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Introdução 

Os recentes casos de racismo no futebol europeu e, especialmente, os resultados da 

minha pesquisa de mestrado (TONINI, 2011) – cujo objeto de estudo foi a questão racial no 

futebol brasileiro ao longo das quatro últimas décadas – encorajaram-me a continuar a 

investigação, agora em nível de doutorado. Na tentativa de aprofundar as discussões já 

iniciadas e levantar novas questões, essa pesquisa visa registrar histórias de vida de 

futebolistas brasileiros negros que trabalharam no futebol europeu desde o início dos anos 

1990. Em linhas gerais, a minha intenção é propor uma reflexão sobre o racismo e a 

xenofobia na Europa à luz das experiências e memórias contadas por aqueles brasileiros. 

Nesse sentido, esse trabalho apresenta resultados preliminares. 

O fim da Guerra Fria possibilitou uma nova fase da globalização, na qual o 

deslocamento populacional em massa é um dos seus aspectos mais visíveis. A abertura da 

economia e do mercado de trabalho levou milhões de trabalhadores dos chamados “países 

subdesenvolvidos” a migrarem para a Europa em busca de melhores salários e condições de 

vida. É verdade que esse movimento migratório começou anteriormente, desde pelo menos o 

fim da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa estava se reconstruindo e necessitava de 

força de trabalho. No entanto, a transição da década de 1980 para a de 1990 acelerou esse 

processo, tanto internamente com migrantes vindos do Leste Europeu como externamente 

com imigrantes vindos principalmente da África, Ásia e América Latina. 

Ao longo desse período, milhares de brasileiros têm também escolhido o “velho 

continente” como destino migratório. De acordo com Sales, a onda migratória começou nos 

anos 1980, quando o Brasil estava sofrendo o “impacto de uma brutal recessão econômica que 

marcou toda a década passada.” (SALES, 1992: 52). Por sinal, causas macroeconômicas 

(pobreza, desemprego, crises econômicas etc.) são uma das explicações mais frequentemente 

dadas em estudos migratórios para o deslocamento populacional em todo o mundo (SALIM, 

1992). 

As recentes estatísticas oficiais para o ano de 2010, publicadas pelo Ministério de 

Relações Exteriores do Brasil em junho último, estimam que haja 3.122.813 brasileiros 

vivendo no exterior (BRASIL, 2011). Os principais destinos são, nessa ordem, Estados 
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Unidos, Japão e Paraguai. Somando todos os países europeus, o número estimado é 911.889. 

Embora o governo brasileiro admita que possa haver muito mais (talvez 5 milhões de 

pessoas), esses números são significativos e nos convidam a pensar sobre as motivações e 

efeitos desse êxodo. A economia brasileira, por exemplo, perde quantidade considerável de 

trabalhadores – por vezes qualificada – que poderia estar produzindo no mercado de trabalho 

nacional (MEIHY, 2004). Por outro lado, desconsiderando a experiência cultural, a vida 

desses emigrantes e de suas famílias no Brasil melhora como resultados de salários auferidos 

em uma moeda mais forte e da remessa de parte desse dinheiro. 

Evidentemente, o fenômeno da globalização também tem afetado o futebol (PRONI, 

1998; RIBEIRO, 2007), especialmente a partir da década de 1980 quando o mercado europeu 

permitiu a entrada do segundo e, subsequentemente, do terceiro estrangeiro como jogador de 

futebol. Foi naquela época que os principais jogadores das seleções nacionais – tais como 

Brasil, Argentina e Uruguai – começaram a deixar os campeonatos de futebol de suas terras 

natais. No entanto, desde o resultado do caso Bosman em 1995, o qual assegurou o direito 

para os futebolistas de controlarem a sua própria força de trabalho por meio de contratos, o 

número de transações internacionais tem aumentado acentuadamente (GIULIANOTTI, 2002). 

As estatísticas oficiais divulgadas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) 

mostram claramente esse crescimento (ver Tabela 1). Como nós podemos ver, entre 1992 e 

2009, 11.895 jogadores de futebol deixaram o Brasil. Em comparação com 1992, houve um 

crescimento de 333% na taxa de emigrantes. Além disso, é notável o crescimento absoluto 

daquela taxa desde 1996 não só devido à Lei Bosman, que afetou o mercado de transferências 

do futebol europeu como um todo, mas também em virtude da Lei Pelé, a qual adaptou a 

mesma legislação ao Brasil em 1998. 

 

TABELA 1 

Distribuição anual de transferências internacionais de futebolistas brasileiros – 1992-2009 

Ano Emigrantes Retornados* Ano Emigrantes Retornados* 

1992 205 - 2001 736 - 

1993 322 - 2002 665 - 

1994 207 - 2003 858 - 

1995 254 - 2004 857 - 

1996 381 - 2005 804 491 

1997 553 - 2006 851 311 

1998 532 - 2007 1.085 489 

1999 658 - 2008 1.176 659 
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2000 701 - 2009 1.017 707 

TOTAL    11.895 2.657 

* Este registro não era feito pela CBF antes de 2005. 

Fonte: CBF – Relatórios de transferências internacionais, 1992 – 2009. 

 

A partir de 2005, as estatísticas da CBF começaram a computar os números de 

jogadores que retornaram ao futebol brasileiro. O crescimento dessa taxa é também 

significativo e nos convida a pensar sobre as causas para esse retorno. Seria devido à falta de 

adaptação ou à distância da família ou mesmo da seleção nacional? Independentemente das 

razões, essa crescente taxa evidencia duas características do futebol globalizado: a troca 

constante de clube por parte dos jogadores e, consequentemente, a “circulação” deles por 

diferentes mercados de trabalho (RIAL, 2008). 

De acordo com Rial, é estimado que haja em torno de 4 mil futebolistas brasileiros 

jogando no exterior. Em termos numéricos, essa informação pode parecer irrelevante se 

tivermos em mente os milhões de brasileiros que vivem fora do país. No entanto, devemos 

considerar três impactos dessa migração específica: o primeiro é financeiro, uma vez que 

movimenta milhões de dólares no mercado futebolístico mundial, representando uma 

importante fonte de renda para os clubes brasileiros. Além disso, é provável que os jogadores 

de futebol sejam responsáveis por uma quantia significativa de dinheiro que vai para as contas 

bancárias no Brasil. 

Em segundo lugar, a popularidade do futebol faz com que a mídia destine um grande 

espaço para campeonatos, clubes e jogadores, entre os quais os brasileiros – especialmente 

aqueles que trabalham nos cinco mercados futebolísticos mais importantes, a saber: Inglaterra, 

Espanha, Itália, Alemanha e França – ocupam um papel de destaque. Como consequência – e 

finalmente –, o impacto simbólico da emigração de futebolistas brasileiros é imensurável, seja 

no Brasil ou na Europa. 

A entrada de inúmeros cidadãos extracomunitários na Europa tem causado reações nas 

comunidades locais. Alguns setores da sociedade tem adotado um discurso nacionalista e, às 

vezes, reagido violentamente, de um modo simbólico ou não. Estádios de futebol têm sido 

usados por muitos torcedores ultra como um espaço privilegiado para esse tipo de 

demonstração. O “buuh” (FLORENZANO, 2010) tem sido cada vez mais comum, tornando 

particularmente os atletas da África e da América do Sul suas vítimas favoritas. Para 

exemplificar, lembramos alguns casos que tiveram grande repercussão na imprensa mundial: 

Aron Winter (surinamês, julho de 1992, Itália, torcedores da Lazio), Freddy Rincón 

(colombiano, agosto de 1995, Espanha, torcedores do Real Madri), Samuel Eto’o (camaronês, 



4 

 

fevereiro de 2006, Espanha, torcedores do Real Zaragoza), Gerald Asamoah (ganense, 

setembro de 2006, Alemanha, torcedores do Hansa Rostock) e Patrice Evra (senegalês, 

outubro de 2011, Inglaterra, Luis Suárez). 

Como era de se esperar, os brasileiros também são alvos do racismo no futebol 

europeu. Além da cor da pele, outro ponto que provavelmente contribui para que eles sofram 

esse tipo de discriminação é o fato de serem geralmente jogadores de destaque em seus clubes 

e estarem associados com a boa prática do jogo. Lembremos que desde pelo menos a década 

de 1930 os brasileiros têm se dirigido à Europa para jogar em grandes clubes. As ótimas 

performances da seleção brasileira, especialmente em Copas do Mundo, certamente contribui 

para esse processo. Entre os casos envolvendo atletas brasileiros, mencionamos: Cafu (abril 

de 2001, Itália, torcedores da Lazio), Ewerthon (novembro de 2009, Espanha, Apoño), 

Gilberto Silva (janeiro de 2011, Grácia, torcedores do Xanthi), Neymar (março de 2011, 

Inglaterra, torcedores escoceses) e Roberto Carlos (março de 2011, Russia, torcedores do 

Zenit). 

Numa tentativa de denunciar, discutir e erradicar o racismo nos gramados europeus, 

diversas iniciativas e organizações tem surgido desde o início da década de 1990. Talvez a 

mais bem sucedida seja a FARE (Football Against Racism in Europe), que foi criada em 

Viena em 1999 como uma iniciativa de vários torcedores, ONGs antirracistas e organizações 

de minorias étnicas de 14 países europeus (FARE, 2009). A capacidade de reunir grupos 

diferentes na luta contra a discriminação no futebol é a força dessa instituição. Atualmente, a 

FARE tem parceiros em mais de 40 países europeus e trabalha com mais de 300 organizações 

envolvidas com futebol em todos os níveis, incluindo a UEFA e a FIFA (SASSON, 2008). 

Entre as campanhas promovidas, destacam-se a “Football Unites” (“O futebol une”), lançada 

na Copa do Mundo de 2006, e a “Unite Against Racism” (“Unidos contra o racismo”), 

apresentada na Liga dos Campeões da Europa de 2009. De modo a alcançar seus objetivos na 

mudança de atitudes entre torcedores e na exigência de ações e compromissos por parte das 

autoridades de futebol, a FARE utiliza diferentes meios de comunicação, tais como: 

publicações, endereços eletrônicos, DVDs, cartazes etc. 

Relacionar eventos distintos ao longo dos anos 1990 e 2000 sem dúvida é de grande 

importância para a compreensão do racismo e da xenofobia ora em curso na Europa. No 

entanto, como se trata de um processo histórico que, inerentemente, lida com a vida de 

pessoas que se deslocam de um continente a outro e que passam por experiências marcantes 

no relacionamento com indivíduos de outras sociedades e culturas, entendemos que dentro das 

propostas dessa pesquisa é primordial deixá-las lembrar das suas próprias vivências e 
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construir narrativas de caráter pessoal. Não é à toa que as histórias de vida de futebolistas 

brasileiros negros que jogaram na Europa durante as duas últimas décadas são a parte central 

desse estudo. 

 

Procedimentos metodológicos 

Antes de apresentar o meu entrevistado, cujos excertos da sua história de vida foram 

escolhidos para esse trabalho, é necessário explicar brevemente os procedimentos 

metodológicos utilizados. A primeira consideração está relacionada com o tipo de história oral 

adotado. A opção pela história oral de vida ao invés de entrevistas temáticas parece ter sido 

correta, uma vez que pretendemos registrar narrativas de experiência pessoal (MEIHY, 2005). 

Nesse sentido, valorizamos o papel e a memória dos entrevistados, o que indica nosso 

interesse especial pela subjetividade na narração de suas histórias de vida. 

Obviamente, essa opção implica ao entrevistador uma abordagem na condução das 

entrevistas (MEIHY; RIBEIRO, 2011): em vez de se valer de perguntas objetivas, diretas e 

sequenciais, é aconselhável que ele faça somente pequenas interferências durante a narração 

do entrevistado de modo a encorajá-lo a falar sobre uma determinada questão (por exemplo: 

infância, início da carreira profissional, viver no exterior, racismo etc.). Assim, os 

entrevistados têm liberdade para narrar suas histórias de vida, cada um à sua maneira. 

Contudo, esse tipo de história oral deve incluir alguns aspectos gerais da vida do entrevistado, 

tais como: social, cultural, econômico, político e religioso. 

Antes de começar as entrevistas, o pesquisador deve apresentar basicamente o projeto 

aos entrevistados, alguns dos procedimentos metodológicos adotados, falar da importância da 

participação deles, de quem os recomendou, do destino das gravações, dentre outros assuntos. 

Obviamente, ele deve também ter conhecimento prévio das histórias de vida dos 

entrevistados, preparar o material e a pauta para as entrevistas e definir junto com eles os 

locais e o tempo de duração. Essas indicações são elementares e podem ser encontradas em 

qualquer manual de história oral. 

Após as entrevistas, vem o momento da transformação do código oral para o escrito, o 

qual de acordo com o NEHO (Núcleo de Estudos em História Oral – USP), do qual eu faço 

parte, segue rigorosamente as etapas: transcrição, textualização e transcriação (MEIHY; 

HOLANDA, 2007). O objetivo final é a escrita de um texto claro e fluente que reproduz 

aquilo que foi dito e não dito pelo narrador, assim como a sua performance quando possível. 

Nessa etapa em particular, as anotações do caderno de campo (BEAUD; WEBER, 2007), 

coletadas desde os primeiros contatos com cada um dos entrevistados, mostram a sua 
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importância e papel no conjunto das técnicas de pesquisa utilizadas para o registro das 

observações e experiências do pesquisador ao longo da investigação. 

As etapas subsequentes de conferência do texto resultante e autorização do seu uso são 

essenciais para um relacionamento ético entre entrevistador e entrevistado, o qual é um dos 

pressupostos da história oral (THOMPSON, 2002). A entrega de uma cópia das histórias de 

vida aos respectivos narradores é um compromisso assumido e o primeiro passo na tentativa 

de uma devolução pública dos resultados da pesquisa. 

 

O entrevistado: Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento 

Esperamos que essa introdução tenha proporcionado ao leitor um referencial teórico e 

metodológico que o auxilie a compreender a condução da pesquisa e entrevistas. A partir de 

agora, faço breves comentários sobre a vida e a trajetória profissional de Paulo Sérgio 

Silvestre do Nascimento, cujos excertos são o objeto de estudo desse texto. 

Após aproximadamente dois meses de negociação, Paulo Sérgio foi a primeira pessoa 

a concordar em participar dessa pesquisa de doutorado. Ele, que havia sido indicado pelo 

árbitro Paulo Cesar de Oliveira e pelo jornalista Abel Neto ainda durante o mestrado, nasceu 

na cidade de São Paulo em 1969. Antes de ir para o futebol europeu, ele havia sido um 

atacante promisso no Corinthians entre o final da década de 1980 e início da de 1990. Em 

1993, ele recebeu e aceitou uma oferta para jogar pelo Bayer Leverkusen na Alemanha. As 

boas atuações aqui e lá fizeram com que ele fosse convocado para a Seleção Brasileira, pela 

qual foi tetracampeão na Copa do Mundo de 1994. Como manteve um bom nível de futebol, 

mudou-se para a Itália, onde defendeu as cores da Roma. 

Duas temporadas mais tarde, Paulo Sérgio assinou contrato de quatro anos com o 

Bayern de Munique, o maior e mais tradicional clube alemão. Retornando àquele país, ele 

passou pelo período de maior sucesso na carreira, sendo campeão nacional, continental e 

mundial em um único ano. Antes de pendurar as chuteiras, ele atuou por seis meses nos 

Emirados Árabes Unidos, pelo Al Wahda, e em seguida voltou ao Brasil em 2003, dez anos 

depois que havia saído, para defender por pouco tempo a camisa de seu último clube, o Bahia. 

Desde então, o ex-jogador passou por diferentes experiências: tornou-se observador do 

Bayern de Munique na América do Sul, embaixador de uma marca esportiva no Brasil, vice-

presidente da Federação Paulista de Futebol, treinador do Red Bull Brasil e, atualmente, 

possui uma empresa de gestão esportiva, a Welt, que significa mundo em alemão. 

O encontro com Paulo Sérgio aconteceu em 18 de outubro de 2011, em seu centro 

esportivo, o Soccer Grass PS7, que se localiza em um das avenidas principais de Barueri-SP. 
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A entrevista durou 1 hora e 09 minutos e foi concedida em seu escritório, onde se destacavam 

na parede duas camisas completamente autografadas: uma do Corinthians e outra do Bayern 

de Munique, os dois clubes mais memoráveis de sua carreira. 

Num primeiro momento, ele narrou sua vida de forma cronológica, começando por 

suas origens e passando pela infância, início de carreira, momentos marcantes pelos clubes, 

títulos conquistados até os acontecimentos presentes. Em seguida, tentei encorajá-lo a 

aprofundar algumas experiências de vida, especialmente: ascensão social e profissional, ida e 

primeiras impressões na Europa, processo de adaptação cultural, relacionamento com colegas 

de trabalho e com a comunidade local, diferenças culturais entre Brasil, Alemanha e Itália, 

racismo e xenofobia, retorno e readaptação no Brasil, entre outras. 

Na intenção de destacar alguns desses aspectos, selecionei alguns trechos da entrevista 

e tento a seguir analisar algumas questões e fatos narrados, valendo-me para tanto de uma 

bibliografia consagrada. 

 

Excertos e discussão 

O primeiro trecho da narrativa de Paulo Sérgio a ser destacado diz respeito à partida, 

adaptação, relacionamento profissional e experiências diversas na Europa. Nas suas palavras: 

Na época, eram poucos brasileiros que jogavam a Bundesliga. Falo pra você que 

nós tínhamos 5 brasileiros num tempo em que só podiam jogar 3 estrangeiros em 

cada equipe. No Bayer Leverkusen, tinha eu, um tcheco e um romeno... Foi muito 

difícil. Hoje, a gente vê que cada equipe tem 3, 4, 5 brasileiros... Ao terceiro mês, 

tive até vontade de vir embora. A luta com os jogadores... Eles acham que você quer 

ocupar o espaço deles, e, aí, se torna muito difícil. Foi assim até o momento em que 

eu pude aprender a língua, a cultura. Assim, me introduzi muito mais fácil dentro do 

sistema. Coloquei essas coisas como metas na minha vida... 

Lembremos que Paulo Sérgio foi à Europa para jogar no futebol alemão em 1993. 

Naquela época, de fato, eram pouquíssimos os futebolistas brasileiros que trabalhavam 

naquele país. A dificuldade de adaptação mencionada por ele pode ser explicada em parte pela 

falta de compatriotas, os quais certamente o ajudariam naquele primeiro momento. No 

entanto, sabe-se que a língua é um dos maiores obstáculos culturais, especialmente quando 

uma pessoa não sabe falar nem o básico, como era o caso do nosso entrevistado. De acordo 

com Kristeva, cidadãos locais “pouco se importam” com os erros linguísticos cometidos pelos 

estrangeiros e, inclusive, pensam que eles “jamais conseguirão” se expressar corretamente. 

“Assim”, diz ela, “entre duas línguas, o seu elemento é o silêncio.”. (KRISTEVA, 1994: 23). 

E a autora continua argumentando: 
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Encurralado nesse mutismo poliforme, o estrangeiro talvez tente, em vez de dizer, 

fazer: fazer a faxina, jogar tênis, futebol, velejar, costurar, cavalgar, correr, fazer 

filhos... sei lá mais o quê. Mas isso continua sendo um desperdício, um desgaste, 

além de propagar ainda mais o silêncio. Quem o escuta? No máximo, toleram você. 

Aliás, você quer realmente falar? (KRISTEVA, 1994: 23). 

Se as palavras da autora parecem exageradas para descrever experiências negativas 

dos entrangeiros, vejamos concretamente as dificuldades vividas por Paulo Sèrgio tendo em 

vista que ele imigrou sem saber falar ou compreender minimamente o alemão: 

Na ocasião, tínhamos um intérprete, mas nós éramos em quatro: eu, minha esposa e 

meus dois filhos. O Felipe tinha 1 ano de idade e a minha filha, 7 meses. Quando 

nós chegamos lá, foi muito difícil! Eu lembro que fui direto para a concentração e a 

minha esposa, para o hotel. Tivemos que dividir o intérprete. Quando cheguei na 

concentração, não sabia falar nada. Ainda bem que encontrei um jogador que me 

ajudou muito, o Bernd Schuster. Ele, que tinha jogado por muitos anos no Real 

Madrid, falava um pouco o espanhol e me ajudou como pôde naquele momento 

imediato. Até então, eu não me preocupava em falar espanhol e vi a necessidade de 

falar uma outra língua. Apesar da orientação dele, foi difícil, viu! Quando estava no 

quarto, na concentração, e queria pedir alguma coisa, não sabia ler o cardápio. Eu 

lembro que comprei um livrinho de tradução, mas não era a mesma coisa! Porque a 

pronúncia no alemão é muito diferente... A minha esposa também teve seus 

momentos difíceis no hotel, principalmente quando queria pedir alguma coisa para 

ela, para as crianças. A gente dependia sempre do intérprete. Quando ele estava 

comigo, ela ficava lá sozinha; quando estava com ela, aí era eu que ficava sem 

ajuda. Então, foi muito complicado! Mas nós passamos por esses obstáculos. 

Apesar da ajuda de um ou outro companheiro de equipe, o relacionamento no trabalho 

estava longe de ser o melhor, especialmente entre alemães e estrangeiros. Um fato lembrado 

exemplifica isso. Em um determinada partida, Paulo Sérgio perdeu uma cobrança de pênalti e, 

nos vestiários após o jogo, foi cobrado fortemente por boa parte do time. Se esse é um evento 

dramático no qual seus colegas podem ter se deixado levar pela excitação do momento, outra 

história sustenta o argumento acima. Obsevemos a sua consciência histórica: 

E eu cheguei num período em que 4 anos antes tinha caído o Muro de Berlim. 

Muitas pessoas da Alemanha Oriental, desempregadas, estavam indo pra Alemanha 

Ocidental. Então, enfrentei oposição de muitos jogadores. Eu lembro que tinha um 

deles que, quando chegava perto de mim, virava e tocava a bola pra outro. Não 

fazia isso porque era negro ou alguma coisa desse tipo, mas por ser estrangeiro e 

estar ocupando o espaço deles. 

Mudar para outro país que tem uma cultura diferente da sua nunca é uma tarefa fácil 

para qualquer imigrante. No entanto, algumas circunstâncias podem tornar o processo de 
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adaptação ainda mais difícil. Como podemos ver, Paulo Sérgio identificou e relacionou dois 

fatores: primeiro, a mudança política e econômica da Alemanha no início dos anos 1990 e, 

segundo, o tratamento destinado aos estrangeiros no local de trabalho, como se eles fosse 

responsáveis pela crise que o país vivia naquele momento. Baseado em dezenas de entrevistas 

com futebolistas brasileiros no exterior, Rial dá a receita para viver em outro país: 

Já a receita para permanecer no exterior incluiria o casamento, e se possível filhos, 

e o pertencimento a uma religião, preferencialmente evangélica, cujos preceitos 

rigorosos ajudam a suportar a disciplina imposta pela carreira de futebolista, por 

eles definida como “sofrimento”. (RIAL, 2008: 48). 

Numa tentativa de superar as dificuldades encontradas no processo de adaptação, 

nosso entrevistado se encaixa no perfil descrito por Rial e disse ter encontrado forças no amor 

de Jesus Cristo e na união da família: 

Sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo me ajudou muito nessa minha adaptação na 

Alemanha, principalmente através da Bíblia, dos conselhos... Outro ponto 

fundamental também foi a minha família. Uma das coisas que nós sempre 

colocamos é: aonde vai um, vai todo mundo. A minha esposa e os meus filhos 

sempre estiveram do meu lado e me apoiaram. 

Além disso, Paulo Sérgio parece ter levado em conta a experiência de ex-atletas que 

também procuraram o futebol europeu como mercado de trabalho. Talvez um dos relatos mais 

conscientes desse processo é o do ex-jogador Paulo Roberto Falcão, que foi um grande meio-

campista da Roma entre os anos de 1980 e 1985: 

Para ser bem-sucedido no exterior, especialmente em centros importantes como a 

Itália, a Espanha ou a Inglaterra, não basta jogar bem. Não basta, também, ser 

apenas um atleta cumpridor de suas obrigações profissionais. Esses valores são 

importantes. Mas é essencial que o contratado procure se integrar à cultura do 

país, aprenda o idioma local, respeite hábitos e costumes da terra e, especialmente, 

que não foque saudoso demais do Brasil. (FALCÃO, 2009: 10). 

Paulo Sérgio inclusive admitiu que só foi respeitado e aceito pela equipe quando 

aprendeu ao menos um pouco da língua e da cultura alemã. Esse foi o ponto fundamental que 

o deixou livre para interagir e se integrar na sociedade. Não é por acaso que ele mesmo 

percebeu e colocou isso como meta pessoal, dizendo: “Assim, me introduzi muito mais fácil 

dentro do sistema.”, como se ele fosse uma máquina e não um ser humano. 

Existem pouquíssimos futebolistas brasileiros que, encerradas as suas carreiras, 

permanecem vivendo no exterior. Aliás, a maioria deles retorna ao Brasil antes mesmo de 

pendurar as chuteiras para vestir a camisa de um clube brasileiro pela última vez, geralmente 

daquela agremiação que os projetaram internacionalmente ou daquele clube pelo qual torciam 
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na infância. Terminar a carreira na terra natal é visto como o último contradom (DAMO, 

2007), como uma forma de gratidão. E assim foi com o nosso entrevistado: 

Desde quando fui pra Europa, eu tinha na cabeça que, quando terminasse a 

carreira, voltaria ao Brasil... Ahhh, no estrangeiro, você é sempre estrangeiro. Por 

mais que as pessoas possam te abraçar e tal, você é estrangeiro. E é muito difícil! 

Logicamente, tem atletas que conseguem permanecer lá. Mas eu já tinha como foco 

voltar pro Brasil, ficar por aqui... 

Mesmo antes de partir, Paulo Sérgio já pensava em retornar. É verdade que muitos 

emigrantes dizem e tem exatamente essa intenção, porém em relação aos futebolistas isso é o 

que acontece na maioria dos casos. O modo sincero e sofrido de dizer “Ahhh, no estrangeiro, 

você é sempre estrangeiro” mostra-nos claramente a dureza que era para ele viver no exterior. 

Mais do que um objetivo, voltar ao Brasil no final de sua carreira era algo dado de antemão. 

É por esse motivo que, apesar de ter recebido outras ofertas para retornar ao futebol 

alemão quando já havia decidido deixar os Emirados Árabes Unidos, disse: “Só que não 

queria mais estar viajando, voltando pra lá... Aí, nós [minha família e eu] optamos por ficar no 

Brasil.”. Embora ele tenha vivido 10 anos no exterior, Paulo Sérgio sentia-se uma pessoa que 

estava “viajando” e, cansado disso, queria definitivamente “ficar no Brasil”. O que importava 

para ele era sua identificação com o país de origem. Surpreendentemente, ele sentia-se um 

viajante e não um imigrante durante todo esse tempo. 

De acordo com Rial, “emigrante” e “imigrante” não são categorias nativas dos 

futebolistas. Esses termos estão geralmente associados aos trabalhadores braçais, populações 

de baixa renda, pessoas em situação ilegal ou que comentem crimes. Como não querem ser 

identificados com nada disso, os jogadores brasileiros se veem como “profissionais atuando 

no exterior por um período de tempo e que retornarão ao país de origem para ali realizarem a 

conversão profissional ou se aposentarem.” (RIAL, 2008: 56). Para a autora, eles podem ser 

caracterizados como transmigrantes porque, a despeito de estarem fisicamente na Europa, 

continuam vivendo no Brasil tanto simbólica quanto economicamente. 

O sociólogo argelino Abdelmalek Sayad argumenta que a imigração deve ser vista 

como um “fato social total” (SAYAD, 1998: 16). De acordo com ele, o retorno é o outro lado 

de uma mesma moeda chamada migração, em outras palavras, emigração e imigração são 

parte de um mesmo fenômeno e estão inextricavelmente ligadas. O regresso é a ligação entre 

dois momentos (ida e volta) e entre dois lugares (aqui e lá). Portanto, o retorno indica o 

caráter circular da migração, dando-lhe unidade e sentido (FAZITO, 2005). Usando uma 

categoria nativa, esse processo é chamado de “rodar” (RIAL, 2008: 58). 
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A dificuldade de adaptação cultural no exterior não significa, contudo, facilidade na 

readaptação ao Brasil quando esses futebolistas terminam as suas carreiras lá fora e retornam 

ao país de origem. Em tese, quanto mais tempo se vive no exterior, maior será a dificuldade 

na readaptação, porque eles se acostumam a uma série de fatores, tais como: costumes 

culturais, educação, segurança, leis e políticas nacionais. Paulo Sérgio viveu uma experiência 

que ao menos parcialmente se encaixa nessa descrição. Vejamos outro excerto de sua história 

de vida: 

Nessa volta, te digo que estou me readaptando até hoje porque no Brasil é 

complicado... É um país onde tudo é mais caro. Na política, quando você quer 

acertar as coisas, as pessoas complicam tudo. Nessa área de business, as coisas são 

muito mais burocráticas. Aqui, as coisas demoram muito mais tempo para 

acontecer do que imaginava, sendo que na Alemanha as coisas acontecem de 

maneira muito mais rápida, são muito mais fáceis, mais cla-ras! No Brasil, já é tudo 

muito mais difícil... Viver aqui é bom? É bom, mas, pra quem mora em São Paulo e 

nessas grandes cidades, não é barato. Então, tudo isso é uma questão de adaptação. 

Embora tenha retornado ao Brasil há 9 anos, Paulo Sérgio ainda está se “readaptando 

até hoje”. Desde que encerrou sua carreira, ele tem trabalhado em política e negócios do 

futebol e sua experiência mostra-nos como tem sido “complicado” no Brasil. A barganha 

política, a burocracia e o alto custo de vida são alguns dos problemas que ele mencionou e 

com os quais está tendo grande dificuldade nesse regresso. Antes, quando estavam na Europa, 

os jogadores sentiam saudade do Brasil; agora, que estão em sua terra natal, alguns deles 

sentem falta do país onde viveram por tantos anos. Como podemos ver a seguir, esse também 

é o sentimento de Paulo Sérgio: “Sinto falta da Alemanha também. Eu falo que lá é a minha 

segunda casa. Não à toa, eu procuro estar sempre lá. Sempre que vou, dou uma recarregada 

nas baterias...”. 

Ao retornar, o migrante se depara com uma difícil realidade: tudo mudou e nada é 

igual ao que era, nem ele, nem seu país de origem, nem seus parentes. Entre a ida e a volta, 

nada ficou cristalizado ou permaneceu em suspensão durante esse período, nada é tão familiar 

como era antes. A fim de compreender esse sentimento paradoxal de Paulo Sérgio, fazemos 

referência ao trabalho de Osman, que escreveu: 

A dura comprovação de que mudanças ocorreram levará o migrante a sofrer mais 

uma dura experiência de anomia: não ser parte daqui nem de lá, não pertencer a 

nenhum dos dois mundos, a se questionar, inclusive, sobre a própria identidade. 

(OSMAN, 2006: 107). 

Portanto, o ir e vir entre Brasil e Alemanha faz com que Paulo Sérgio fique em uma 

zona confortável e se sinta bem. 
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Os últimos trechos da narrativa do ex-jogador dizem respeito à questão racial. Assim 

que tocamos nesse assunto com o nosso entrevistado, ele expressou sua opinião: 

Eu tenho uma tese sobre racismo: o mesmo racismo que nós enfrentamos na 

Europa, enfrenta-se no Brasil também. Vou te dar um exemplo: se você entra em 

uma loja com um Fusquinha, é tratado de uma forma; se você entra com uma BMW, 

é tratado de outra. No Brasil, é a mesma coisa... 

Para ele, não há diferença entre o racismo europeu e o brasileiro. Através do exemplo 

dado, ele argumenta que o que importa é a condição econômica de uma pessoa e não a cor da 

sua pele, se ele é negro ou não. Esse tipo de argumento é bastante comum de ser ouvido por 

pessoas que querem negar a existência do racismo. Em outras palavras, muitas pessoas no 

Brasil dizem que “dinheiro embranquece” (FERNANDES, 2008). Diversos pesquisadores 

brasileiros escreveram sobre a falsa controversa entre raça e classe ou entre preconceito racial 

e social. Se isso fosse verdade, argumenta Ianni, “não teríamos as atitudes e comportamentos 

discriminatórios entre indivíduos pertencentes à mesma classe.” (IANNI, 2004: 66). 

Outro ponto importante a ser esclarecido é distinguir o preconceito racial no Brasil e 

nos Estados Unidos, o qual é semelhante ao dos países europeus. Segundo Nogueira (1985), 

um negro é somente discriminado no Brasil se ele tem alguma marca ou traço físico 

característico da população negra. Portanto, trata-se de um “preconceito de marca”. Nos 

Estados Unidos, todo e qualquer negro é discriminado pelo fato de ter ascendência negra, o 

que significa que lá ocorre um “preconceito de origem ou de sangue”. Assim, no Brasil o 

preconceito é assistemático e velado enquanto nos Estados Unidos é sistemático e às claras. 

Feitas essas considerações, vejamos dois casos de discriminação racial sofridos por 

Paulo Sérgio. O primeiro deles aconteceu na Alemanha quando ele jogava pelo Bayer 

Leverkusen: 

Na Europa, ainda mais na Alemanha, o único preconceito que eu tive, assim, foi 

quando nós fomos jogar em Dresden, e a torcida fazia um som de macaco: 

— Uh, uh, uh, uh, uh! 

Isso era para me provocar. Da mesma forma que aconteceu comigo, depois vi 

acontecer com o Oliver Kahn, que é alemão, mas era chamado de “macaco 

branco”. 

Imitar o som dos macacos e fazer os seus gestos são a discriminação racial mais 

comum em estádios europeus. Paulo Sérgio analisou a atitude dos torcedores como uma 

provocação para fazê-lo perder a concentração no jogo. A fim de minimizar o caso, ele disse 

que aquilo aconteceu também com outros futebolistas, inclusive com Oliver Kahn, que é 
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branco. No entanto, a discriminação contra brancos não tem o mesmo conteúdo simbólico do 

que aquela cometida contra negros (CASHMORE, 2000). 

O segundo episódio ocorreu na entrada do centro de treinamento da Roma. O ex-

jogador relatou assim: 

Depois tive uma outra experiência na Roma. Quando nós chegamos lá, eu e o Cafu, 

estava escrito assim no muro da Trigoria: “Fuori Cafu! Fuori Paulo Sérgio! La 

Roma è solo di bianco.”... Nós nos assustamos, né?! Aí, os torcedores da Roma 

vieram falar: 

— Isso aqui não é de torcedor da Roma. É de torcedor da Lazio. 

Depois, nós vimos mesmo que era de torcedores da Lazio porque os torcedores da 

Roma sempre nos apoiaram. 

Sabemos que qualquer clube tem torcedores de todos os tipos, de diferentes classes 

sociais, grupos étnicos, crenças políticas e religiosas e muitas outras categorias. Aliás, há 

várias facções dentre de uma mesma torcida (FLORENZANO, 2010; TOLEDO, 2002). 

Embora pareça evidente, Paulo Sérgio preferiu acreditar na versão dada por uma parte da 

torcida da Roma. Antes mesmo de os dois futebolistas chegarem para trabalhar, alguns 

torcedores demonstraram a ambos como eles não eram bem-vindos naquele clube devido à 

cor de pele. Pelo fato de ter acontecido fora do estádio, esse segundo caso foi mais grave que 

o primeiro. 

 

Considerações finais 

Embora esteja apenas começando a pesquisa, nós podemos ver algum progresso na 

discussão, especialmente se considerarmos os excertos de uma entrevista que fizemos. 

Através deles, nota-se que a experiência de uma pessoa que passou pelo processo migratório 

traz ao debate novas questões, tais como: as expectativas desses futebolistas quando partem 

para o exterior, as suas primeiras impressões ao chegarem na Europa, a recepção dada pelos 

companheiros de profissão, o processo de adaptação cultural, as maiores dificuldades 

enfrentadas, os eventos memoráveis, entre outras. A história oral talvez seja um dos principais 

instrumentos capazes de registrar a subjetividade dessas pessoas e, a partir disso, permitir o 

questionamento de visões macro que desconsideram circunstâncias individuais ou de 

pequenos grupos. Dessa forma, esse procedimento metodológico permite não somente a 

gravação de histórias e memórias desconhecidas do público amplo como também colocá-las 

lado a lado e estabelecer novas discussões, oferecendo-se no limite como meio de denúncia 

pública. 
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