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Um pequeno tópico conceitual 

 

Tendo como referência os Estudos Culturais e de Gênero pós-estruturalistas, esse 

trabalho procura investigar representações de masculinidades em estádios de futebol. Para 

auxiliar-me nas investigações, utilizo o conceito de gênero, entendendo esse como “a forma 

como (...) características [sexuais] são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz ou se 

pensa (...) que vai constituir, efetivamente, o que é feminino ou masculino em uma dada 

sociedade e em um dado momento histórico” (LOURO, 2004, p. 21).  

Nessa perspectiva, gênero é irredutível a qualquer aspecto essencial biológico, cultural 

ou outro. “A ótica está dirigida para um processo, para uma construção, e não para algo que 

exista a priori” (LOURO, 2004, p.23). Se os gêneros são construções culturais que não 

podem ser reduzidas a nenhuma característica inata, torna-se interessante observar como um 

homem aprende sobre o que significa ser um “homem de verdade” ou como exercer 

“corretamente” sua masculinidade em diferentes culturas. 

Existe uma narrativa convencional sobre como as masculinidades são construídas. 
Nessa narrativa, toda cultura tem uma definição da conduta e dos sentimentos 
apropriados para os homens. Os rapazes são pressionados a agir e a sentir dessa 
forma e a se distanciar do comportamento das mulheres, das garotas e das 
feminilidades, compreendidas como o oposto. A pressão em favor da conformidade 
vem das famílias, das escolas, dos grupos de colegas, da mídia e, finalmente, dos 
empregadores (CONNEL, 1995, p. 189-190). 

Entendo que os espaços que exercem “pressão em favor da conformidade” são muito 

mais amplos que os citados por Connel, como os estádios de futebol. Mais do que me 

preocupar em listar as diferentes instâncias envolvidas com a construção ou educação de uma 

(ou mais) masculinidade(s), interessa-me discutir de que forma elas funcionam, que conteúdos 

são escolhidos e quais estratégias didáticas são empregadas no contexto dos estádios de 

futebol. 

Dagmar Meyer (2003) aponta para quatro implicações importantes ao se utilizar o 

conceito de gênero na perspectiva pós-estruturalista. A primeira delas é entender que nos 

tornamos “sujeitos generificados” através de diferentes práticas ao longo de nossas vidas em 



um processo não linear ou evolutivo. A segunda aponta para o fato de que as formas de viver 

masculinidades e feminilidades não podem ser entendidas fora de tempos e lugares 

específicos. O conceito ganha potência quando se pensa sua articulação com outros 

marcadores sociais, tais como sexualidade, classe, geração, nacionalidade, raça etnia, time de 

futebol... A terceira implicação aponta para as relações entre os “sujeitos de gênero”, 

considerando que as construções de masculinidades estão implicadas com as produções de 

feminilidades. A última implicação aponta  

(...) que as instituições sociais, os símbolos, as normas, os conhecimentos, as leis, as 
doutrinas e as políticas de uma sociedade são constituídas e atravessadas por 
representações e pressupostos de feminino e de masculino ao mesmo tempo em que 
estão centralmente implicadas com sua produção, manutenção ou ressignificação (p. 
18). 

Investigar masculinidades em contextos culturais específicos se constitui em uma 

tentativa de demonstrar a não existência de um único tipo de masculinidade. Entendo o 

estádio de futebol como um contexto cultural específico, como um local que institucionaliza 

práticas, ensina, produz e representa masculinidades. Diferentes representações circulam em 

um mesmo contexto cultural. Essas diferenças não devem ser percebidas apenas como uma 

pluralidade de possibilidades, pois as representações estão intimamente ligadas a relações de 

poder que hierarquizam e classificam grupos e sujeitos. Por representação entendo  

(...) as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais os 
significados são produzidos, posicionando-nos como sujeito. É por meio dos 
significados produzidos pelas representações que damos sentido à nossa experiência 
e àquilo que somos. Compreendida como um processo cultural, estabelece 
identidades individuais e coletivas (WOODWARD, 2004, p. 17). 

 

Uma proposta de olhar 

 

Para esse trabalho, o contexto cultural específico a ser investigado são os estádios de 

futebol em Porto Alegre, do Sport Club Internacional (Beira-Rio) e do Grêmio Foot-Ball 

Porto-Alegrense (Olímpico). A escolha por observar os dois estádios se dá por entender que 

uma das principais formas de hierarquização das masculinidades se dá na representação da 

torcida rival. Para tentar visualizar quais representações de masculinidades circulam nos 

estádios de futebol e ver como essas são hierarquizadas, ensaio algumas perguntas: Que 

representações de masculinidades aparecem nos estádios de futebol? Como são marcadas as 

hierarquias entre diferentes representações? De que forma os torcedores são convocados a 

participarem dos jogos? Aparecem resistências em relação a um modelo de masculinidade 

hegemônico? Onde e como isso pode ser observado? 



Observei as torcidas de Internacional e Grêmio em diferentes lugares dos estádios. 

Além disso, separei as edições de quatro jornais de Porto Alegre1 nos dias de jogos e 

posteriores para visualizar a construção de narrativas sobre as partidas. Realizei observações 

participantes, em quatro jogos do Internacional e quatro jogos do Grêmio durante o 

Campeonato Gaúcho de 2008. As observações me permitiram construir oito diários de campo 

que, além das descrições, contaram com algumas impressões e também breves reflexões. 

 

Futebol: espaço privilegiado para o sujeito masculino nacional 

 

Na construção da identidade brasileira, o futebol aparece como um importante 

marcador social, ele “desempenha um importante papel, como princípio aglutinador do ‘povo 

brasileiro’ na sua constituição como nação” (GASTALDO, 2006, p. 92). O futebol é uma 

instância de inteligibilidade na configuração do sujeito nacional e entendo que essa potência 

de inteligibilidade aumenta se pensarmos no sujeito masculino nacional. 

Entender o futebol como uma “das principais manifestações culturais brasileiras, 

constantemente atualizada e ressignificada pelos seus atores” (DAOLIO, 2005, p. 6), significa 

pensar que ele não possui significados últimos que interfeririam na construção identitária 

nacional, mas que também é ressignificado por essa. Ele atravessa a construção da identidade 

brasileira e é uma forma de expressão dessa mesma identidade: “o futebol brasileiro pode (...) 

dizer algo sobre nós mesmos. Somos, portanto, o País do nosso futebol, dos nossos clubes, 

torcedores, dirigentes, jogadores e assim por diante” (DAMO, 2002, p. 152). 

O futebol é um fenômeno muito mais significativo que um jogo de noventa minutos 

cercados por quatro linhas. Ele é um artefato cultural que ensina comportamentos, valores, 

modos de ser e estar no mundo. Esses comportamentos são representados e experimentados 

de forma diversa em função do contexto em que estiverem sendo vividos. Falar do futebol 

brasileiro, ou de futebol brasileiro, é falar de uma forma específica de futebol, é falar de um 

específico jeito de entender futebol e de representá-lo. 

Arlei Damo radicaliza a importância do futebol na construção das identidades dos 

meninos no Brasil 

o futebol cumpre a mesma função significante do vestuário, especialmente para os 
brasileiros do gênero masculino. (...) Em um país que a rua é um espaço privilegiado 

                                                 
1 Os jornais selecionados foram: Correio do Povo, Diário Gaúcho, O Sul, Zero Hora, nos dias dos jogos do 
Sport Club Internacional versus Veranópolis (24 e 25 de janeiro), Brasil de Pelotas (08, 09 e 10 de março), São 
José (15, 16 e 17 de março) e Internacional de Santa Maria (26 e 27 de março) e dos jogos do Grêmio Foot-Ball 
Porto-Alegrense versus Novo Hamburgo (09, 10 e 11 de fevereiro), Esportivo (21 e 22 de fevereiro), Ulbra (01, 
02 e 03 de março) e Sapucaiense (20 e 21 de março). 



na socialização dos meninos e que o futebol é uma das brincadeiras preferidas, 
desdenhá-lo equivale a andar nu. (2002, p. 11). 

No caso do futebol brasileiro a forma mais comum de participação nesse evento 

esportivo é através da torcida por um time x ou y. O sujeito se vincula ao time por aquilo que 

Arlei Damo chama de clubismo, um “sistema complexo caracterizado pela adesão afetiva dos 

torcedores aos clubes de futebol, tendo como desdobramento a constituição de comunidades 

de sentimento” (2006, p. 41). Segundo esse autor, é essa comunidade de sentimento que 

ensina uma percepção estética do jogo de futebol, que, conforme ele afirma, é caracterizada 

pelo engajamento. O futebol é diferente de outros espetáculos como o cinema ou o teatro, pois 

no estádio o objetivo não é a fruição do jogo, mas torcer por seu time (DAMO, 2006). 

As torcidas, em seu processo de produção identitária, criam um personagem 

antagônico, o seu diferente. “A identidade é relacional. A identidade depende, para existir, de 

algo fora dela: de outra identidade, de uma identidade que ela não é, que difere da identidade, 

mas que fornece condições para que ela exista” (WOODWARD, 2004, p. 9). Entendo que a 

diferença e a identidade são produzidas dentro de um mesmo processo cultural. Nesse 

processo de construção de identidade e diferença, as torcidas criam sua negação na figura do 

torcedor adversário. Essa figura possui algumas particularidades interessantes, uma vez que 

esses torcedores compartilham inúmeros códigos. 

Entendo o futebol como um espaço produtor de significados culturais, ele “tem seus 

próprios dilemas. (...) Existem, portanto, questões suscitadas por ele e que só a ele interessa, 

permanecendo restritas ao contexto do qual são tributárias” (DAMO, 2002, p. 152). É 

pensando o futebol como produtor de significados que pretendo investigar os modos de 

masculinidades que circulam nos estádios. 

 

Dupla Gre-Nal: uma relação específica 

 

O time de futebol em Porto Alegre é um marcador identitário que define os sujeitos, 

traz inteligibilidade. Ser colorado ou ser gremista garante muitos significados. Utilizar a 

camiseta de um dos dois times faz com que os sujeitos (especialmente os sujeitos masculinos) 

ganhem um nome definitivo: gremista ou colorado. 

No futebol, as disputas se dão entre times, suas respectivas torcidas e outros elementos 

constituintes do jogo. De forma mais geral poderíamos dizer que os confrontos se dão entre 

dois clubes. As rivalidades aumentam, quando os clubes são mais próximos, como no caso de 

Grêmio e Internacional, que dividem uma história comum e a mesma cidade. É nessa 



semelhança que surgem as condições para forjar/produzir o opositor ou a oposição. Nenhum 

clube de futebol é mais próximo do Internacional que o Grêmio e vice-versa. Ao mesmo 

tempo, nenhum clube é tão rival de um quanto o outro.  

Ora, se a identidade diz respeito às diferenças, então há que se preocupar justamente 
com aqueles que são mais parecidos conosco e que mais ameaçam trazer confusão 
para a definição de nossa identidade. Portanto, é necessário afirmar a diferença 
contra o que é mais próximo, e que, portanto, mais nos ameaça (SEFFNER, 2004, p. 
99). 

“O ‘ser gremista’, tomado isoladamente, pouco tem a dizer (...) dizer-se gremista é (...) 

dizer-se anticolorado” (DAMO, 2002, p. 54). Nessa relação o rival, como principal 

adversário, acaba sendo a principal alteridade construída “A paixão pelo Grêmio implica 

também na aversão ao Internacional” (Ibidem). A construção da identidade masculina de uma 

torcida acontece com a produção de uma outra masculinidade, a da torcida adversária. Essa 

representação carrega as marcas do que a torcida a qual se pertence não é. Caracterizar 

negativamente a masculinidade do torcedor rival é ao mesmo tempo a possibilidade de 

afirmar positivamente a masculinidade da torcida a qual se engaja. 

Existem várias instâncias, onde os sentimentos de pertencimento a um time podem ser 

demonstrados, mas algumas das possibilidades das torcidas parecem aumentar dentro dos 

estádios. Nos estádios se utilizam vocabulários específicos, como os confrontos verbais entre 

torcedores. Mesmo sem ter observado nenhum confronto entre Internacional e Grêmio, os 

cânticos proferidos coletivamente com adjetivos depreciativos sempre referiam-se um ao 

outro. A torcida do Internacional falava mal da torcida do Grêmio no Beira-Rio e o oposto era 

visível e audível no Olímpico. Espera-se que essa troca verbal não ocorra da mesma forma em 

outros locais. “Fora dos estádios (...) onde os sentimentos de pertencimento clubístico são 

mais frágeis, [os xingamentos entre torcidas] geram constrangimento” (DAMO, 2002, p. 83). 

Além de torcedor de futebol, os sujeitos que freqüentam os estádios também têm um gênero, 

uma raça/etnia, uma geração, uma idade, uma sexualidade..., mas dentro dos estádios de 

futebol, o marcador social torcedor é o mais significativo na representação do sujeito, o que 

nem sempre ocorre da mesma forma fora dele. 

 

Representações de masculinidades nas torcidas de futebol 

 

O futebol quase sempre é tratado nos jornais na projeção de um confronto. Pela lógica 

esportiva, os jogos começam em uma condição de igualdade dos adversários que ao final dos 

enfrentamentos seriam divididos em duas categorias distintas: vencedores e vencidos. Porém, 

os clubes envolvidos nos confrontos quase sempre possuem desigualdades anteriores as 



partidas. As principais seriam: tradição, torcida e capacidade econômica. A junção desses 

fatores faz com que alguns clubes sejam “maiores” que outros. Aos clubes grandes cabe a 

tarefa de vencer sempre. Diferentes comentaristas dos jornais observados apontam para a 

necessidade de Grêmio e Internacional valerem-se do “peso” de suas camisetas para vencerem 

os adversários em seus estádios. 

Nos comentários antes dos jogos, diferentes atrações são anunciadas. Estréia de um 

jogador, técnico, vingança, chance de reabilitação e até mesmo a estréia da namorada de um 

atleta na tribuna de honra do estádio foram ilustradas como atrativos das partidas. No primeiro 

jogo do Internacional no Beira-Rio em 2008, o clube produziu um anúncio que convocava os 

torcedores para o início da “luta” pelo Campeonato Gaúcho, apontando que quando time e 

torcida uniam-se o clube era praticamente invencível. Duas matérias de Zero Hora 

apresentam atletas sendo enaltecidos por seus treinadores em função de sua virilidade. Em 

uma delas o treinador destaca que o jogador evoluiu como zagueiro, pois antes era muito 

“meigo” para a função.  

Além de inscrevem-se nos grupos de torcedores, os sujeitos são chamados a participar 

ativamente dos jogos. Em outro anúncio do Internacional, o clube isentava uma modalidade 

de sócios do pagamento de ingresso e a contrapartida esperada era que o torcedor levasse seu 

grito para o estádio. Por ser um esporte de difícil previsão de resultados, o torcedor acaba 

sendo convocado, e se convoca, a colaborar com as vitórias de seu time. A torcida do Grêmio 

canta que passam os anos e os jogadores, mas ela continua apoiando e segue o clube a toda a 

parte. O torcedor está bastante convencido de que sua participação no estádio é definidora dos 

resultados. O torcedor que se esforça, que incentiva o time, que vaia o adversário, obedece a 

uma série de convocações de auxílio e devoção ao time. Os jogadores também parecem 

possuir um bom domínio do que se espera de suas falas antes dos jogos. Tanto o rodado 

jogador Roger, do Grêmio, quando o garoto Tales, do Internacional, destacam a ansiedade 

antes de suas estréias e prometem esforço e entrega. 

Além de luta, esforço, entrega e virilidade, outros valores de masculinidades são 

expostos nos cânticos proferidos pelas torcidas. Esses cânticos geralmente têm seu início nas 

torcidas Popular do Internacional e Geral do Grêmio. Ambas as torcidas cantam a 

possibilidade de vitória em um eventual confronto físico, além de referirem-se a torcida 

adversária como inferior, associando essa inferioridade a comportamentos sexuais bastante 

específicos, todos não heterossexuais. 

A violência pode ser entendida como uma característica importante e desejável em 

alguns modelos de masculinidades. Termos associados com desempenhos guerreiros e 



violentos valoram positivamente diferentes categorias masculinas. Até mesmo em um 

vocabulário empresarial, termos como competitividade e agressividade parecem elogiar 

comportamentos profissionais. Assim como a sexualidade, a violência pode servir para 

hierarquizar os sujeitos: homens com “bons” desempenhos agressivos poderão ser entendidos 

como mais homens que outros, ou como “homens de verdade”. 

No caso dos xingamentos proferidos pela torcida do Grêmio, além da sexualidade, 

também aparece um marcador étnico na representação negativa do torcedor rival. 

Historicamente o Internacional é representado como mais popular e alguns dados históricos 

corroboram nessa produção, como a admissão de atletas negros antes do rival. É interessante 

pensar que para além dos xingamentos nos estádios, esses grupos também sofrem um índice 

maior de violência em outras esferas de suas vidas. Ainda que a associação entre violência e 

masculinidade seja recorrente, parece pouco produtivo tomar o marcador de gênero sem 

articulá-lo a outros como sexualidade, raça/etnia e classe social. 

Os homens gays se tornam alvos sistemáticos do preconceito e da violência. 
Homens efeminados e débeis são constantemente humilhados. Os homens negros, 
nos Estados Unidos (como na África do Sul) sofrem, massivamente, de níveis mais 
altos de violência letal do que os homens brancos (CONNEL, 1995, p. 197). 

Além dos xingamentos que utilizam a sexualidade como base, as torcidas também 

apresentam em seus cânticos letras bastante associadas ao amor romântico, historicamente 

mais associado ao feminino, que não teriam relação direta com essa masculinidade viril e 

guerreira, encontrada nos estádios de futebol. O amor pelo clube não pode ter fim. Alguns 

cânticos fazem “a vinculação do amor-paixão-sacrifício (...) associado a idéia de que o amor 

verdadeiro jamais acaba” (FELIPE, 2007, p. 33). O amor de um gremista ou de um colorado 

também jamais será entendido ou “executado” pelo outro torcedor. “A vivência amorosa é de 

tal ordem que o sujeito tem a pretensa ilusão de que nunca ninguém foi ou será capaz de sentir 

o amor com tamanha intensidade, força e dedicação” (FELIPE, 2007, p. 38). 

 Nos jogos selecionados para a observação, Grêmio e Internacional saíram vitoriosos 

em todos. Os jornais dos dias posteriores as partidas exaltaram o clima festivo da vitória, a 

comemoração dos torcedores e as atrações dos estádios, como um grande público ou uma 

grande presença feminina. Essas matérias geralmente são ilustradas e algumas imagens são 

bastante interessantes. Muitas delas mostram calorosos abraços entre dois ou mais jogadores 

na comemoração de um gol da equipe, além de atletas mandando beijos para a torcida. 

 

 Breves considerações 

 



Em nenhum momento entendo que o futebol ou as torcidas de futebol produzam um 

único modelo de masculinidade e que esse modelo é vivido por todos os atores da mesma 

forma. Dizer, porém, que diferentes masculinidades são produzidas no terreno cultural (nesse 

caso específico, no estádio de futebol), não implica ignorar que essas produções possuem 

desigualdades importantes de legitimidade, e algumas dessas masculinidades serão 

construídas como mais ‘propensas’ a sofrerem violência que outras 

(...) não é suficiente afirmar que os sujeitos humanos são construídos, pois a 
construção do humano é uma operação diferencial que produz o mais e o menos 
“humano”, o inumano, o humanamente impensável. Esses locais excluídos vêm a 
limitar o “humano” com seu exterior constitutivo, e a assombrar aquelas fronteiras 
com a persistente possibilidade de sua perturbação e rearticulação (BUTLER, 2001, 
p. 161). 

 Na construção do mais “humano” modelo masculino de torcedor, determinadas ações 

são esperadas como uma espécie comprovação dessa “humanidade”; uma delas é a relação 

homofóbica que os “homens de verdade” (heterossexuais e torcedores do mesmo time) têm 

com os homossexuais (torcedores do time adversário), “a homofobia expressa-se pelo 

desprezo, pelo afastamento, pela imposição do ridículo” (LOURO, 2001, p.29). 

É interessante notar que em nenhum dos jornais observados os cânticos com explícitas 

representações homofóbicas foram registrados como violência. Atitudes viris de jogadores 

foram bastante exaltadas, além do esforço, da luta e da entrega. Os torcedores foram 

convocados para as diferentes atrações das partidas e para gritarem e “lutarem” juntos aos 

seus clubes. 

Penso ser produtivo para a análise observar que nesse contexto tão propício ao 

confronto, onde as identidades dos torcedores são construídas incitando uma relação de 

enfrentamento com o rival, masculinidades tradicionais são reforçadas com modelos 

guerreiros e heterossexuais gozando de maior legitimidade.  

Ao mesmo tempo, é possível encontrar algumas resistências a esse modelo. Alguns 

afetos são, aí, permitidas. “É pelo futebol que o homem chora, sem nenhuma vergonha, pelas 

conquistas e derrotas do time” (MORATO, 2005, p. 75). O futebol aproxima o sujeito de 

demonstrações de carinho com outros homens o que, em nossa sociedade homofóbica, pode 

ser visto como subversivo. O amor romântico tão recusado aos homens e posto como 

condição de feminilidade, aparece legitimado no espaço do torcedor de futebol. 
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