parte de quem sofre, 
né?... Diz que os negros são muito mais preconceituosos do que os brancos em 
relação a certas coisas, né? Tem que perguntar a alguém que tenha vivido, que 
tenha sofrido esse tipo de situação... Quer dizer, até porque eu não sou um 



 10

negão nem sou branco, digo que tô ali no meio da África. Engraçado, né? 
Nunca tive esse tipo de coisa, mas não é fácil. A gente vê os casos aí. As 
pessoas quando querem ofender vão pelo lado da cor da pele. E talvez seja um 
dos piores preconceitos que se tenha no mundo seja exatamente esse! Como se 
a cor tivesse alguma relação ao que a pessoa pensa, acha, quer... 

 
Para um oralista branco tocar na questão racial com um colaborador negro não é tarefa 

fácil e indelicada. Esta experiência de constrangimento e embaraço inicial entre pesquisador e 
entrevistados não foi privilégio nosso.3 Num primeiro momento, percebemos que os negros 
entrevistados tenderam a minimizar o racismo no Brasil e os insultos sofridos ao longo de suas 
vidas, sendo a narrativa de Junior um exemplo disto. Com a relação prolongada, alguns se 
sentiram mais à vontade para abordar a questão e até revelaram situações pessoais de 
discriminação racial. 

É isto que podemos perceber no trecho selecionado da entrevista feita com Bizi. Sendo 
franco, ele diz que a negritude dificulta “o primeiro contato” ao se relacionar com outras pessoas 
na vida cotidiana. Com a sua identificação e com o convívio, as pessoas o conhecem melhor e o 
tratam sem discriminá-lo (“nossa aí a coisa mudava completamente!”) e sem tanto temor (“Aí, já 
ameniza a coisa”). Todavia, o simples fato de ser negro é motivo suficiente para “as pessoas 
ficarem todas assustadas, de olhos arregalados, com medo”. Afinal, acreditamos que, na 
sociedade brasileira, se construiu uma visão do negro como ladrão, como se estes dois elementos, 
negro e ladrão, fossem indissociáveis. Mais do que isto, esta seria uma condição dada aos negros 
de antemão, cabendo a cada um deles se colocar numa situação de exceção perante a “regra”. 
Novamente, Bizi revela a sua maneira humilde – quase humilhante e subserviente – de 
enfrentamento quando se depara com tais circunstâncias: “Percebo? Percebo. Só que sei 
administrar, analisar e, dependendo do lugar que eu tô, se ver que é uma coisa que vai piorar, já 
procuro sair de finiiinho.”. 

Refletindo sobre a “única” ocasião em que fora alvo de racismo, Junior achou que “isso 
jamais poderia acontecer” com ele. Talvez por vir de uma família abastada, talvez por já ser 
naquela época um famoso jogador de futebol, talvez, até, por nunca – ou quase nunca – ter 
passado por situação semelhante no Brasil. Embora o ex-lateral do Flamengo tenha se definido 
racialmente (“eu não sou um negão nem sou branco, digo que tô ali no meio da África”), revelou 
a sua ambiguidade no tocante à identidade étnica, já que ora – na maioria das vezes – se 
posicionou como branco (“eu imagino – entendeu? – as pessoas que, por acaso, tenham vivido 
situação como a do cara lá na Hungria que, quando um negão pegava a bola, a torcida fazia gesto 
de macaco, jogava banana...” ou “Diz que os negros são muito mais preconceituosos do que os 
brancos em relação a certas coisas, né? Tem que perguntar a alguém que tenha vivido, que tenha 
sofrido esse tipo de situação...”), ora como negro (“vivi isso na pele, mas superficialmente” ou 
“Nunca tive esse tipo de coisa, mas não é fácil.”). A partir de toda a sua história de vida, ficamos 
com a impressão de que ele se reconhece mais com a sua identidade ascendente branca do que 
negra. Independente disto, ele próprio deu uma explicação que faz referência a este trânsito entre 
identidades étnicas: “a miscigenação no Rio de Janeiro, ela é muito grande, né? A convivência 
entre negros, brancos e mulatos é muito grande. Grande mesmo! Naturalmente, eu acho que em 
outras cidades, como eu te falei lá do sul, a coisa não é assim...”. E, desta maneira, Junior aponta 
para uma diferença nas relações raciais entre os estados ou as regiões do Brasil. 

 
Considerações finais 

A partir do destaque de alguns dos temas presentes nas histórias de vida de Bizi e de 
Junior, procuramos trazer ao leitor olhares e experiências de dois negros que atuaram no futebol 
brasileiro ao longo das décadas de 1970, 1980 e 1990, explorando, quando possível, as 

                                                 
3 Cf. Hasenbalg (1996, p. 243). 
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convergências e as divergências de pontos de vista. Apesar de os nossos comentários sobre cada 
um dos tópicos assinalados serem ainda preliminares, tentamos elaborar algumas análises e 
reflexões sobre as relações raciais no Brasil. Dentro disto, qual é o papel assumido pelo futebol, 
eleito como uma das nossas identidades nacionais e em cujos espaços se acredita socialmente que 
os negros tenham acesso irrestrito? 

Se esta é uma questão muito complexa para ser esmiuçada neste momento de 
desenvolvimento da pesquisa, falemos então, ainda que brevemente, das contribuições da história 
oral. Certamente, grande parte da sua riqueza está justamente em possibilitar o registro de 
histórias e memórias de pessoas comuns (como por exemplo: mulheres, refugiados, imigrantes e 
negros), as quais por muito tempo não tiveram seus discursos contemplados pela historiografia, 
sendo eles esquecidos ou silenciados. Ao ouvir, dar atenção, validar, tomar nota e permitir a 
análise de pensamentos e sentimentos dos entrevistados, a história oral abre-se como um canal de 
denúncias e demandas públicas. Dá, também, acesso a um conjunto de elementos objetivos e 
subjetivos (opiniões, imprecisões, omissões, mentiras, intenções, sonhos, silêncios, etc.) que não 
é encontrado nas fontes tradicionais de pesquisa. Neste sentido, a história de vida apresenta-se 
como um instrumento privilegiado e possibilita-nos uma compreensão subjetiva de um 
determinado processo histórico à luz dos seus próprios sujeitos. Este é o caminho que estamos 
trilhando. 
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