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Introdução 

São muitas as estratégias que os alunos utilizam para assegurar a permanência e 

continuidade de seus cursos de graduação. Tais estratégias vão desde as mais formais como 

os financiamentos estudantis governamentais ou privados, até as práticas mais informais 

como vendo de roupas, perfumes, salgados e doces na turma. Este artigo traz a observação 

de uma prática que também tem se mostrado eficaz em alguns casos: a aquisição de bolsas 

através da participação nas equipes desportivas da faculdade. Neste sentido olharemos 

especificamente para o caso dos alunos negros e pardos. 

Para desenvolvermos esta analise iremos primeiro expor a participação do negro no 

esporte brasileiro, depois iremos debater os aspectos relacionados a teoria da centralidade e 

os estereótipos relacionados a participação dos negros no esporte, por fim, vamos falar do 

esporte universitário como estratégia de permanência no ensino superior. No tocante aos 

aspectos metodológicos foi realizado trabalho de campo e entrevistas com os atletas da 

Liga Universitária Viçosense, situada em Viçosa e, também, com atletas de duas  

Universidade privadas situadas na zona oeste do Município do Rio de Janeiro. O trabalho 

de campo teve a duração de seis meses em cada universidade pesquisada, realizou-se 

observação e entrevistas. 

 

- O negro no esporte 

 

Quando se fala em participação do negro esporte no Brasil, quase que 

invariavelmente estamos falando da participação do negro no futebol. A presença do negro 

no futebol brasileiro tem várias especificidades que a diferenciam da presença do negro no 

futebol de outros países e, mesmo da presença dos negros em outros esportes brasileiros. 

Tais especificidades devem-se ao fato de a história do negro na sociedade brasileira ser bem 

diferente da história do negro em outras sociedades, mesmo entre aquelas (EUA) nas quais 

ele foi de início introduzindo como escravo, a exemplo da brasileira. 



Filho (1964) divide a história do futebol em três períodos: 1900/1910 (elitização), 

1910/1930(exclusão de negros) e a partir de 1930 (ascensão social dos negros), esta divisão 

cobre muito bem a primeira metade do século, porém é insuficiente para a segunda. Sendo 

assim, será respeitada na primeira metade e incluiremos alguns recortes ao analisarmos os 

acontecimentos a partir da década de 50. 

 Logo que se iniciaram no Brasil, os times de futebol eram oriundos das empresas e 

somente os funcionários de mais status jogavam na equipe da companhia, o que tornava o 

futebol uma prática eminentemente elitista. Além disso, devemos observar que 

praticamente todo o material (bolas, redes, sapatilhas, etc) utilizado para a pratica do 

futebol era importado e de custo elevado Isto obviamente impediria pessoas de classes mais 

baixas de praticarem o futebol. 

 Segundo Caldas (1990), dois times dos mais importantes na história do futebol 

brasileiro foram Bangu e Fluminense, que continuam em atividade até os dias de hoje. 

Segundo o autor, a importância deles reside no fato de representarem grupos sociais 

totalmente opostos da sociedade carioca do início do século. Enquanto um representava a 

nata da elite, o outro representava (e era formado) os operários de uma fábrica do subúrbio 

de mesmo nome do bairro onde era localizado. As diferenças e oposições eram muitas. 

Acrescentamos a esta perspectiva analítica do autor o aspecto étnico e, assim, 

obrigatoriamente temos de incluir um terceiro time entre os mais importantes da história do 

futebol carioca, o Vasco da Gama. Julgamos que estes três clubes representam as tensões e 

embates sociais e raciais do futebol até à metade deste século no Rio de Janeiro. 

Vamos rapidamente pontuar alguns aspectos na formação e estruturação destes 

clubes como também os seus valores, o que nos ajudará a evidenciar e mais facilmente 

observar as tensões sociais e raciais. 

 O Fluminense nasce da elite da época, sua localização no retiro da Guanabara, 

agradava e era de fácil acesso para estes grupo social. Não que não existissem outros clubes 

de elite (Flamengo, Botafogo e América), mas o fluminense era o mais elitista.  

 Caldas (1990) argumenta que torcer pelo fluminense para uma pessoa pobre da 

época poderia significar até certo ponto uma forma de sublimar a impossibilidade de 

ascensão social existente no Rio de Janeiro no início do século. Pois a única forma dos 

pobres se aproximarem da elite era torcer junto com ela e, conseqüentemente, comungar 



junto com ela vitórias e derrotas, ou seja, esta seria a única possibilidade de identidade 

possível para este grupo para com a elite 

 Pereira (2000) retrata que o fluminense cada vez mais atraía a atenção dos jovens de 

classe alta para o futebol e cada vez mais crescia o número de associados, só para se ter 

uma noção do crescimento e poder econômico dos associados dele, seu campo foi 

construído em 1904 sem que o clube ficasse endividado.  

  O bangu é indiscutivelmente o primeiro clube a ter um futebol democrático no 

Brasil. Não que ele não quisesse ser elitista; é que ele simplesmente não tinha condições de 

sê-lo. O que mais parece surpreender neste fato é este clube ser formado por ingleses, ou 

seja, os pioneiros da democracia no futebol brasileiro, mesmo que obrigados pelas 

circunstâncias, foram os mesmos que o criaram altamente elitista nas escolas da Inglaterra. 

 É necessário observar que ocorre mesmo uma reestruturação do processo pelo qual 

a firma passa a selecionar os seus operários em função do futebol. Agora não é só 

importante ser um bom especialista de determinado ofício; era também tão valorizado saber 

jogar futebol. A companhia cada vez mais tinha necessidade de obter vitórias e com isso 

continuar obtendo bons resultados na opinião pública com relação à popularidade da 

empresa. Repare que, somente a partir de 1909, os operários passariam a treinar 

regularmente, a fim de integrar o time (Caldas, 1990).  

 Creio que existe um corte que deve sempre ser bem explicitado, o fato de ocorrer 

uma democratização social nem de longe pode ser comparado ou equivalente à obtenção de 

uma democratização racial. Apesar de não ser uma equiparação rara tanto na sociedade 

quanto em meios acadêmicos, ela termina apenas por esvaziar ou deslocar o eixo de uma 

discussão de um problema, o da desigualdade entre negros e brancos e situá-la num nível 

onde ela a priori termina por ser vista como secundária, ou seja, o universo das 

desigualdades sócio-econômicas.  

 Com respeito ao terceiro clube que julgamos essencial nesta análise da participação 

do negro no futebol,Vasco da Gama, falaremos mais à frente pois sua maior contribuição 

foi com a entrada de jogadores negros no futebol, o que só ocorre a partir de 1920. 

 Em 1923, temos a entrada do time do Vasco da Gama na primeira divisão, causando 

grande alarde na elite futebolística da época. Especialmente por ter este time sido campeão 

com um time formado por jogadores que não eram representativos da elite, mas, sim, 



oriundos da classe média e da classe baixa dos subúrbios do Rio de Janeiro, contando com 

jogadores negros (Lopes, 1994) i. 

Tal vitória colocou em cheque os valores acreditados e difundidos com relação ao 

fato de o  futebol ser um esporte da e para a elite brancaii. A primeira coisa que os grandes 

clubes que disputavam a primeira divisão amadora procuraram fazer foi investigar como os 

‘pobres’ jogadores do Vasco, alguns negros e mulatos, faziam para sobreviver. A 

constatação de que esta equipe costumava empregar seus jogadores justamente no comércio 

dos portugueses que apoiavam o clube, onde os jogadores eram liberados do trabalho para 

os treinos, causou grande polêmica e desagrado. Como represália, chegou-se, inclusive, a 

tirar o Vasco da competição durante um ano sob a alegação da falta de estádio, problema 

que rapidamente foi resolvido com a construção do Estádio de São Januário pelos 

comerciantes portugueses. 

O Vasco foi o primeiro clube a aceitar a presença de mulatos e principalmente de 

negros no seu elenco de forma predominanteiii. Isto causava grande confusão nos valores 

sociais da época, principalmente, porque o Vasco obtinha vitórias sobre os times de elite. O 

que colocava em xeque um dos maiores ideais tanto da ideologia do branqueamento quanto 

dos motivos que levaram a não-inclusão do negro como elemento que pudesse a vir 

constituir a nação brasileira, ou seja, a inferioridade dos negros perante os brancos, sua 

incapacidade de se adaptarem a um padrão civilizado de sociedade. Pois, se eles não 

podiam se adaptar ou evoluírem até uma sociedade civilizada, como podiam estar tendo 

tanto êxito numa modalidade esportiva que, por si só, tentava ser uma das maiores provas 

da superioridade branca sobre as demais raças.  

 Um aspecto que se mostra relevante é observarmos que os três clubes que 

destacamos até aqui são representativos de duas tensões importantes na história do futebol 

nacional. A primeira tensão deu-se entre o Fluminense, representativo dos clubes de elite 

do início do século, e o Bangu, representativo dos clubes suburbanos. Enquanto o 

Fluminense ia de encontro aos ideais da elite da época ou melhor ia de encontro ao projeto 

de identidade nacional da época, deixando atuar no seu time apenas filhos da elite, o Bangu 

vai, de forma contrária, abrindo as portas do clube aos operários, tornando-se o precursor 

da democracia e proletarização do futebol. 



O que nos chama a atenção nestes casos na democracia social e depois na 

democracia racial, é que os dois times que contrariam os valores da época foram justamente 

um time criado e dirigido por ingleses e outro time criado e dirigido por portugueses. E 

aquele que se mantém fiel aos valores e ideais postulados pela teoria do branqueamento é 

justamente aquele criado e dirigido pela elite branca brasileira. 

 

 - Teoria da Centralidade 

Pesquisas desenvolvidas nos EUA apontam para a existência de uma discriminação 

racial no esporte manifesta na sub-representação dos negros americanos em algumas 

posições de status em esportes como o futeboliv e o beisebol.  

A Teoria da Centralidade das Posições no Esporte oferece argumentos 

interessantes para observarmos a distribuição racial das posições do futebol no estado do 

Rio de Janeiro, sobretudo porque estes trabalhos, que acreditam na dramatização na arena 

esportiva de valores e preconceitos raciais encontrados na sociedade, buscam analisar a 

relação entre os negros americanos e o esporte profissional, principalmente no que se refere 

à representatividade deles em algumas posições.  

Esta teoria  é um dos principais conceitos utilizados pela sociologia do esporte 

norte-americana para evidenciar a discriminação racial nos times profissionais, como foi 

percebido por Philips (1991) para o caso do basebol, onde ocorreria grande limitação ao 

acesso a posições centrais para aspirantes negros. 

 A sub-representatividade apontada para este grupo racial nas posições centrais, 

quase sempre as mais importantes, deve-se ao fato de que tais posições requerem certo grau 

de organização e liderança, segundo alguns jogadores e técnicos entrevistados por Philips, 

ausentes nos atletas negros.  

Na maioria dos esportes profissionais norte-americanos, este fenômeno é observado. 

Este quadro é ilustrado por Philips (1991) que constata o aumento do número de negros em 

posições centrais no baseibol ao longo dos últimos quarenta anos. 

Todavia, uma análise mais cuidadosa dos esportes profissionais americanos nos 

permite apontar a contradição existente, pois, enquanto a população negra não compunha a 

parcela majoritária da sociedade, nos esportes era visível a sua grande representatividade, 

chegando, em alguns casos, a mais de 50% dos jogadores.  



 Kooistra, Mahoney & Bridges, (1993) também relatam uma diminuição na 

discriminação racial no futebol americanov, evidenciada pelo aumento de negros nos times. 

Eles apontam esta diminuição principalmente quando comparam o “futebol americano” a 

outras instituições sociais onde os negros não conseguiram aumentar sua representatividade 

 Análises similares podem ser observadas no futebol da Inglaterra, Malcolm & Last 

(1999) percebem que o aumento da presença de negros em posições centrais, como goleiro 

e atacante, nos biênios de 1985/86, 1988/89 e 1995/96. Isto sugere uma diminuição da 

discriminação no futebol inglês neste períodovi.  

 De qualquer forma, apesar de estes países estarem vivenciando em alguns esportes 

um “leve” aumento na participação de negros em posições centrais, ainda parece estar 

distante o momento no qual os negros deixaram de estar sub-representados nas posições 

centrais estudadas. 

 Leonard (1983) elabora um arcabouço teórico explicativo da existência da 

discriminação sofrida pelo negro nos esportes americanos a partir de três aspectos: 1) 

posição ocupada pelo jogador; 2) diferenças de performance; 3) salários e estrutura 

administrativa. Para nossa análise, utilizaremos os argumentos encontrados no primeiro 

aspecto exposto pelo autor. 

 Sobre a centralidade (posição ocupada pelo jogador), Leonard (1983) elabora as 

seguintes hipóteses psicossociológicas. Nesta área, concentra-se a maioria das explicações, 

isto ocorre porque são sociólogos aqueles que mais analisam a centralidade no esporte:  

a) Hipótese do estereótipo - os adeptos desta explicação para a centralidade no 

esporte dizem que existem estereótipos relacionados com os jogadores negros que fazem 

com que se espere que eles tenham maior desempenho em determinada posição que em 

outra. 

b) Hipótese da discriminação e da interação – para os adeptos desta hipótese, os 

dirigentes e os jogadores perceberiam a existência de fatores negativos na interação de 

grupos minoritários com majoritários dentro da esfera esportiva. Este problema de interação 

culminaria com a exclusão dos grupos minoritários de posições centrais no esporte. 

c) Hipótese do controle de resultados – defende que os administradores e dirigentes 

observam existência de posições dentro da equipe que necessitam de liderança ou controle. 



Para os dirigentes, jogadores pertencentes a grupos minoritários não devem ocupar estas 

posições, por não serem capazes de exercer bem estas funções. 

d) Hipótese do custo proibido – estes acreditam que a situação sócio-econômica das 

minorias impede que elas se preparem de forma adequada para ocuparem posições que 

necessitem de uma maior preparação ou treinamento, estas minorias ficariam assim 

concentradas em posições periféricas que necessitam de um menor investimento de 

aprendizagem ou treinamento.  

e) Hipótese da atratividade diferente da posição – nesta hipótese, teríamos como 

argumento central a percepção por parte dos jogadores de minorias da existência de 

posições que são menos disputadas, ou seja, são posições que, por serem periféricas, 

terminam por ter, entre os jogadores,  uma menor concorrência na equipe, isto faz com que 

os jogadores das minorias evitem as posições centrais, nas quais teriam menores 

possibilidades, em virtude da maior disputa por uma vaga,  para obterem sucesso. 

f) Hipótese da posição do modelo ou ídolo – os pesquisadores que utilizam esta 

linha explicativa argumentam que o fato de a maioria dos ídolos saídos das minorias 

ocuparem posições periféricas faz com que os jogadores oriundos de minorias terminem 

por seguir o modelo de seus ídolos e se concentrem em posições periféricas, não-centrais 

no esporte. 

- Os Estereótipos e a Discriminação no Esporte 

 Um dos elementos mais utilizados para discriminar dentro da esfera esportiva são os 

estereótipos. Fundados a partir de formulações cognitivas individuais ou de grupos, os 

estereótipos permitem a construção de tipificações do “outro”. Neste processo, os 

referenciais estariam baseados em percepções da semelhança ou da diferença entre 

indivíduos. Assim, seria possível argumentar que os estereótipos funcionariam como agente 

fundamental no processo de discriminação, como, por exemplo, quando mulheres negras 

são discriminadas por seus empregadores (em sua maioria homens brancos), que, durante a 

interação social, vêem-nas racial e sexualmente diferentes (Browne e Kennelly, 1999).  

 Lapchick (1995), debate a idéia de que o esporte colegial promova a igualdade entre 

os alunos brancos e negros nos EUA. Ele defende que existem perspectivas de baixo 

rendimento para os atletas negros, que são estereotipados. Sobre os estereótipos, Maquisee 



(1995), analisa os valores que a sociedade americana credita a Muhamad Ali, concluindo 

como estes valores são oriundos de estereótipos raciais. 

 Embora alguns estereótipos no futebol situem positivamente os negros e pardos 

(como a crença na inerente aptidão dos negros para o futebol), em grande parte, eles têm 

raízes negativas, como foi observado por Sailes (1993), ao investigar a crença de estudantes 

(college students) a respeito de estereótipos específicos a atletas afro-americanos  e 

estudantes atletas. Foram analisados aspectos, tais como: crença na inteligência, integridade 

acadêmica, estilo de jogo, superioridade física, habilidade atlética e temperamento mental. 

Como resultado, percebeu-se que os estudantes acreditam que atletas afro-americanos são 

mais competitivos e têm um estilo de jogo diferente dos atletas brancos. 

 A centralidade dos jogadores em determinadas posições nos esportes americanos fez 

com que surgisse outro estereótipo associado aos jogadores negros, o da superioridade do 

atleta afro-americano, e que, no entanto, esta dita superioridade é vista  apenas em relação 

aos aspectos físicos e à maneira de jogar (estilo). 

 A contrapartida desta superioridade física, atlética, do afro-americano no esporte é 

dada pela crença na sua inferioridade com relação ao intelecto. 

 Além do “dumb jock” e do mito da superioridade do atleta negro, outros 

estereótipos comuns no esporte profissional com relação aos atletas não-brancos são o “the 

brute” e o “the sambo”. Eles supostamente foram criados pelos atletas brancos para manter 

sua crença na superioridade intelectual dos homens brancos, inferiorizando, assim, os 

homens afro-americanos.     

 Todos estes estereótipos, além de estigmatizar e rotular os jogadores negros, 

também servirão de alicerce e justificativa à centralidade no esporte, ou seja, vão fornecer 

argumentos para explicar o porquê os negros não são os mais indicados para ocuparem as 

posições centrais e mais importantes, com maior grau de decisão nos resultados e, 

conseqüentemente, maior status. 

 No Brasil, os estereótipos também assumem importância fundamental quando 

observamos a trajetória da maioria dos jogadores negros e pardos. Neste sentido, Pelé 

parece ser um caso exemplar dos efeitos do estereótipo do negro e do jogador negro de 

forma especifica. 



“O rei Pelé é o rei do futebol. Mas, apesar de ser muito conhecido no Brasil 

e no mundo, dificilmente chegará a presidente da República, por que ele não 

é um rei da política. A representação das habilidades dos negros está muito 

fortemente associadas aos esportes, à capacidade física, ao boxe, ao futebol, 

ao basquete, ou mesmo a uma sensualidade exacerbada, à dança e à música, 

mas quase nunca as ciências. Pelé não é o rei da matemática. Tudo isto é 

parte do repertório de estereótipos.” (Hasenbalg, 1992a:154)   

 No Brasil, com relação aos estereótipos, também observamos a associação entre a 

prática de alguns esportes e a pouca inteligência. Não são poucas, nem raras as anedotas e 

as piadas feitas com jogadores de futebol. Não se observam os mesmos estereótipos com os 

jogadores de vôlei ou basquete ou, ainda, natação. Parece que, quanto mais popular o 

esporte, ou seja, mais pessoas das classes baixas estiverem envolvidas, mais o esporte tem 

seus jogadores estereotipados. Com relação ao viés étnico, aqui também se tem a crença em 

certa superioridade física do jogador negro, além de se acreditar que ele tenha certa 

“ginga”, certo “molejo”, que faz a diferença na hora de jogar; dando-lhe tamanha destreza 

no futebol. Com relação a esta forma diferente de jogar, Murad coloca que:  

“Indubitavelmente, foi o jogador negro que imprimiu no futebol brasileiro 

um estilo próprio de magia e arte, diferente das formas arcaicas do jogo de 

bola, bem como de sua descendência inglesa imediata. Fausto, Leônidas, 

Domingos, Waldemar, Petrolinilho desenharam este instante inaugural, cujo 

destaque pictório é a bicicleta. Entretanto, o negro não exigiu o título de 

propriedade, nem requereu certificado de direito autoral deste futebol-

arte”. (Murad, 1996:165) 

A afirmação da superioridade física e da forma de jogar dos não-brancos, apesar de 

muito difundidas, não guardam nenhuma evidência científica servindo apenas para 

reforçar a discriminação racial. 

 A razão pela qual jogamos diferente de outros países recai muitas vezes na 

diversidade racial do Brasil. A crença de que a ginga e malandragem dos negros foi 

apropriada pelo estilo brasileiro de jogar futebol é uma das maiores justificativas populares 

para termos o futebol-arte e não o futebol-técnico ou o futebol-força. Porém, esta crença 

também termina por criar estereótipos. 



 

  - O Esporte Universitário como estratégia de permanência na univesidade: O caso da 

universidade pública e das  privadas 

 

O esporte universitário brasileiro passa por um momento de pouca movimentação, 

as competições estaduais e nacionais vivem a sombra de um passado onde de fato havia um 

maior investimento institucional em tal esporte. Lembro de Universidades que atraiam 

jogadores profissionais ou pseudo-profissionais (amadores do basquete, volvei, futsal e 

atletismo) com bolsas integrais para que estes competissem por elas nos campeonatos 

universitários. 

Hoje em dia a realidade é bem diferente e infelizmente observa-se um 

desmantelamento do esporte universitário como local de estrelas do esporte. O que temos é 

muito mais uma competição com sofrível nível técnico e tático. As universidades não mais 

atraem os jogadores como atraiam em outros momentos. 

Neste cenário a participação dos jogadores negros acontece a reboque do que 

acontece no cenário esportivo mais amplo, sendo que aqui ainda existe um agravante que é 

a necessidade de presença do negro na faculdade como um pré-requisito para a participação 

no esporte universitário. 

Desta forma, cabe salientar que a presença de jogadores negros e pardos na 

universidade publica como forma  de mobilidade deve ser entendida a partir de uma 

estratégia de permanência e não de acesso ao nível superior. 

Com relação a presença de negros e pardos na publica podemos considerar que, 

apesar de não oferecermos dados quantitativos à observação direta e seu registro na forma 

de diário de campo permitem inferir algumas considerações a respeito da participação dos 

negros e pardos na liga Viçosense.  

A primeira diz respeito à proximidade das ocorrências desta situação em âmbito 

universitário para as relatadas nas demais esferas esportivas da sociedade como é apontado 

pela literatura corrente (Vieira, 1996, 1998, 2001), principalmente,  no que se refere ao 

tratamento e estereótipos relacionados aos jogadores negros e pardos;  



A segunda diz respeito a invisibilidade e por que não dizer, dissimulação da questão 

racial neste universo uma vez que tanto jogadores brancos como negros e pardos agem de 

forma a não explicitar e evidenciar tais diferenças e possivelmente tensões. 

A terceira é com relação a percepção de que ocorre uma super representatividade de 

jogadores negros quando observamos o universo universitário daquela comunidade. Desta 

forma, podemos dizer que temos algo em torno de 20% de jogadores negros e 30% de 

jogadores pardos na liga, tal porcentagem é bem acima da encontrada na Universidade . O 

que pode ser um incicio de que os alunos negros utilziam este espaço como estratégico para 

conseguirem auxilios como alojamento e auxlio  alimentação. 

Pelo fato de receberem alguns auxílios como bolsa alojamento e alimentação, 

podemos deduzir ser este um caminho para facilitar a permanência dos jogadores 

universitários da universidade e, consequentemente, os jogadores negros. 

No caso das duas instituiçoes de ensino particulares da zona oeste do Rio de Janeiro, 

temos há algumas décadas ambas atuando diretamente na formação de equipes 

universitárias fortes e competitivas.  

Ao se observar as instituiçoes particulares alguns diferenças devem ser apontadas, 

primeiro, o fato delas se beneficiarem com abatimentos fiscais por tal iniciativa; segundo, a 

exposição de amrketing que provoca uma formação de uma equipe desportiva campeã; 

terceiro, a exploração de publicidade paga ou não de ter um aluno desportista famoso; 

quarto, o custo bem inferior da bolsa atleta quando comparada a outras formas de 

contratação para a formação de uma equipe; sexto, a associação positiva da marca ou nome 

da universidade com o mundo esportivo, isto agrega uma positividade, prestigio, sucesso ao 

imáginario relacionado a universidade. 

Diante disto, além de estarmos falando em permanencia de negros e pardos na 

universidade particular, podemos também etar falndo em acesso, pois não raro, os 

alunos/atletas são convidados a atuar e estudar nas faculdades. Este convite pode ocorrer no 

momento em que estes alunos estão defendendo uma outra universidade ou mesmo quando 

eles estão na fase escolar, jogando nos seus colégios ou pelos clubes em fase juvenil. 

Os beneficios para que estes estejam se matriculando e defendendo uma 

universidade particular vão desde de bolsas parciais e integrais, até mesmo o patrocinio 



(financeiro) da própria universidade que assim, passa a oferecer um recursos e condiçoes 

(além da bolsa integral)  para que este aluno/atleta a represente. 

A utilização deste espaço em uma instituição particular como sendo uma estratégia 

para a permanencia no ensino superior é óbvia.  No trabalho de campo, observou-se 

também uma superrepresentatividade de alunos/atletas negros e pardos nestas duas 

instituições. Este é um forte indicio de que negros e pardos utilizam o esporte nestas 

insituiçoes como meio de adquirirem bolsas e, com isto, poderem permanecer nestas 

instituições. 

Diferente dos alunos/atletas da publica que recebem bolsa alimentação e bolsa 

alojamento. O aluno/atleta da particular tem como primeiro beneficio a bolsa relacioanda a 

mensalidade (parcial ou integral) dependendo do seu prestigio e importâcia para a equipe e 

na midia, como segundo beneficio, procura obter o patrocinio e assim, passar a receber da 

insitituição um determinado valor financeiro e condiçoes de treinamento. 

Os alunos/atletas das instituiçoes particulares relataram diversas dificuldades para 

continuarem na faculdade e como o esporte universitário, através de seus beneficios, os 

auxilia no sentido de permancerem e conseguirem o diploma de nível superior. A maioria 

(em torno de 65% dos entrevistados) não sonha mais em ser atleta profissional, mas sim, 

utilizam o esporte universitário como um meio de auxiliá-los a  obterem uma formação de 

nível superior. 
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i A questão racial está presente em toda trajetória de profissionalização do futebol brasileiro. Para saber de 
várias histórias de negros no futebol ver,  Mário Filho (1964).  
ii Para ver a análise do significado da trajetória de três grandes jogadores negros nos anos 30, ver José Sérgio 
Leite Lopes “A vitória do futebol que incorporou a Pelada”. 
iii Alguns clubes já tinham um ou outro jogador negro na década de 10, este é o caso do Bangu que já tinha 
um jogador, porém não incomodou tanto quanto o Vasco que utilizou negros e pardos de forma predominante. 
iv Neste caso, cabe ressaltar o futebol citado refere-se ao soccer, e não ao futebol americano, jogado com as 
mãos. 
v Praticado com as mãos. 
vi Infelizmente, faltam informações sobre a participação quantitativa de negros no futebol brasileiro ao longo 
dos anos ou décadas, para que pudéssemos realizar a análise do aumento ou diminuição de sua participação 
durante intervalos de tempo, ou certos períodos da história brasileira. 
 
 


