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1. INTRODUÇÃO:
A maioria das pessoas na população brasileira são negras (IBGE, 2018). Entretanto, essa

representatividade não é observada em todos os lugares de atuação social. No que diz respeito à
atuação profissional, uma série de mecanismos da sociedade reserva ao negro a realização de
atividades vistas socialmente como menos valorizadas. Essa normalização de vantagens e
desvantagens a determinados grupos usando a raça como motivo impede que ações para mudar essa
estrutura sejam estimuladas (ALMEIDA, 2018). Esse cenário faz com que seja mais difícil para
negros/as escolherem e atuarem nas profissões que desejarem, principalmente quando essas funções
exigem formação específica e liderança, como na profissão de treinador/a esportivo/a.

No cenário esportivo, o basquetebol brasileiro possui uma história expressiva a nível
internacional, conquistando com a seleção masculina o campeonato mundial em 1959 e 1963, e
medalhas de bronze nos Jogos Olímpicos em 1960 e 1964 (GALATTI; SILVA; PAES, 2010). Já a
seleção brasileira feminina tornou-se mundialmente conhecida após conquistar a medalha de ouro no
Pan-americano (1991), no Mundial em 1994, e ganhar nos Jogos Olímpicos a prata em 1996 e o
bronze em 2000 (GALATTI et al, 2021). Com o objetivo de impulsar nacionalmente o basquetebol
brasileiro, em 2008 foi criada a Liga Nacional de Basquete, responsável por organizar o campeonato
nacional adulto de basquete, que recebeu o nome de Novo Basquete Brasil (NBB) (MENESES; GOIS
JUNIOR; ALMEIDA, 2016). O mesmo ocorreu com o basquete feminino, com o início da Liga Feminina
de Basquetebol (LBF) em 2010, com a intenção de trazer as mulheres para o cenário do esporte
brasileiro novamente (GALATTI et al, 2021), promovendo maior visibilidade pelos meios de
comunicação e canais televisivos, melhores condições de trabalho para atletas e treinadores,
aumentando a competitividade entre os times (BENELI, 2018).

Tomando o basquetebol nacional como cenário, observamos uma predominância de atletas
negros/as, entretanto, uma baixa quantidade de treinadores/as negros/as dirigindo essas equipes.
Cenário semelhante ocorre de forma generalizada, pois, quando analisamos a porcentagem de
negros/as em cargos gerenciais 68,6% dos cargos são ocupados por brancos/as, apenas 29,9%
dessas cadeiras são ocupadas por negros/as (IBGE, 2018). Entretanto, a discussão sobre esse tema e
a proposta de ações para mudança são escassas na literatura.

O objetivo deste estudo é investigar a escassez de pessoas negras na função de treinador/a no
esporte na perspectiva de treinadores/as negros/as que atuaram ou atuam na NBB e/ou na LBF, e
identificar em suas trajetórias profissionais e episódios que se mostraram importantes para sua
chegada na principal liga de basquete do Brasil.

2. METODOLOGIA:

2.1 Desenho geral do estudo
Neste estudo foi realizada uma entrevista com um treinador negro que atua na principal liga de
basquetebol profissional brasileiro, a NBB. Ele foi identificado por heteroclassificação, tendo como
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critério traços fenotípicos segundo IBGE (2013). Foram encontrados 69 técnicos na história da NBB,
sendo eles 3 negros e 66 brancos, e na LBF foram encontrados 40 treinadores, sendo eles entre
homens e mulheres 35 brancos/as e 5 negros/as.
Após essa classificação, foi feita uma entrevista semi-estruturada em uma plataforma digital, em que
foi possível a gravação de imagem e som. Para análise dos dados a entrevista gravada em imagem e
áudio foi transcrita e o seu conteúdo checado com o participante. Os dados foram analisados através
da Análise Temática, que permite identificar padrões (temas) de um determinado conjunto de dados,
auxiliando na descrição e na interpretação do significado e importância de um fenômeno investigado.
Este projeto teve a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual de Campinas
n. CAAE: 53024021.0.0000.5404, e o participante concordou em responder a um questionário,
participar da entrevista após ter assinado o Termo de Consentimento de Livre Esclarecimento.
2.2 Participante
O participante da pesquisa é um treinador negro de 47 anos com formação acadêmica em educação
física e que atua há 6 anos no principal campeonato brasileiro de basquetebol masculino, a NBB, mas
tem em sua trajetória toda 9 anos como treinador, sendo eles distribuidos em trabalhos desde a base
até o alto rendimento. O entrevistado nasceu no Rio de Janeiro e teve sua carreira como atleta
interrompida aos 38 anos, iniciando assim, sua trajetória como treinador. O mesmo foi abordado em
rede social e concordou em participar da pesquisa.
2.3 Procedimentos
O participante respondeu a um questionário sociodemográfico construído pelas pesquisadoras, que foi
enviado ao participante por e-mail e foi devolvido respondido eletronicamente. O entrevistado, então,
participou de uma entrevista semi-estruturada, realizada à distância, por meio de uma plataforma
digital que permitiu interação com imagem e som. O projeto, de caráter exploratório e descritivo, se
fundamenta em entrevistas semi-estruturadas, que consistem em perguntas previamente preparadas e
com uma ordem específica, mas que permitem abertura para inclusão de perguntas por parte do
entrevistador.
2.4 Análise dos Resultados
A entrevista gravadas em áudio foi transcrita e teve seu conteúdo checado com o participante. Os
dados foram analisados por meio da análise temática, a qual permitiu identificar padrões (temas) dos
dados recolhidos, auxiliando na descrição e na interpretação do significado e importância do fenômeno
investigado. A análise temática é dividida em seis etapas (BRAUN; CLARK; WEATE, 2016), as quais
foram assumidas neste estudo: 1) familiarização com os dados; 2) determinação de códigos; nas
etapas 3), 4) e 5) (desenvolvimento temático, refinamento e nomeação) realiza-se o agrupamento dos
códigos em temas. Então, trabalha-se com os dados codificados, refinando-os para verificar se a
análise foi executada corretamente e se representa, de fato, o problema da pesquisa em estudo. Em
seguida, os temas são definidos, refinando o escopo e o foco de cada um, construindo-se uma
narrativa analítica. Por fim, na etapa 6) (escrita) se desenvolve a edição da escrita já existente,
modulando-a em um formato exigido.

3. RESULTADOS:

Observamos cinco temas que se destacaram na fala do treinador entrevistado sobre sua trajetória que
guardam relação com o fato de ele ser negro, conforme descrito a seguir.

3.1 Pessoas e fatos que influenciaram sua carreira
Aqui o treinador comenta sobre pessoas e fatos que influenciaram, positivamente ou negativamente, a
sua carreira. Ele observa poucos colegas de trabalho negros, o que mostra uma escassez de
oportunidades, e que alguns lugares abriram as portas para ele porque já o conheciam. Ele relata sua
passagem pelo Clube A, onde conquistou títulos importantes para a sua carreira, e acredita que essa
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história de sucesso e o fato de ter nascido nas proximidades contribuíram para que oferecessem essa
oportunidade. Isso é demonstrado quando ele comenta: “Mas, eu acho que como primeira
oportunidade na NBB, acho que dificilmente se não fosse o Clube A alguém me chamaria. Acho difícil.”
Na sua opinião, ele recebeu uma chance, que ele poderia aproveitar com a condição que conseguisse
vitórias para a equipe.

“Quando eu tive oportunidade no Clube A, no primeiro ano eu consegui ser melhor técnico,
consegui ganhar o prêmio de melhor técnico. Lógico que com muito apoio de todos, comissão
técnica e jogadores. Mas, acaba que ali foi um: “ó, beleza. Então, agora você pode entrar para
esse rol aqui”. Ao mesmo tempo que eu sinto que se eu fosse mal naquele primeiro ano,
facilmente me rotulariam e já ia ficar para trás, entende?”(José)

José também relata como atitudes preconceituosas de determinadas pessoas tiveram influência
negativa em sua carreira e vida pessoal, conforme demonstra o trecho seguinte.

“Uma vez eu fui demitido de um time porque ele chegou para o dono e falou “ah vai ficar com
esse cara, esse cara esquisito”, falou assim, entendeu, e acaba que o dono foi la e me trocou
no time daquela época, foi um momento dificil assim, ele falou isso para o cara e era uma outra
época também, que a gente também, hoje em dia essas coisas vão sendo mais combatidas,
naquela época passava batido” (José)

3.2 Papel da formação
Este tema representa a importância da formação na vida pessoal e na carreira. O treinador acredita
que o estudo e a busca por conhecimento aumentam as chances de pessoas negras terem melhores
oportunidades profissionais, de permanecerem em seus trabalhos e que, quando chegarem em um
cargo de liderança, possam tomar melhores decisões.

“Eu acho que esse é o caminho. Eu procuro fazer vários cursos de gestão, e etc. que eu amo
ser treinador, mas meu futuro, sei lá, eu queria estar em um cargo de gestão para isso, queria
no COB ou alguma coisa nesse sentido. Eu estudo e me preparo para um dia eu poder estar
nesse lugar. Não sei se vou conseguir ou não mas gostaria, justamente porque não, né? Aí as
pessoas podem falar: “ah porque não tem negro capacitado o suficiente para esses cargos.”
Pode ser uma desculpa, então beleza, vamos correr atrás” (José)
“Mas é uma questão que a gente vai ter que olhar isso de uma maneira diferente, e eu acho
que o caminho é informação e a educação, não tem jeito, as pessoas tem que ser educadas e
informadas sobre o que acontece de uma maneira profunda para que possa balizar as decisões
futuras” (José)

3.3 Oportunidades
Nesse tema o entrevistado fala das influências percebidas do racismo nas oportunidades que teve ou
deixou de ter, e a responsabilidade dos negros ao exercer funções de liderança. Este tema foi
separado em sub-temas, conforme descrito a seguir:

3.3.1 Conquistas
O treinador relata o papel das suas conquistas na carreira e em como vieram de forma rápida desde o
começo.

“Ah cara, eu acho que foi uma explosão, eu acho que eu consegui coisas grandes assim muito
rápido, né. E aí depois eu tive que voltar e ver um pouco mais da realidade dura das coisa né?!
No meu primeiro ano como treinador principal fui melhor, fui eleito o melhor da competição X
[nome fictício] como técnico, no segundo ano como treinador eu fui campeão sul-americano
pelo Clube A. E ali eu tava no céu assim, tinha tudo… tudo esquematizado, tava em um lugar
que eu gostava de estar, com um excelente contrato, com tudo”.

3.3.2 Questionamentos sobre sua capacidade
Nesse tema o treinador comenta sobre sempre ser questionado a respeito de sua capacidade para
exercer sua função.
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”Ao mesmo tempo que eu sinto que se eu fosse mal naquele primeiro ano, facilmente me
rotulariam e já ia ficar para trás entender? O que eu sinto é assim, a tolerância é bem menor
assim, sabe? A facilidade de rotular um não êxito de um negro numa posição de liderança ela é
muito mais rápida do que um branco. Isso aí é uma coisa que eu tenho pra mim e reparo muito
nisso, sabe? O negro quando ele tem esse papel, você até consegue chegar, mas assim, você
tem que provar mesmo, tem que fazer um trabalho de excelencia o tempo inteiro, se não a
coisa cai no descrédito“. (José)

E também acredita que quando o negro ocupa uma posição de liderança existe uma constante
vigilância sobre suas ações e sua qualidade de trabalho. Na visão do entrevistado isso não é explícito
e está relacionado à uma falsa ideia de que pessoas negras não são capazes de exercer funções com
exigência de habilidades intelectuais.

“Existe para todo lado, então assim, a exigência eu creio que, por exemplo, quando eu tenho
que falar sobre o meu trabalho, o falar sobre o que eu penso, eu tenho que ser um cara muito
mais profundo do que eu falo do que uma pessoa branca, eu tenho que ter um argumento
muito mais forte, mais profundo daquilo que eu falo do que uma pessoa branca. Isso é uma
coisa que você não vai conseguir mensurar, porque é velado, você olha no olho das pessoas e
você repara, as pessoas se rendem a sua capacidade ou competência quando você consegue,
você tem que ser mais profundo, tem que realmente contextualizar e mostrar que aquilo que
você está falando, você tem domínio sobre aquele tema. Pelo menos nisso aí eu reparo.”
(José)
“ Porque no que diz respeito a atletas aí entra nossos atributos físicos que são teoricamente
superiores, questão de força, potência e tals. Agora, mas no que diz respeito à parte intelectual,
de conhecimento e etc, nós somos questionados.” (José)

3.3.3 Responsabilidade de negros exercendo funções de liderança
O entrevistado comenta sobre suas próprias ações para melhorar o espaço que está inserido, pois
reconhece que as oportunidades para outros chegarem nesses lugares são poucas:

“Ah, a minha comissão técnica é a mais negra da Competição X [nome fictício] [risos]. Porque
não por uma coisa forçada, mas eu vejo sabe aquela questão de “beleza, vem pra cá e se
aprimora como os outros podem fazer”, eu tenho, não é preconceito, mas eu costumo abrir sim
oportunidades para que eles possam vivenciar isso e se desenvolver dentro disso né.”

3.3.4 Barreiras
Nesse sub-tema o treinador destaca as barreiras observadas para atingir seus objetivos profissionais,
além do maior esforço despendido para alcançar objetivos semelhantes aos alcançados por pessoas
brancas.

“o fato de ser negro não é que você não vai correr a mesma corrida, você vai correr a mesma
corrida, só que você lança atras, você sai atras. É como se a gente fosse fazer uma corrida de
100 metros, onde a largada do negro fosse mais 100 metros atras. Então assim, o negro tem
sempre que provar que pode estar la, na minha cabeça nunca é dado a oportunidade, você tem
que provar antes da oportunidade chegar.” (José)

3.4 Cultura do resultado
O entrevistado fala sobre como a exigência de bons resultados em curto espaço de tempo é comum ao
se avaliar a qualidade de treinadores, e em como isso afeta treinadores negros de uma forma mais
expressiva, pois a facilidade das pessoas com o julgamento vem de uma forma mais agressiva no
esporte, rotulando treinadores facilmente a partir de suas vitórias ou derrotas.

“Os negros aqui não são formados, eles nao tem oportunidade de formação, de ficar ali 3 ou 4
anos e depois virar técnico, e etc. Eu acho que é muito pela cultura do resultado e também por

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4



essa questão da falta de oportunidade mesmo né. Essa falta de oportunidade, o cara poder
estar nesse meio sem provar nada, se desenvolvendo apenas. O negro geralmete quando
entra, ele já tem que entrar e provar, se nao ja sai.” (José)

4. CONCLUSÕES:
Os resultados deste estudo apontam que o treinador participante observa barreiras importantes para
pessoas negras que queiram exercer função semelhante à dele, baseado nas experiências de sua
trajetória pessoal, e no que observa em seu contexto de trabalho. As principais barreiras estão
relacionadas à desiguladade de oportunidades, que faz com que pessoas negras tenham que se
esforçar mais para atingir funções mais valorizadas socialmente, à baixa tolerâncias aos erros de
treinadores negros, que trabalham sob nível de estresse aumentado devido a isso, e ao constante
questionamento sobre a capacidade dessas pessoas exercerem suas funções, que faz com que
tenham que justificar suas decisões com muito mais profundidade do que pessoas de cor de pele
diferente. Este estudo contribui com a proposição de ações para a redução dos efeitos do racismo na
ascenção de treinadores negros a função de líderes de equipes de basquetebol profissional no Brasil.
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