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Negros no futebol brasileiro: olhares e
experiências de dois treinadores

Marcel Diego Tonini

RESUMO: Fruto de uma pesquisa que procura analisar a questão
racial no futebol brasileiro atual, a partir das narrativas orais de
alguns negros que atuaram entre 1970 e 2010, este trabalho traz as
visões e as experiências de dois treinadores: Lula Pereira e José
Carlos Serrão. Valendo-nos do conjunto de procedimentos da
história oral, realizamos estas entrevistas, transcriamo-nas e
tentamos, neste momento, fazer algumas análises a partir delas.
Para tanto, destacamos três temas recorrentes nas narrativas:
racismo no Brasil, racismo indelével e racismo “normal”. Ao final,
escrevemos breves palavras de como a história oral pode contribuir
na reflexão das relações raciais neste país.

PALAVRAS-CHAVE: Negros, Futebol brasileiro, História oral,
Treinadores.
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ABSTRACT: Result of a research into the racial issue in Brazilian
football nowadays, through the oral narratives of some black people
who worked between 1970 and 2010, this article presents the views
and experiences of two coaches: Lula Pereira and José Carlos Serrão.
Using the methodological procedures of oral history, we have done
these interviews, have transformed their oral code into written code
and now we try to do some analysis from them. This way, we
highlight three recurring themes in the narratives: racism in Brazil,
indelible racism and “normal” racism. Finally, we write a few words
on how oral history can contribute to the discussion of interracial
relationships in this country.

KEYWORDS: Black people, Brazilian football, Oral history, Coaches.
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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 pretendemos cobrir o
futebol praticado em todos os estados que compõem o Brasil, nem
mesmo em todas as suas regiões. Usamos 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 espetacu-
larizado”, nos termos de Damo (2007, p. 42). Além disto, outra res-
salva que se faz necessária é dizer que não se trata também de
entrevistar todos os negros deste tipo de futebol, mas apenas al-
guns deles, os quais nos foram indicados por pessoas que conhe-
cem a história da nossa comunidade de destino.

Dito isto, começamos a explicar os procedimentos 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 buscamos registrar narrativas de experiência
pessoal, as quais constituem o corpus documental central da pes-
quisa. Valorizamos, portanto, o protagonismo e a memória do in-
divíduo e, com isto, evidenciamos o interesse especial pela subjeti-
vidade 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 dire-
tas, ele faz apenas 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

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. Cf.
MEIHY; HOLANDA, 2007, p. 63; e MEIHY, 2005, p. 25.
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narrarem as suas histórias de vida cada um ao seu modo, sem
perder de vista o tema central motivador da narração (neste pro-
jeto: 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, cul-
turais, econômicos, políticos e religiosos.

Ao subdividir a nossa comunidade de destino (negros do futebol
brasileiro) em uma colônia (negros do futebol brasileiro que atua-
ram ou atuam no universo do futebol brasileiro entre 1970 e 2010)
e, por conseguinte, em várias redes de entrevistados (a saber: jo-
gadores, 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 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 his-
tória 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 rigoro-
samente as etapas da transcrição, da textualização e da
transcriação. O objetivo final é a elaboração de um texto claro, ex-
pressivo e fluente, no qual se incorpora o dito, o não-dito e, se pos-
sível, 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 técni-
cas adotadas para o registro dos dados das entrevistas e das impres-
sões do oralista. Sendo a ética um dos pressupostos da história oral,

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 e muito menos da sua validação junto com o entrevis-
tado.
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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 compromis-
so assumido com eles e o primeiro passo na tentativa de uma de-
volução pública da pesquisa desenvolvida.

Após este resumo dos procedimentos utilizados, cabe justificar
minimamente a importância de entrevistar negros que atuaram
ou atuam no universo futebol brasileiro entre 1970 e 2010. Ao lon-
go 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 proces-
so 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 so-
cial. 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 primei-
ras 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 1970 como “o coroamento
do processo descrito por Mário [Filho] como a revanche do pre-
to”. Mas o que este contingente populacional tem a dizer disto?
Qual a situação atual dos negros neste esporte? Quais as expe-
riências vividas por eles? Como podemos caracterizar o racis-
mo em nosso futebol? Estas são apenas algumas das perguntas
norteadoras desta pesquisa, a qual pode contribuir de maneira
significativa para o debate acadêmico através do registro e da
análise de histórias, memórias e experiências de negros que atu-
am 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.

Lula Pereira e José Carlos Serrão

A partir desta apresentação do projeto que vem sendo desenvolvi-
do, esperamos ter fornecido ao leitor um panorama teórico e
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metodológico capaz de auxiliar o seu entendimento quanto à con-
dução da pesquisa e das entrevistas. Assim, chegamos ao mote
principal deste texto: olhares e experiências de dois treinadores. A
seguir, destacamos três temas recorrentes nas narrativas de Lula
Pereira e José Carlos Serrão, temas estes que acreditamos marcar
a memória coletiva da nossa comunidade de destino. São eles: 1.
Racismo no Brasil; 2. Racismo indelével; e 3. Racismo “normal”.
Antes disto, porém, faremos breves comentários sobre a biografia
dos dois colaboradores e apontamos algumas impressões do ca-
derno de campo referentes a estas entrevistas.

Nascido na cidade de Olinda-PE em 6 de junho de 1956, Luiz Carlos
Bezerra Pereira, dentro do estereótipo dos negros no Brasil, vem
de família humilde e passou por muitas necessidades na infância
e adolescência. Sendo o tio e o pai – que só foi conhecer aos quin-
ze anos de idade – jogadores e treinadores profissionais de futebol,
este esporte, seja acompanhando, seja praticando, tornou-se parte
do seu cotidiano desde criança. Investiu na posição de zagueiro e
profissionalizou-se pelo Sport Clube do Recife em 1972. Encerrou
a carreira jogando no Ceará em 1988 e, tão logo, iniciou a de treina-
dor profissional. Desde então, comandou uma série de equipes
pelo Brasil todo, com destaque para a passagem pelo Flamengo
em 2002. Atualmente, é novamente técnico do Al-Hazm, clube da
Arábia Saudita.

Tendo o nome lembrado e sugerido por nada menos do que cinco
dos nossos colaboradores, iniciamos o contato com o Lula Pereira
em junho de 2008. Contudo, só obtivemos sucesso e marcamos
uma entrevista com ele após um ano. Segundo ele, o longo tempo
de espera serviu para ver se realmente nós tínhamos interesse em
entrevistá-lo e o quão importante era o seu relato. Durante o en-
contro, realizado em Fortaleza no dia 15 de julho de 2009, ele
extravasou, com sua voz grossa e a sua personalidade forte, todo
o seu ressentimento pelo fato de não ter tido grandes oportuni-
dades no futebol por ser negro. Escancarou, pois, como se dá o
racismo em nosso futebol e país.

No momento da conferência, enfrentamos certa dificuldade.
Como está na Arábia Saudita, onde o acesso à internet é contro-
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lado pelo governo estatal, quem mediou o contato com o Lula foi
o seu filho que vive no Brasil. Uma série de cortes foram feitos
no primeiro texto entregue em virtude de eles acreditarem que
alguns trechos narrados poderiam comprometer o futuro da
carreira como treinador. Negociamos a forma como os mesmos
poderiam ser publicados e, enfim, o texto final foi autorizado em
24 de março de 2010.

De origem pobre, José Carlos Serrão, paulistano nascido em 12 de
outubro de 1950, assim como a maioria dos nossos entrevistados,
também teve que trabalhar na infância e adolescência para ajudar
a renda familiar e, ao mesmo tempo, poder custear o transporte
ou a alimentação no período em que não era jogador profissional
de futebol. Assim, Zé Carlos trabalhou como engraxate, flanelinha
e carregador de sacolas em feiras livres. Enquanto atleta, iniciou
profissionalmente em 1969 no São Paulo Futebol Clube e interrom-
peu precocemente a carreira, devido a fortes dores no joelho, no
ano de 1980. Não demorou muito e ele foi convidado para integrar
a comissão técnica do São Paulo, por onde permaneceu por mais
sete anos. Depois, comandou inúmeras equipes, principalmente no
interior paulista, e ficou mais conhecido por Serrão. Atualmente,
treina a equipe do Mogi Mirim.

Sendo a nós indicado pelo Lula Pereira, Serrão foi bastante rápi-
do na marcação da entrevista. Em 24 de julho de 2009, na cidade
de Sertãozinho, ele narrou a sua história de vida de maneira
objetiva, após termos feito considerações sobre a nossa pesquisa.
De fala mansa e de maneira serena, ele contou a sua vida crono-
logicamente, pontuou alguns casos de racismo enfrentados e
reforçou, ao final, a importância do trabalho como um valor moral
para a superação das dificuldades. A entrevista foi autorizada
para publicação em 5 de abril de 2010.

Ao elaborarmos uma síntese das carreiras profissionais dos dois
colaboradores e ao informarmos algumas notas relevantes do ca-
derno de campo, o nosso intuito é possibilitar ao leitor uma visão
ampla que ajude na compreensão dos trechos a seguir. Primeira-
mente, apresentamos os temas recorrentes nas duas narrativas
coletadas e, na sequência, esboçamos alguns breves comentários.
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Temas recorrentes

Racismo no Brasil

Lula Pereira

Se a gente perguntar a qualquer brasileiro:

— Você é preconceituoso, você é racista?

— Não!

No entanto, ele não deixa a filha branca dele casar com negro...
Infelizmente, é uma grande verdade. Já tive algumas oportunida-
des de [...] colocar aquilo que eu penso, vejo, o que já senti, vivi e
vivo pra quem não viveu e não carrega consigo o problema. Afinal,
de uma certa forma, a gente traz na cor da epiderme, né?!... Há
um processo muito sutil de eliminação da raça negra... Só que
ninguém assume. Essa é a grande verdade. [...] Até eu, que não
participo de nenhum movimento [negro], já sofri na pele por diver-
sas vezes! Tive empresários que falaram assim pra mim:

— Olha, o presidente do clube disse que você é o cara, mas infeliz-
mente é negro.

Isso não me causou nenhum... remorso ou trauma. Até achei legal
porque eles foram objetivos e diretos. Pior é quando não é! Esse é
o grande problema nosso! Ninguém carrega na testa: “gosto de
negro” ou “não gosto”. Se carregasse, a gente evitaria o aborreci-
mento, o constrangimento... É lógico que, lá dentro do meu cora-
ção, a gente diz:

— Poxa, não era pra ser assim.

O homem deveria ter as oportunidades pela sua competência,
independentemente da cor... Mas, o que a gente vê no Brasil... [...] Na
verdade, ninguém é melhor do que ninguém pela cor, não é? [...]
Uma das coisas que falo é que o negro, quando subalterno, é bem
aceito... Até porque, ele se esmera pra fazer tudo melhor que o
branco e merecer a oportunidade... Mas, pra chegar a nível de
comando, a coisa pega. Aí, é seríssimo!

José Carlos Serrão

Tenho uma minha filha morena, de cabelo liso feito índia. Não faz
muito tempo, ela tava aguardando trazerem o carro dela no
estacionamento do Mackenzie, em São Paulo, onde faz faculdade
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graças a Deus. Enquanto esperava, o manobrista fez a entrega de
uma chave a uma negra. Essa mulher teve dificuldade pra sair com
o carro e ele, branco, deu risada. Quando a moça conseguiu e
passou pelo manobrista, ele falou pra minha filha:

— Putz, só podia ser negro mesmo! Pô! Você viu a dificuldade
daquela mulher pra tirar o carro?

A minha filha esculhambou com ele:

— O senhor não deve falar isso porque o meu pai é negro. O
senhor tá usando do preconceito!...

Sei que ela falou um monte pro manobrista e ele não sabia onde
enfiar a cara... A minha ex-esposa é loira dos olhos azuis. Essa
minha filha é clara e também tem olhos azuis. Se saio com ela,
ninguém pode imaginar que é a minha filha, né? Só quando con-
versa comigo, me chamando de pai. Na maioria das vezes, as
pessoas se assustam. Isso é normal! O racismo no Brasil é nor-
mal. Até hoje, tem preconceito. Dizer que não existe é mentira.
Então, o racismo aqui é embutido, vamos dizer assim. Afinal, são
poucas pessoas que discutem sobre isso... Tudo isso me magoa
muito. Poxa vida! Deveriam ser todos irmãos, né?!...

Da forma como Lula Pereira inicia o trecho selecionado, remete-
nos imediatamente aos escritos de Lilia Moritz Schwarcz (2001),
nos quais a autora analisa alguns resultados de pesquisas que
tinham por objetivo entender de que maneira os brasileiros defini-
am o racismo vigente no Brasil. Os números apresentados por ela
sempre mostram porcentagens altas tanto na afirmação da exis-
tência de tal fenômeno neste país quanto na identificação do mes-
mo em outrem e não em si próprio. Isso leva Schwarcz (2001, p.
77) a concluir que “ninguém nega que exista racismo no Brasil,
mas ele é sempre um atributo do ‘outro’”. Para completar a seme-
lhança entre o que foi narrado por Lula com as conclusões da
autora, lembramos que ela ainda observou que, tendo em vista a
história da nossa sociedade, o racismo brasileiro afirma-se basica-
mente de forma privada. Daí, a não aceitação do vínculo conjugal
entre brancos e negros por parte de muitas famílias brancas.

Na sequência, Lula Pereira relaciona diretamente ser negro com
vivenciar experiências discriminatórias e, portanto, com algo ne-
gativo, afirmando haver neste país “um processo muito sutil de
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eliminação da raça negra”. Para tanto, o colaborador exemplifica
com um caso pessoal de discriminação sofrida no futebol, apesar
de ele ter, na opinião do presidente de algum clube que ele não
quis citar, capacidade para ocupar o cargo de treinador. Para a
nossa surpresa, disse não ter se ressentido contra a franqueza
dos empresários que lhe expuseram tal situação. Afinal, nas pala-
vras de Lula: “Até achei legal porque eles foram objetivos e diretos.
Pior é quando não é!”. Ou seja, ele prefere um brasileiro que não
mascara o racismo àquele que discrimina veladamente, sem que o
negro ofendido perceba.

Ao ouvir a sua experiência e a sua opinião sobre o ocorrido, refle-
timos: onde está a “cordialidade” tão apregoada ao nosso racismo?
O futebol é, pois, uma área leve das relações raciais no Brasil,
onde brancos e negros convivem num clima relativamente livre de
tensões raciais, tal como o caracterizaram Helal e Gordon Júnior
(1999, p. 16)? Afinal, os empresários não foram nem um pouco
sutis e nem dissimuladores. Essa desagradável experiência tam-
bém foi vivida por José Carlos Serrão, embora não a tenhamos
exposto neste texto. O que nos leva a perguntar novamente: não
vivemos em uma “democracia racial”, tal como defendiam tantos
intelectuais brasileiros e brasilianistas nas décadas de 1950 e 1960?3

Ao final, Lula Pereira disse que a cor da pele não deveria ser um
dos critérios para que as pessoas tivessem ou não oportunidades
no mercado de trabalho. Aliás, esta é uma das áreas sociais em
que o racismo se mostra mais aparente, tal como demonstram
pesquisas consagradas (FERNANDES, 2008; HASENBALG, 2005;
SANTOS, SILVA, 2005). Além disso, o treinador revela alguns com-
portamentos esperados pelos brancos em relação aos negros:
subalternidade, submissão e subserviência. Algo que é explicado,
evidentemente, pelo nosso passado escravocrata e, consequen-
temente, por haver uma ligação direta entre determinadas fun-
ções sociais de baixa valorização com a imagem do negro.4

3 Citemos alguns deles: Donald Pierson, Charles Wagley, Marvin Harris, Thales de Azevedo
(num primeiro momento), René Ribeiro, Gilberto Freyre, entre outros. Para maiores explica-
ções, ver: Maio (1999) e Guimarães (2005).
4 De acordo com Immanuel Wallerstein, o conceito de raça está ligado à divisão axial do
trabalho. Cf. D’ADESKY, 2005, p. 134.
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A chave racial para a suposta explicação de qualquer problema ou
situação cotidiana na sociedade brasileira é muito comum, como
vemos no caso narrado por José Carlos Serrão – é neste sentido
que imaginamos que ele tenha usado a palavra “embutido”, como
sinônimo de introjetado. Ainda mais quando o agressor supõe ter
encontrado um interlocutor não negro com pensamentos racistas
semelhantes. Se o interlocutor congrega com o que o agressor
falou, o racismo aqui praticado enquadra-se em sua principal ca-
racterística sempre apontada: ser velado, dissimulado. Caso con-
trário, há um acirramento das tensões raciais e o nosso racismo é
revelado socialmente.

Se falar sobre este fenômeno social já é algo indigesto para tan-
tos brasileiros e intelectuais, quanto mais falar em raças sociais
– na acepção definida por Guimarães (2002) –, sobretudo em ter-
mos dicotômicos: negros e brancos.5 Afinal, mesmo após inúme-
ros estudos terem desmentido o mito da democracia racial no
Brasil, muitos advogam em favor dela e acreditam haver relações
raciais harmoniosas em algumas áreas sociais, principalmente no
esporte e na música, em geral, ou no futebol e no samba, especi-
ficamente.

O próprio José Carlos Serrão relatou: “são poucas pessoas que
discutem isso”. Talvez, nem sejam tão poucas pessoas como ele
pensa, mas é certo que este é um assunto tabu, que, quando
mencionado, sempre causa incômodo. Não seria o nosso colabo-
rador que encobriria a existência do racismo, ainda mais por
saber que nós o procuramos exatamente para ele nos contar as
suas experiências enquanto negro na vida e no futebol. Ao con-
trário, apesar de lamentar, este colaborador afirma: “O racismo
no Brasil é normal. Até hoje, tem preconceito. Dizer que não
existe é mentira. Então, o racismo aqui é embutido, vamos dizer
assim.”. Ao nosso entender, ele diz “normal” no sentido de ser
corriqueiro, cotidiano.

5 Citemos alguns exemplos: Peter Fry (2005), Ali Kamel (2006), José Miguel Wisnik (2008) e
Demétrio Magnoli (2009).
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Racismo indelével

Lula Pereira

Agora, há um fato difícil de ser diluído: como é que nós, com
tantos jogadores negros, não temos treinadores negros? Nas
escolinhas juvenis, até temos um ou outro, mas não a nível profis-
sional... Essa é uma realidade. Se você fizer um levantamento hoje,
na Série B e na Série A não tem nenhum negro trabalhando!
Quando eu digo “negro” é igual a mim ou um pouquinho até mais.
Afinal, tem muito mulato por aí. Por exemplo, o Luxemburgo é
negro? Não é negro. Joel Santana é negro? Não é. Celso Roth é
negro? Não é. E o Serrão? Também não. Negro sou eu: Lula
Pereira. Aí, te pergunto: cadê um outro?... Até pra te dá como
base. CADÊ OUTRO?... Não tem! A gente tem nas divisões de
base, mas não tem no nível profissional. Nas Séries A e B, nós
temos 40 clubes! E, mesmo assim, não tem nenhum negro. O que
poderia estar trabalhando era eu se tivesse aceitado a proposta do
Campinense... E se você for pra Série C, também não tem!... Por
isso que eu te falo do processo sutil de eliminação... Será que nós
não temos num país tão grande ex-atletas negros com capacidade
de ser treinador? [...] Então, me estranha: como que nós não temos
num país de alta miscigenação meus irmãos de raça galgando a
condição de treinador de futebol? Não vejo no basquete, não vejo
no vôlei, não vejo no futsal... Não vejo e nunca vi... E olha que assisto
de tudo. Onde tem esporte, estou antenado...

José Carlos Serrão

Até que, em 81, o Poy me chamou pra trabalhar no São Paulo.
Após três meses na equipe júnior, ele me puxou pro profissional.
Fiquei lá de 81 até 87. Quando saiu o Cilinho, fui efetivado como
técnico do clube pelo Juvenal Juvêncio, que hoje é presidente e meu
amigo. Trabalhei nessa posição durante uns dez meses e não tive
problema nenhum, não. Tanto é que fui técnico do time profissional
do São Paulo mesmo sendo de cor! Mas, dentro dessa sua propos-
ta de entrevista, há racismo, sim, no futebol. Se formos procurar
negros como treinador, a gente não acha. Afinal, o jogador negro
até se educa a não ser treinador de futebol porque sabe que a
carreira pode ser curta, né? Nós temos excelentes jogadores aqui
no Brasil e a maioria é de negros. Só que eles não se tornam
treinadores. Salvo raríssimas exceções, isso acontece no norte,
nordeste. Aqui, nas regiões sul e sudeste, tem poucos. Eu conheço
o Edmilson de Jesus... Não me lembro de outro... Ah, tem o Lula,
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que trabalhou aqui e tá lá em Fortaleza agora. Tem eu também...
Não tem! Se procurar mesmo, não tem.

Outro dia, tava falando com o meu auxiliar sobre essa entrevista
que você vinha fazer comigo aqui e ele disse:

— Pô, Serrão, é mesmo! Sabe que eu nunca reparei isso?

Porque as pessoas se acostumam a não ver negros nessas posi-
ções.

Neste tópico, chega-se às rebarbas do racismo no futebol brasilei-
ro, a um lugar em que a quase inexistência de negros não permite
negar a sua realidade. Afinal, como os nossos dois colaboradores
também se questionaram, onde estão os treinadores negros? Ain-
da mais por sabermos que a grande maioria dos treinadores no
Brasil é composta por ex-atletas profissionais, os quais, por sua
vez, são em grande parte negros. Tendo em vista o nosso passado
escravocrata, o antropólogo Arlei Sander Damo (2008, p. 1) foi, ao
nosso ver, preciso ao buscar responder a questão acima mencio-
nada:

É pelo fato de que a função de treinador é considerada própria
àqueles vocacionados por natureza a mandarem em outros, que
os negros são alijados da concorrência ao cargo. Na perspectiva
do status quo, compete-lhes a obediência, e isso não combina com
as exigências em relação a um treinador, homem que se faz res-
peitar por outros homens. (DAMO, 2008, p. 9).

Estes são, pois, os parâmetros simbólicos que continuam distanci-
ando os negros de cargos de comando, ao mesmo tempo em que
os condena à posição de comandado, às atividades que demandam
poucas habilidades intelectuais. Como José Carlos Serrão relatou:
“o jogador negro até se educa a não ser treinador de futebol por-
que sabe que a carreira pode ser curta”. Para Damo (2008, p. 1), os
negros são desencorajados a investirem nessa carreira, o que é
consequência da reprodução de “uma forma de discriminação
racial branda” em nosso futebol.

Dessa maneira, podemos entender o porquê de os dois entrevista-
dos não conseguirem citar sequer dez nomes de treinadores ne-
gros de futebol que trabalham em clubes que disputam as princi-
pais competições nacionais, e, além disso, o porquê de esta ser
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uma realidade também presente nos outros esportes praticados
neste país, como bem reparou e se indignou Lula Pereira. José
Carlos Serrão ainda disse que o “processo sutil de eliminação”,
para usarmos os termos de Lula, acontece em todo o país, sobre-
tudo nas regiões sul e sudeste.

Talvez, alguns elementos que expliquem tal fenômeno sejam: a mai-
or tradição dos clubes destas regiões que disputam os campeona-
tos mais prestigiados; maior investimento financeiro; maior co-
brança por parte dos dirigentes, dos patrocinadores, das torcidas
e da imprensa esportiva; e, consequentemente, menor espaço para
falta de resultados e para treinadores iniciantes ou com pouca
experiência na profissão. E nós sabemos que os poucos negros
que rompem essa barreira geralmente comandam equipes de
menor expressão. Assim, como podem ter oportunidades nos prin-
cipais clubes brasileiros? Com isso, a tese do “desencorajamento”
aparenta-se convincente. Ademais, qual grande agremiação que
deseja ter negros lhe representando publicamente? Levando tudo
isso em consideração, a frase final de José Carlos Serrão ganha
todo o sentido: “as pessoas se acostumam a não ver negros nes-
sas posições”.

Ainda sobre os dois trechos trazidos, gostaríamos de fazer duas
observações. A primeira diz respeito à classificação racial no Bra-
sil. Não há dúvida que a mesma se baseia tanto em um cientificismo
biológico quanto em características fenotípicas e critérios subjeti-
vos, ideológicos e de status social.6 Percebemos, assim, a razão de
Lula Pereira ter feito questão de diferenciar “mulato” de “negro”:
“Quando eu digo ‘negro’ é igual a mim ou um pouquinho até mais.”,
tomando como critério de classificação a cor da pele.

O segundo ponto remete ao início da fala de José Carlos Serrão,
momento em que ele narra o início da sua carreira como treina-
dor profissional de futebol após um longo período na comissão
técnica do São Paulo Futebol Clube. Ressaltemos que, em sete anos
de clube, Serrão comandou o quadro principal por apenas dez me-
ses. Não queremos, com isso, diminuir o mérito dele em exercer tal

6 Cf. ANDREWS, 1998, apêndice b; SCHWARCZ, 2001, capítulo 4; e D’ADESKY, 2005,
capítulo 7.
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cargo de tanta importância em um dos maiores clubes do país. É
evidente que há um processo de aprendizado até se tornar um
treinador profissional de futebol, mas a experiência de Serrão lem-
bra, sob o nosso ponto de vista, a de Jorge Luís Andrade da Silva,
atual técnico do Clube de Regatas do Flamengo.

Além de negros, é claro, ambos foram jogadores com passagens
vitoriosas nas respectivas agremiações e, depois de um longo pe-
ríodo enquanto membros da comissão técnica, foram testados
como treinadores interinos até serem efetivados. Se em curto es-
paço de tempo os resultados esperados não vêm, ou técnicos
iniciantes como eles voltam à condição de membro da comissão
técnica ou são demitidos e dão continuidade à carreira em outros
clubes. Embora este seja um processo pelo qual passam todos os
interinos, independente da cor da pele, não teriam os negros um
tempo menor para mostrarem a qualidade do seu trabalho no
comando de um grande clube? Tal como em outras áreas profissi-
onais, será que os poucos treinadores negros também não teriam
uma remuneração menor em comparação com a dos brancos nes-
sa posição?7

Sendo ou não especulações sem comprovação, o fato é que José
Carlos Serrão exclamou com orgulho: “Tanto é que fui técnico do
time profissional do São Paulo mesmo sendo de cor!”. Além de
exaltar a sua conquista, dá a entender que ser negro significa uma
barreira para se ocupar um cargo de tamanho prestígio como
esse e que há, além de um racismo velado nos grandes clubes, um
racismo difuso e consensual. Afinal, parece que ser treinador
negro em um clube como o São Paulo é um feito inacreditável.
Aliás, depois de Serrão, qual outro negro comandou esta impor-
tante agremiação?

7 Sobre diferenças salariais entre brancos e negros no mercado de trabalho, ver: ANDREWS,
1998, capítulo 6, e HASENBALG, 2005, capítulo 7. No entanto, se os salários dos treinadores
negros no Brasil acompanharem o dos jogadores negros do Rio de Janeiro, conforme
pesquisa de José Jairo Vieira (2003, p. 230), é provável que esta hipótese não seja tão
especulativa assim.
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Racismo “normal”

Lula Pereira

Sem dúvida nenhuma, há diferenças em se trabalhar em cada um
desses estados. Em Santa Catarina, por exemplo, trabalhei no
Figueirense, no Criciúma e no Avaí. Mas, não tive lá nenhum pro-
blema por ser negro. Se tive... tive aquilo que é normal, ou seja, do
torcedor falar:

— Negro isso, negro aquilo...

Isso acontece na maioria dos estádios brasileiros... Na verdade,
esse tipo de atitude não é normal porque, quando uma pessoa
está me chamando de “negro”, é no sentido pejorativo, com a inten-
ção de me rebaixar. Tá entendendo? Lógico que não gosto. Se
disser pra ti que gosto, estou mentindo. Mas, esse tipo de situação
não me tira o controle daquilo que eu tenho a realizar... Também
nunca quis levar isso pra frente. Você já pensou se, em cada lugar
que fui trabalhar e que o torcedor tivesse me xingado de “negro
isso” ou “negro aquilo”, eu tivesse comprado briga?... Ha ha ha...
Aí, os caras não me contratariam mais... Eles iam falar assim:

— Não traz esse cara, não, porque ele só dá trabalho!

Que engraçado!... Todo mundo tem receio porque sabe que, se
falar, eles vão achar ruim... Eu sei que o torcedor é movido pela
emoção e que ele se transforma quando está na arquibancada. E
seja de que classe social for!... Já aconteceu uma vez de partir da
minha própria torcida:

— Vá embooora negro isso! Vá embooora negro aquilo!

Note. Eles não disseram:

— Vá embora treinador!

Não. Disseram:

— Vá embora negro!

Como que posso gostar disso?... Todo mundo escuta e todo mun-
do silencia. Ninguém quer botar o dedo nesse “vulcão”, não. Esse
“vulcão” tá adormecido. Tá tudo bom como está pra todo mundo
vírgula! Tá bom pra quem está em cima, mas, pra quem sofre as
consequências, não tá bom. Não tá! A gente sabe que não tá. Só
que, se a gente abrir a boca, quem vai ouvir? Quem vai tomar uma
atitude? Quem já foi punido por isso?... Me aponte... Não vejo... Que
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nada! Vai pra baixo do tapete. Se vai na polícia, eles viram pra
gente e falam:

— Volte daqui dois meses.

E ninguém fala, ninguém viu, ninguém sabe... É esse o grande
problema.

José Carlos Serrão

Ofensas, a gente ouve na rua. Se tô dirigindo o meu carro e dou
uma fechada numa mulher burguesinha ou patricinha, ela já me
xinga de “negro” e essas coisas todas. Entendeu? Se a gente for dar
ouvido a tudo que ouço na rua, vou pra cadeia toda hora! A polícia
vai ter que ter um monte de sulfite pra fazer B.O.! E nós pra anotar
a placa. Que nada, pô! Finge que não ouve muitas coisas, né?!
Lógico, desaforo, eu não vou levar pra casa, mas dá pra conviver
naturalmente com isso aí. Até porque, também temos negros for-
tes no Brasil e que têm capacidade pra uma porção de coisas... Só
que, também, quando temos um negro como prefeito, ele faz a
maior cagada! Você viu aquele Pitta? A gente torcendo pro cara ir
bem e ele faz a maior sujeira. Porra! Aí, só suja a raça! Já existe
um preconceito do caramba e o cara entra e faz o pior papel. Aí,
é difícil, pô! Nós também somos culpados por não termos tantas
chances...

Ambos os colaboradores ironizam quando falam em registrar na
polícia as discriminações raciais sofridas no dia a dia, uma vez
que passam por tais experiências de maneira tão costumeira que
acabam, de certo modo, achando “normal”. Não no sentido de que
concordem com as ofensas recebidas, mas no sentido de elas se-
rem comuns, habituais na relação interracial. Lula Pereira sugere
que a polícia brasileira não toma “atitude” e nem dá a atenção
devida para tais casos. Já José Carlos Serrão diz que seria neces-
sário “um monte de sulfite pra fazer B.O.! E nós pra anotar a pla-
ca.”, indicando que são frequentes insultos raciais no trânsito. Em
pesquisa realizada junto à Delegacia de Crimes Raciais de São
Paulo, Antonio Sérgio Alfredo Guimarães (2004, p. 66) conclui que,
no período de 1993 a 1997, “havia uma tendência de a autoridade
policial sobre-representar os casos de crime contra a honra, recu-
sando-se, assim, a verificar o crime de discriminação racial”, cor-
roborando, pois, os relatos dos nossos entrevistados.
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Outra observação relevante contida neste estudo de Guimarães
indica que é provável que a população negra de maior status soci-
al e econômico procure menos a Delegacia de Crimes Raciais.
Tendo isto em mente e levando em consideração, entre outros fato-
res, o enquadramento de Lula Pereira e José Carlos Serrão dentro
da população referida – uma vez que atuaram como jogadores e
atuam como treinadores em pequenos, médios e grandes clubes
do “futebol espetacularizado” – e o medo de represália em caso de
denúncia da discriminação racial sofrida – como veremos a se-
guir –, podemos compreender melhor a convivência “natural” com
os insultos raciais, conforme narrou Serrão: “Finge que não ouve
muitas coisas, né?! Lógico, desaforo, eu não vou levar pra casa,
mas dá pra conviver naturalmente com isso aí.”.

No trecho destacado, Lula Pereira ainda revela que há um código
tácito de comportamento para os treinadores, o que supomos que
sirva também aos jogadores profissionais. Segundo ele, não é de-
sejado pelos dirigentes que os seus subordinados “comprem bri-
ga”, “deem trabalho” ou mesmo, como imaginamos, “criem polê-
mica” e “chamem a atenção da mídia” para este tipo de questão.
Agir dessa maneira levaria os mandatários dos clubes a não os
contratarem mais. Em virtude disso, como o entrevistado narrou:
“Todo mundo tem receio porque sabe que, se falar, eles vão achar
ruim...”. O receio parece ser tamanho que nem mesmo o colabo-
rador pronunciou a palavra “dirigente”, preferindo substituí-la por
“caras” ou “eles” e ocultando o sujeito da ação, sujeito este que é o
seu empregador.

Embora Lula tenha a noção de que “torcedor é movido pela emo-
ção”, independente da sua classe social, não se engana quanto aos
insultos raciais proferidos até mesmo por integrantes da torcida
de clubes em que trabalhou: “Já aconteceu uma vez de partir da
minha própria torcida: ‘Vá embooora negro isso! Vá embooora
negro aquilo!’ Note. Eles não disseram: ‘Vá embora treinador!’ Não.
Disseram: ‘Vá embora negro!’”. Esta fala lembra uma das princi-
pais características da discriminação neste país citada por Gui-
marães (2004, p. 68): “trata-se principalmente da utilização do ra-
cismo para manter uma hierarquia entre brancos e negros (de
classe e status social) já dada e aceita como natural”.
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Ao final, Lula Pereira denuncia: “Todo mundo escuta e todo mundo
silencia. Ninguém quer botar o dedo nesse ‘vulcão’, não.”. Ou seja,
compara a questão racial mal resolvida no Brasil a um vulcão.
Ao modo como fala, parece se tratar mais de um vulcão ador-
mecido do que um vulcão prestes a explodir. De todo modo, afir-
ma haver um silenciamento a respeito, tal como já havia indica-
do José Carlos Serrão quando se reportou ao racismo neste país.
Afinal, pra que promover tal discussão se muitos brasileiros ain-
da acreditam que vivemos em uma “democracia racial”?

Por sua vez, Serrão, ao mesmo tempo em que diz sobre a capa-
cidade dos negros, contradiz-se ao lembrar-se de uma grande
oportunidade mal aproveitada por um negro, referindo-se ao ex-
prefeito da cidade de São Paulo, Celso Roberto Pitta do Nasci-
mento, que teve seu nome ligado a uma série de denúncias:
corrupção passiva, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, for-
mação de quadrilha e organização criminosa. Na visão de Serrão,
negros envolvidos em escândalos como esses “só suja[m] a raça”
e não contribuem em nada para a diminuição do forte “precon-
ceito” existente. Usando Celso Pitta como exemplo, ele sentencia:
“Nós também somos culpados por não termos tantas chances...”.
Responsabilizar os próprios negros pela falta de oportunidades
é uma justificativa comum em nossa sociedade, até mesmo pe-
los negros, que acabam, por vezes, assimilando este discurso
racista. A respeito disso, Joel Rufino dos Santos escreveu o se-
guinte:

Pelo menos uma dessas novas expressões parece invenção brasi-
leira: “complexo de cor”. Seria uma espécie de complexo de inferi-
oridade dos não-brancos diante da vida: ela dava oportunidade a
todos que tivessem força de vontade, mas os não-brancos tinham
um inexplicável medo de tentar; largassem o medo e tentasse, es-
tudando, trabalhando firme, cumprindo as regras sociais... Acaba-
riam premiados. A invenção deste “complexo de cor” teve um ob-
jetivo: jogar em cima dos não-brancos a culpa das suas dificulda-
des. Você não vence porque tem complexo de cor. A sociedade

brasileira não é absolutamente racista. (SANTOS, 2005, p. 56, grifos
do autor).
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Considerações finais

A partir do destaque de alguns dos temas presentes nas histórias
de vida de Lula Pereira e José Carlos Serrão, procuramos trazer
ao leitor olhares e experiências de dois negros que atuam no fute-
bol brasileiro desde a década de 1970, explorando, quando possível,
as convergências e as divergências de pontos de vista. Apesar de
os nossos comentários sobre cada um dos tópicos assinalados se-
rem ainda preliminares, tentamos elaborar algumas análises e re-
flexões sobre as relações raciais no Brasil, usando, para tanto, uma
bibliografia consagrada.

Certamente, grande parte da riqueza da história oral está justa-
mente em possibilitar o registro de histórias e memórias de pes-
soas comuns (como por exemplo: mulheres, refugiados, imigran-
tes e negros), as quais por muito tempo não tiveram seus discur-
sos contemplados pela historiografia, sendo, pois, esquecidos ou
silenciados. Ao ouvir, dar atenção, validar, tomar nota e permitir a
análise de pensamentos, sentimentos e experiências dos entrevis-
tados, a história oral abre-se como um canal de denúncias e de-
mandas públicas. Dá, também, acesso a um conjunto de elementos
objetivos e, sobretudo, 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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