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RESUMO: 

 

O presente trabalho tem por objetivo versar sobre a presença feminina e as relações de gênero 

nas torcidas cariocas, tratando, para isso, de temas pertinentes à essa inserção, como assédio, 

machismo, violência de gênero e outros temas correlatos. Serão analisadas entrevistas, 

reportagens e fontes legislativas que contribuam para alcançar os objetivos propostos. Ao 

longo do trabalho será feita uma imersão histórica no mundo do futebol feminino, sobretudo 

durante o período de sua proibição (1941-1979), visando entender como essa proibição afetou 

e afeta as torcedoras. As análises feitas levaram em conta tanto as torcedoras organizadas 

como as não organizadas pertencentes aos quatro grandes times do futebol carioca: Botafogo, 

Flamengo, Fluminense e Vasco.  

 

Palavras-chave: Futebol, torcedoras, gênero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT: 

 

The present paper aims to discuss the female presence and gender relations in Rio supporters, 

addressing, for this, themes relevant to this insertion, such as harassment, machismo, gender 

violence and other related issues. Interviews, reports and legislative sources that contribute to 

achieving the proposed objectives will be analyzed. Throughout the paper, a historic 

immersion in the world of women's football will be made, especially during the period of its 

prohibition (1941-1979), aiming to understand how this prohibition affected and affects the 

fans. The analyzes made took into account both the organized and non-organized fans 

belonging to the four great teams of Rio de Janeiro football: Botafogo, Flamengo, Fluminense 

and Vasco. 

 

Keywords: Soccer, supporters, gender. 
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PRÉ-JOGO - A TORCIDA SE REÚNE NO BAR: 

UMA INTRODUÇÃO 

 

Estudar as torcedoras de futebol no Rio de Janeiro é um projeto desafiador, sobretudo 

porque estudar o torcer, de forma geral, envolve paixões e pertencimentos, e desperta os mais 

variados sentimentos. Enquanto mulher, apaixonada por futebol e torcedora, foi necessário ao 

longo do trabalho uma tentativa constante de distanciamento, ao mesmo tempo em que 

buscava não parecer fria ou robótica, realizando análises que fugissem à realidade em nome 

de uma imparcialidade inalcançável. Para um trabalho o mais fidedigno e profissional 

possível, o aporte teórico que fundamentou essa pesquisa funcionou como pedra angular para 

a realização e construção dessa dissertação. 

Trabalhar com a História do Tempo presente é um caminho que requer um 

desbravamento constante. Toda a história é incompleta e tem lacunas que podem e precisam 

ser preenchidas por outros trabalhos e outras pesquisas. A História do Tempo presente bebe 

desta incompletude, à medida que, em alguns casos, no período de escrita deste trabalho 

novos fatos foram surgindo e novas possibilidades de pesquisas e interpretações foram sendo 

abertas.  

François Hartog
1
 trabalha com a idéia de que o Regime Moderno de Historicidade, 

determinado por uma maior valorização dada ao futuro e, consequentemente, à história como 

progresso, teria sido superada na segunda metade do século XX e substituída por um novo 

regime de historicidade, que ele nomeou Presentismo. Esse novo regime seria caracterizado 

pelo rompimento do homem com uma percepção de futuro. Em função das catástrofes 

recentes, como as grandes guerras, a humanidade começou a ter dificuldade a enxergar no 

futuro alguma forma de progresso e acabou por ficar presa em um eterno presente. O 

renascimento da importância dada ao testemunho e, consequentemente, a História Oral é um 

dos frutos desse novo regime de historicidade, assim como o é a História do Tempo Presente. 

Nesse sentido, Henry Rousso
2
, argumenta que o historiador do tempo presente enfrenta, assim 

como os historiadores de todo e qualquer tempo, a difícil missão de se distanciar do tempo e 

do objeto ao qual se dedica, porém, para o historiador do tempo presente, essa tarefa é ainda 

mais árdua, pois o tempo sobre o qual se debruça e o tempo no qual vive são os mesmos. Para 

estes, é ainda mais difícil estar longe. O autor ainda argumenta que estudar o tempo presente 

                                                             

1  HARTOG, François. Crer em História. Belo Horizonte: Autêntica, 2017. 
2  ROUSSO, Henry. A última catástrofe. Rio de Janeiro: EdFGV, 2017. 
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não é desconsiderar a historicidade do momento. A cada vez maior fragmentação do 

contemporâneo em períodos menores concede a esse presente espessura suficiente para que o 

pesquisador se debruce e trabalhe sobre ele sem se tornar superficial.  

O novo paradigma que se seguiu à mudança do Regime de Historicidade trouxe ainda 

outras transformações para a historiografia e novas formas de perceber e estudar os objetos e 

sujeitos da história. A História Oral, revalorizada a partir de um novo entendimento do 

testemunho como fonte forneceu às pesquisas historiográficas novos olhares e perspectivas de 

diálogos e tratamento com os sujeitos, sobretudo com aqueles que não estavam no centro das 

pesquisas, como as mulheres.  

Para alguns autores, como Silvia Salvatici
3
 a História Oral e a História das Mulheres 

por algum tempo caminharam juntas, visto que ambas tiveram sua origem marcada tanto 

pelos movimentos sociais que pululavam nas décadas de 1960 e 1970, como uma das ondas 

do movimento feminista
4
, quanto pela ideia, já superada, de “dar voz” aqueles que não a 

possuíam, ou seja, olhar para as minorias que não eram o centro das pesquisas, como já 

mencionado. Segundo Salvatici, 

 

(...) o interesse pelas mulheres e o uso de fontes orais ampliaram 

positivamente o cenário da pesquisa histórica e nele introduziram novos 

tópicos de investigação, tais como a vida diária, as atividades domésticas e a 
esfera privada de mulheres comuns. O objetivo político do movimento 

feminista era dar valor a essas áreas específicas de experiência feminina, e a 

história oral forneceu assunções teóricas e soluções metodológicas para 
caminhar nessa direção.

5
  

 

 

A autora salienta que, com o passar do tempo, os dois âmbitos de estudo acabaram 

seguindo caminhos que se afastaram, contudo, ambos deixaram contribuições recíprocas um 

para o outro.  

                                                             

3  SALVATICI, Silvia. Memórias de Gênero: reflexões sobre a história oral de mulheres. Revista História Oral. 

V.8, n.1. jan-jun. 2005. 
4  Os movimentos feministas são comumente divididos em ondas, referindo-se aos momentos de maior expressão 

do movimento. A primeira onda ocorreu ainda no século XIX, e as grandes lutas referiam-se a direitos civis, 

como o voto. A segunda onda aconteceu nas décadas de 1960-1970 e tinha como uma de suas pautas principais 

uma maior inserção nos meios públicos e uma maior liberdade sexual. Acredita-se que a terceira onda tenha se 

iniciado nos anos 2000 e diga respeito ao contexto atual do movimento feminista. Algumas autoras ainda 

consideram essa divisão por ondas eurocêntrica, pois não leva em consideração o contexto americano, por 

exemplo, onde os movimentos feministas se deram em momentos e velocidades distintas. Para melhor 

compreensão do debate sobre as ondas do movimento feminista ver: BITTENCOURT, Naiara Andreolli. 
Movimentos feministas. Revista InSURgência. Brasília, jan-jun 2015. 
5  Op.cit, p. 31. 
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Nesse sentido, a História das Mulheres nasceu buscando narrar a participação desses 

sujeitos que eram silenciados nas pesquisas historiográficas. Segundo Michele Perrot
6
, ao 

longo do tempo a História das Mulheres mudou. Inicialmente o interesse de pesquisa volta-se 

para o âmbito privado, uma história do corpo e dos papéis desempenhados na vida doméstica. 

Posteriormente, esse interesse passou a ser sobre a atuação das mulheres na vida pública, no 

espaço da cidade, do trabalho, da guerra. Partiu da história das mulheres vítimas para uma 

história das mulheres ativas, nas múltiplas interações que provocam mudanças. Essa mudança 

de interesse contribuiu para uma maior força da nova modalidade histórica, fazendo com que 

a História das Mulheres ganhasse espaço e importância, culminando no surgimento de 

diversos congressos e grupos de estudo sobre as mulheres ao redor do mundo
7
. 

Dessa forma, fica demonstrada a importância do diálogo entre os movimentos 

feministas e a produção historiográfica sobre as mulheres. É a partir das lutas políticas que se 

percebem as pautas a serem buscadas e a melhor maneira possível de se lutar contra a 

invisibilidade e a dificuldade de produção sobre as mulheres.  

Um exemplo de situação entendida e solucionada a partir desse diálogo foi a ideia de 

universalidade feminina. Segundo Soihet e Pedro
8
, os historiadores sociais supunham a 

categoria mulher como homogênea e una. Uma vertente feminina do sujeito universal 

estabelecido pelo positivismo – o homem branco –. Essa leitura, segundo as autoras, 

contribuiu para um discurso de “identidade coletiva” que favoreceu o movimento das 

mulheres na década de 1970, porém já no final desta década, tensões se instauraram, tanto no 

interior da disciplina histórica quanto no interior do movimento feminista. Essas tensões 

questionavam, sobretudo, a viabilidade da categoria universal “mulheres” e buscavam 

introduzir a diferença no seio das pesquisas e do movimento como uma questão de análise. 

Segundo Soihet e Pedro:  

 

                                                             

6 PERROT, Michelle. Minha história das mulheres. São Paulo: Contexto, 2017. 
7 Segundo Soihet e Pedro: “Como resultado dessa pressão, criaram-se nas universidades francesas, a partir de 

1973, cursos, colóquios e grupos de reflexão, surgindo um boletim de expressão focalizando o novo objeto: 

Penélope. Cahiers pour l‟histoire des femmes. Multiplicaram-se as pesquisas, tornando-se a história das 

mulheres, dessa forma, um campo relativamente reconhecido no âmbito institucional. Na Inglaterra, reuniram-se 

as historiadoras das mulheres em torno da History Workshop, e nos Estados Unidos desenvolveram-se os 

Women‟s Studies, surgindo as revistas Signs e Feminist Studies. Também no Brasil, esses estudos se 

apresentaram ainda na década de 1970. Assim, em julho de 1975, o jornal alternativo Opinião noticiava o 

elevado número de pesquisas sobre as mulheres brasileiras apresentadas na XXVII Reunião da SBPC, realizada 

em Belo Horizonte. O mesmo jornal informa a apresentação de dez comunicações de pesquisa, dois simpósios, 

uma conferência e duas reuniões extras, surgidas da necessidade de se discutir mais o assunto. 
8  SOIHET, Rachel; PEDRO, Joana Maria. A emergência da pesquisa da História das Mulheres e das Relações 

de gênero. Revista Brasileira de História. São Paulo. Vol 27. nº54. 2007. 
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Inúmeras foram as contradições que se manifestaram, demonstrando a 

impossibilidade de se pensar uma identidade comum. A fragmentação de 

uma ideia universal de “mulheres” por classe, raça, etnia, geração e 
sexualidade associava-se a diferenças políticas sérias no seio do movimento 

feminista. Assim, de uma postura inicial em que se acreditava na possível 

identidade única entre as mulheres, passou-se a outra, em que se firmou a 

certeza na existência de múltiplas identidades.
9
  

 

 

A partir da tentativa de lidar com as diferenças dentro da própria categoria de 

mulheres, um novo termo começa a ser usado pelas cientistas sociais e pesquisadoras 

feministas, o gênero. Segundo Joan Scott
10

 em seu uso inicial, as feministas se apropriavam 

do termo para insistir nas distinções sociais do sexo, buscando rejeitar o determinismo 

biológico implícito no uso de termos como “diferença sexual”. A autora ainda afirma que, por 

outro lado, uma parcela das pesquisadoras feministas estavam mais preocupadas com a grande 

produção de estudos feministas centrados somente nas mulheres, isoladas de um contexto 

social ou de qualquer relação, buscavam utilizar o termo gênero enfatizando seu caráter 

relacional no vocabulário analítico. Para esse grupo, as mulheres e os homens eram definidos 

em termos recíprocos e não poderia haver uma compreensão completa de nenhum dos dois 

sem que se pensasse o outro. Toda a análise deveria ser feita de maneira relacional.  

Ainda segundo Scott, as historiadoras buscavam utilizar a categoria gênero em seus 

escritos, sobretudo, por dois motivos. Primeiramente porque o aumento no estudo da História 

das Mulheres exigia uma base teórica; e em segundo lugar porque havia uma grande 

defasagem entre a alta qualidade dos trabalhos sobre História das Mulheres e seu estatuto 

dentro da disciplina histórica, que permanecia marginal. 

A partir daí, de acordo com a autora, gênero começou a ser, indiscriminadamente, 

usado em substituição à palavra „mulheres‟, fazendo com que os estudos sobre as mulheres 

fossem substituídos por estudos de gênero. Ou ainda, o termo gênero se tornara uma maneira 

de indicar construções sociais, definindo, dessa forma, a criação inteiramente social das ideias 

sobre os papéis dos homens e das mulheres na sociedade. Segundo esta definição, o gênero 

seria uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado. Foi só no final do século XX que 

começaram a surgir preocupações mais teóricas a respeito do gênero enquanto uma categoria 

de análise.  

                                                             

9  Idem, p. 7. 
10 SCOTT, Joan. Gênero: Uma categoria útil de análise histórica. Revista educação e realidae. Jul/dez. 1995 
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Em fins da década de 1980, Joan Scott estabelece a sua definição de gênero, que ficou 

não só conhecida mundialmente, como também influenciou e ainda influencia o trabalho de 

muitas historiadoras das mulheres e do gênero. Para Scott, a definição de gênero se subdivide 

em duas partes e várias subpartes que se inter-relacionam e dialogam: o gênero é um elemento 

constitutivo de relações sociais, baseado na diferença entre os sexos. Nesse sentido, implica 

em quatro elementos relacionados entre si: a necessidade de símbolos culturalmente 

disponíveis que evocam múltiplas representações; a existência de conceitos normativos que 

coloquem em evidência interpretações de sentidos; a emergência de uma nova pesquisa 

histórica que não tenha por base a noção fixa das divisões binárias do sexo ou do gênero e que 

leve em consideração a existência de questões políticas envolvidas nessas definições; e a 

consideração da existência de uma identidade subjetiva. 

Uma segunda definição de gênero formulada por Scott e que tem relação direta com as 

perspectivas deste trabalho, é a de que gênero “é uma forma primeira de significar as relações 

de poder. As mudanças nas relações sociais correspondem sempre à mudança nas relações de 

poder, mas a direção da mudança não segue necessariamente um sentido único”.
11

 

Diante disso, Teresita de Barbieri
12

, relaciona, assim como Scott, a produção 

historiográfica às práticas políticas. Segundo ela, já nos anos 1970 algumas militantes e 

pesquisadoras feministas lançaram a hipótese de que a subordinação que afeta a todas, ou 

quase todas, as mulheres é uma relação de poder, poder esse que não se encontra somente no 

Estado ou nas instituições, mas também nos múltiplos espaços sociais, muitas vezes 

travestidos de afeto. Com o advento dos estudos das mulheres e do gênero, essa relação de 

poder ganha uma nomenclatura e uma categoria analítica. Para essa autora, o gênero pode ser 

entendido como o sexo socialmente construído. Segundo ela: 

 

 

Os sistemas de gênero/sexo são os conjuntos de práticas, símbolos, 

representações, normas e valores sociais que as sociedades elaboram a partir 
da diferença sexual anatômica-fisiológica e que dão sentido a satisfação dos 

impulsos sexuais, a reprodução da espécie humana e, em geral, ao 

relacionamento entre as pessoas. Em termos Durkheimianos, são as tramas 
de relações sociais que determinam as relações humanas enquanto pessoas 

sexuadas.
13

  

 

                                                             

11 Op. Cit, p.86 
12 BARBIERI, Teresita de. Sobre la categoría género: una introdución teorico-metodológica. Revista Debates 
en Sociología. Nº18. 1993. 
13 Idem, p. 149/150. 
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De acordo com Barbieri, portanto, os sistemas de sexo/gênero são a melhor forma de 

compreender e explicar a subordinação feminina e a dominação masculina. O próprio corpo 

feminino é regulamentado e regulado a partir desse sistema, seja através da procriação, 

considerando este o papel fundamental da mulher na sociedade, da amamentação ou do 

trabalho. A função da mulher na sociedade é regulada para que seu papel fundamental não 

deixe de ser cumprido. Contudo, como um sistema que busca regular o corpo e algumas 

capacidades femininas, se admite a presença de relações instáveis e inseguras, passíveis de 

resistência por parte das mulheres. 

Um último conceito referente ao gênero importante de ser mencionado e que está 

diretamente ligado à definição de gênero enquanto relação de poder é o de “violência de 

gênero”, trazido ao debate por H. Saffioti
14

. Segundo a autora, é importante frisar que a 

violência de gênero não recai somente sobre mulheres, mas sobre crianças e adolescentes de 

ambos os sexos. Essa violência está relacionada ao poder patriarcal que incide sobre aqueles 

diretamente subordinados a figura patriarcal correspondente. 

Diante disso, essa violência de gênero pode ser praticada também por mulheres, sobre 

crianças ou outras pessoas diretamente subordinadas a ela. Aqui entram em foco as questões 

de raça, classe e etnia, que são definidoras das diferenças entre a categoria mulheres. Para 

Saffioti, 

 

Se o gênero é uma maneira primordial de significar as relações de poder, 

nem homens nem mulheres podem se situar fora deles. A mobilidade pelas 
distintas matrizes de gênero permite a ressignificação das relações e poder, o 

que constitui o objetivo prioritário das diferentes vertentes do feminismo.
15

  

 

O gênero é, portanto, uma maneira de entender as complexas relações sociais entre os 

sexos. Relações essas que estão impregnadas de diferenças sociais, econômicas, de raça, 

hierarquia e que são, em última instância, relações de poder. 

Nesse sentido, Gustavo Bandeira
16

 defende que o gênero deve ser entendido como uma 

construção social, plural e relacional, que acaba organizando o social e o cultural de uma 

sociedade. Em acordo com o argumento sobre a violência de gênero que afeta e acontece não 

só entre homens e mulheres, mas também no interior dos sexos, Bandeira cita o argumento de 

                                                             

14  SAFFIOTI, Heleieth I.B. Contribuições feministas para o estudo da violência de gênero. Cadernos Pagu. 

2001. 
15 Idem, p. 125. 
16 BANDEIRA, Gustavo Andrada. Uma História do Torcer no presente. Elitização, racismo e 

heterossexismo no currículo de masculinidade dos torcedores de futebol. Curitiba: Appris, 2019. 
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Dagmar Meyer, que sugere, em resumo, dois caminhos de análise para o entendimento do 

gênero como essa espécie de organizador da sociedade e da cultura, segundo a autora: 

 

O primeiro implica aceitar o desafio de desconstruir a oposição binária 

masculino/ feminino que, de forma simples e linear, posiciona o homem 

como dominador e a mulher como dominada. Isto porque essa oposição, 
dentre outras coisas, dificulta a visibilização e a compreensão de que: 

processos de diferenciação e hierarquização de gênero e sexualidade não 

incidem da mesma forma sobre todas as mulheres e sobre todos os homens; 
que eles podem materializar-se como relações de violência também entre 

mulheres e homens; e, sobretudo, que eles podem resultar da incorporação e 

da (re)produção de representações naturalizadas de gênero e de sexualidade 
nos conhecimentos científicos, nas instituições, nos códigos morais e 

jurídicos, nas políticas e nos programas públicos etc. O segundo esforço 

supõe o deslocamento de abordagens que focalizam apenas um dos termos 

dessa oposição, para dar-nos conta de que o mesmo movimento que 
“naturaliza” a subordinação como um atributo do feminino a ser modificado, 

define a dominação como uma característica intrínseca do masculino que 

não seria modificável.
17

  
 

Dessa forma, a percepção do gênero como uma relação de poder como defende Scott 

nos permite pensar as diversas maneiras nas quais esse poder se estabelece e se afirma na 

sociedade, nos mais variados espaços, dentre eles, o futebol e, mais especificamente, as 

torcidas. Olhar os torcedores e torcedoras a partir de uma perspectiva de gênero implica 

buscar compreender quais as formas de relação que acontecem entre os sexos e no interior de 

cada sexo nas arquibancadas, buscando perceber quais as formas de poder e de estereótipos 

recaem sobre as masculinidades e feminilidades que se apresentam nas torcidas. Segundo 

Bandeira, há nos estádios e, sobretudo, nas arquibancadas, certa pedagogia que perpassa todos 

os partícipes daquele espetáculo. Os currículos existentes nos estádios estabelecem o que é ou 

não aceitável como integrante daquele espaço de poder. Essa pedagogia nos permite pensar 

que as arquibancadas acabam sendo espaços privilegiados de produção e reprodução de 

estereótipos e relações de gênero que, gradativamente, vêm sendo questionados e, de forma 

ainda muito inicial, punidos.  

Ao longo de grande parte desse trabalho, além das entrevistas realizadas, uma fonte 

que é recorrentemente utilizada é a imprensa escrita e, em menor número, a imprensa 

audiovisual. Pensar o uso da imprensa como fonte, requer levar-se em conta que as 

reportagens expressam não a verdade dos fatos, mas sim, o pensamento e a posição de 

determinada corrente em determinada época. Assim, as reportagens utilizadas nos permitem 

                                                             

17 MEYER, 2009, p. 229. Apud. BANDEIRA, 2019, p. 69 
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pensar como a sociedade vê e expressa, através de seus periódicos, ao longo do tempo, a 

relação das mulheres com o futebol e com as torcidas, podendo, dessa maneira, reafirmar ou 

questionar os estereótipos de gênero vigentes, ou ainda servir como campo de denúncias para 

crimes, como o assédio, entre outros, que acontecem nos arredores de estádios com mulheres 

associadas ao universo do futebol.  Como afirma Lucas Vieira
18

, “convém lembrar que não 

adianta simplesmente apontar que a imprensa e as mídias “têm uma opinião”, mas que em sua 

atuação delimitam espaços, demarcam temas, mobilizam opiniões, constituem adesões e 

consensos”.
19

   

Pensar as questões de gênero através das fontes orais e escritas que aparecem nas 

mídias e nas entrevistas realizadas é um propósito que perpassa todas as questões centrais 

deste trabalho, que busca, grosso modo, perceber as formas de inserção feminina nas torcidas, 

as maneiras de conduta, os preconceitos enfrentados, ou seja, quais as formas de ser mulher e 

torcedora, comum ou organizada, com todas as suas pluralidades e diversidades, nos dias de 

hoje nas arquibancadas cariocas.  

Torcer não é singular, é uma atividade e atitude plural, personificada de forma distinta 

por cada torcedor e torcedora. Embora certos rituais e atitudes sejam comuns entre os 

partícipes das arquibancadas, cada indivíduo carrega sua personalidade para o ambiente 

torcedor, e esse somatório de individualidades formam os espaços do torcer nas arquibancadas 

cariocas, sejam aqueles espaços mais atomizados e individualizados dos torcedores comuns, 

que perpassam toda a arquibancada, ou os espaços das torcidas organizadas ou associadas.  

Levar em conta o termo organização nas arquibancadas cariocas e nacionais 

atualmente vai muito além de considerar somente as torcidas organizadas que chamarei nesse 

trabalho de históricas
20

 – aquelas nascidas nos idos da década de 1940 – ou ainda as 

associadas às torcidas jovens,
21

 que trouxeram um novo modo de torcer para os estádios ao 

longo das décadas de 1960 e 1970, cujas algumas características, que serão mais bem 

                                                             

18 VIEIRA, Lucas Schuab. A imprensa como Fonte para a Pesquisa em história: Teoria e método. Biblioteca on-

line de Ciências da Comunicação, 2013.   
19 Idem, p. 3. 
20 As torcidas aqui chamadas de históricas são aqueles primeiros agrupamentos torcedores, nascidos no início da 

década de 1940 no Rio de Janeiro e em São Paulo, também conhecidas como Torcidas Uniformizadas, que 

visavam o apoio incondicional ao clube e acabam por ter uma maior aproximação com o mesmo e com seus 

dirigentes. A escolha pelo termo histórico é apenas uma tentativa de diferenciá-las das torcidas que surgem 

depois, sejam as jovens, ou os novos movimentos torcedores. 
21 As torcidas jovens, como definidas por Rosana Teixeira são aquelas que dizem respeito “menos a uma faixa 

etária objetivamente definida e mais a um certo “espírito”, “estilo de vida” que para esses torcedores 

caracterizam o pertencimento e, que nos seus discursos, aparecem associados à paixão, à dedicação, ao 
desprendimento e, em alguns casos a aceitação do perigo”. TEIXEIRA, Rosana da Câmara. Os perigos da 

Paixão. Visitando jovens torcidas cariocas. São Paulo: Annablume, 2003, p. 32. 
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delimitadas ao longo do trabalho, permanecem até hoje, sejam com as torcidas fundadas 

àquela época que permanecem ativas, com suas dissidências, ou com agrupamentos 

posteriores que carregam alguns de seus traços, como os cânticos, uso de bandeiras, e etc., 

que serão chamadas, ao longo desse trabalho de torcidas organizadas.  

Os diversos movimentos que aparecem hoje, em 2020, nas arquibancadas do país, 

sejam eles movimentos de mulheres, como o Mulheres de Arquibancada, ou de forma mais 

regional, tratando do Rio de Janeiro, o Vascaínas contra o Assédio, ou ainda movimentos 

políticos, como os diversos movimentos antifascistas que nascem em diversos clubes, como é 

o caso do Botafogo Antifascista e o Flamengo Antifascista no Rio de Janeiro, ou ainda o 

próprio movimento Flamengo da Gente, do qual faz parte uma das entrevistadas para o 

segundo capítulo
22

 que se apresenta como um movimento popular, são também formas de 

organização das arquibancadas que não requerem para si, necessariamente, o título de 

torcidas, menos ainda, das torcidas organizadas que, em grande parte graças à imprensa, 

carregam todo um estereótipo de violência que esses movimentos pretendem se afastar. Essas 

torcidas dizem respeito às torcidas organizadas que carregam em si os preceitos aventados 

com as torcidas jovens como já mencionado. Ou seja, são aquelas que trazem em seu escopo 

o espírito de contestação ao clube e aos dirigentes e acabam recebendo o epíteto de violentas. 

Importante afirmar que nem todas as torcidas organizadas são torcidas jovens. Algumas delas 

nascem como dissidências dessas torcidas, outras são torcidas com uma fundação totalmente 

independente das torcidas jovens de seus times, mas que, em seus ideais e atitudes, carregam 

características semelhantes às inauguradas pelas jovens.  Há ainda, outras formas de 

organização personificadas nas chamadas torcidas de alento
23

, torcidas que se consideram 

„torcidas de família‟ e que nascem e se posicionam em oposição à violência relacionada às 

organizadas.
24

 Tais agrupamentos geralmente trazem como mote a ideia de apoio 

incondicional ao time, com um posicionamento contrário às vaias e aos xingamentos 

comumente realizados por essas torcidas.   

Dessa forma, pensar em torcidas organizadas, ou organizações torcedoras nas 

arquibancadas cariocas requer perceber as multiplicidades e diversidades presentes nas 

arquibancadas, tema que será melhor trabalhado no terceiro capítulo, “Segundo tempo: „Fale 

conosco e não sobre nós‟ Mulheres nas torcidas organizadas e em outras formas de 

                                                             

22 Flávia Muniz. Entrevista dada a autora. Itaboraí, 13/10/2019. 
23 Há uma problemática em torno desse termo e do uso dele para as torcidas do Rio de Janeiro que será melhor 
explicado mais à frente.  
24 Essa discussão será mais bem aprofundada no terceiro capítulo. 
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associativismo”. Contudo, antes de chegar a ele, uma trajetória é feita, com o intuito de situar 

melhor o leitor sobre o caminho percorrido nas arquibancadas até chegar aos dias atuais e 

também mostrar como se apresentam e apresentavam as torcedoras ao longo do tempo. 

Para tanto, após essa breve introdução, o capítulo um “Mulheres em campo: breve 

histórico da presença feminina no campo e nas arquibancadas” apresenta uma perspectiva 

histórica das torcidas e das torcedoras, levando em consideração a proibição do futebol 

feminino que vigorou no Brasil por quase quarenta anos, entre 1941 e 1979, e que apresenta 

reflexos não só na relação das mulheres com o futebol, mas também nos estereótipos criados 

em cima disso, que acabam por considerar o jogo como eminentemente masculino, assim 

como a paixão pelo esporte e as mais diversas formas do torcer. Além disso, o capítulo 

apresenta um pequeno esboço sobre a história das torcidas jovens cariocas, e a inserção 

feminina nas mesmas, levando em consideração que a forma de torcer trazida por essas 

torcidas modificou a forma de estar presente nas arquibancadas do Rio de Janeiro, trazendo 

novas pedagogias ao comportamento torcedor. O capítulo traz também a representação dessas 

torcedoras nos periódicos de época e em alguns mais recentes, demonstrando de que maneira 

muitos estereótipos sobre a mulher torcedora permaneceram e se reproduziram ao longo do 

tempo, abrindo caminho para a discussão efetuada no segundo capítulo. 

O segundo capítulo “Primeiro tempo. Torcida: substantivo feminino” busca trazer uma 

discussão acerca dos estereótipos de masculinidades e feminilidades esperados em um estádio 

de futebol, pensando quais questões ainda perpassam as atitudes torcedoras nas arquibancadas 

e como é ser uma torcedora comum
25

 dentro e fora dessas arquibancadas, quando as mesmas 

se apresentam enquanto mulheres que gostam de futebol para a sociedade como um todo. As 

entrevistas foram realizadas com quatro torcedoras, uma representante de cada um dos quatro 

maiores times do Rio de Janeiro: Ana Luiza Gomes
26

, do Botafogo de Futebol e Regatas; 

Daniela Araújo
27

, do Clube de Regatas Vasco da Gama; Flávia Muniz
28

, Do Clube de Regatas 

Flamengo; e Poliana Chaves
29

, do Fluminense Football Club. Importante mencionar que as 

entrevistadas são mulheres que se enquadram na faixa etária entendida como juventude, entre 

20-28 anos. Além disso, todas são graduandas ou formadas em nível universitário, e 

conhecedoras, portanto, do debate de gênero e de inserção feminina nos mais variados locais. 

                                                             

25 Entende-se por torcedoras comuns aquelas que não fazem parte de nenhuma torcida organizada ou associada. 

Esse conceito será melhor trabalhado no segundo capítulo. 
26 Ana Luiza Gomes, Botafogo de Futebol e Regatas. Entrevista realizada pela autora, Niterói, 20/01/2019. 
27 Daniela Araújo, Clube de Regatas Vasco da Gama. Entrevista realizada pela autora, Niterói, 05/12/2019. 
28 Flávia Muniz, Clube de Regatas Flamengo. Entrevista realizada pela autora, Itaboraí, 13/10/2019. 
29 Poliana Chaves, Fluminense Football Club. Entrevista realizada pela autora, Rio de Janeiro, 15/05/2019. 
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Além disso, é razoável supor, em função da faixa etária, e do momento de inserção nas 

arquibancadas narrados pelas mesmas, que todas são frequentadoras das chamadas Arenas, 

ou, pelo menos, começaram a participar mais assiduamente dos estádios quando os mesmo já 

tinham começado a passar por processos de reforma e elitização, não sendo, portanto, 

torcedoras que frequentaram os antigos estádios, que possuíam setores mais populares, como 

o caso da geral no Maracanã. Através das entrevistas, foram levantadas questões relevantes 

para o cotidiano de uma torcedora de futebol, como preconceito, assédio, entre outras 

questões. Esse capítulo se encerra trazendo para o debate o pensamento dessas torcedoras, 

consideradas comuns, sobre as torcidas organizadas cariocas, o que abre caminho para a 

discussão a ser levantada no terceiro capítulo. 

O capítulo três “Segundo tempo: „Fale conosco e não sobre nós‟ Mulheres nas torcidas 

organizadas e em outras formas de associativismo” aborda, por fim, as questões referentes às 

torcidas organizadas e associadas ou, melhor dizendo, questões referentes às suas torcedoras. 

Além das demais fontes já apresentadas, como as fontes jornalísticas, legislativas e orais, para 

esse capítulo em específico, será usado também a gravação toda disponível no canal do 

Museu do Futebol no YouTube, do Primeiro Encontro de Mulheres de Arquibancada, 

realizado em 2017, no auditório do Museu do Futebol, em São Paulo. O evento funcionou 

como uma plenária, onde as participantes falavam sobre suas torcidas e clubes e aventavam 

questões e problemas que consideravam relevantes para cada uma delas enquanto torcedoras 

organizadas e associadas, tendo como objetivo final uma carta, que foi elaborada, contendo os 

pleitos principais e propostas de mudanças e projetos para as torcedoras para os próximos 

anos. Além disso, é usado como fonte também uma entrevista realizada com Ana Freire, 

torcedora do Vasco da Gama e líder da Torcida Guerreiros do Almirante, torcida considerada 

como integrante do modelo torcida de alento, que se identifica como uma barra
30

 do Vasco, 

que é também integrante do Movimento Mulheres de Arquibancada. O capítulo busca 

perceber os estereótipos e as questões que perpassam o cotidiano de ser uma mulher 

integrante de torcida, o que isso significa para cada uma e quais as principais dificuldades 

enfrentadas. A pesquisa se encerra apresentando uma conclusão que reitera os principais 

tópicos levantados ao longo da escrita, e que busca aventar possibilidades futuras envolvendo 

este tema. 

O trabalho que agora se inicia pretende ser uma contribuição para a pesquisa sobre as 

mulheres em mais um dos locais que as mesmas desejam ocupar, nesse caso, os estádios e as 

                                                             

30 Esse conceito também será mais bem explicado no terceiro capítulo. 
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arquibancadas. Através de uma cronologia extensa, que visa analisar a participação feminina 

em torcidas desde o nascimento das torcidas jovens no Rio de Janeiro, ou seja, fins da década 

de 1960, até o primeiro Encontro Nacional de Mulheres de Arquibancada, em 2017, 

recorrendo ainda a um retorno cronológico no primeiro capítulo até a década de 1940, com o 

propósito de perceber os impactos da proibição do futebol feminino no cotidiano torcedor da 

mulher, é objetivo entender quais as dificuldades enfrentadas pelas torcedoras e os caminhos 

apontados por elas para a superação dessas dificuldades, com o intuito de que as 

arquibancadas – e a sociedade de modo geral – sejam, algum dia, locais mais igualitários. Não 

é pretensão dessa pesquisa „dar voz‟ as torcedoras, ou se entender como portadora da verdade 

sobre todas as torcedoras cariocas. Pelo contrário, pretende-se apontar para a diversidade de 

pertencimento, opiniões e ações que existem entre tais torcedoras e também em sua relação 

com os torcedores homens e em seu cotidiano com os demais integrantes da sociedade, 

buscando não dar voz a quem já tem voz, mas apenas ser um espaço de discussão e de ponta 

pé inicial para novas abordagens e caminhos que busquem olhar para arquibancadas que são, 

também, femininas.  
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MULHERES EM CAMPO 

BREVE HISTÓRICO DA PRESENÇA FEMININA NO CAMPO E NAS 

ARQUIBANCADAS. 

 

“Vocês são meninas, vocês não entendem nada disso, pelos menos na minha época 

não entendiam”.
31

A declaração acima, do prefeito do Rio de Janeiro em 2019, Marcelo 

Crivella, foi dada após o mesmo ter sido questionado sobre uma „brincadeira‟ feita 

comparando a ciclovia Tim Maia, na Zona Sul do Rio de Janeiro – cuja algumas partes já 

caíram em períodos de chuva e ressaca, inclusive matando pessoas – ao Clube de Regatas 

Vasco da Gama, clube carioca que já sofreu três rebaixamentos para série B do Campeonato 

Brasileiro. Quando a repórter Fernanda Rouvenat, da Rede Globo, foi questioná-lo a respeito 

da sua „brincadeira‟ com o incidente, o mesmo a respondeu com esta frase, como se, por ser 

mulher, a repórter não pudesse questionar o trocadilho do prefeito envolvendo futebol. O que 

a fala do prefeito demonstra, além do desrespeito com as vítimas dos acidentes da ciclovia, é 

que o senso comum ainda hoje está repleto da ideia de que mulheres, ou meninas como ele 

diz, não compreendem nada sobre futebol. Ainda hoje o espaço do futebol como um todo, e 

do torcer, em particular, é um território considerado como masculino. 

Contudo, cabe questionar o porquê desse senso comum tão arraigado em um país cujo 

principal esporte é o futebol. O objetivo deste capítulo é questionar e problematizar esse 

pensamento, levando em conta a proibição oficial que sofreu, durante quatro décadas, a 

prática de futebol para mulheres. Contudo, será apresentado que, apesar da proibição oficial 

da prática do jogo, as mulheres continuaram vivendo o esporte, no campo e fora dele, como 

torcedoras e até dirigentes, demonstrando que o pensamento sobre os espaços pertencentes 

aos homens e às mulheres apesar de possuir raízes profundas, possui também desvios e 

ambiguidades.  

Além disso, o capítulo tratará também do surgimento de uma nova forma de torcer no 

Rio de Janeiro, as torcidas jovens, nascidas em fins da década de 1960 e início da década 

seguinte, que trouxeram para as arquibancadas, durante um regime ditatorial, uma forma de 

torcer mais contestatória, tendo em seu escopo a presença de mulheres torcedoras, ainda que 

se possa argumentar que seu número tenha sido reduzido em comparação às décadas 

anteriores, inclusive em papéis de liderança, quando temos, por exemplo, Dulce Rosalina, que 

                                                             

31Marcelo Crivella, em entrevista transmitida pelo RJTV em 29/05/2019. Disponível em: 

https://globoplay.globo.com/v/7654768/>. Acesso em 01 de julho de 2019. 
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foi líder da TOV (Torcida Organizada do Vasco) desde os anos 1940, saindo desta torcida 

apenas para fundar outra, a Renovascão, em 1976
32

.  

É objetivo do capítulo pensar também quem são as torcedoras as quais nos referimos 

ao longo do período estudado, que abarca, grosso modo, uma cronologia que se inicia em fins 

da década de 1960 e se estende até o fim da década de 2010. As concepções do que é ser 

mulher na arquibancada ao longo dos anos foram alteradas ou permaneceram as mesmas? 

Quem são essas mulheres as quais nos referimos, e porque a escolha do recorte cronológico 

com o nascimento das jovens quando, como já mencionado, a participação dessas torcedoras 

acabou diminuindo neste período?  

Em busca de cumprir os objetivos delimitados, neste capítulo será feito o uso de 

jornais da época, sobretudo o Jornal dos Sports, periódico esportivo de maior circulação na 

América Latina, segundo Renato Coutinho
33

, entre outras fontes jornalísticas, e também 

acervos dos clubes, como é o caso do material recebido em solicitação de pesquisa feita ao 

Centro de Memória do Vasco da Gama.  

A presença de torcedoras e jogadoras, nos campos e nas arquibancadas, durante o 

período que vai do início da década de 1940 ao final da década de 1970, em que o futebol 

feminino era proibido por lei no Brasil, através do Decreto Lei 3.199 de 14 de abril de 1941, é 

um ponto de partida para se entender as disputas por espaço das mulheres torcedoras nas 

arquibancadas cariocas nos dias atuais. 

 

1.1 TABELINHA: CENSURA NA VIDA, CENSURA NO CAMPO. 

 

Segundo Vitor Melo
34

 a atitude do torcer está incrustada na sociedade carioca desde 

antes de o futebol se tornar o principal esporte agregador de seguidores e de torcida. Outras 

categorias esportivas já ocupavam o imaginário do torcedor carioca desde, pelo menos, o 

século XIX, como é o caso das touradas, que divertiam os cidadãos do Rio de Janeiro desde a 

vinda da Corte Portuguesa para o Brasil, assim como, posteriormente, o remo ou o turfe. 

Ainda segundo Melo, muitas mulheres, sobretudo as de famílias mais abastadas, eram figuras 

                                                             

32 Para mais informações sobre a trajetória de Dulce Rosalina, ver: ARAÚJO, Daniela Torres de. Lugar de 

mulher é no futebol: Dulce Rosalina e a representatividade feminina nas torcidas. 2019. 104fls. Dissertação 

(mestrado). Universidade Federal Fluminense. Instituto de Arte e Comunicação Social, Niterói. 
33 COUTINHO, Renato Soares. Aos esportes do Brasil, o colosso da cidade: no maior estádio do mundo cabe 

uma nação. In: FERREIRA, Jorge (Orgs.). O Rio de Janeiro nos Jornais. Ideologias, culturas políticas e 

conflitos sociais (1946-1964). Rio de Janeiro: 7Letras, 2011. 
34 MELO, Victor Andrade de. Sportsmen: os primeiros momentos da configuração do público esportivo no 
Brasil. In: HOLLANDA, Bernardo Buarque de.; MALAIA, João M.C.; TOLEDO, Luiz Henrique de.; MELO, 

Victor Andrade de. (orgs.). A torcida Brasileira. Rio de Janeiro: 7letras, 2012. 
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confirmadas nas corridas de cavalo ou nas competições de remo. Como eventos sociais das 

elites, muitos desses esportes também proporcionavam à sua assistência oportunidades de 

encontrar bons casamentos e a presença feminina favorecia esses arranjos sociais.  

No início do século XX um novo esporte adentra o cotidiano carioca, o futebol. E, a 

partir daí as torcidas começam a se formar ao redor dos times que se enfrentam em campo. 

Novamente de acordo com Melo, o futebol vem ratificar uma categoria de sentimento que 

havia surgido no remo: o pertencimento clubístico, ou seja, a identificação com um clube ou 

time em diferenciação do outro. As partidas de futebol do início do século XX, inicialmente 

jogadas por amadores, começam a arrastar um público cada vez maior. 

É interessante notar que durante as duas primeiras décadas do século XX, as mulheres 

torcedoras eram presença tão marcante nos estádios que eram vistas como “profissionais do 

torcer”. Associadas à animação do jogo ou ao consolo e incentivo de determinado jogador, as 

torcedoras eram tidas como personagem fundamental da partida. Como afirma João Malaia: 

 

Duas notas da Gazeta de Notícias, jornal carioca, em 1914 mostram que, no 
jogo do Botafogo contra a Associação Atlethica Palmeiras no estádio do 

Alvinegro na rua General Severiano, área nobre da Capital Federal, a 

assistência não havia sido numerosa. Ainda assim “o ellemento feminino nelle 

se fazia notar, achando-se representado por gentis elegantes senhoritas que 
emprestaram à festa sportiva o encanto de sua bellesa”

35
.  No entanto, mais 

particularmente nos estádios cariocas, ao tal “ellemento feminino” não estava 

apenas destinado um papel secundário. “Com seus nervosos e enthusiasticos 
gritinhos de applauso”

36
, como afirmara o mesmo jornal dias depois, as 

torcedoras ganhavam importância e protagonismo no espetáculo.
37

  

 

Diante do exposto, é necessário que se faça um primeiro questionamento sobre o papel 

que era esperado dessas mulheres pela sociedade da época. Ao ser presença garantida no 

espetáculo futebolístico do começo do século XX, as mesmas não eram, necessariamente, 

reconhecidas por serem torcedoras e por estarem nas arquibancadas apoiando seu time. Eram 

vistas, sobretudo, como uma peça de embelezamento do espetáculo, contribuindo desta forma, 

muito mais para a composição visual do jogo do que como manifestantes de alguma paixão 

torcedora. A autora Carmen Rial
38

, que trata sobre a prática do futebol pelas mulheres, 

                                                             

35 “botafogo x Palmeiras”. Gazeta de Notícias, 15 de julho de 194, p.5. Apud MALAIA, 2012, p.64.  
36“Flamengo x Fluminense”. Gazeta de Notícias, 27 de julho de 1914, p.3. Apud MALAIA, 2012, p.64 
37 MALAIA, João. Torcer, torcedores, torcedoras, torcida (Bras.): 1910-1950. In: HOLLANDA, Bernardo 

Buarque de.; MALAIA, João M.C.; TOLEDO, Luiz Henrique de.; MELO, Victor Andrade de. (orgs.). A torcida 

Brasileira. Rio de Janeiro: 7letras, 2012, p. 64 
38 RIAL, Carmen. El invisible (y vitorioso) fútbol praticado por mujeres em Brasil. Revista Nueva Sociedad, 

2013. 
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argumenta que a objetificação feminina como parte do espetáculo pode ser percebida 

inclusive através da forma com que a imprensa se referia às mulheres e aos homens quando 

relatava os acontecimentos relacionados à prática do futebol. Segundo a autora: 

 

Una característica de aquellos tiempos es la sustitución del portugués por el 

francés en las referencias femeninas, mientras que el inglés es usado para el 

vocabulario deportivo. Las mujeres estaban allí para hacer más atractivo el 
lugar, no para aprender a jugar un nuevo deporte o para ponerse al día con 

los récords o la historia del club.
39

  

 

 

Embora Rial, como já assinalado, trate mais especificamente sobre a prática do futebol 

feminino do que sobre as torcedoras, estendo sua análise do campo para as arquibancadas, 

visto que o preconceito e a discriminação de gênero se faziam presente em ambos os locais.  

Ainda segundo esta autora, na Europa, do pós Primeira Guerra, iniciou-se um processo 

de proibição das mulheres na prática do futebol, sobretudo porque, com o fim do conflito, os 

homens queriam voltar para os lugares que ocupavam antes de serem convocados para o front.  

De acordo com Carrie Dunn e Joana Welfort
40

, durante a guerra, as mulheres praticavam 

normalmente o futebol, atraindo grande público e conseguindo altos valores que eram doados 

para caridade. Para as autoras,  

 

The movement of women into tradicionally masculine roles during the war, 
such as munitions factory workers gave a sense of credibility to their football 

participation; alongside the wider political struggle for female emancipation 

at the time, the context seemed ripe for an unimaginable growth in the 

popularity of women‟s football.
41

 
 

 

                                                             

39Uma característica daqueles tempos é a substituição do português pelo francês nas referências femininas, 

enquanto o inglês é usado para o vocabulário esportivo. As mulheres estavam ali para trazer mais atrativos ao 

lugar, não para aprender a jogar um novo esporte ou para atualizar-se com os records ou a história do clube. 

(tradução livre). RIAL, 2013, p. 117. 
40 DUNN, Carrie; WELFORD, Joana. Women‟s elite football. In: HUGHSON, John; MOORE, Kevin; SPAAIJ, 

Ramón; MAGUIRE, Joseph. (Orgs.). Routledge handbook of football studies. London and New York: 

Routledge. Taylor & Francis Group, 2019 
41O movimento de mulheres para espaços masculinos durante a guerra, como trabalhadoras de fábricas de 

munição forneceu um senso de credibilidade para sua participação no futebol; ao lado da luta política mais ampla 
por emancipação feminina na época, o contexto parecia maduro para o crescimento inimaginável na 

popularidade do futebol feminino. (Tradução livre). DUNN, WELFORT, 2019, p. 142 
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Contudo, segundo Jean Willians
42

, a despeito do grande público que suas partidas 

despertavam, com o fim da guerra o futebol feminino teve sua prática oficialmente banida na 

Inglaterra pela liga inglesa em 1921. Em outros países da Europa, no mesmo período, embora 

não se tenha efetivamente praticado o banimento, se desencorajava a prática do esporte pelas 

mulheres, como é o caso da Alemanha e da França. Willians afirma que o banimento do 

futebol na Inglaterra, e a pouca importância dada ao mesmo nos demais países da Europa pós 

Primeira Guerra trouxe transformações para o esporte, não só em sua vertente feminina como 

também na masculina, pois as diferenças de gênero presentes no mercado esportivo passaram 

a definir sua face pública
43

. 

Esse momento de retorno do pós-guerra europeu não pode ser transportado para a 

realidade brasileira, visto que o Brasil não participa de forma tão efetiva no conflito. Contudo, 

por aqui, o afastamento da mulher da prática do futebol também acontece, ainda que mais 

tardiamente, baseado no argumento de que o futebol, enquanto esporte violento, não condizia 

com o físico feminino e poderia interferir na realização eficaz do que era considerado ser o 

papel da mulher na sociedade, como será visto adiante. 

Segundo Yasmin Bragança
44

, durante o período conhecido como “Era Vargas” (1930-

1945), e mais especificamente ao longo do Estado Novo (1937-1945), um grupo se tornou 

responsável por pensar a maneira como a sociedade deveria ser estruturada e gerida: os 

intelectuais. Nesse contexto social, onde a mulher começava a adentrar o espaço público, ela 

se torna assunto de preocupação do governo. Para Bragança “A grande problemática era como 

a mulher poderia ser inserida nesse mundo público do trabalho e ao mesmo tempo cumprir 

sua função social mais relevante para o país: geração e aperfeiçoamento físico e moral desses 

novos brasileiros.”
45

 

Ainda segundo Bragança, a função social da mulher era, portanto, a maternidade. E as 

leis que foram promulgadas ao longo de todo esse período e que se direcionavam as mulheres 

tinham como preocupação central a questão da preservação do corpo feminino para a 

concepção e geração dos filhos. Dessa maneira, a permanência da mulher nas funções do 

                                                             

42 WILLIAMS, Jean. „The girls of the period playing ball‟. The hidden history of women‟s football, 1869 – 2015. 

In: HUGHSON, John; MOORE, Kevin; SPAAIJ, Ramón; MAGUIRE, Joseph. (Orgs.). Routledge handbook of 

football studies. London and New York: Routledge. Taylor & Francis Group, 2019. 
43 Dessa forma, o futebol começou a ser visto também pela sociedade como um esporte masculino, em 

detrimento da prática do mesmo pelas mulheres, consideradas ineptas ou inferiores, ou ainda não pertencentes 

àquele ambiente. 
44 BRAGANÇA, Yasmin Vianna. “A senhora do Lar Proletário”. Discursos e políticas em relação às mulheres 
no Estado Novo (1937-1945). Revista Cantareira, julho-dez 2018. 
45 Idem, p. 219. 
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espaço público só deveria ser permitida ou incentivada se estivessem de acordo, ou se não 

interferissem no cumprimento da maternidade e da geração de cidadãos saudáveis para o país. 

 

Por conta desse enorme cuidado com a saúde física das mulheres e com 

qualquer problema que pudesse afetar sua saúde e sua função progenitora, a 

grande maioria das medidas criadas em 1932 foram mantidas na 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) no ano de 1943, tendo como, por 

exemplo, a proibição do trabalho noturno e em locais insalubres. Se o 

cuidado fosse somente uma questão de proteção do trabalhador, os homens 
também não poderiam desempenhar essas funções, pois também estariam 

colocando em risco sua saúde. Para além disso, a CLT adicionou novas 

limitações para as mulheres, como trabalhos que seriam extensões da função 
social da mulher tradicional e a restrição de cargos públicos.

46
  

 

No mundo dos esportes não foi diferente. O Decreto-Lei 3.199 de 14 de abril de 1941 

criou o Conselho Nacional de Desportos e tinha como objetivo regulamentar as bases de 

organização dos desportos em todo o país e em seu Art.54 estabelecia que “Às mulheres não 

se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, 

para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às 

entidades desportivas do país.”
47

 Entre os esportes proibidos pela posterior regulamentação da 

CND
48

 figuravam, entre outros, o boxe, o pólo e o futebol. Para Brenda Elsey e Joshua Nadel 

“Women‟s exclusion from the national sport, particulary as it became a cornerstone of 

Brazilian identity writ large, was part and parcel of marginalizing them as active agents of the 

nation”
49

.  

Assim, a proibição das mulheres no futebol tem raízes profundas na discriminação de 

gênero e na associação de que o papel social da mulher é o da procriação. Silvana Goellner 

nos lembra que  

 
No início do século XX, o fortalecimento do corpo feminino através da 

exercitação física era visto como uma maneira de melhor preparar as 

mulheres para a condução de uma boa maternidade cumprindo, assim, com a 
máxima de que as mães fortes são as que fazem os povos fortes. 

(THARDIÉRE, 1940, p.60). No entanto, não eram quaisquer atividades 

                                                             

46 Idem, p. 224-225. 
47BRASIL. Decreto Lei nº 3.199 de 14 de abril de 1941. 
48 A determinação da CND que mencionava especificamente o futebol enquanto prática proibida, é publicada no 

diário oficial em setembro de 1941, segundo consta em reportagem do jornal Diário da manhã, do dia 14 de 

setembro de 1941, p. 14. Muito embora seja possível alegar que o cerceamento à prática do futebol feminino 

tenha se estabelecido na sociedade muito antes da publicação do decreto.  
49“A exclusão das mulheres do esporte nacional, particularmente quando se tornou a base da identidade 

brasileira, foi parte e parcela de sua marginalização como agentes ativas da nação.” (Tradução livre). ELSEY, 
Brenda; NADEL, Joshua. Futbolera. A history of women and sports in Latin America. US: University of 

Texas Press, 2019, p. 66. 
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aquelas que lhes eram recomendadas e o futebol, designado como muito 

violento para a conformação corporal feminina, não caracterizava-se como 

uma delas.
50

  

 

Além disso, é importante salientar brevemente, embora não vão ser feitas para fins 

desse trabalho discussões mais profundas, que a proibição e o cerceamento que recaía sobre as 

mulheres possuía também cortes de raça e classe. Como afirma Rial, 

 

 en Brasil, la prohibición de la presencia de mujeres en los equipos de fútbol 
es un corolario de las ideologías eugenésicas que predicaban la importancia 

de proteger los cuerpos de las mujeres de manera tal que pudieran concebir 

niños sanos y, por ende, mejorar la raza blanca en Brasil. 
51

  

 
 

A educação física ao longo de todo o período da “Era Vargas” e, sobretudo, sob os 

auspícios do Estado Novo obteve grande relevância, principalmente porque, para a construção 

de uma nação de cidadãos saudáveis era necessário o incentivo à prática de esportes e às 

atividades físicas. Contudo, como salientam Elsey e Nadel, as mulheres eram excluídas das 

decisões sobre a educação física que seria destinada aos cidadãos. Seu papel, de mera 

espectadora da vida social, impedia a participação feminina incisiva a respeito do que seria 

ensinado nas escolas, nos clubes e ginásios e, o principal, quais seriam os esportes que as 

mulheres poderiam fazer parte. Ainda segundo Elsey e Nadel, muitos profissionais da 

educação física e da saúde no Brasil se preocupavam, de fato, com o que a prática de 

determinados esportes poderia causar à fisionomia feminina (músculos, ombros largos, etc.), 

por medo de que essa mudança corporal pudesse mascarar as diferenciações de gênero as 

quais a sociedade à época entendia como corretas. Além disso, a proibição da prática de certos 

esportes reafirmava o medo por parte das autoridades de que as mulheres ficassem 

impossibilitadas de cumprir aquilo que se esperava delas: a maternidade. 

O cerceamento do acesso das mulheres às práticas de educação física e de 

determinados esportes ratifica, portanto, a diferenciação de gênero imposta pela sociedade. 

Para Goellner “seu sucesso nestas práticas poderia infringir as leis da natureza, pois, ao 

                                                             

50 GOELLNER, Silvana Vilodre. Mulheres e futebol no Brasil: entre sombras e visibilidades. Rev. bras. Educ. 

Fís. Esp., São Paulo, v.19, n.2, p.143-51, abr./jun. 2005, p.144. 
51 “No Brasil, a proibição da presença das mulheres nas equipes de futebol é um corolário das ideologias 
eugênicas que pregavam a importância de proteger os corpos das mulheres de maneira que pudessem conceber 

filhos sãos e, portanto, melhorar a raça branca no Brasil.” (Tradução livre). RIAL, 2013, P. 118. 
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mostrarem-se mais fortes do que se supunha, seria fissurado o discurso das diferenças naturais 

cuja base estava assentada na sobrepujança física de um sexo sobre outro”.
52

  

Em consonância com o argumento de Goellner, Pierre Bourdieu
53

 afirmou que a 

prática dos esportes permitiria às mulheres, nos termos de hoje, maior empoderamento, dando 

a elas uma visão de si mesmas diferente daquele difundido na sociedade, que impunha às 

mulheres certo papel de submissão. Para Bourdieu: 

 

A prática intensiva de determinado esporte determina nas mulheres uma 

profunda transformação da experiência subjetiva e objetiva do corpo: 
deixando de existir apenas para o outro, ou o que dá no mesmo, para o 

espelho (instrumento que permite não só se ver, mas também experimentar 

ver como é vista e se fazer ver como deseja ser vista), isto é, deixando de ser 

apenas uma coisa feita para ser olhada, ou que é preciso olhar visando a 
prepará-la para ser vista, ela se converte de corpo-para-o-outro em corpo-

para-si-mesma, de corpo passivo e agido em corpo ativo e agente.
54

  

 

 

Portanto, a legislação varguista para o trabalho que limitava o acesso das mulheres a 

determinados ambientes e funções estava em perfeita consonância com a visão de 

profissionais da educação física e médicos que alegavam que a prática de determinados 

esportes ou atividades físicas seria incompatível com o físico feminino. Ambos os 

cerceamentos preocupados em manter intacto o corpo feminino para cumprir sua função 

principal, qual seja, gerar futuros cidadãos saudáveis para o trabalho, os esportes e o país. 

 

1.2   É PROIBIDO RESPEITAR A PROIBIÇÃO! O FUTEBOL FEMININO TEM QUE 

CONTINUAR. 

 

O futebol feminino estava, por decreto, proibido no Brasil a partir de 1941. Nesse 

meio tempo, o futebol masculino se reafirmava cada vez mais em bases profissionais
55

. Até 

                                                             

52 GOELLNER, 2005, p. 145 
53 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. A condição feminina e a violência de gênero. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2019. 
54 Idem, p. 113. 
55 O processo de profissionalização do futebol masculino se iniciou ainda na década de 1920, quando os clubes 
começaram a pagar os jogadores. Gradativamente, o amadorismo deixou de ser regra para a prática do futebol e 

ligas profissionais se formaram. No fim da década de 1930 o futebol masculino já se tornara profissional no país. 
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1979
56

 a proibição ao futebol feminino persistiu, enquanto nesse intervalo a seleção masculina 

de futebol obteve grandes incentivos e foi três vezes campeã mundial. 

Um dos fatores que se deve levar em conta para o apagamento do futebol feminino é a 

ausência de reportagens na imprensa. Segundo Elsey e Nadel na década de 1930, os jornais 

brasileiros crescem em número e importância. Contudo, a presença de notícias sobre as 

mulheres nos esportes é ínfima. Nas décadas da proibição tendem a diminuir ainda mais. Para 

os autores,  

 

One such way was that many larger features on sports included very small 

pieces on woman and women‟s sports, if at all. This reinforced for readers 

that save for exceptional cases, reading the sports pages meant reading about 
men. The naming of sports also naturalized their masculine nature. Reporters 

covered basketball or women‟s basketball, or wrote about tennis and 

women‟s tennis. Even women active in sports were called female 

“sportsmen”, with publications using the English term to imply there were 
elite, amateur, and, therefore, acceptable.

57
 

 

 

A afirmativa acima permite inferir ainda outra questão já mencionada anteriormente: o 

recorte de raça e classe. Ainda segundo Elsey e Nadel, o futebol, e os esportes femininos de 

modo geral, eram praticados em sua maioria, a priori, em clubes de elite, onde apenas 

mulheres brancas e ricas tinham acesso.  

Contudo, apesar da pouca visibilidade dada pela imprensa e da proibição expressa, o 

futebol feminino existiu e resistiu ao longo do tempo. Inclusive porque, apesar da proibição 

nacional, muitas entidades locais, sobretudo mais afastadas do eixo Rio-São Paulo, 

encorajavam a prática do futebol feminino em seus clubes: “In other words, nacional goals 

collided with local realities”
58

. Diante dessa persistência da prática do futebol pelas mulheres, 

                                                             

56Aqui se toma como referência legal o fim da proibição oficial da prática do futebol feminino no Brasil, dada 

por deliberação da Confederação Brasileira de Desportos, em 1979. Contudo, alguns autores consideram que o 
marco legal para o fim da proibição do futebol feminino se dá em 1983, quando é formulada legislação que 

regulamenta o esporte, cronologia em que trabalha, por exemplo Giovana Silva, em livro: SILVA, Gionava 

Capucim. Mulheres Impedidas. A proibição do futebol feminino na imprensa de São Paulo. Rio de Janeiro: 

Editora Multifoco, 2017. 
57 “Uma dessas formas era que os recursos maiores nos esportes incluíam pequenos pedaços para  mulheres e 

esportes femininos., quando muito. Isso reforçou para os leitores que, salvo em casos excepcionais, ler as 

páginas de esportes significava ler sobre os homens. A nomeação dos esportes também naturalizou sua natureza 

masculina. Repórteres cobriam basquete ou basquete feminino, ou escreviam sobre tênis e tênis feminino. 

Mesmo as mulheres ativas nos esportes eram chamadas de “esportistas” femininas, com publicações usando o 

termo inglês para sugerir que eram de elite, amadoras e, portanto, aceitáveis.” (Tradução livre). ELSEY; 

NADEL, 2019, p. 67 
58 “Em outras palavras, os objetivos nacionais colidiam com as realidades locais.” (Tradução livre). ELSEY; 

NADEL, 2019, p. 109 
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segundo os autores, a Confederação Brasileira de Desportos (CBD) buscou fazer com que os 

próprios estados criassem maneiras de proibir ou coibir a prática do futebol feminino em seus 

territórios.  

Devido à realização da 9º Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA (Federação 

Internacional de Futebol), que aconteceu em 2019 na França, diversos jornais como O Globo, 

El País e revistas como a Revista Época recorreram a reportagens que traziam uma 

retrospectiva do futebol feminino no Brasil e que ajudam a ratificar a persistência da prática 

desse esporte em tempos de proibição. A Emissora Globo, por exemplo, através do jornal 

televisivo esportivo Globo Esporte, realizou uma reportagem com as jogadores do Araguari 

Futebol Clube, time mineiro que, no final da década de 1950 – portanto durante a proibição -  

jogou futebol não só em Minas, como também participando de campeonatos regionais, e teve 

sua ascensão freada pela CBD, ao não conceder permissão para que as atletas jogassem fora 

do país.
59

 

Elsey e Nadel trazem em seu livro reportagens do jornal O Globo,
60

 pertencentes ao 

Acervo do Museu do Futebol que tratam do futebol feminino jogado em Campinas, Salvador 

e Araguari, time que recentemente recebeu destaque pela reportagem da emissora. Além 

disso, os autores citam também reportagem da revista O Cruzeiro, intitulada “„Glamour‟ usa 

chuteira”,
61

 de autoria do jornalista José Franco, sobre o esporte no país. Tais reportagens 

confirmam a manutenção da prática do jogo feminino em território nacional durante os anos 

de proibição. 

A recorrência das partidas fez com que a CBD precisasse ratificar a proibição ao longo 

dos anos. Em 1965, enquanto a FIFA recomendava às associações de futebol que adotassem 

reservas e não incentivassem o futebol feminino,
62

 a CBD reiterou a proibição através da 

                                                             

59“ Pioneiras relembram proibição do futebol feminino e mandam recado à Seleção na Copa”. Disponível 

em:<https://globoesporte.globo.com/mg/triangulo-mineiro/futebol/noticia/pioneiras-relembram-proibicao-do-

futebol-feminino-e-mandam-recado-a-selecao-na-copa.ghtml>. Acesso em 19 de junho de 2019. 
60 “Futebol Feminino em Campinas”. Acervo o Globo, Museu do Futebol. Apud ELSEY, Brenda; NADEL, 

Joshua. Futbolera, a history of women and sports in Latin América. University of texas Press, US. 2019. 

 “Protestos em Araguari contra a prática do futebol feminino”. Acervo O Globo, Museu do Futebol.Apud 

ELSEY, Brenda; NADEL, Joshua. Futbolera, a history of women and sports in Latin América. University of 

texas Press, US. 2019. 

 “Futebol feminino em Salvador”. Acervo O Globo, Museu do Futebol.Apud ELSEY, Brenda; NADEL, 

Joshua. Futbolera, a history of women and sports in Latin América. University of texas Press, US. 2019. 
61“Glamour‟ usa Chuteira”. Revista O Cruzeiro, 28/02/1959, pgs.124-129. Apud ELSEY, Brenda; NADEL, 
Joshua. Futbolera, a history of women and sports in Latin América.University of texas Press, US. 2019. 
62 “FIFA aplica planos”. Jornal Estado de São Paulo, 28/02/1965, p.16. 
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deliberação nº7,
63

 publicada em Diário Oficial em agosto daquele ano, onde reafirmava que às 

mulheres permanecia vetada à prática de determinados esportes, incluindo o futebol.  

Enquanto o futebol feminino passava por seu período de proibição oficial e o 

masculino conquistava suas láureas, ao redor dos gramados outro participante do espetáculo 

ganhava cada vez mais espaço: o torcedor, e em especial, o torcedor organizado.  

 

1.3 ALÉM DAS QUATRO LINHAS: NASCEM AS JOVENS. 

 

As torcidas organizadas históricas
64

 são um fenômeno que surgem por volta da década 

de 1940 no Rio de Janeiro, tendo como seus principais expoentes a Charanga Rubro-Negra, 

do Clube de Regatas do Flamengo (1942); e a Torcida Organizada do Vasco, a TOV, do 

Clube de Regatas Vasco da Gama (1944), cuja liderança chama atenção por ser de uma 

mulher em tempos em que as mulheres eram proibidas de jogar futebol. Segundo Leda 

Costa,
65

 Dulce Rosalina assumiu a liderança da TOV em 1956, substituindo seu fundador 

João de Lucas, e se tornou então, a primeira mulher a liderar uma torcida organizada, 

permanecendo na liderança da torcida durante duas décadas antes de sair, em 1976, para uma 

de suas dissidências, a Renovascão, da qual foi fundadora e integrante até sua morte em 2004. 

Para Costa, 

 

O fato de serem mulheres contribuiu muito para a popularidade tanto de 

Dulce Rosalina quanto de Elisa do Corinthians, conferindo-lhe 

singularidade, afinal, nas décadas em que elas surgem no cenário 
futebolístico a torcida, em sua ampla maioria, era formada por homens. A 

                                                             

63O Conselho Nacional de Desportos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos artigos 1º e 

3º do Decreto-Lei n 3199, de 14 de abril de 1941e em cumprimento à determinação contida no artigo 54 delibera 

 1. Às mulheres se permitirá a prática de desportosna forma, modalidades e condições estabelecidas 

pelas entidades internacionais dirigentes de cada desporto, inclusive em competições, observado o disposto na 

presente deliberação. 

 2. Não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, 
polo-aquático, pólo, rugby, halterofilismo e baseball. 

 3. As entidades máximas dirigentes dos desportos do país poderão estabelecer condições especiais para 

a prática de desportos pelas mulheres, tendo em vista a idade ou o número incipiente de praticantes em 

determinada modalidade, observadas, porém, as regras desportivas das entidades internacionais. 

 4. No caso de desporto que não seja dirigido por entidade internacional, a dirigente no Brasil deverá 

solicitar ao CND a devida autorização para que possa ser praticado pelas mulheres. 

 Revoga-se as disposições em contrário. Disponível em: <http://cev.org.br/biblioteca/deliberacao-n-7-2-

agosto-1965/>. Acesso em 19 de junho de 2019. 
64 A nomenclatura de históricas foi dada por mim nesse trabalho para servir como uma diferenciação entre as 

primeiras torcidas organizadas para aquelas que surgem posteriormente às jovens, e que carregam muitos de seus 

traços, como já brevemente explicado na introdução. 
65 COSTA, Leda Maria. O que é uma torcedora? Notas sobre a representação e auto representação do público 

feminino de futebol. Esporte e Sociedade, n.4. Rio de Janeiro. 2006. 
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condição feminina pode conceder alguns privilégios e esse aspecto fica 

bastante claro, principalmente, no caso das torcedoras-símbolo.
66

  

 

A partir desta afirmação podemos inferir que, nas décadas de nascimento das torcidas 

jovens, 1960 – 1970, assim como no campo, a presença feminina na arquibancada era algo 

visto com os mesmos olhares de cerceamento e vigilância, ou até de ofensa e criação de 

estereótipos, como é o caso do apelido de Maria- Chuteira,
67

do qual trata Costa, conferido às 

mulheres que acompanhavam o futebol, como se todas estivessem ali à procura de um bom 

casamento. É interessante ressaltar que, no início do século, assim como nas primeiras 

décadas de estabelecimento das torcidas, a presença feminina nas arquibancadas se fazia 

perceber, como já mencionado. Esse número, contudo, se encontrava reduzido no período de 

nascimento desses novos agrupamentos torcedores, redução que se deve a uma série de 

motivos, que podem ir desde a proibição das lideranças dessas novas torcidas, mudança na 

prática do futebol e, é claro, o momento político pelo qual passava o Rio de Janeiro e o Brasil. 

Contudo, a proposta aqui é demonstrar, a despeito de todos os impedimentos, do cerceamento 

que a prática do futebol enfrentava, e de quaisquer outros motivos que se possa pensar, que a 

presença feminina nas arquibancadas persistiu – ainda que em número reduzido – no 

momento em que surgiu nas arquibancadas cariocas essa nova forma de torcer, as torcidas 

jovens.  

O decênio de 1960, sobretudo o ano de 1968, é marcado pela efervescência das 

juventudes no mundo, reivindicando suas pautas. No Brasil, a década é marcada também por 

um golpe militar dado em 1964 que instaurou um novo regime que perdurou 21 anos. Logo 

após o golpe, a sede da UNE, União Nacional dos Estudantes, foi incendiada e destruída, e a 

entidade, bem como outras organizações estudantis, foi posta na clandestinidade. Os anos 

foram passando e os Atos Institucionais sendo promulgados, como um artifício do governo 

para tornar legítimas as ações de um regime de exceção.
68

As diversas manifestações das 

                                                             

66 Ibidem,  p. 9 
67

Marias-chuteiras era como eram chamadas as mulheres que acompanhavam o futebol em função dos jogadores, 

buscando ter algum enlace amoroso com os mesmos. 
68Foram promulgados, ao todo, entre 1964 e 1969 dezessete atos institucionais (AI), sendo os cinco primeiros os 

mais importantes. O primeiro deles, AI 1, foi promulgado em abril de 1964, estabelecia os poderes do novo 

governo, como alterar a constituição. O AI 2, promulgado em outubro de 1965, tinha entre outras diretrizes 

instituir o voto indireto para presidente e caçar os partidos políticos, estabelecendo o bipartidarismo. O AI 3, 

promulgado em 1966, mudava as regras do jogo político, estabelecendo indicação para prefeito e eleições 

indiretas para governadores. O AI 4, promulgado em dezembro de 1967, convocava a assembleia constituinte 

para a criação de uma nova carta constitucional. O AI, considerado o ato mais severo, promulgado em dezembro 

de 1968, estabelecia censura aos opositores e obras, suspensão do Habeas Corpus, a possibilidade de caçar 
direitos políticos, entre outras determinações. Disponível em:<http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-

legis/legislacao-historica/atos-institucionais>. Acesso em 20 de junho de 2019. 
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juventudes se tornaram alvo do governo ilegítimo, sobretudo quando, mesmo depois de posta 

na ilegalidade, segundo Muller,
69

 a UNE continuou convocando congressos e realizando 

reuniões. As juventudes, ao mesmo tempo em que despertavam a curiosidade dos 

pesquisadores, causavam medo ao governo ditatorial vigente, que retaliava sendo cada vez 

mais repressivo contra as mesmas, e cada vez mais conservador. 

De acordo com Maria Ribeiro do Valle,
70

 o primeiro grande movimento das 

juventudes no Rio de Janeiro teve como estopim a morte do estudante Edson Luís, no 

restaurante Calabolço, no centro da cidade, onde o mesmo se encontrava almoçando, e onde 

prestava auxílio nos serviços de limpeza para ajudar a pagar os estudos. O assassinato do 

estudante pela polícia causou grande comoção social, sobretudo porque o mesmo não possuía 

os adjetivos de subversivo ou comunista, tão caros à perseguição e à ditadura. Após a morte 

de Edson, diversos jornais da época, como o Correio da Manhã, traziam manchetes contra a 

violência policial.  

Em vinte e um de junho de mil novecentos e sessenta e oito aconteceu o episódio que 

ficou conhecido como sexta-feira sangrenta, onde vários estudantes que haviam ido ao pátio 

do MEC buscando diálogo, e que haviam sido recebidos novamente com violência, vão às 

ruas em passeata e são, mais uma vez, duramente reprimidos, tendo o saldo de 28 mortos,
71

 

sendo 27 estudantes e um policial. Até que, no dia 26 do mesmo mês, acontece a passeata dos 

cem mil: uma enorme manifestação no Rio de Janeiro, que contou com a adesão de diversas 

mães e outras partes da sociedade civil em apoio aos movimentos das juventudes contra a 

violência policial, somando cerca de cem mil pessoas unidas em protesto. O ano de 1968 

ainda não havia acabado para as juventudes e outros episódios de manifestação e repressão 

aconteceriam como o que ficou conhecido como o Massacre da Rua Augusta, e o próprio 30º 

congresso da UNE, que foi impedido de acontecer antes mesmo de começar. 

É importante citar aqui que o conceito de juventude vem sendo usado e deve ser 

entendido de maneira ampla e plural. Não existe uma única juventude, mas sim, juventudes. O 

sociólogo Karl Mannheim
72

 pensava a juventude, no singular, em termos de essência. Para 

                                                             

69 MULLER, Angélica. O movimento estudantil na resistência a ditadura militar (1969-1979). Rio de 

Janeiro: Garamond Universitária, 2016. 
70 VALLE, Maria Ribeiro do. As representações da violência nos episódios estudantis de 1968. Mediações, 

revista de ciências sociais, 2008. 
71Segundo o verbete do Centro de Documentação Histórica da FGV (CPDOC), o número de 28 mortos é 

conferido pelos hospitais, enquanto as fontes oficiais falam de três mortos. Disponível em: < 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/passeata-dos-cem-mil>. Acesso em 20 de junho de 
2019. 
72 MANNHEIM, Karl. Diagnóstico de nosso tempo. Rio de Janeiro: Zahar. 1961. 
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ele, um espaço social criado para a juventude é decorrente da importância que se dá a essa 

faixa etária nas sociedades modernas. Segundo o autor, em sociedades onde a variação 

temporal é mais lenta, atribui-se um valor muito maior a velhice e a ideia de ancião, do que à 

juventude.  

Nesse sentido, a autora Maria Juraci Maia Cavalcante
73

 argumenta que, para 

Mannheim, a juventude é vista como uma categoria social passiva, que é incapaz de inovar 

independente das solicitações da sociedade externa. Para ela, devemos pensar a juventude 

“como força nova capaz de pressionar as gerações mais velhas no sentido de obter uma 

renovação de valores e práticas sociais”
74

 colocando nesse sentido, uma pressão maior no 

conflito de gerações. Para Bourdieu,
75

 essa questão geracional, ou a fronteira entre jovens e 

velhos é um objeto de disputa em todas as sociedades.  

Ainda de acordo com Bourdieu, “a representação ideológica da divisão entre jovens e 

velhos concede aos mais jovens coisas que fazem com que, em contrapartida, eles deixem 

muitas outras coisas para os mais velhos”
76

. Partindo dessa afirmativa, a juventude passa a ser 

vista não como uma etapa da vida estabelecida, que não pode ser questionada, mas como uma 

categoria móvel, que é definida a partir do conflito e da interação, e que pode variar de 

sociedade para sociedade e dependendo dos atores envolvidos nesse processo. Isto posto, 

perceber a juventude como um grupo único e coeso, dotado de interesses comuns que não se 

modifiquem ao longo do tempo é uma percepção que deve ser relativizada. Como afirma, 

novamente, Bourdieu:  

 

a idade é um dado biológico socialmente manipulado e manipulável; e que o 

fato de falar dos jovens como se fossem uma unidade social, um grupo 

constituído dotado de interesses comuns, e relacionar esses interesses a uma 

idade definida biologicamente já constitui uma manipulação evidente.
77

  
 

Portanto, devemos falar então, em juventudes, concordando com Rosana da Câmara 

Teixeira.
78

 Para a autora é a sociabilidade entre grupos que determina as formas de conduta e 

produzem identidades capazes de se unir e formar um grupo juvenil determinado. Portanto, as 

                                                             

73 CAVALCANTE, Maria Juraci Maia. O mito da Rebeldia da Juventude – Uma abordagem sociológica. 

Educação em debate, Fort 13. Jan-Jun 1987. 
74 Idem, p. 14 
75 BOURDIEU, Pierre. A juventude é apenas uma palavra. In: BOURDIEU, Pierre. Questões de Sociologia. 

Coleção margens, 1980. 
76 Idem, p. 112. 
77 BOURDIEU, 1980, p. 113 
78 TEIXEIRA, Rosana da Câmara. Os perigos da Paixão. Visitando jovens torcidas cariocas. São Paulo: 

Annablume, 2003. 
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identidades juvenis são múltiplas, e se entrelaçam. O que quero argumentar com isso é que é 

importante atentar para o fato de que os jovens que participavam destes movimentos sociais 

são, ao mesmo tempo, os jovens que estão nos grupos de estudos da faculdade, nas rodas de 

conversa no barzinho, no jogo de futebol. Muitas vezes há uma tendência de perceber os 

estudantes integrantes da UNE, ou os jovens que foram para a luta armada como 

guerrilheiros, ou, segundo a perspectiva da direita, como baderneiros, como seres isolados da 

sociedade. Isso não acontece. As identidades são fluidas
79

 e permitem a participação e o 

pertencimento juvenil em diversos espaços. Espaços que, muitas vezes, podem ser 

contraditórios, e que nos permitem perceber que, para o caso de estudo específico, muitos dos 

jovens que estavam nas torcidas de futebol do Rio de Janeiro participavam também de outros 

movimentos contra a ditadura, ou não, e que poderiam ser os jovens que em casa não se 

manifestavam politicamente e viam nas torcidas uma forma de reivindicar um determinado 

espaço e atuação. O importante a salientar é que as identidades juvenis se misturavam e se 

interpenetravam em um mesmo corpo, individual ou coletivo. 

A experiência das juventudes para as mulheres era ainda mais complexa. A sociedade 

brasileira, com fortes características patriarcais, impunha às mesmas uma série de questões 

que, gradativamente foram sendo quebradas, mas que à época ainda tinham grande peso 

social. O uso do anticoncepcional, a partir do final da década de 1960, por exemplo, acabou 

sendo um elemento que começou a modificar a experiência juvenil feminina a partir do final 

da década, já que possibilitou às mulheres a separação entre sexo e reprodução, fazendo com 

que as mesmas tivessem um maior poder de escolha quanto à maternidade, que foi por muito 

tempo, como já demarcado, considerado o papel social da mulher – e, sobretudo, da mulher 

jovem – na sociedade. Além disso, é preciso levar em conta também o cerceamento que as 

mulheres ainda sofriam no espaço público, que era considerado domínio masculino, enquanto 

o espaço privado pertencia às mulheres. Percepção que se estendia até a produção 

historiográfica, que pensava o domínio privado como feminino e o público como masculino, 

como já mencionado, segundo Michelle Perrot. 
80

 

Na década de nascimento das torcidas jovens o encaminhamento das políticas públicas 

do governo militar brasileiro esvaziava, segundo Carlos Alberto Máximo Pimenta,
81

 a 

formação do sujeito social, no sentido coletivo do termo, reforçando a atomização destes, 

                                                             

79 CF. BAUMAN, Zygmunt. Identidade : entrevista a Benedetto Vecchi. Rio de Janeiro : J. Zahar, 2005. 
80 PERROT, 2017. 
81 PIMENTA, Carlos Alberto Máximo. Torcidas organizadas de futebol: identidades e identificações. Questões 
cotidianas. In: Fútbol, identidades y violencia en América Latina. CLACSO, Consejo Latinoamericano de 
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incluindo os movimentos de jovens, transformando-os em movimentos de autoafirmação e de 

busca de pertencimento. Nesse sentido, segundo o autor o “estilo de vida dos jovens, 

denominados de novos sujeitos sociais, não pode ser dissociado dos desdobramentos causados 

por esses traçados político-econômicos legitimados no „jogo‟ social”.
82

 

Criadas a partir de grupos de amigos, em sua maioria, e marcadas pela efervescência 

juvenil, as jovens aparecem no cenário carioca. Segundo Bernardo Borges Buarque de 

Hollanda,  

 

O epíteto jovem passou a ser veiculado como uma espécie de mote associado 

a tudo o que considerado novo e moderno, com sua impregnação nas mais 

diversas áreas da sociedade. Ele denotava menos a condição biológica de 
uma faixa etária particular, definida de maneira arbitrária entre quinze e 

vinte e cinco anos, e mais a manifestação de um espírito livre, de um novo 

modo de ser e estar no mundo.
83

  

 

Nesse ínterim, ainda segundo Hollanda, as décadas de 1960 e 1970 viram brotar os 

novos agrupamentos juvenis. A primeira torcida jovem carioca foi a torcida do Clube de 

Regatas Flamengo, criada em 1967 por sócios dissidentes da histórica Charanga Rubro-

Negra, que era chefiada pelo torcedor símbolo, Jaime de Carvalho, e recebeu inicialmente o 

nome de Poder Jovem do Flamengo, reclamando para si toda a mística em torno do nome e 

posteriormente adotou o título de torcida, tornando-se a Torcida Jovem do Flamengo. No ano 

seguinte, foi a vez do Botafogo criar a sua torcida, o Poder Jovem do Botafogo, formado por 

um grupo de amigos da Rua Miguel Lemos, em Copacabana, que costumavam ir juntos aos 

jogos no estádio e que, seguindo o mesmo caminho da torcida rubro-negra, passou a se 

chamar, depois de poucos jogos, de Torcida Jovem do Botafogo. No mesmo ano nasceu 

Jovem Flu, criada por um grupo de artistas, torcedores do Fluminense, dentre eles o ator Hugo 

Carvana, o compositor Chico Buarque de Hollanda e o jornalista Nelson Motta. É importante 

mencionar, que a Jovem Flu aqui referida não se trata da atual e conhecida torcida do 

fluminense, Young Flu, esta foi criada posteriormente, em 1970, ainda que também recorresse 

ao peso do título jovem. Novamente de acordo com Hollanda, o Vasco da Gama criará a sua 

torcida Jovem, a Força Jovem do Vasco no ano seguinte, em 1969. 

Nesse sentido, é importante mencionar a importância do estádio de futebol como 

espaço de sociabilidade desses torcedores e de encontro entre as identidades irmãs e 

                                                             

82 Idem, p. 41. 
83 HOLLANDA, Bernardo Buarque de. O clube como vontade e representação: o jornalismo esportivo e a 
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contrárias. Para Rosana Teixeira, o estádio é também um local de enquadramento social e 

temporal que permite selecionar determinadas memórias, além de proporcionar um sentido de 

continuidade, de ligação entre passado e presente, que organiza a memória coletiva dos 

torcedores.  

Em um contexto no qual movimentos de juventudes eclodem ao redor do mundo, as 

torcidas jovens encampavam um movimento de contestação dentro de seus clubes, contra os 

dirigentes tradicionais e suas escolhas conservadoras, e contra o comportamento das antigas e 

consagradas torcidas históricas, que possuíam relações amigáveis com os dirigentes, os 

Cartolas e os clubes e que, em memória ou respeito aos seus líderes, mantinham uma posição 

que proibia xingamentos ou frases mais ofensivas. 

Para Hollanda, os motivos que defendiam a criação de novas torcidas, surgidas do 

interior das torcidas organizadas históricas eram vários, onde alguns ganhavam destaque:  

 

Havia justificativas explícitas que estavam na superfície do discurso dos 
torcedores descontentes. As razões alegadas compreendiam motivos 

aparentemente simples, causados pelo adoecimento de líderes mais antigos e 

pela observância da necessidade de substituição dos mesmos. Outras 
explicações tinham um tom mais áspero, acusatório. Eram motivadas pelo 

cerceamento dos chefes de torcida, que tolhiam a livre manifestação dos 

torcedores. As alegações manifestas giravam, por fim, em torno do direito à 
vaia e à crítica mais contundente ao time, quer seja contra seus dirigentes, 

seus técnicos ou seus jogadores, em situações de crise de desempenho da 

equipe.
84

  

 

Essas torcidas, com seus ideais e motivações que buscavam se diferenciar das torcidas 

anteriores, vão servir de inspiração, com o passar do tempo, para novos agrupamentos 

torcedores. Seja através de subdivisões internas, ou através do nascimento de agrupamentos 

novos, sem relação com as jovens originais, essas torcidas acabam exportando seus ideais e 

formas de torcer para os agrupamentos vindouros. Até as novas formas de associativismo, que 

serão mais bem trabalhadas no terceiro capítulo, que nascem com o intuito de se opor ao 

modo de torcer vigente, tem como parâmetro grande parte dos ideais e dos modos de torcer 

das jovens. 

Nesse sentido, é interessante pensar que para Toledo,
85

 torcer é questionar e enfrentar a 

esfera da individualidade, e experimentar extensões e torções do próprio eu na esfera pública. 
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Torcer, portanto, não estaria limitado às escolhas individuais e seguras de uma identidade 

individualizada. Torcer faz parte do universo de experimentações, sujeitos a instabilidades de 

toda ordem. A identidade torcedora, assim como as demais identidades que coexistem em um 

indivíduo, é fluida e pode ser variável: “Está ou é o próprio fluxo da vida”.
86

 

Além disso, para o autor, a identidade torcedora não está relacionada  

às escolhas individuais que fazemos ao longo da vida, “a identidade tem a ver com 

transcendência e as aproximações ou distanciamentos que fazemos em relação aos elementos 

disponíveis, por mais que passem pelo nosso crivo individual, ganham certa autonomia de nós 

mesmos”.
87

 Nesse sentido, também é possível argumentar que ela estaria menos associada aos 

marcadores sociais de classe, etnia e ideologia, e mais associados aos círculos íntimos aos 

quais pertencemos como o círculo familiar, os amigos do bairro, da escola, etc.  

Mas esta identidade traz consigo ainda outro aspecto: ninguém torce sozinho. E 

ninguém torce por um time, sem torcer contra outro. Essa outra face da identidade, que ao 

mesmo tempo produz diferenças, tem a ver também com seu próprio ritmo de construção. É a 

partir do outro que defino quem sou. Seja através das rivalidades construídas ou das amizades 

conquistadas. É o espaço do outro que delimita o meu. Esta discussão, sobre identidades 

torcedoras e pertencimentos, será retomada e melhor definida no próximo capítulo. 

 

1.4  E ELAS PERMANECERAM LÁ! A PRESENÇA FEMININA NAS 

ARQUIBANCADAS À ÉPOCA DAS NASCENTES TORCIDAS. 

 

No Brasil, em 1968, diferente do que acontecia nos Estados Unidos e em muitos países 

da Europa, como França, Inglaterra, entre outros, ainda era muito difícil falar sobre 

movimentos feministas consolidados.  

Ainda assim, segundo a autora Céli Regina Pinto
88

 mesmo que não se pudesse falar de 

um feminismo consolidado no Brasil, pode se falar da presença de um movimento de 

mulheres expressivo, ainda que essas mulheres não lutassem diretamente pelo fim da 

opressão, mas que usassem do seu papel enquanto dona-de-casa, mãe e esposa para intervir no 

mundo público. Embora seja válido ressaltar que havia também movimentos de mulheres 

favoráveis ao governo e ao papel social estabelecido para elas, como é o caso das mulheres da 
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Campanha da Mulher pela Democracia, CAMDE
89

, movimento católico formado no Rio de 

Janeiro, contra o governo João Goulart. Podemos usar, para o caso dessas mulheres, o 

conceito de violência simbólica, proposto por Bourdieu, segundo ele:  

 

A violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o dominado 

não pode deixar de conceder ao dominante (e, portanto, à dominação) 
quando ele não dispõe, para pensá-la e para se pensar, ou melhor, para 

pensar sua relação com ele, de mais que instrumentos de conhecimento que 

ambos têm em comum e que, não sendo mais que a forma incorporada da 
relação de dominação, fazem esta relação ser vista como natural.

90
  

 

Entretanto, no final da década de 1970, os movimentos feministas começaram a ganhar 

maior vulto no Brasil, sobretudo através de muitas mulheres que, em seu período de exílio, 

acabaram tendo contato com grupos feministas em outros países e, ao retornar, começaram a 

ressignificar essa experiência
91

. A ONU definiu 1975 como o Ano Internacional da Mulher e 

o primeiro da década da mulher, dando às questões femininas e feministas maior espaço. 

Embora, no caso brasileiro, o futebol feminino continuasse sendo proibido por lei 

praticamente durante toda a década, tendo o decreto proibitivo sendo revogado em 1979.  

Com as torcidas, ao contrário do que havia acontecido nos campos, nenhuma 

legislação proibia a participação feminina. Contudo, como tentou-se argumentar até aqui, a 

proibição da prática do futebol feminino teve reflexos extra-campo. O futebol foi sendo 

considerado como um esporte masculino, devendo ser praticado – e também assistido e 

acompanhado – por homens. Em consonância com isso, a presença feminina nas 

arquibancadas acabava sendo pouco noticiada nos meios jornalísticos, visto que, a própria 

gramática brasileira corrobora esse com silenciamento, já que é regra o uso do termo plural 

masculino – torcedores – para se referir à aglomeração torcedora nas arquibancadas.
92

 A 

presença masculina nas arquibancadas era superior à feminina, e é razoável argumentar que 

isso se refletia nos jornais, onde a maior parte das reportagens publicadas tratava dos 

torcedores. Ainda assim, é importante afirmar que as mulheres não estavam completamente 

afastadas do estádio. Mesmo que em menor número, e tendo sua presença pouco narrada em 
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função da escrita da imprensa sobre sujeitos coletivos, em alguns momentos, a participação 

feminina ganhava destaque e recebia a atenção do jornalismo esportivo, principalmente do 

Jornal dos Sports, pertencente ao jornalista Mario Filho e sua família. 

Dessa maneira, a presença feminina na arquibancada na época de nascimento das 

torcidas jovens no Rio de Janeiro, mais especificamente no ano de 1968, era noticiada em 

casos específicos, como os analisados abaixo, seja através da rememoração de um trabalhador 

do esporte, seja em função de algum acontecimento na arquibancada. O que as reportagens 

selecionadas visam destacar é que, ainda que em número inferior e relacionadas a eventos 

específicos que para os olhares jornalísticos da época mereciam atenção, as mulheres estavam 

presentes nas arquibancadas quando da formação e afirmação das jovens – e, como já visto, 

até antes disso – fato que vai de encontro ao argumento muitas vezes utilizado no senso 

comum, que diz que o interesse das mulheres por futebol e sua presença na arquibancada é 

algo recente.  

Na reportagem “25 anos de amador” um bandeirinha aposentado relembra suas 

memórias enquanto bandeirava, e relata um momento, acontecido na década de 1940, onde 

um grupo de torcedoras de um clube amador que jogava a partida em que estava trabalhando, 

correu atrás dele ao fim do jogo munidas de guarda-chuvas. O bandeira ainda diz “se elas me 

pegassem, não estaria aqui”.
93

 Essa reportagem é importante para reafirmar que a presença 

feminina nas torcidas antes do nascimento das torcidas jovens se apresentava de maneira 

contundente e também para demonstrar a maneira pela qual as mesmas se manifestavam 

quando diante de algo que consideravam injusto contra seu time, o que demonstra que as 

torcedoras não eram passivas e meros enfeites de espetáculo. 

Outra reportagem do periódico esportivo bastante representativa intitulava-se “Vasco 

tem mil bossas”.
94

 O texto narrava o dia de um jogo do Vasco versus Botafogo, no qual o 

líder da torcida organizada botafoguense, Tarzan, divulgava as estratégias da torcida para o 

espetáculo. Por outro lado, dona Dulce Rosalina, líder da TOV – Torcida Organizada do 

Vasco – afirmava que o clube não ia „deixar barato‟, e que uma torcedora do cruz-maltino, de 

apenas 15 anos, chamada Katia Sale, havia composto até uma marchinha para o jogo. A letra 

era a seguinte:  

 

Com a minha bandeira vou para o Estádio ver 
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Vou tranquila porque 

Sei que o vasco vai vencer 

Danilo, Buglê e Nei 

Me fizeram esquecer 

Os dias tristes que passei 

Agora tudo é alegria 

Agora tudo é motivação 

O expressinho voltou  

é o vasco campeão. 

 

Essa reportagem demonstra não só a liderança de dona Dulce Rosalina na torcida do 

Vasco, como também a participação feminina em papéis importantes dentro da mesma, 

compondo músicas para a partida. As músicas sempre foram um artifício muito usado pelas 

torcidas, e o são ainda hoje. Começando com a paródia de marchinhas de carnaval e passando 

por diversos ritmos musicais, os cantos animam o público e exaltam os feitos dos times 

durante a partida. Além disso, é importante mencionar também a rivalidade existente entre os 

torcedores dos dois clubes cariocas, Vasco e Botafogo, explicitada a partir do esforço das 

torcidas em proporcionar lindos espetáculos durante o jogo. 

Na notícia “Fla cantou como nunca”, o título, que pode ser interpretado com duplo 

sentido, referia-se a um fato ocorrido nas arquibancadas do Flamengo em um jogo contra o 

Vasco. A reportagem, reproduzida a seguir, demonstra, fundamentalmente, a presença 

feminina nas arquibancadas e seu interesse em observar a partida. Além de servir de pano de 

fundo para debates mais amplos a respeito do machismo sofrido pelas torcedoras, muitos dos 

quais permanecem até hoje: 

 

o lado rubro-negro ficou agitado quando uma mulher passou com uma 

bandeira vascaína. Foi vaiada e salva de maiores problemas por um rubro-

negro mais gentil que lhe deu cobertura. Outro mais fanático agrediu o 

próprio companheiro por ajudar o inimigo. No meio da agitação, duas 
belezas flamenguistas pedem licença para conseguir um lugar mais 

confortável na arquibancada. E a turma rubro-negra esquece a guerra para 

brindar suas apetitosas torcedoras com os fiu-fius indispensáveis.
95

 

 

Como afirmado acima, essas reportagens servem para ilustrar uma presença feminina 

regular nas arquibancadas cariocas, muito embora não se possa – nem seja propósito deste 
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trabalho – afirmar que a mesma era maioria ou se equiparava numericamente a presença 

masculina, inclusive porque, como já argumentado, o espaço do futebol era considerado como 

eminentemente masculino e as mulheres tidas como meros enfeites do espetáculo, permitindo 

à imprensa realizar comentários como o da última reportagem.  

Além disso, é possível inferir que a proibição do futebol feminino fez com que o 

interesse das mulheres pelo esporte fosse de certa forma, reduzido. É razoável supor que a 

força simbólica, nas palavras de Bourdieu, que se inseriu na sociedade através da proibição do 

futebol feminino e da definição desse esporte como um campo masculino teve seus reflexos 

na torcida.  Para ele  

 

“A força simbólica é uma forma de poder que se exerce sobre os corpos, 

diretamente, e como que por magia, sem qualquer coação física; mas essa 
magia só atua com o apoio de predisposições colocadas, como molas 

propulsoras, na zona mais profunda dos corpos”
96

.  

 

 

1.5 DRIBLANDO AS DIFICULDADES: A TORCIDA FEMININA NAS DÉCADAS 

DE 1970 E 1980. 

 

A década de 1970 dá ares a uma série de novas torcidas organizadas que fazem uso do 

epíteto ou dos preceitos de contestação das torcidas jovens criadas no fim da década anterior. 

Segundo Hollanda
97

 novas identidades foram associadas a essas torcidas: além da ideia de 

juventude, tiveram um crescimento as associações feitas a partir das identidades de bairro, 

quando grupos de amigos se reuniam e formavam torcidas pequenas, e a de gênero, com o 

surgimento de torcidas femininas. É importante reiterar aqui que essas subdivisões e a criação 

de novos agrupamentos torcedores, a partir da década de 1970, que acabavam por recorrer às 

mesmas prerrogativas das torcidas jovens, com novas lideranças e novas formas de torcer, 

está relacionado ao motivo de escolha do recorte da década de 1960 e das jovens como início 

para esta pesquisa. São essas torcidas que, grosso modo, vão dar o tom e a base para os 

agrupamentos torcedores estudados nos dias atuais, ou ainda serão eles os mesmos 

agrupamentos nascidos na década de 1960, como é o caso das torcidas jovens que 

permanecem atuantes até a atualidade.  
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Em 1973 nasce no Clube de Regatas Vasco da Gama a torcida feminina Camisa 12. 

Era formada por sócias do clube que decidiram assistir aos jogos do campeonato carioca 

daquele ano juntas em um espaço determinado da arquibancada, levando instrumentos 

musicais e que chamou atenção da imprensa e chegou a aparecer em diversas reportagens no 

Jornal dos Sports. Em maio deste ano o periódico reportava a presença da torcida no próximo 

final de semana no estádio, determinando a localização da nova torcida feminina. Em 

reportagem intitulada “Elas são 30 e a Camisa é 12”, o Jornal dos Sports descreve como será 

a atuação da torcida feminina, chamada de „luluzinhas vascaínas‟, com grande bandeira e 

instrumentos de percussão. 
98

 

Outra reportagem desse periódico também de 1973 que fala sobre a torcida Camisa 12 

discorre sobre o troféu Mario Filho, prêmio de um concurso promovido pelo jornal e que 

costumava ser entregue para aquela que fosse eleita a melhor torcida. Na disputa, se avaliava 

diferentes critérios como animação, canto, presença de integrantes, entre outros. No editorial, 

intitulado „Na festa do Fla, Vasco teve taça também‟
 
o jornal narra a entrega do prêmio a 

Jaime de Oliveira, líder da Charanga Rubro-Negra, que ganhava a taça ao lado da 

representante da Torcida Camisa 12. 
99

 

Ao longo da década, a líder da torcida Camisa 12, Iara de Barros, chegou a promover 

diversos concursos com as torcedoras das diversas associações do Vasco, elegendo a Rainha e 

a Princesa das torcidas. A festa, como reportada pelo Jornal Vasco, 
100

 teve como líder da 

organização Dulce Rosalina, e contou com o apoio de Odaléia da Camisa 12 e de Aída da 

TOV como secretárias. Ainda segundo a reportagem Isabel Cristina da torcida Vasteles foi 

escolhida a Rainha das Torcidas, em um concurso que contou com nove concorrentes. No ano 

de 1979, a nova edição do concurso contou com a participação de dezenove concorrentes, 

quando a jovem Sandra Sena, da TOV, sagrou-se a nova rainha, segundo nova reportagem do 

Jornal Vasco.
101

 

Além do surgimento de novas formas de sociabilidade torcedora, como já mencionado, 

a década de 1970 representa também um novo momento na formação e definição das torcidas. 

Sobretudo a partir da presidência de Emilio Garrastazu Médici – que gostava de ter a sua 

imagem associada à de um torcedor de futebol, sempre acompanhando os jogos por um 
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radinho de pilha e que, inclusive, fez dessa imagem uma propaganda de governo, através da 

AERP (Assessoria Especial de Relações Públicas) – e a partir da comoção que a vitória no 

México causou na população brasileira em geral, o governo militar começou a por em prática 

de fato um projeto político usando o futebol. Segundo Magalhães,
102

 a efetiva ação do Estado 

na vida desportiva se dava, sobretudo, através do financiamento maciço para a construção de 

estádios e ginásios. 

O endurecimento da repressão na sociedade se refletiu também no tratamento 

dispensado às torcidas, que começaram a conviver de maneira mais direta com a violência. 

Segundo Guilhon,
103

 é a partir da década de 1970 que se iniciam os relatos mais 

sistematizados de violência entre as torcidas. Essa característica, que até hoje é tema de 

debates intensos, teve o início de sua ascensão ligado ao clima social da época. O cotidiano de 

violência pelo qual passava a sociedade durante o regime de exceção deixava suas marcas na 

história das torcidas que estava sendo construída. Agnes Heller
104

 afirma que a história e o 

cotidiano estão ligados e se retroalimentam. Um evento ou ação do dia a dia entra para a 

história e, dessa forma se torna um ato ou evento comum. Isso implica que muitas ações tidas, 

à primeira vista, como exógenas ao comportamento social em um regime de exceção, acabam 

por se tornar ações costumeiras, a partir de sua incorporação e reprodução pelos indivíduos na 

sociedade.  

Essa discussão é perpassada pelo conceito de consenso social em regimes de exceção. 

O consenso total nesse tipo de regime é impossível, visto que sempre haverá vozes 

dissonantes,
105

 contudo a busca pelo mesmo é objetivo dos regimes autoritários, bem como de 

qualquer outro regime político. Muitos regimes visam alcançar esse objetivo através da 

imprensa, da produção de discursos, de datas comemorativas, etc., ações que busquem 

ratificar no pensamento social as suas ideias. 

No regime ditatorial brasileiro, a busca do consenso, sobretudo a partir da década de 

1970 começa a percorrer também o caminho do futebol. Os agrupamentos torcedores, como 

produto de sua época, além da questão da violência, começaram a reproduzir e se alimentar 
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daquilo que vivenciavam, deixando marcas que permanecem até hoje, como é o caso de 

muitos dos seus símbolos. Como argumenta Hollanda, as torcidas jovens começaram a se 

subdividir através de referências militares: comando, pelotão, esquadrão, família; e a adotar 

símbolos associados à violência ou a luta armada, como “Che” Guevara, em bandeiras que 

levavam ao estádio a Torcida Jovem do Flamengo. Ou ainda a adotar os estereótipos 

militares, como em bonecos musculosos, portando instrumentos de artilharia, como granadas, 

presentes também em bandeiras de diversas torcidas. Segundo Hollanda: 

 

A militarização, a hierarquização e a burocratização seriam, portanto, o legado 

funesto do regime político do país sobre muitas instituições civis da sociedade 

brasileira e, no caso, sobre algumas das torcidas organizadas. Estas, em 
especial as Torcidas Jovens do Rio de Janeiro, chamariam a atenção da 

imprensa, se destacariam das demais e fagocitariam os pequenos grupos – 

grupúsculos na verdade -, de vida no mais das vezes efêmera. Pouco a pouco, 

passariam a compor o imaginário coletivo do senso comum, que acentuava a 
pecha e o estigma unidimensional de torcidas violentas. No vocabulário da 

imprensa de início da década de 1980, a rebeldia assinalada no final dos anos 

1960 seria transmutada em violência.
106

  

 

Paralelo a todo esse acontecimento, havia a tentativa de se criar no Brasil um 

Campeonato Nacional de Clubes de futebol masculino. Até ali, os campeonatos mais 

importantes disputados eram os campeonatos estaduais, e apenas alguns torneios, como a 

Taça Brasil, ou a Taça Rio – São Paulo reuniam equipes de diferentes partes do país para 

algumas disputas. Sem mencionar, é claro, a taça Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, que 

em sua última edição ficou conhecido como Taça de Prata e que muitos diziam ser o 

antecessor do Campeonato Nacional. 

Segundo Santos,
107

 a criação de um Campeonato Nacional era interessante por 

diversos motivos e era requisitado por parcelas importantes do mundo esportivo, como 

jornalistas e dirigentes. Muitos deputados, governadores e vereadores, que estavam fora do 

eixo Rio – São Paulo, onde o futebol e, consequentemente, os estados participavam menos da 

política nacional, enxergavam na criação de um Campeonato Nacional a chance de conseguir 

maior visibilidade e prestígio para seu estado através da paixão nacional, o futebol. Foi graças 

a esse interesse que no decorrer da década, visando agradar a maior quantidade de instâncias 

de poder possíveis, o campeonato chegou a ter quase cem times em disputa, por isso a 

implantação do bordão “Quando a Arena vai mal, mais um time no nacional”, em referência 
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ao fato de que, quando o partido do governo estava ameaçado a perder eleições ou apoio em 

algum estado, um ou mais times daquele estado passavam a fazer parte da disputa. 

Com a implantação do Nacional, as torcidas começaram a viajar para acompanhar seus 

times em diversos estados do país, fazendo caravanas e adquirindo o hábito das viagens, o 

que, segundo o argumento de Hollanda,
108

 por um lado, aumentou a coesão identitária da 

torcida, mas por outro, reduziu seu poder contestatório. Além disso, graças à propagação de 

meios de comunicação, como o rádio e a televisão nos lares brasileiros, o futebol começou a 

ser um esporte assistido em casa, e em família, e não somente nas torcidas e nos estádios. 

Enquanto o futebol masculino consolida seu novo campeonato, o futebol feminino 

consegue, em 1979, que o decreto que proibia sua prática fosse revogado, fazendo com que, 

no início dos anos 1980, alguns times de futebol feminino emergissem.
109

 Contudo, o corpo e 

o papel da mulher no espaço público continuavam a ser questionados. Segundo Goellner,
110

 se 

no início do século a educação física para as mulheres servia especialmente para preparar seus 

corpos para gerar bons cidadãos, nos fins da década de 1970 um novo estereótipo recai sobre 

o corpo feminino: a erotização. Dessa forma, os estádios, ginásios e locais de competição 

esportiva passam a ser visto como locais onde há exibição dos atributos esperados das 

mulheres esportistas, como beleza e sexualidade. E, segundo a autora, não só lá. Essa visão da 

mulher erotizada se expande para anúncios, propagandas, etc. Para Goellner,  

 

Não há dúvidas de que essa espetacularização não se localiza apenas nos 

espaços onde acontece a prática esportiva. Ela pode ser observada em outros 
locais sociais e, ainda, em diferentes instâncias culturais tais como revistas, 

propagandas, “outdoors”, programas televisivos, cartazes, filmes, etc. Nesses e 

em outros lugares é possível identificar um processo educativo a produzir a 

espetacularização tanto de quem vê, quanto de quem é ou sente-se o próprio 
espetáculo, seja pela exibição de performances cada vez mais aprimoradas e 

pela construção de corpos comumente identificados como perfeitos, seja pela 

associação da sua prática com a aquisição de saúde e de beleza e a relação 
desta com a erotização dos corpos.

111
  

 

De acordo com Bourdieu, a exposição feminina ainda está ligada a uma relação de 

dependência e de satisfação das expectativas masculinas sobre essas mulheres. Para ele, 
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O corpo feminino, ao mesmo tempo oferecido e recusado, manifesta a 

disponibilidade simbólica que, como demonstraram inúmeros trabalhos 

feministas, convém à mulher, e que combina um poder de atração e de 
sedução conhecido e reconhecido por todos (homens e mulheres) e adequado a 

honrar os homens de quem ela depende ou aos quais está ligada, com um 

dever de recusa seletiva que acrescenta ao efeito de “consumo ostentatório” o 

preço da exclusividade.
112

  
 

 

Voltando à Goellner, agrega-se a esse discurso erotizante a mesma dimensão usada no 

início do século: o medo da masculinização das mulheres. As atletas devem estar bonitas, 

maquiadas e arrumadas para representar o estereótipo de feminilidade que a sociedade espera 

vir do gênero feminino. O medo de que o esporte modifique o corpo da mulher, 

transformando-o naquilo que se espera de um corpo masculino foi uma preocupação que 

perpassou os discursos ao longo do século XX. Os gêneros são vistos, dessa maneira, como 

uma construção estática que carrega consigo atributos definidos, como afirma Goellner, 

 

Os argumentos que sustentam esses discursos estão ancorados em uma 

representação essencialista dos gêneros, segundo a qual, a cada sexo 

correspondem algumas características que lhe são inerentes e, estas os define. 

Pressupõe, portanto, a existência de uma certa essência masculina e/ou 
feminina considerada natural e imutável. A esta concepção opõe-se uma outra, 

que afirma ser o gênero uma construção social e, por assim ser, admite, para 

cada pólo da unidade binária (masculino/feminino), diferenças 
significativas.

113
  

 

A década de 1980 traz mudanças significativas para o futebol e as torcidas. Durante o 

decênio são realizados os campeonatos femininos de futebol, onde, como afirmam Elsey e 

Nadel, o Clube Radar, situado no Rio de Janeiro, ganha destaque, sobretudo, pela persistência 

e participação de uma integrante nomeada Rose do Rio, que fez com que o Clube Radar 

conseguisse alguns apoios. O time do Radar acaba sendo a base da seleção feminina que vai a 

Copa do Mundo em 1991.  

Com relação às torcidas, segundo Leonardo Teixeira,
114

 logo em 1981 é criada a 

ASTORJ – Associação das Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro – fruto de uma tentativa 

de ampliar a possibilidade de relação entre representantes de clubes rivais. Fundada por seu 

Armando Giesta, da Young Flu, o movimento foi levado à frente por líderes de diferentes 

                                                             

112 BOURDIEU, 2019, p. 55 
113 GOELLNER, 2005, p. 148 
114 TEIXEIRA, Leonardo Antonio de Carvalho. Congregar, Congraçar e Unir: a atuação da Associação das 

Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro (1981-1989). 2014. 116f. Dissertação (Mestrado em História Social) 
– Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São 

Gonçalo. 
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torcidas organizadas no Rio de Janeiro que buscavam diminuir os embates entre as torcidas e 

construir uma força capaz de propor e obter voz diante da Federação de Futebol do Rio de 

Janeiro, a FERJ. 

Novamente de acordo com Teixeira a ASTORJ, diante de um novo aumento dos 

preços nos ingressos, incluiu em suas reivindicações uma nova pauta: a solicitação de meia-

entrada para o público feminino. De acordo com reportagem do Jornal Última Hora
 
sobre o 

fato, intitulada “Aumentaram os ingressos”, o pedido foi prontamente negado, usando do 

argumento de que „todos iriam tornar-se mulher‟.
115

 Mais uma vez, a presença feminina é 

notada de maneira relevante, visto que, ainda que se possa fazer ressalvas quanto ao pedido 

realizado, só o fato da sua solicitação já demonstra que havia a necessidade da demanda. 

Importante mencionar ainda que, ao longo da década de 1980, o supracitado concurso 

de Rainha das Torcidas do Vasco da Gama, organizado e concorrido por torcedoras de 

diversas associações do clube, mantinha suas edições. Em 1984, como reportado novamente 

pela Revista do Vasco, mais uma edição foi realizada, coordenada por Iara de Barros, líder da 

torcida Camisa 12, e contando com a participação de dezoito concorrentes representando 

diversas torcidas.
 116

 A campeã desta edição foi Ana Lúcia, da Renovascão, torcida fundada 

por Dulce Rosalina, como já mencionado. É interessante levar em conta ainda que a presença 

das meninas da torcida Camisa 12 se fazia frequente nos jogos e nas arquibancadas. Por 

serem, em sua maioria, também sócias do clube, possuíam um acesso mais facilitado aos 

jogadores e a comissão técnica, conseguindo manter contato com alguns jogadores e 

integrantes, como mostram as fotos abaixo. 

 

 

                                                             

115 “Aumentaram os ingressos”. Última hora, 28/06/1983, p. 12. 
116 “Ana Lúcia. Rainha das Torcidas”.  Revista do Vasco. Nº10, Out.,Nov., dez. 1984, p. 27. Documentação 

fornecida pelo Centro de Memória do Vasco da Gama.  
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Imagem 1 – Iara de Barros (líder da Camisa 12) e o goleiro Marazópi -1981 

Fonte: Centro de Memória do Vasco da Gama. 

 

 

 
Imagem 2 – Torcedoras da Camisa 12 (incluindo Iara) posam ao lado de Pai Santana, conhecido 

massagista do Vasco da Gama – 1981. 

Fonte: Centro de Memória do Vasco da Gama. 
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Segundo Leda Costa,
117

 alguns estudos chegaram a argumentar que uma crescente 

violência foi a responsável pelo afastamento das mulheres dos estádios nas décadas de 1980 e 

1990, mesmo argumento utilizado no início do século XX para explicar a diminuição do 

público feminino. Contudo, segundo Costa, a violência nas décadas de 1980 e 1990 afastou 

dos estádios grande parte da população torcedora, pois, estatisticamente, o número de 

frequentadores caiu nas décadas citadas. Essa separação por gênero nessa época, para a 

autora, não é necessária ou verdadeira. 

 

1.6  O QUE DIZEM DELAS? AS REPRESENTAÇÕES DAS MULHERES 

TORCEDORAS. 

 

Como já visto, as jogadoras de futebol sofreram ao longo dos anos uma série de 

preconceitos sobre o que o esporte poderia fazer ao seu corpo, afetando o papel social que era 

esperado delas, o da maternidade. Bem como, com a liberação do esporte, passaram a ser 

vistas pela ótica da erotização, tendo que parecer sempre bonitas, atendendo a uma lógica de 

gênero estereotipada. Tudo isso devido à percepção socialmente construída de que o espaço 

público e, consequentemente, os esportes, incluindo o futebol, seria domínio dos homens, não 

cabendo à mulher a ocupação desses espaços. Essa lógica de que a prática do futebol é 

pertencente ao universo masculino afeta diretamente a organização e participação nos estádios 

de futebol: 

 

Os estádios de futebol se constituíram, historicamente, como um espaço 

legitimado para homens. Eles são um contexto cultural específico, um local 

que institucionaliza práticas, ensina, produz e representa masculinidades. 
Através de distintas formas de socialização, os sujeitos que frequentam esses 

locais passam por diferentes processos pedagógicos. Os sujeitos torcedores 

que frequentam os estádios são produzidos ao longo de diferentes jogos e 

situações. Diferentes conteúdos nos estádios são didaticamente ensinados 
através de cânticos, xingamentos e performances que acabam produzindo uma 

lógica de atitudes indispensáveis para a apreciação estética dos eventos nesse 

ambiente. Ao mesmo tempo em que reforçam uma série de aprendizagens 
vinculadas ao masculino, os esportes, em geral, e o futebol, de forma 

específica, acabam sendo uma exigência para que um garoto seja „bem 

avaliado‟ em sua performatividade masculina.
118

  

 

                                                             

117 COSTA, 2006. 
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As torcidas não ficam de fora dessa concepção de masculinidade exacerbada, que se 

expressa, inclusive, através de cantos, muitas vezes homofóbicos e ofensivos, e outras formas 

de afirmação e reafirmação da identidade masculina, como será mais bem trabalhado no 

próximo capítulo. Uma dessas formas, é claro, é a exclusão da participação feminina nas 

torcidas, ou a tentativa de seu silenciamento. 

A Revista Placar
119

 traz em alguns de seus números reportagens que nos permitem 

perceber como era retratada a presença feminina nos estádios do Rio de Janeiro e também do 

restante do país. Em editorial de abril de 1978, a revista traz a charge:
120

 

 

 

Imagem 3. Fonte: Revista Placar, 1978. 

 

Podemos perceber quais eram os pensamentos referentes à mulher à época, ao menos 

segundo a visão da revista. Mantinha-se a ideia de que o homem era o responsável por levá-

las ao estádio e a controlar seus comportamentos. Nem todos os modos de se portar no 

estádio, muitos dos comportamentos considerados como masculinos, cabiam ao papel da 

mulher. Podemos inferir que a charge seja uma crítica da revista a tal comportamento ou 

pensamento, mas não deixa de demonstrar, da mesma forma, como eram as atitudes e os 

pensamentos correntes a respeito da presença da mulher no estádio. 

Por sua vez, anos antes, o Jornal dos Sports criou, na década de 1960, um espaço 

dedicado às mulheres. A coluna, nomeada “Elas no JS”
121

 trazia reportagens e participações 

                                                             

119 A revista Placar era, inicialmente, um periódico semanal, nascido em 1970, pelo grupo Abril, que visava 

tratar sobre o futebol brasileiro. Tendo sua criação impulsionada pelo sucesso do tricampeonato mundial da 

seleção masculina de futebol e pela recém- inaugurada Loteria Esportiva da Caixa Econômica Federal, a revista 

tratava dos assuntos dos temas referentes ao futebol e trazia também as novidades sobre a loteria, visando 

inclusive auxiliar o leitor a fazer uma boa aposta. A revista, que teve como um de seus editores o jornalista Juca 

Kfouri, possuía um caráter progressista para época, e levantava bandeiras interessantes que, em alguns casos, 

traziam críticas ao governo, sobretudo através de charges e ilustrações, assinadas pelo cartunista Henfil, que 

passou a publicar em suas edições nas décadas de 1970 e 1980.  
120Revista Placar, 06/04/1978.  
121Jornal dos Sports, 10/04/1963, p. 6 
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femininas sobre diversos assuntos que, como destacava o jornal, tivessem relação com a 

„feminilidade‟. Diz o jornal:  

 

A partir de hoje estaremos diariamente neste “cantinho”. “Cantinho” que é 

de vocês. Da MULHER moderna e inteligente. Cônscia das enormes 

responsabilidades que lhes são impostas pela civilização atual, mas ciosa de 
seu principal e exclusivo dom: a feminilidade. Além dessas conversas com 

um suplemento semanal, quiçá diário, muito em breve vamos presente onde 

“seus” assuntos serão tratados por uma equipe a cata de informações e 
novidades para VOCÊS. Nesta coluna, ou no suplemento, no entanto, 

desejamos que VOCÊS participem ativamente de nossa vida. (destaque do 

autor)
122

 
 

 

A coluna trazia informações sobre moda, emagrecimento, receitas, últimas notícias 

sobre as celebridades, entre outros assuntos considerados do escopo da feminilidade. Nada 

relacionado a nenhum tipo de esporte, em um periódico esportivo. Tal matéria deixa clara a 

concepção do papel da mulher na sociedade da época, além de corroborar com a ideia de que 

os esportes, e o futebol em particular, são campos masculinos. 

Em outra edição do mesmo jornal, no ano de 1970, um leitor lança uma carta 

reclamando da presença feminina nos estádios. Diz o cidadão que as mesmas podem até 

entender de outros esportes, mas não entendem de futebol. Esse crítico das mulheres nas 

arquibancadas é respondido por outro homem que defende que as mulheres frequentem o 

local. Dizendo ele que “A gente faz uma força danada pras moças frequentarem o estádio e 

você vem com essa. Explica essa campanha direitinho se não fica até feio”.
123

 A nota, 

intitulada “Campanha errada” demonstra a visão corrente sobre a presença das mulheres nas 

arquibancadas. Muitos acreditavam que as mesmas não entendiam do esporte e que suas 

manifestações durante o jogo não eram condizentes com a partida.  

Segundo Binello, Conde, Martínez e Rodriguez,
124

 as mulheres sofrem preconceitos no 

ato de torcer. É relegado a elas um papel secundário, usando muitas vezes como argumento de 

que por não jogar futebol, as mesmas não entendem os aspectos técnicos e táticos do jogo, ou 

ainda que não podem ser tão apaixonadas quanto os homens, que vão para o estádio 

simplesmente acompanhar namorados, maridos, pais, irmãos ou alguém do sexo masculino 

que vai ao estádio realmente torcer pelo seu time. Essa avaliação das autoras, feitas para o 

                                                             

122 Idem. 
123Jornal dos Sports, 24/01/1970, p.6 
124 BINELLO; CONDE; MARTÍNEZ; RODRÍGUEZ. Mujeres y futbol. Territorio conquistado o a conquistar. 
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cenário de fins do século XX, nos permite pensar nas décadas anteriores, de 1960, 1970 e 

1980, e perceber que a exclusão de gênero que se apresenta no esporte e nas torcidas é um 

fato que se reproduz através do tempo. 

Na década de 1980, após o surgimento de torcidas inteiramente femininas, seguindo o 

exemplo da anterior Camisa 12, do Vasco da Gama, aparece de forma mais natural a presença 

de mulheres torcedoras nas arquibancadas, tanto é que, em edição de 1983, o Jornal dos 

Sports relata sobre uma nova edição do concurso de torcidas do Clube de São Januário, que 

acontecia, como visto, desde a década anterior, com reportagem intitulada “Rainha das 

torcidas do Vasco da Gama” que aconteceria no final de semana seguinte à publicação da 

reportagem. 
125

 O concurso teria a coordenação de Iara Barros, líder da Camisa 12 e de dona 

Dulce Rosalina, à época líder da Renovascão. 

Rosana Teixeira ao entrevistar participantes de torcidas jovens no Rio de Janeiro 

demonstrou que a percepção das mulheres como coadjuvantes nos espetáculos torcedores 

permeava também o pensamento dos próprios integrantes das torcidas. A partir da fala de 

alguns de seus entrevistados, a autora discorre que 

 

Note-se que, apesar de afirmarem que não só aceitam como incentivam a 

participação feminina, os torcedores organizados parecem percebê-la de 

modo diferenciado quando comparado a atuação dos homens. Essa diferença 
estaria relacionada a uma certa dificuldade das próprias mulheres para esta 

atividade – “não se sentindo a vontade em papéis de liderança” – , ou ainda, 

por considerarem que elas não são tão unidas como eles, estando mais 
sujeitas a desavenças entre si mesmas. De algum modo, a convicção e a 

fidelidade torcedora ao agrupamento não seria tão intenso, definindo-se 

muito mais pela relação que mantêm com os outros – namorados, irmãos, 

amigas. Vale considerar ainda que as mulheres não vivenciam o futebol do 
mesmo modo que os homens, ou seja, esse esporte não está presente em sua 

socialização de forma tão marcante.
126

  

 

Gustavo Bandeira,
127

 ao entrevistar torcedores do Grêmio de Foot-Ball Porto 

Alegrense, também notou certa diferenciação na fala de seus entrevistados quanto à maneira 

como estes percebiam a presença feminina nos estádios. Segundo o autor, 

  

Roger marcou que as mulheres estão participando, querendo olhar o jogo, 

“tanto as mulheres solteiras quanto acompanhantes do namorado” (DC33). 

Parece-me interessante pensar se essas marcações poderiam ser feitas para os 

                                                             

125Jornal dos Sports, 20/11/1983, p.2 
126 TEIXEIRA, 2003, p. 58-59 
127 BANDEIRA, Gustavo Andrada. Uma História do Torcer no presente. Elitização, racismo e 
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homens que freqüentam o estádio. Seria necessário marcar que eles estão 

participando e/ou querendo olhar o jogo? Faria sentido pensar em torcedores 

solteiros ou que estivessem acompanhando suas namoradas ou 
namorados?

128
  

 

Portanto, a partir do apresentado por Rosana Teixeira e Gustavo Bandeira, podemos 

inferir que a representação feminina em jornais da época se mostrou muito semelhante àquela 

que encontramos nos discursos dos torcedores, e ainda hoje, nos meios de comunicação 

esportivos. Contudo, as mulheres, pensadas como meras acompanhantes de pais, maridos e 

irmãos, ou ainda tidas como histéricas e coadjuvantes do espetáculo, incapazes de 

compreender os aspectos do jogo, cresceram em número e presença nas arquibancadas 

cariocas e formaram, já na década de 1970, torcidas compostas majoritariamente, ou 

inteiramente, por mulheres.  

Essa presença e participação feminina cresce ainda mais até o final do século XX e 

início do XXI. Tendo uma pequena curva negativa apenas durante a década de 1990, como já 

analisado por Leda Costa, que afirma que essa queda envolveu ambos os sexos, quando houve 

grande aumento de violência entre as torcidas organizadas cariocas, e nacionais. Culminando, 

inclusive, em São Paulo, em episódio que ficou conhecido como Guerra do Pacaembu,
129

 que 

deixou muitos feridos e mortos. Diante desse panorama violento, além do discurso, já 

questionado por Costa, de que houve o afastamento feminino nos gramados, o episódio serviu 

de ponto decisivo para o início de uma mudança no tratamento do Estado para com o 

torcedor, como também será mais bem discutido no próximo capítulo. 

Na virada do século, a presença das torcedoras se manteve nos estádios cariocas, 

levando à criação de novas torcidas femininas, como é o caso da Flu Mulher, torcida do 

Fluminense Footbal Club, criada em 2006. As expressões torcedoras se multiplicaram nos 

estádios, criando e recriando identidades e identificações entre as mulheres torcedoras. Ainda 

assim, para alguns canais da imprensa, como a publicação do Grupo Globo abaixo, as 

mulheres continuavam sendo vistas como acompanhantes dos homens, como demonstra 

reportagem da extinta Revista Ego, revista online que parou de ser publicada em maio de 

2017, mas que em 2014, ano de realização da Copa do Mundo Masculina de Futebol da FIFA 

no Brasil, lançou uma reportagem intitulada “Atuais e Ex- „Maria-chuteiras‟ ensinam como 

                                                             

128 Idem, p. 108. 
129 Episódio de uma briga entre as torcidas do Sport Clube Palmeiras e do São Paulo Futebol Clube, no jogo 

final da copa de juniores, realizada em São Paulo no ano de 1995, onde torcedores invadiram o campo, 
deixando o saldo de muitos feridos e um morto. Para maiores informações Cf. TOLEDO, Luiz Henrique de. 

Identidades e conflitos em campo. A “guerra do Pacaembu”. Revista USP. São Paulo. Dez/ fev. 1996/97.  
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conquistar os gatos da Copa”.
130

 A reportagem, assinada por Priscilla Bessa, traz dicas dadas 

por diversas famosas, que se reconheciam como maria-chuteiras, sobre como conquistar os 

jogadores que estavam no país em função do Mundial. A reportagem ainda traz uma 

ilustração contendo um passo a passo a ser seguido, como demonstrado abaixo. O que essa 

reportagem confirma é que, apesar dos esforços de muitos agrupamentos de torcedoras para 

romper com a lógica sexista de que o interesse da mulher pelo futebol é atrair 

relacionamentos, muitos meios de comunicação ainda representavam as mulheres como meras 

acompanhantes, ratificando a percepção de que o futebol é um esporte de interesse masculino. 

Além disso, a reportagem ratifica também o estereótipo de sexualização e erotização 

apontado por Goellner ao exibir o estereótipo de mulher com os corpos malhados, „sarados‟, e 

usando roupas curtas e coladas, demonstrando, mais uma vez a intenção de agradar ao público 

masculino que seria, por natureza, o apreciador do  esporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Imagem 4 - Fonte: Página da Revista Ego. 
 

 

Em 2019, em função da já mencionada Copa do Mundo Feminina da FIFA, disputada 

na França, a divulgação do futebol praticado por mulheres ganhou fôlego, levando a algumas 

emissoras, como é o caso da TV Bandeirantes, Rede Globo e SporTV a transmitir o mundial e 

                                                             

130 “Atuais e Ex –„Maria-chuteiras‟ ensinam como conquistar os gatos da Copa‟. Revista Ego. Disponível 
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a TV Bandeirantes a reproduzir os jogos do Campeonato Feminino da série A, antes somente 

transmitidos de maneira gratuita através do site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). 

A realização da Copa, pela primeira vez transmitida pela TV Globo, e o início da cobertura do 

campeonato nacional pela imprensa televisionada abrem novos caminhos para a visibilidade 

do futebol feminino, bem como permite a essas torcedoras a acompanhar também os times do 

futebol de mulheres de maneira mais fácil e acessível, da televisão de casa, podendo exercer 

também por elas aquilo já fazem pelo futebol masculino: torcer. 
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PRIMEIRO TEMPO: 

TORCIDA: SUBSTANTIVO FEMININO. 

 

“Torcer é entrar em uma ordem discursiva, e torcer em um estádio de futebol exige do 

sujeito que quiser essa identificação atitudes específicas.”
131

 

Gustavo Bandeira, em sua tese de doutorado defende que um currículo de 

masculinidades perpassa os estádios de futebol, currículo esse que acabou sendo questionado 

ou modificado nas novas arenas esportivas que nasceram em concordância com todo o 

processo de modernização do esporte. Esse currículo implica modos de torcer que são 

necessários para que o indivíduo seja considerado partícipe das manifestações torcedoras nos 

estádios. Por muito tempo, e ainda hoje, essas manifestações incluíram e incluem casos de 

racismo, machismo e homofobia que, gradativamente, vêm sendo questionados pelas 

autoridades esportivas e pelos próprios torcedores e torcedoras. 

Ser um torcedor ou uma torcedora pode ter diversas conotações e pertencimentos. 

Cada indivíduo é único em suas particularidades e caminha por suas identidades múltiplas, 

sendo a identidade de torcedor uma delas, que pode assumir diferentes gradações de 

importância na vida de cada um, como defende Richard Giullianotti,
132

 e que será melhor 

explicado ao longo do capítulo. Um dos pré-requisitos para ser um torcedor ou uma torcedora 

é o pertencimento clubístico, ou o clubismo, como define Bandeira, citando Damo. Para o 

autor, clubismo é “um sistema de representação estruturado, de forma que o indivíduo, ao 

tornar-se torcedor, é capturado por códigos que orientam seu comportamento e moldam sua 

sensibilidade” .
133

 

Dessa maneira, ser torcedor ou torcedora de futebol exige certa pedagogia, certo 

modus operandi dentro e fora dos estádios de futebol. Ser uma mulher torcedora exige ainda 

mais desse entendimento e comportamento torcedor, já que implica estar inserida em uma 

lógica que é machista e segrega as torcedoras dentro do próprio espaço do torcer. 

Esse capítulo tem por objetivo entender um pouco as diversas possibilidades sobre ser 

torcedora nesse universo que ainda é considerado como masculino, como é caso do futebol. 

Quais as pedagogias que ainda permanecem e são perpassadas no estádio, quais as que estão 

sendo alteradas pelas próprias torcedoras, através de movimentos de mulheres e setores 

                                                             

131 BANDEIRA, 2019, p. 91 
132 GIULIANOTTI, Richard. Fanáticos, Seguidores, Fãs e Flaneurs: uma taxonomia de identidades do torcedor 
no Futebol.  Record: Revista de História do Esporte. Volume 5, n.1, junho de 2012.  
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femininos, tendo como base também os novos posicionamentos das instituições esportivas, 

como a FIFA, que recentemente tem se posicionado contrariamente a diversos casos de 

homofobia, racismo e discriminação de gênero nas arquibancadas. 

É intenção do capítulo trazer para o debate como é ser torcedora comum
134

 – ou seja, 

aquela que não pertence a nenhuma torcida organizada stricto senso – e estar nas 

arquibancadas no Rio de Janeiro hoje. Quais as dificuldades que enfrentam, quais as questões 

que se apresentam para seu cotidiano torcedor. Quais as pedagogias que ainda estão presentes 

nas arquibancadas e ainda trabalham para a segregação entre os torcedores, seja por corte de 

gênero, de raça, ou de classe.
135

 

 Para isso, serão debatidas questões como a implementação do Estatuto do Torcedor, 

desde 2003, que acabou marcando uma nova forma de sociabilidade torcedora nos estádios, 

entendendo o torcedor como consumidor; pensando a criação dos programas de sócio-

torcedor, que ratifica essa ideia de torcedor-consumidor e acaba segregando ainda mais as 

arquibancadas. Até a criação de novas formas de organização de torcedores, os movimentos 

de arquibancada, com foco para os movimentos feitos por mulheres, e a alteração nos modos 

de torcer que se busca proporcionar com esses novos movimentos. 

Nesse capítulo, analisar-se-ão entrevistas realizadas pela autora com quatro torcedoras 

comuns, uma representante de cada um dos principais times do Rio de Janeiro, integrantes da 

série A do Campeonato Brasileiro: Botafogo de Futebol e Regatas, Ana Luiza Gomes;
136

 

Clube de Regatas do Flamengo, Flávia Muniz;
137

 Clube de Regatas do Vasco da Gama, 

Daniela Araújo;
138

 e Fluminense Football Club, Poliana Chaves.
139

 A escolha por essas quatro 

entrevistadas se deu seguindo dois critérios principais: um corte de idade relativamente 

próximo, que pode ser considerado, grosso modo, como mulheres na juventude, entre 20-28 

anos. E a assiduidade e relativa frequência aos jogos nos estádios, em geral semanalmente. 

                                                             

134 O termo torcedor comum já foi utilizado em outros trabalhos sobre torcidas, contudo é um termo que não 
qualifica adequadamente aquele torcedor ao qual estamos nos referindo. Chamar um torcedor de comum, não 

implica que outra categoria torcedora seja „especial‟. É apenas uma maneira de diferenciar o torcedor ou 

torcedora não organizado(a) daqueles(as) que pertencem a alguma forma de associativismo. Não é propósito 

desse trabalho pensar novas nomenclaturas ou categorias que melhor expressem a qualificação do torcedor ou 

torcedora em questão. Portanto, embora ciente da problemática em torno termo, para fins dessa dissertação o 

mesmo será utilizado, apenas com o intuito de diferenciar o(a) torcedor(a) que vai ao estádio regularmente, 

porém não faz parte de nenhum agrupamento.  
135 O corte de classe poder ser visto, grosso modo, em função do encarecimento dos ingressos, ou de pacotes de 

sócio-torcedores inacessíveis para uma parcela da população. 
136 Ana Luiza, Niterói, 20/01/2019. 
137 Flávia Muniz, Itaboraí, 13/10/2019. 
138 Daniela Araújo, Niterói, 05/12/2019. 
139 Poliana Chaves, Rio de Janeiro, 15/05/2019. 
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Não me interessava torcedoras que não fossem os estádios, pois buscava perceber a vivência e 

as questões que eram despertadas na ida aos jogos.  

Na busca pelas entrevistas muitas dificuldades se apresentaram: solicitações não 

respondidas, negativas, distância e dificuldade para marcação de encontros, entre outras, o 

que dificultou a aquisição de uma porcentagem maior de entrevistadas. Contudo, acredito que, 

para fins dessa análise, o diálogo com uma representante de cada time permite ter um breve 

panorama sobre o que é estar nas arquibancadas e ser torcedora nos dias de hoje. É claro que 

aqui não se pretende entender o todo pela parte. Como já dito anteriormente, cada indivíduo é 

único, permeado por diferentes pertencimentos e identidades. Não é objetivo afirmar que 

essas torcedoras representam o todo das torcedoras presentes nas arquibancadas do Rio de 

Janeiro, não há fundamento nesta afirmação. Cada uma das torcedoras selecionadas possui 

sua própria história de vida, e como tal enxerga e percebe o mundo e as arquibancadas de 

forma particular, e essa particularidade deve ser levada em conta. Contudo, todo trabalho 

historiográfico requer que se façam escolhas, e escolher algo implica necessariamente não 

optar por uma série de outras coisas. A escolha por essas torcedoras não visa encerrar o 

assunto da presença feminina nas arquibancadas, muito pelo contrário, busca ser um ponto de 

partida, que aborda uma pequena parte das questões e vivências sobre um tema muito mais 

amplo e que possibilita uma gama muito maior de pesquisas e estudos. É importante, diante 

disso, uma pequena colocação sobre o papel social do pesquisador, no caso, o meu papel 

enquanto mulher e torcedora. Não se pretende afirmar, com isso, que a minha presença 

influenciou ou modificou o discurso das entrevistadas, contudo o meu papel enquanto 

pesquisadora não pode ser desprezado na condução das entrevistas. Como aponta Bandeira:  

 

Ao incitar alguém a falar ou a produzir textos acabamos participando, 

também, da produção do lugar de fala de nossos interlocutores. Seria 
ingênuo acreditar na existência de um “deixar falar” que me traria uma 

determinada verdade „interna‟ ao sujeito ou indivíduo que produziu aquelas 

palavras e não outras.
140

  

 

Além das fontes orais, como já mencionado, também serão analisadas fontes 

legislativas, como o Estatuto do Torcedor, e fontes jornalísticas, mais especificamente 

reportagens de periódicos atuais que trazem alguma representação, notícia ou informação 

sobre torcedoras. 

 

                                                             

140 BANDEIRA, 2019, p. 83 
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2.1 A GALERA NAS ARQUIBANCADAS: IDENTIDADES E PERTENCIMENTOS 

TORCEDORES.  

 

Segundo Hollanda,
141

 a prática do torcer pode ser metaforicamente associada à 

assistência do teatro grego. O público das peças de teatro encontrava-se em estado de catarse, 

encarnando meros assistentes passivos do espetáculo, atuando como receptores das ações dos 

atores, associando essa recepção passiva à paixão de maneira quase patológica. Por muito 

tempo, e de certa forma ainda hoje, o futebol foi pensado dessa forma, sendo entendido como 

o „ópio do povo‟, responsável pela catarse daquele que assiste ao espetáculo, tornando a 

assistência dependente daqueles que jogam e capazes de, por eles, cometerem atos passionais.  

Nesse sentido, o autor aponta que o próprio vocabulário usado para se referir àqueles 

que acompanhavam os jogos os colocava como assistentes passivos do espetáculo. 

 

No final do século XIX, a Inglaterra consagraria dois termos específicos para 
fazer menção ao espectador de futebol: fan, abreviação de fanatic, palavra de 

raiz religiosa ligada, por um lado, à idéia de devoção e doação e, por outro, à 

de exaltação e idolatria; e supporter, derivação de to support, verbo que 
implica defender, apoiar, incentivar.

142
  

 

Ainda segundo Hollanda, além do vocabulário inglês, alguns países que importaram o 

esporte bretão, importaram também a maneira de se referir a sua assistência. É o caso das 

hinchas, nos países de língua hispânica. O vocábulo, que significa inchar, faz referência ao 

comportamento dos torcedores na arquibancada, que inchariam como um balão de gás. No 

Brasil, é possível perceber na palavra torcedor também uma conotação passiva, daquele que 

faz algo em função de uma ação de outrem. Dessa forma, resume o autor: 

 

Por mais diversos que fossem os vocábulos – fan, supporter, tifo, hincha, 

torcedor, torcida –, a genealogia das palavras jornalísticas mostra como 
todos traziam implícita a dimensão catártica, que aproximava o 

comportamento do torcedor a uma variante emocional de fundo patológico. 
143

 

 

                                                             

141 HOLLANDA, Bernardo Buarque de. Futebol, arte e política: a catarse e seus efeitos na representação do 

torcedor. Revista O&S. V. 16. 2009. 
142 Idem, p. 132. 
143 Idem, p. 135 
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De acordo com Luiz Henrique de Toledo
144

 para além da dimensão catártica do torcer, 

outras variáveis entram em jogo quando se trata da assistência por um time de futebol e do 

pertencimento clubístico. O autor aponta que as experiências da arquibancada não se limitam 

nem se encerram em um estádio de futebol. O cotidiano está repleto da vontade de torcer. A 

partir disto, o autor toma o futebol como uma das dimensões da vida urbana a qual todos estão 

inseridos, que se sobrepõem e entrelaçam frações da vida de cada um. 

Nesse sentido, Toledo problematiza o senso comum sobre o conceito de identidade, 

que entenderia a mesma como produzida a partir da percepção individual, produzindo uma 

extensão do “eu” nas atividades produzidas no dia a dia. Toledo discorda dessa noção, pois 

para ele a identidade é concebida a partir da experiência compartilhada, surgindo da relação 

entre subjetividades distintas, e seria a partir desta tensão que nasceriam as formas de relação 

identitária. Essa noção é compatível com a defendida pelo sociólogo Zigmunt Baumam,
145

 

que associa a noção de identidade e pertencimento a se sentir um estranho. Para Baumam, é 

somente quando somos questionados sobre nossa identidade e nosso pertencimento a 

determinado grupo, a partir do contato com o outro, o diferente, que interiorizamos a nossa 

identidade e a tomamos para si. Nesse sentido, também é possível argumentar que a 

identidade torcedora estaria menos associada aos marcadores sociais de classe, etnia e 

ideologia, e mais associados aos círculos íntimos aos quais pertencemos como o círculo 

familiar, os amigos do bairro, da escola, etc. Como demonstram as torcedoras entrevistadas 

que quando perguntadas sobre sua inserção inicial nas torcidas responderam que tiveram 

influência de pais, mães ou familiares:  

 

Então, a minha inserção no universo do futebol foi definitivamente minha, 
eu não cresci numa família que é apaixonada por futebol, hoje em dia até que 

meus pais gostam também, minha mãe gosta bastante principalmente, mas a 

inserção foi por mim, quando eu tinha 11 anos eu comecei a me interessar 

muito por futebol. Eu já torcia pro botafogo por causa da família, mas a 
gente era botafoguense só por falar mesmo,e  eu comecei a me interessar 

muito por futebol e a encher o saco “mãe, me leva no maracanã pela 

primeira vez?”, isso em 2007, antes de eu fazer 12 anos, eu tinha 11 ainda, 
no início de 2007. E eu “mãe, por favor, me leva no Maracanã, eu quero 

muito conhecer o Maracanã”. E daí, em junho de 2007 eu fui no meu 

primeiro jogo depois de insistir muito eu fui com minha mãe, fui com minha 
cunhada, que na época não era minha cunhada ainda, e a irmã dela e meu 

pai. Interessante que tinha muito mais mulheres que homens nesse momento 

e minha vida no futebol foi marcada por isso, por muitas mulheres ao meu 

                                                             

144 TOLEDO, 2010. 
145 BAUMAN, Zygmunt. Identidade : entrevista a Benedetto Vecchi. Rio de Janeiro : J. Zahar, 2005. 
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redor, ainda bem, porque quem me influenciou na minha escolha pelo meu 

time foi minha mãe e o meu tio, irmão dela, que não mora no Rio de Janeiro, 

mora em Brasília, mas é botafoguense. E quem me levava nos estádios 
inicialmente e até hoje, hoje eu não preciso de ninguém pra me levar mas a 

gente continua indo junta, é a minha mãe. Eu e minha mãe somos as mais 

apaixonadas aqui de casa, por futebol. Meu pai gosta de futebol mas ele não 

se anima muito com estádio, quem se anima com estádio somos eu e minha 
mãe mesmo.

146
  

 

É interessante destacar que, apesar da torcedora ter iniciado sua fala afirmando que sua 

inserção nas torcidas se deu de maneira autônoma, a mesma acaba por recorrer à lembrança 

da presença materna a acompanhando nos jogos e sendo o que mais se aproxima da sua 

influência para se apaixonar pelo futebol e seu time. Da mesma forma, Flávia também aponta 

a presença materna como fundamental para sua inserção no universo futebolístico, bem como 

sua companhia nos jogos.  

 

Então, minha família inteira é flamenguista, tem um ou outro que desvirtuou, 

mas no geral todo mundo é flamenguista. Na minha casa é muito forte a 
presença do meu pai e da minha mãe assim os dois são muito fanáticos e eu 

comecei a ir a estádio mesmo com uns 12 anos que, até então meus pais 

tinham um pouco de medo de me levar, eles gostavam muito, a gente assistia 
muito futebol em casa, mas pra eles me levarem a estádio demorou um 

pouco. E aí quando eles começaram a me levar, uma vez ou outra e tal, os 

dois me levavam e quando eu fiquei um pouco mais velha passei a ir 

sozinha, com uns 18 anos já eu comecei a ir sozinha pro Maracanã, comecei 
a pagar meu sócio torcedor e aí eu ia direto, aí eles meio que pararam. Hoje 

em dia quem vai muito comigo é minha mãe, meu pai não vai mais. Quem 

vai muito comigo é minha mãe.
147

  
 

 

 É interessante observar a menção à importância da presença materna para as duas 

torcedoras entrevistadas, o que demonstra que a presença feminina e o interesse das mulheres 

pelo futebol já estavam presentes em gerações anteriores, o que dialoga com o que vimos 

tentando argumentar, de que a presença feminina sempre esteve presente nas arquibancadas e 

no amor e apoio aos seus times de futebol, ainda que em menor número.  

Poliana também recorre à presença familiar para explicar sua iniciação como torcedora 

de futebol: 

 

Inicialmente, minha família toda era flamenguista e queria me empurrar pra 
torcer pro Flamengo. Até que meu pai me levou ao Maracanã, ainda o 

Maracanã antigo, para ver um jogo do Fluminense, e ali eu me apaixonei 
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quando eu tive aquele contato de estar no estádio, com a torcida e ver o 

Fluminense ganhando. Eu tinha o que? De uns nove para dez anos e eu me 

apaixonei por futebol e comecei a torcer para o Fluminense.
148

  

 

Já Daniela, embora também mencione a importância familiar em sua inserção no 

mundo do futebol, a mesma associa isso ao mundo do trabalho, uma vez que seu pai procurou 

ser atleta profissional durante a juventude. Para ela, ir ao trabalho do pai e ao divertimento 

nos estádios eram coisas semelhantes:  

 

Na verdade, o futebol sempre foi presente na vida porque o meu pai jogava 

bola, jogava pelo Campo Grande, ele tentou ser profissional em algum 
momento da vida dele, só que aqueles caminhos que a vida vai te levando 

pra outros lados não deu certo. Então, eu passava meu domingo na beira de 

campo vendo o futebol de várzea que, aliás é um dos meus passatempos 
preferidos até hoje.

149
  

 

Mas a identidade torcedora traz consigo ainda outro aspecto: ninguém torce sozinho. E 

ninguém torce por um time, sem torcer contra outro. Essa outra face da identidade, que ao 

mesmo tempo produz diferenças, tem a ver também com seu próprio ritmo de construção. É a 

partir do outro que defino quem sou. Seja através das rivalidades construídas ou das amizades 

conquistadas. É o espaço do outro que delimita o meu, como já afirmava Bauman
150

 sobre a 

construção da identidade a partir da alteridade, ou seja, da diferenciação para com o outro. 

Essa construção do outro nas arquibancadas pode assumir, muitas vezes papéis de hostilidade 

com a diferença. A construção da masculinidade também perpassa o estádio de futebol, como 

será tratado mais adiante, contudo é importante pontuar aqui que a construção do outro do no 

estádio de futebol na maior parte das vezes passa pela diferenciação da masculinidade e da 

diferenciação de gênero. 

Arlei Damo
151

 argumenta que a identidade clubística, ou seja, a de ser torcedor de um 

específico time de futebol, resulta em um sentimento de pertencimento. Esse pertencimento 

pode estar associado a clubes de bairros, de cidades, ou a clubes maiores, mais conhecidos, 

cuja torcida possa proporcionar mais grandiosidade ao espetáculo. Esse sentimento de 

pertencer e participar de um clube pode extrapolar as fronteiras geográficas. Segundo o autor 

 

                                                             

148 Poliana Chaves, Rio de Janeiro,15/05/2019 
149 Daniela Araújo, Niterói, 05/12/2019 
150 BAUMAN, 2005. 
151 DAMO, Arlei. Para o que der e vier: o pertencimento clubístico no futebol brasileiro a partir do 

Grêmio foot-ball Porto Alegrense. Dissertação apresentada ao programa de pós graduação em Antropologia 
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Isto reforça, a meu ver, a tese de que o futebol mobiliza uma série de 

questões nacionais, inclusive as diferenças regionais, fazendo com que 

torcedores de estados cujos clubes são menos expressivos do ponto de vista 
performático venham a optar por outros clubes, de outros estados, mas que 

garantem ao torcedor uma participação efetiva, interessada e exitosa no 

cenário do futebol nacional.
152

  

 

Contudo, esse torcer, ou esse pertencimento e identidade clubística variam, assim 

como no caso do futebol feminino, também de acordo com o gênero. O pertencimento ou o 

gosto das mulheres pelo esporte é questionado devido, sobretudo, à construção social feita 

sobre a mulher, como dona do lar e do espaço doméstico, não do campo de futebol, ou das 

arquibancadas, reafirmando as diferenciações entre aqueles que devem participar do espaço 

público e do privado. Como aponta Damo, 

  

O torcer, ou o pertencer, como queiram, pode variar, pelo menos no caso do 

futebol brasileiro, de acordo com as relações de gênero. Entre as 
representações dos torcedores homens, é comum ouvir-se metáforas que 

aproximam o amor ao clube do amor a uma mulher. Souza (1996) dedicou 

um capítulo de sua dissertação sobre o tema da sexualidade no futebol 

brasileiro, contestando as afirmações de que o futebol seria uma “aula de 
democracia”. Segundo Souza, as mulheres são excluídas do futebol enquanto 

sujeito à medida que são, elas mesmas, objeto de discussões, metáforas e 

analogias futebolísticas. Por ser um campo reservado à “simbólica da 
masculinidade”, o futebol reforçaria a “dominação tradicional masculina no 

Brasil”.
153

  

 

Michelle Perrot
154

 argumenta que um dos entraves para a história das mulheres está no 

silenciamento das fontes. A partir disso, pode-se pensar esse silenciamento de diversas 

formas, seja através da não atuação ou verbalização feminina no espaço público, da ausência 

de registros escritos ou, por que não, da gramática, como também argumenta Butler.
155

 A 

gramática brasileira, não possuidora de gênero neutro, como já mencionado, determina que 

em um ambiente de dois ou mais reunidos, onde pelo menos um seja do sexo masculino, 

utilize-se o pronome masculino plural. Isso significa, grosso modo, que em reportagens, por 

exemplo, as torcedoras sejam sempre obliteradas do discurso, afirmando sempre a presença 

masculina nas arquibancadas, fazendo com que se perpetue a ideia das arquibancadas como 

um ambiente masculino, o que contribuiu para a dificuldade de fontes jornalísticas sobre a 

presença das mulheres nas arquibancadas, sobretudo para décadas anteriores aos anos 1990. 

                                                             

152  Idem, p. 38 
153 Op. Cit, p. 61 
154 PERROT, Michelle. Minha história das mulheres. São Paulo: Contexto, 2017. 
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Atualmente, e graças em grande parte às lutas feministas, vem sendo tomada mais cautela na 

escrita quando se trata de multidões, muitas vezes fazendo uso dos dois gêneros gramaticais 

na reportagem. 

Ser torcedora, portanto, passa por uma série de determinações e pertencimentos pelos 

quais as mulheres precisam passar para serem inseridas nesse universo para o qual, muitas 

vezes, como apontaram as entrevistadas, o incentivo vêm de casa.  

 

2.2 O ESTÁDIO COMO LOCAL DE APRENDIZAGEM: AS DIFERENCIAÇÕES DE 

GÊNERO E AS PEDAGOGIAS DA ARQUIBANCADA
156

. 

 

Mas afinal, o que é essa determinação de gênero nas arquibancadas? O que diferencia o 

comportamento de homens e mulheres, e delimita aquele espaço como um espaço masculino?  

A Frase de Simone de Beauvoir que diz que “ninguém nasce mulher, torna-se mulher”
157

 é 

interessante para iniciar uma tentativa de resposta à essas questões. O que esta filósofa afirma 

com esta frase é que ser mulher, e também ser homem é uma construção social. A partir desta 

colocação Judith Butler argumenta que  

 

(...) decorre que mulher é um termo em processo, um devir, um construir de 
que não se pode dizer com acerto que tenha uma origem ou um fim. Como 

uma prática discursiva contínua, o termo está aberto a intervenções e 

ressignificações. Mesmo quando o gênero parece cristalizar-se em suas 
formas mais reificadas, a própria “cristalização” é uma prática insistente e 

insidiosa, sustentada e regulada por vários meios sociais.
158

 

 
 

Da mesma maneira, é possível pensar que a masculinidade também é construída 

através de meios sociais e modus operandi que são ensinados e, de certa forma, exigidos do 

gênero masculino. Bandeira inicia seu artigo intitulado “Um currículo de masculinidades no 

estádio de futebol” afirmando que “não se nasce homem, torna-se homem”.
159

 O trocadilho 

feito pelo autor corrobora a ideia do gênero como algo construído, performado cotidiana e 

repetidamente. Novamente segundo Butler:  

                                                             

156 Aqui utilizo o termo como apresentado por Gustavo Bandeira, que afirma, como será citado abaixo, que os 

estádios exercem pedagogia, no sentido de que para ser aceito como partícipe daquele ambiente, é necessário 

compreender e reproduzir uma série de códigos e elementos entendidos como pertencentes ou naturais do lugar. 

BANDEIRA, 2019, p.116. 
157BEAUVOIR, S. O segundo Sexo: Fatos e Mitos. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 1980. 
158BUTLER, 2017, p. 69 
159 BANDEIRA, Gustavo. Um currículo de masculinidades no estádio de futebol. Revista Brasileira de 
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Em outras palavras, atos, gestos e desejo produzem o efeito de um núcleo ou 
substância interna, mas o produzem na superfície do corpo, por meio do jogo 

de ausências significantes, que sugerem, mas nunca revelam, o princípio 

organizador da identidade como causa. Esses atos, gestos e atuações, 
entendidos em termos gerais, são performativos, no sentido de que a essência 

ou a identidade que por outro lado pretendem expressar são fabricações 

manufaturadas e sustentadas por signos corpóreos e outros meios 

discursivos.
160

  

 

Bandeira trabalha com a definição de gênero como um organizador social. Citando 

Guacira Louro, o autor defende que 

 

A inscrição dos gêneros – feminino ou masculino – nos corpos é feita, 

sempre, no contexto de uma determinada cultura e, portanto, com as marcas 

dessa cultura. As possibilidades da sexualidade – das formas de expressar 
desejos e prazeres – também são sempre socialmente estabelecidas e 

codificadas. As identidades de gênero e sexuais são, portanto, compostas e 

definidas por relações sociais, elas são moldadas pelas redes de poder de 
uma sociedade.

161
  

 

 Essa performance pode se alterar quando se está em multidões, ou ainda em locais 

específicos que, grosso modo, produzem ou esperam uma determinada atitude ou ação 

daqueles que ali se encontram, como por exemplo, o estádio de futebol. É fundamental 

argumentar que, independente do fenômeno das multidões, os indivíduos são únicos e 

possuem identidades e performances próprias, que irão se manifestar de maneira distinta em 

determinadas situações.  

As arquibancadas, tidas por muito tempo como lugar de homem, acabam por traduzir, 

ou por esperar que se produza uma performance de masculinidade definida, reproduzindo um 

padrão entendido como masculino e heterossexual. De acordo com João Moura, a própria 

arquitetura dos estádios de futebol, contribuem com a ideia de serem os mesmos locais de 

pertencimento masculino. Como analisa o autor, “o espaço circular (via de regra) dos estádios 

de futebol remete às arquiteturas do grande Coliseu romano, no qual, curiosamente ou não, 

eram encenados espetáculos de luta que determinavam a virilidade masculina”.
162

 

É importante pensar que os estádios de futebol podem ser espaços onde a formação 

dessa heteronormatividade acontece, ao mesmo tempo em que são locais de reprodução das 
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mesmas. As arquibancadas possuem espaços de identidades e pertencimentos das torcidas, 

como já apontado no capítulo um. É comum, portanto, que cada agrupamento específico se 

localize em um lugar determinado do estádio, pois aquele local demarca um pertencimento 

para aquela torcida ou agrupamento, ou mesmo para torcedores individuais. Quando 

questionadas a respeito do local de arquibancada que costumavam freqüentar, as torcedoras 

apontavam locais com os quais se identificavam, como foi o caso da Flávia, que disse “eu 

sempre fico no setor Norte, e eu tenho ultimamente ficado na pilastra 41 ali do setor Norte do 

Maracanã”.
163

 Em outro momento da entrevista, a mesma explicou que a escolha por essa 

localização se deve ao fato de que as meninas do grupo ao qual ela faz parte marcarem de se 

encontrar ali. Ou ainda a Daniela, que afirmou: “eu fico geralmente entre a Mancha e a TOV 

que é mais pra lateral do campo”,
164

 explicando também que essa localização se deve à sua 

identificação com as duas torcidas ou com alguns membros destas. Ou seja, a arquibancada 

não é um espaço neutro, são desenhados nela locais de pertencimentos e os torcedores, 

mesmo os chamados comuns se identificam com determinada localização. 

Não obstante, além de determinar locais de pertencimentos, os estádios e as 

arquibancadas, especificamente, exercem certo ensinamento. Como já mencionado, permitem 

produzir e reproduzir determinadas normas e formas de conduta consideradas como padrão. 

Em função disso, Bandeira afirma que os estádios exercem pedagogia. Para ele, 

 

Os estádios de futebol podem ser pensados como um contexto cultural 

específico, que ensina comportamentos, valores, formas „corretas‟ ou 
„adequadas‟ de práticas diversas por meio de seu desenho arquitetônico, 

cânticos repetidos e performances explicitadas. Os estádios se constituem 

como um artefato cultural, eles são produzidos, são feitos e são portadores 

de pedagogias. Os estádios são coisas concretas, não apenas porque são 
feitos de concreto, mas porque se constituem como artefatos portadores de 

pedagogias de gênero e de sexualidade, dentre outras pedagogias culturais. É 

necessário passar por diferentes processos de aprendizagem para que os 
sujeitos possam ser introduzidos nesse contexto cultural. Estar em um 

estádio de futebol significa passar por diferentes pedagogias. É necessário 

aprender quando gritar, quando calar, o que gritar, o que calar, o que e como 
sentir...

165
  

 

Dentro dessa pedagogia da arquibancada, o padrão heteronormativo masculino é 

exaltado, fazendo com que até alguns agrupamentos progressistas tentem se enquadrar dentro 

de alguma espécie de padrão. É o caso, por exemplo, da Torcida Coligay, torcida gay do 
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165 BANDEIRA, 2019, p.116 



 
 

68 
 

 
 

Grêmio Foot-ball Porto Alegrense fundada na década de 1980, da qual trata em sua 

dissertação de mestrado Maurício Rodrigues Pinto.
166

 O autor afirma que, para tentar se 

enquadrar como uma torcida legítima do Grêmio, a torcida recusava a entrada de travestis na 

mesma. Ainda segundo o autor, de acordo com a lógica binária de gênero e o padrão 

heteronormativo, as travestis ocupam uma posição ainda mais precária, “o que faz com que 

sejam vistas como mais abjetas pela sociedade e estejam mais sujeitas a sofrerem violências e 

exclusões”.
167

Como já afirmado, muitas vezes, a diferenciação para com o outro é feita 

através do condicionamento do adversário a algo considerado inferior, a feminilidade. Dessa 

forma, como afirma João Moura, 

 

Assim, internamente, os grupos que se apresentam no espetáculo do futebol 

seguem um perfil de ostentação e celebração da sua masculinidade. É com 
essa forma „homem‟ que podem fazer frente tanto no estádio em confronto 

com o adversário como ser percebido pela sociedade. O agir expresso dessa 

forma é comumente simulado nas manifestações coletivas, como se observa 
em cânticos popularmente disseminados com o intuito de insulto. Entoados 

pelos torcedores e jogadores, essas rimas e gritos chamam atenção para a 

colocação do sujeito homem adversário em um espaço sem masculinidade. 
168

 

 

Essa masculinidade esperada nas arquibancadas acaba reiterando a velha lógica de que 

mulher não pertence àquele ambiente, bem como promovendo falas homofóbicas e misóginas, 

no intuito de afirmar a sua identidade, ou de sua torcida como superior ou melhor que a 

adversária. Como argumenta Bandeira, em estudo sobre as torcidas de Grêmio e 

Internacional, no Rio Grande do Sul, mas que podem, de certa maneira, serem transpostas à 

realidade carioca e nacional, os gritos, cantos e falas machistas ou homofóbicas servem como 

diferenciador do eu com o outro. Segundo Bandeira: 

 

Parece que, dentro das representações heteronormativas da nossa 
masculinidade colorada ou gremista, as identidades homossexuais aparecem 

sempre desvalorizadas. É esta lógica heteronormativa, onipresente e 

recorrente, que impede – nos estádios, espaço de marcação da masculinidade 

– a positivação do termo. Nos estádios de futebol, os gritos homofóbicos 
aparecem para hierarquizar a nossa torcida em relação à torcida deles.

169
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Nesse sentido, é interessante pensar de que maneira essa heteronomatividade, ou a 

masculinidade exacerbada dos estádios de futebol afetam diretamente a vivência e a presença 

feminina nas arquibancadas, determinando o que enfrentam por se dizerem torcedoras de 

futebol e por frequentarem um ambiente considerado eminentemente masculino. 

 

2.3  O ESTATUTO DO TORCEDOR E AS NOMENCLATURAS DO TORCER. 

 

Antes, porém, de recorrer mais diretamente às falas das torcedoras sobre suas vivências 

nas arquibancadas, é importante pensar um pouco sobre a legislação que rege o papel e as 

funções do torcedor, e da torcedora, no país. No Brasil, a função de torcedor de futebol é 

regulamentada através de legislação específica, conhecida como o Estatuto do Torcedor, 

criado sob a égide do governo o ex presidente Luíz Inácio Lula da Silva, em 2003. Segundo 

essa lei, “torcedor” é definido, em seu artigo segundo, como: “é toda pessoa que aprecie, 

apoie ou se associe a qualquer entidade de prática desportiva do país e acompanhe a prática de 

determinada modalidade esportiva.”
170

. Pela lei, portanto, torcedor é todo aquele que se 

identifique com um time, ou clube, e o acompanhe, de maneira assídua ou não. Em outras 

palavras, é todo aquele para o qual o pertencimento clubístico faz parte da vida e do cotidiano, 

como afirmou Toledo
171

 em referência à identidade torcedora anteriormente mencionada. 

A mesma legislação determina uma série de direitos e deveres dos torcedores, incluindo 

o direito à segurança e aos acessos nos locais de competição garantidos, sobretudo através do 

uso de câmeras e filmagens, o que ao mesmo tempo em que garante a segurança, retira 

sobremaneira a privacidade. Uma primeira observação interessante a se fazer referente ao 

estatuto é que não há, no corpo da lei, nenhuma menção ou tratamento diferenciado de 

gênero, seja pensando sobre a preservação da integridade física ou ao seu acesso e 

permanência garantida nos dias e locais de jogo.
172

 Não há na legislação, portanto, a 

observância particular sobre a presença de mulheres, e suas pautas próprias nos eventos 

esportivos. Entendo que esse silenciamento pode ser analisado de formas distintas. A primeira 

                                                             

170BRASIL. Decreto Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003. 
171 TOLEDO, 2010. 
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delas é acreditar que a não diferenciação visava não receber a acusação de segregação do 

público feminino, visto que poderia ser questionada a necessidade de pautas próprias. 

Explicação que se esvazia em si mesma, já que é vontade e pleito das próprias mulheres 

algumas medidas que priorizem sua segurança e comodidade. A segunda explicação reside no 

fato de que a ausência de pautas específicas para as mulheres está em não se acreditar que os 

estádios sejam ambientes amplamente frequentados pelo público feminino, e logo, artigos 

específicos para as mulheres não seriam necessários.  

Recentemente, contudo, a eleita Senadora pelo Distrito Federal em 2018, e ex- atleta 

Leila Gomes de Barros, conhecida como Leila do Vôlei, propôs um projeto de Lei, PL 

549/2019
173

, em fevereiro de 2019, que almeja proteger as mulheres de atos de violência em 

locais de práticas esportivas. A PL prevê a alteração no Estatuto do Torcedor, e visa proteger 

as mulheres vítimas de violência de gênero. A criação de um projeto de lei que versa sobre a 

segurança das mulheres nas praças esportivas, aventado por uma mulher ex-atleta demonstra a 

importância da representatividade feminina nos mais diversos ambientes, buscando pautas que 

melhorem a condição de acesso e permanência das mulheres nos locais públicos.  

Alguns pesquisadores, como o historiador Marcos Alvito,
174

 argumentam que a 

instituição do torcedor como consumidor estabelecido pelo Estatuto do Torcedor está 

relacionado com o processo de elitização dos estádios e a construção de novas arenas que vêm 

acontecendo nos últimos anos, intensificados com os megaeventos realizados no Brasil e no 

Rio de Janeiro, como a Copa do Mundo de Futebol Masculino da FIFA em 2014, e os Jogos 

Olímpicos em 2016. Essa nova concepção do torcedor consumidor implica uma maior 

individualização das pessoas e um maior controle, sobretudo com os torcedores organizados, 

para os quais o Estatuto foi modificado em 2010, e que será melhor abordado no próximo 

capítulo. Esse controle, para Alvito, estaria relacionado com o processo de mercantilização do 

futebol, com um interesse cada vez maior de marcas esportivas e da publicidade sobre o 

esporte, o que acabaria resultando um maior cerceamento dos torcedores. Para ele, 

 

O valor da mercadoria futebol para a indústria de artigos esportivos e para a 

televisão faz com que haja uma pressão (em nome da segurança) para a 
“domesticação” dos torcedores, agora encarados como consumidores. O 
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aparelho policial é convocado para auxiliar nessa tarefa e assiste-se a 

montagem de uma estrutura de vigilância e de controle que ameaça o 

respeito aos direitos civis. 
175

 
 

 

Nesse sentido, diante da construção das novas arenas, Bandeira argumenta que é um 

projeto de elitização também uma tentativa de individualização do torcedor, e a busca pela 

separação do mesmo dentro do coletivo torcida. Fazendo com que o individual seja 

reconhecível. Para Bandeira,  

 

O contexto das arenas e seu controle contínuo, em alguma medida, faria com 

que o indivíduo torcedor não mais pudesse ser parte de um coletivo ou de uma 

multidão, mas fosse continuamente individualizado, avaliado e 
responsabilizado por suas condutas, ignorando a construção de sociabilidades 

distintas, como a torcedora. 

O processo de individualização dos sujeitos torcedores, como conseguimos 
visualizar nas atuais arenas, a partir dos assentos individuais e do 

monitoramento realizado pelas câmeras, pode ser pensado como uma tentativa 

de manter mais estáveis os marcadores identitários dos indivíduos dentro dos 
estádios. Isso poderia provocar uma diminuição das experiências de conjunto, 

ao mesmo tempo em que poderia facilitar o controle dos organizadores dos 

eventos. 
176

 

 
 

Interessante pensar que essa lógica de individualização se inverte quando se trata de 

torcidas organizadas. A separação do indivíduo e da torcida é uma solicitação recorrente dos 

torcedores organizados e associados, sobretudo quando se trata da punição. Os integrantes das 

torcidas solicitam que seja punido o indivíduo, e não a torcida, por algum ato ilícito que possa 

ocorrer, e o que acontece nas arquibancadas do Brasil é justamente o oposto, como também 

será melhor desenvolvido no próximo capítulo.  

É possível argumentar ainda que a tentativa de mercantilização do futebol iniciou-se 

antes da promulgação do Estatuto em 2003.
177

 A Lei Pelé, mais conhecida pela 

regulamentação do passe livre, determinava, em seu artigo 42 que: “Art. 42, § 3º O espectador 

pagante, por qualquer meio, de espetáculo ou evento desportivo equipara-se, para todos os 

efeitos legais, ao consumidor, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990”. 
178
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176 BANDEIRA, 2019, p. 167/168 
177 Já na década de 1990, instituiu-se a chamada Lei Zico (Lei nº 8.672, de 6 de julho de 1993), que obrigava os 
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Nesse sentido, Richard Giulianotti, percebe que o processo de mercantilização do 

futebol, a nível mundial, tem se estabelecido de forma cada vez mais firme no esporte.  Para 

ele, tal processo acompanha e é acompanhado por algumas características. Segundo o autor,  

 

A popularidade burguesa do futebol, seus crescentes laços com corporações 

e outras instituições comerciais, a redução da capacidade dos estádios para a 

criação de ingressos mais caros e o advento da transmissão televisiva em 
pay-per-view são quatro ingredientes chave identificados com esse processo 

de mercantilização. 
179

 

 

 

Todo esse processo, para o autor, teria criado novas categorias de torcedores. Divididos, 

primeiramente entre torcedores tradicionais e consumidores, onde os tradicionais teriam uma 

identificação mais duradoura com o clube, ligados a cultura e ao pertencimento; e os 

consumidores teriam uma relação mais mercadológica, realizada, sobretudo a partir da 

compra de produtos relacionados aos clubes. Em seguida, Giulianotti subdivide os torcedores 

em quatro categorias distintas: em primeiro lugar, os fanáticos, que possuem um investimento 

pessoal de longo tempo com o clube, marcado pela demonstração de apoio ao mesmo. Para 

essa categoria de torcedor, o estádio teria um papel fundamental, sendo entendido como local 

de pertencimento; depois, os seguidores, que teriam uma identificação com jogadores ou 

personalidades, podendo mudar de clube de acordo com a localização daquele que segue; a 

seguir, os fãs, que possuem uma forte identificação com o clube, mas são enquadrados dentro 

de uma lógica mais mercadológica. A identificação do fã com o clube passa pelo mercado, 

através do consumo de produtos; por último, a categoria que o autor identifica como flanêur, 

que é aquele que tem uma relação quase que estritamente mercadológica, se identifica com o 

clube apenas através de meios midiáticos ou televisivos. Ainda segundo o autor, essa 

categoria é mais frequente entre homens do que entre mulheres.
180

 

Se partirmos dessa classificação, podemos inferir que as torcedoras entrevistadas 

flutuam
181

 entre gradações do torcedor fanático e do fã. Embora a lógica de mercado esteja 

presente, com a compra de produtos oficiais, ou muitas vezes adquirindo pacotes de sócio-

torcedor, o envolvimento com o time e o clube é feito baseado em laços de afeto e emoção, e 

                                                             

179 GIULIANOTTI, 2012, p. 2 
180 GIULIANOTTI, 2012. 
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geral, não podem ser enquadrados de maneira fixa em uma única categoria. Como já aventado anteriormente as 
identidades e os pertencimentos são fluidos, e o enquadramento rígido em um única categoria acabaria por 
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a dedicação ao clube é notada a partir da assiduidade e da intensidade com que as torcedoras 

que o acompanham, muitas vezes até em outros esportes, como o basquete.  

 

2.4 ELAS POR ELAS: A VEZ DAS TORCEDORAS COMUNS. 

 

Muitas das pesquisas sobre torcidas e o torcer têm se debruçado, primordialmente, 

sobre os torcedores (homens) organizados. Contudo, como já argumentava Bandeira, em sua 

pesquisa de doutorado sobre torcedores comuns do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, os 

torcedores considerados comuns, que freqüentam os estádios com regularidade, mas não são 

associados a nenhuma torcida específica, também personificam diversas características do 

torcer e são também educados a partir da pedagogia dos estádios e das arquibancadas, para 

que possam efetivamente participar do pertencimento àquele ambiente. Segundo o autor,  

 

O protagonismo das torcidas organizadas nas representações sobre o torcer 
pode gerar certa impressão de homogeneidade nas manifestações torcedoras 

nos estádios de futebol. Entretanto, muitas disputas por legitimidade 

acontecem, especialmente nos setores dos „torcedores comuns‟.
182

  
 

 

Entre as torcedoras essa disputa não é menos verdadeira. Ainda é muito corriqueiro se 

ouvir dizer que as mulheres entendem menos que os homens de futebol porque as mesmas não 

o praticam, muito embora essa afirmação venha sendo questionada e criticada por fãs do 

esporte e pesquisadores, como é o caso do já citado sociólogo Arlei Damo. Damo afirma que 

o entendimento sobre uma partida de futebol é resultado da comunicação estabelecida entre o 

ato e a reação que este suscita. Sem menosprezar a relevância da experiência, o autor 

argumenta que, percebendo o jogo como uma linguagem e considerando os jogadores como 

emissores e os torcedores como receptores, cada lance corresponderia a um código que 

precisaria ser decifrado por quem está na arquibancada.  

 

Sendo assim, tem-se que, por um lado, determinado lance pode ser 

compreendido mesmo por quem não está diretamente envolvido nele ou 

ainda, por quem jamais participou de um evento similar. Basta, para tanto, 
que ao evento seja atribuído um sentido e isto está ao alcance de qualquer 

indivíduo independente da questão de gênero.
183
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Nesse sentido, é importante observar a relevância do papel da memória coletiva na 

formação e ratificação desse pensamento estereotipado. A prática do futebol por mulheres, 

como já visto no primeiro capítulo deste trabalho, foi proibida por decreto no Brasil por quase 

quarenta anos (1941-1979), e essa proibição deixou vestígios na vida e na memória das 

mulheres que gostam de futebol e da sociedade de modo geral. Pierre Laborie,
184

 assim como 

outros autores, como Michel Polak e Paul Ricoeur, argumenta que a memória está repleta do 

presente. É através das questões que o presente suscita que o fragmento memorial vem à tona. 

Segundo o autor. 

 

Através da rememoração de fragmentos do passado, cada memória social 
transmite ao presente uma das múltiplas representações do passado que ela 

quer exprimir. Entre diversos outros fatores, ela se constrói sob influência 

dos códigos e das preocupações do presente, por vezes mesmo em função 
dos fins do presente.

185
 

 

Laborie trabalha ainda com outro conceito que é interessante pensar: a definição de 

opinião e sua relação com a memória. Para o autor, a opinião, também influenciada e baseada 

nas questões do presente, pode contribuir para divulgar e ratificar as versões aventadas pela 

memória. De acordo com Laborie “a opinião tem papel decisivo na validação social e na 

legitimação da memória ao dar credibilidade a seu discurso por meio de sua divulgação, 

processo que pode ser amplificado pela mídia”.
186

 Nesse sentido, é possível argumentar que a 

memória da proibição da prática do jogo pelas mulheres, acaba influenciando o presente e a 

opinião que se forma no presente de que o espaço do futebol não é um espaço feminino, 

contribuindo, em muitos casos, para a formação de preconceito ou discriminação das 

mulheres que desejam adentrar esse universo.  

Pode-se argumentar ainda que o preconceito de gênero e a crença da inferioridade 

feminina no conhecimento e na prática do futebol se iniciam dentro dos próprios clubes. 

Poucas são as mulheres que ocupam papéis de liderança dentro das diretorias dos clubes 

brasileiros e cariocas, e aquelas que lá chegaram, sofrem diversos preconceitos e pré-

julgamentos de suas atitudes pela questão do gênero. Segundo Marcelo Pizarro de Noronha,
187
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BICALHO, Maria Fernanda e QUADRAT, Samantha Viz (orgs). Cultura política, memória e historiografia. 
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foi somente na década de 1990 que uma mulher conseguiu alcançar um cargo como dirigente 

de futebol. Ela foi Marlene Matheus, que dirigiu o Sport Club Corinthians Paulista entre 1991 

e 1993, esposa do ex-dirigente do clube, Vicente Matheus. O que levou a sua mulher a ser 

questionada quanto às suas habilidades como dirigente, argumentando-se que quem de fato 

dirigia o time „nos bastidores‟ era seu marido.  

Ainda segundo Noronha, outra mulher que alcançou o cargo de gestora de um clube 

grande no Brasil foi a ex-atleta Patrícia Amorim, que dirigiu o Clube de Regatas do Flamengo 

entre 2010 e 2012, esta também sofrendo questionamentos sobre a sua capacidade de direção 

devido a ser do sexo feminino. Antes de assumir, Patrícia foi muito questionada por ter sido 

uma atleta oriunda da natação, origem semelhante a do ex-presidente da Confederação 

Brasileira de Desportos (CBD) e da FIFA, João Havelange.  

Essa escassez de mulheres em papeis de liderança dentro dos clubes e times dialoga 

fortemente com a questão da representação no esporte, tão pleiteada não somente pelas 

mulheres, mas por todas as minorias. 
188

A diferença de representações, de busca por espaços e 

cantos de torcida que pertençam ao seu universo é um tema constante entre aquelas que 

gostam e participam do futebol. Primeiramente, é interessante pensar a respeito da questão da 

representação feminina nas arquibancadas e também fora delas, em jornais e revistas 

esportivas. Tal representação precisa ser pensada a partir de pontos que fogem ao apelo 

midiático, ou seja, ela não está associada à venda de produtos para uso exclusivo das 

mulheres, como uma baby-look rosa, ou pelo menos não somente através de projetos como 

esse, mas com a valorização da mulher naqueles espaços que as mesmas se dispuserem a 

ocupar, seja no futebol feminino, no trabalho de arbitragem, no jornalismo esportivo e, porque 

não, nas torcidas.  

Esse argumento é importante se considerarmos artigo de Casagrande
189

 sobre a 

presença de mulheres em capas de jornal na Copa do Mundo de futebol, em 2014. As imagens 

femininas estavam sempre associadas à derrota e ao descontrole emocional, ao choro, ao 

desespero. Outro aspecto interessante a ser mencionado é que, em pesquisa realizada por mim 

                                                             

188 O termo representação é aqui utilizado de acordo com o argumento de Sandra Makowiecky: “Mas de todos 

esses usos da palavra, pode-se reter um ponto em comum: a representação é um processo pelo qual institui-se um 

representante que, em certo contexto limitado, tomará o lugar de quem representa”. (MAKOWIECKY, Sandra. 

Representação – A palavra, a ideia, a coisa. Caderno de Pesquisas Interdisciplinar em Ciências Humanas, 2003, 

p. 4). 
189 CASAGRANDE, Magnos Cassiano. Imagens de torcedoras em capas de jornais: estudo sobre a Copa do 
Mundo de futebol de 2014. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 41º 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018. 
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em diversos números da Revista Lance!
190

 do ano de 2006, ano da Copa do Mundo da 

Alemanha, e também ano de fundação de uma torcida organizada feminina no Rio de Janeiro, 

a Flu Mulher, pertencente ao Fluminense Football Club, a única reportagem encontrada com 

menção a torcedoras femininas em diversos números, dizia respeito a beleza da torcedora que 

se preparava para assistir aos jogos da Copa, em editorial intitulado “Beldades da Copa”, com 

a manchete anunciando “Essa não foi para outra seleção...sorte a nossa”.
191

 Quando 

questionadas sobre o que elas pensavam sobre o que é, efetivamente para elas entendido como 

representação feminina no futebol, as entrevistadas responderam:  

 

só se tem representatividade com determinada coisa ocupando lugar de 
destaque ou de protagonismo, então representatividade feminina no futebol é 

a valorização do futebol feminino, é a valorização das mulheres que jogam 

futebol, porque elas também são protagonistas nesse esporte. E a valorização 
do futebol feminino pra mim é o principal caminho pra representatividade 

feminina no futebol, mas eu também acho que passa por respeito e igualdade 

entre árbitros homens e mulheres. Arbitra mulher ainda é vista como um lixo 
dentro do futebol, verdade seja dita. E é isso, representatividade feminina 

passa por isso. Eu acho que tem outras questões que ai, infelizmente, eu acho 

muito mais difíceis, por exemplo, técnicas mulheres, eu sinceramente nem 

tenho esperança que isso aconteça. Mas a questão do futebol feminino e 
árbitra mulher já são questões muito importantes e que precisam ser vistas e 

faladas. 
192

 

 
Dar mais espaço ao futebol feminino. Porque agora ta começando a todo 

clube ser obrigado a ter um time feminino de futebol, só que eu acho que a 

gente precisava de mais visibilidade também. O que adianta a gente ter um 

campeonato brasileiro se a gente nem sabe dos jogos direito? Não tem 
transmissão. Então eu acho que tinha que ter mais espaço na arquibancada 

também e no próprio futebol, no próprio jogo.
193

 

 

 

Como já mencionado, a Copa do Mundo Feminina realizada na França, em 2019, teve 

pela primeira vez a cobertura da Rede Globo de televisão para os jogos da seleção brasileira 

feminina, em concomitância com a Copa América masculina, realizada no Brasil. A despeito 

da menor divulgação da seleção feminina em comparação com a masculina dada pela própria 

emissora, é possível argumentar que, de certa forma, o desejo de representação feminina no 

futebol expressado por ambas as entrevistadas vem, paulatinamente sendo alcançado.  

                                                             

190A pesquisa foi realizada com as revistas pertencentes ao acervo do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, 

do Museu do Futebol, entre 26 e 28 de setembro de 2018.   
191Revista Lance! 18/06/2006, p.10. 
192 Ana Luiza, Niterói, 20/01/2019 
193 Poliana, Rio de Janeiro, 15/05/2019 



 
 

77 
 

 
 

Por outro lado, Flávia e Daniela já apontaram caminhos que, embora mencionassem o 

futebol feminino, iam mais longe. Flávia recorreu ao argumento da presença das mulheres em 

papeis de liderança dentro dos próprios clubes, para ela: 

 

Acima de tudo eu acho que participação ativa da mulher dentro da diretoria. 

Claro que a gente tem o futebol feminino, a gente tem mulher na 

arquibancada, isso é muito importante, mas eu acho que não vai existir uma 
valorização do futebol feminino enquanto não tiver uma voz ativa feminina 

dentro de conselhos, de diretoria, de vice-presidência, enfim. A gente tem 

um quadro em que se eu não me engano a gente não tem nenhuma vice-

presidenta de nenhuma área no Flamengo, posso checar depois e te falar, 
mas eu não me lembro de nenhuma. Eu sei que tem conselheiras, mas são 

pouquíssimas, sei que tem sócias proprietárias, sócias do clube, mas que 

também não tem a voz tão ativa assim. O Flamengo visando isso resolveu 
fazer um programa chamado Fla-Mulher e aí um belo dia eu fui a Gávea pra 

conhecer o Fla-Mulher e as medidas que elas têm, e são algumas senhorinhas 

que fazem passeios, vão pra Aparecida e tudo mais, e fazem camisa “Fla 
Mulher” e fazem uma tarde de chás. 

194
 

 

 

Daniela também destaca a participação de mulheres nas mais diversas áreas do 

esporte: 

 

Primeiro acredito que hoje é o apoio e o fortalecimento do futebol feminino, 

isso seria realmente uma representatividade. Além disso, ter técnicas, 
árbitras, bandeiras, dirigentes, jornalistas, chefes de torcida, ter mulheres em 

cargos, vamos dizer assim dentro da hierarquia social do futebol em posições 

mais elevadas, em posições de destaque.
195

 

 

Atualmente também vêm ganhando espaço na mídia maior número de jornalistas 

esportivas, assim como narradoras e trabalhadoras de outras funções como árbitras e 

bandeirinhas têm recebido mais apoio, sobretudo da mídia. Quando questionadas se essa 

maior presença feminina nos bastidores do esporte tinha alguma influência em um maior 

interesse das mulheres por futebol e sua participação nas torcidas, responderam: 

 

Eu acho que se pode fazer essa associação sim, entre outras coisas, mas eu 

acho que a maior participação de mulheres em programas esportivos, que é o 

que ta na mídia, é o que as pessoas estão vendo. As pessoas tão vendo que as 
mulheres estão participando mais do esporte de um modo geral né. Então eu 

acho que se pode fazer essa associação sim, e eu percebi assim, eu freqüento 

                                                             

194 Flavia Muniz, Itaboraí, 13/10/2019 
195 Daniela Araújo, Niterói, 05/12/2019 
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estádio a 12 anos, vai fazer 12 anos, desde 2007, e eu percebo um 

crescimento no interesse e na participação das mulheres nos estádios. 
196

 

 
Nunca parei pra observar esse lado do jornalismo com mulheres na 

arquibancada, mas eu percebo hoje em dia muito mais mulheres assim, à 

frente ali, torcendo do que quando eu comecei a freqüentar estádio há dez 

anos. 
197

 

 

 

É importante mencionar que a relação entre o maior interesse das mulheres no esporte 

e a maior presença de mulheres nos bastidores, não pode ser afirmada para fins desse trabalho, 

essa pesquisa não foi por mim elaborada, é apenas uma associação teórica. Nesse sentido, 

Flávia e Daniela apontaram um caminho diferente. Elas entendem que a relação entre as 

mulheres na mídia e a maior presença de mulheres na arquibancada podem ser percebidos 

como movimentos simultâneos, como destaca Flávia, ou ainda que o processo é ao contrário, 

a busca por espaço das mulheres é o que garante as mulheres na mídia, como aponta Daniela. 

 

Não sei até que ponto tem uma relação diretamente... eu acho que tudo esta 
conectado na verdade, porque hoje mais do que antigamente a gente tem um 

apelo maior, que lugar de mulher é onde ela quiser. Então eu acho que agora, 

hoje em dia, a gente ta caminhando para um lugar mais acessível para as 

mulheres, aos poucos claro, mas eu acho que a abertura do clube pra isso, 
tanto nas campanhas que eles vinham fazendo, quanto as pessoas mesmo 

criam consciência de que lugar de mulher é onde ela quiser, então já vi 

várias torcedoras no estádio com faixas, com essa frase. Então eu acho que 
vem acontecendo um movimento, com o crescimento do feminismo de que 

sim, a gente tem que estar em todos os lugares. Acho que isso esta 

conectado, esta diretamente relacionado com o fato de mais mulheres 
estarem tendo participação. O futebol feminino até quarenta anos atrás era 

proibido, né? Então, aos poucos a gente vem evoluindo e conseguindo 

participação em Copas do Mundo, conseguindo a televisão, a Globo que está 

passando os jogos, então eu acho que isso vai se adequando porque os 
tempos estão mudando. Muita gente quer que retroceda mas a gente ta 

caminhando, a passos de formiguinha, mas estamos caminhando. Então eu 

acho que com a ascensão dos movimentos feministas e com a mulher se 
entendendo como indivíduo participativo na sociedade, eu acho que isso tem 

influenciado, tanto na participação das mulheres na televisão, no futebol 

como árbitras e tudo mais, tanto nos estádios. Eu acho que uma coisa esta 

ligada a outra no sentido de serem resultados de um processo que a gente 
vem vivendo assim.. 

198
 

 

Na verdade eu acho que é o contrario, as mulheres sempre estiveram 

presentes e sempre foram interessadas por futebol, tem uma aura que 

                                                             

196 Ana Luiza, Niterói, 20/01/2019 
197 Poliana Chaves, Rio de Janeiro,15/05/2019 
198 Flávia, Itaboraí, 13/10/2019 
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diz que a mulher não gosta de futebol, mulher não entende de futebol, 

mulher não vai ao estádio, futebol não é pra mulher. (...) Eu acho que 

assim, a partir do momento que as mulheres sempre tiveram interesse 

por futebol e que elas começaram a poder estudar, se inserir no 

mercado de trabalho, e ai então conseguir ter uma abertura na mídia 

pra ser repórter de campo, ou começaram a ter uma abertura na mídia 

esportiva, essa abertura ainda é muito relativa, porque é uma abertura 

que é obedecendo a um padrão, que eu até brinco, que é um padrão 

Fernanda Gentil, que é aquela mulher loira, magra, alta que é 

divertida, são poucas mulheres negras por exemplo que se tem, no 

jornalismo em geral e especificamente no jornalismo esportivo é uma, 

uma assim.. (...) Não acho que por ter uma repórter na beira de campo 

a mulher se interesse por futebol, eu acredito que a mulher se interessa 

por futebol e ai ela tem o interesse pela profissão do jornalismo.
199

 

 

Essa fala da Daniela é ainda interessante por outros aspectos. Primeiro, porque a 

entrevistada, enquanto formada em jornalismo e também pesquisadora do tema das torcidas, 

possui uma visão mais ampla da presença das mulheres no espaço profissional, no qual ela, 

grosso modo, se enquadra. Espaço que é diferente daquelas torcedoras que vêem a atuação 

dessas mulheres apenas das arquibancadas ou da televisão. Além disso, Daniela destaca a 

importância da mulher negra no esporte e no jornalismo. Essa percepção perpassa também 

pelo local de pertencimento e fala da entrevistada, e de suas lutas próprias.
200

 Isso nos mostra 

que a luta das mulheres negras é muito mais ampla, que perpassa não só as questões de 

gênero, mas também de raça. E que a luta por representação feminina no esporte vai muito 

além de apenas conseguir que mulheres que respondam ao „padrão‟ (branco), sejam 

representadas e tenham suas demandas ouvidas.  

 

2.5 MACHISMO, HOMOFOBIA E HETERONORMATIVIDADE: QUESTÕES 

PRESENTES NAS ARQUIBANCADAS.  

 

Quando falamos em torcida mista, aquela que agrega homens e mulheres, falamos de 

torcidas que, embora contemplem todo tipo de torcedor, carregam valores e estereótipos 

                                                             

199 Daniela, Niterói, 05/12/2019 
200 O termo lugar de fala é aqui utilizado não com o intuito de exclusão ou segregação de um grupo, mas no 

sentido de privilegiar e reconhecer os diferentes locais e pertencimentos existentes. Segundo Djamila Ribeiro: 

“Entendemos que todas as pessoas possuem lugar de fala, pois estamos falando de localização social. E, a partir 

disso, é possível debater e refletir criticamente sobre os mais variados temas presentes na sociedade. O 

fundamental é que indivíduos pertencentes ao grupo social privilegiado em termos de lócus social, consigam 

enxergar as hierarquias produzidas a partir desse lugar e como esse lugar impacta diretamente na constituição 
dos lugares de grupos subalternizados.” (RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento, 

2017, p. 86) 



 
 

80 
 

 
 

característicos da masculinidade dominante, e segundo Juan Branz “esa masculinidad 

dominante se caracteriza por la centralidad de la heterosexualidad como mandato, 

conjuntamente con una activa sexualidad que se corresponda con el ejercicio viril de ese 

modelo masculino”.
201

 A torcida é mista, seus valores não. Nesse sentido, muitos dos aspectos 

atribuídos à torcida não representam e não fazem jus aos desejos e pertencimentos femininos. 

Por ter sido considerado por muito tempo como um esporte masculino, o futebol, e 

consequentemente as suas torcidas, carregam traços da necessidade de afirmação constante 

dessa masculinidade. Como argumenta Bandeira, “mesmo que a participação das mulheres 

tenha aumentado significativamente nos últimos anos no país, podemos pensar que o 

ambiente dos estádios de futebol coloca muito mais valores do gênero masculino em disputa 

do que do gênero feminino”.
202

 

É por isso que, como já mencionado, ainda hoje e mesmo com todos os movimentos 

contrários, muitos dos cantos de diversas torcidas são machistas e homofóbicos, tentando 

trazer, através da música, a diferenciação do eu com o outro necessária para a afirmação da 

identidade e, nesse caso, da masculinidade. Chamar a torcida rival de „veado‟, „afeminado‟, 

ou atribuir a elas características femininas, ratifica para a sua torcida o ideal de masculinidade 

que, por muito tempo, foi esperado e atribuído àqueles que pertencem a um espaço 

considerado masculino. Além disso, de acordo com João Moura, essas atitudes e xingamentos 

podem ser associados a uma cultura do ódio existente nesses ambientes. Para o autor, 

 

No campo de futebol, esse sintoma de ódio se reflete no direito de torcer, 

coordenado por uma cultura do torcer. Os xingamentos destinados aos 

componentes percebidos como adversários do e no jogo tendem a se 
manifestar na ordem da avaliação sobre a sexualidade. Isso age diretamente 

na figura do adversário como um sujeito inferior, que precisa ser comparado 

a um sujeito inferior em suas práticas e identidades. 
203

 
 

 

 Quando questionadas sobre qual tipo de atitude de suas torcidas ou de outras as 

incomodavam nos estádios, Ana Luiza e Poliana traçaram respostas no sentido de criticar ou 

questionar esse comportamento: 

 

                                                             

201 Essa masculinidade dominante se caracteriza pela centralidade da heterossexualidade como regra, 

conjuntamente com uma sexualidade ativa que corresponda com o exercício viril desse modelo masculino. 

(Tradução livre). BRANZ, Juan Bautista. Masculinidades y ciências sociales: una relación (todavía) distante. 

Descentrada. Revista interdiciplinaria de feminismos y gênero. AR, 2017, p.6. 
202 BANDEIRA, 2019, p. 141 
203 MOURA, 2019, p. 116. 
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Nossa, essa pergunta é perfeita, porque a gente ta em 2019  e muitas atitudes 

de torcidas me incomodam, as torcidas precisam evoluir. Eu sou muito 

irritada com o discurso de que „ ah, o futebol moderno é muito chato, o 
futebol moderno estragou a torcida‟, assim eu tenho muitas críticas ao 

futebol moderno, mas as minhas críticas são sobre elitização, a estádios que 

o acesso muitas vezes é negado a pessoas de baixa renda, os ingressos são 

caros, os programas de sócio torcedor não são atrativos, pra você consumir 
dentro do estádio é um absurdo, os estádios não tem mais setor pra que você 

fique em pé, então, essa crítica ao futebol moderno eu tenho, acho que o 

futebol na sua essência ele é popular, ele é do povo e ele não pode ser 
elitizado, mas falar que o futebol moderno está estragando o futebol porque 

não se pode mais xingar o outro de veado, isso é um absurdo. As torcidas em 

geral são muito homofóbicas, muito homofóbicas. Veado é xingamento até 

hoje e é comum, é muito comum, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, 
que nós temos o Fluminense, que tem essa fama errada, desde sempre em 

São Paulo, com o São Paulo Futebol Clube também e isso é muito comum. E 

essa atitude das torcidas com música e atitude de xingamentos homofóbicos 
me irrita muito até hoje. Enfim, o que mais me incomoda de modo geral em 

torcida é isso. A homofobia é muito presente nos estádios, e isso é terrível. 
204

 
 

Tanto do Fluminense como qualquer outra torcida é muito homofóbica. Eu 

entendo que tenha a rivalidade, criticas ali. Eu acho que a gente pode 

reformular essa forma, de rivalidade. Manter com respeito. 
205

 

 

Atualmente, algumas entidades relacionadas ao esporte, como a FIFA, buscam 

resoluções que punam cantos e comportamentos homofóbicos nos estádios
206

. Além da 

questão da homofobia, diversas manifestações de racismo também são recorrentes nas 

torcidas, como o caso do goleiro Aranha, em 2016, entre outros, como o caso do jogador 

Tinga, do Internacional, que ouviu ofensas racistas da torcida do Juventude, ou ainda do 

árbitro Mário Chagas, insultado pelo técnico do time Encantado, que hoje estão sendo 

vigiados mais de perto e sendo punidos, como informa o site Observatório da Discriminação 

Racial no Futebol.
207

 Para Daniela, os cantos racistas foram também citados como cantos que 

a incomodavam,  

 

São os cantos racistas, sexistas e homofóbicos e as atitudes sexistas, 

racistas e homofóbicas. Principalmente se tratando daquilo que me 

dói, que é o racismo e o sexismo. Eu não vou ser hipócrita de dizer 

                                                             

204 Ana Luiza, Niterói, 20/01/2019 
205 Poliana Chaves, Rio de Janeiro, 15/05/2019 
206 Fifa cria projeto contra homofobia no futebol. Disponível em < 

https://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2014/01/1405125-fifa-cria-projeto-contra-a-homofobia-no-

futebol.shtml>. Acesso em 17 de dezembro de 2019. 
207 “Casos de racismo punidos pela justiça desportiva. Disponível em : 
<https://observatorioracialfutebol.com.br/legislacao/casos-de-racismo-punidos-pela-justica-desportiva/>. Acesso 

em 13 de fevereiro de 2020. 
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que não me incomodo com o todo, mas também não vou dizer que o 

que mais me incomoda não é aquilo que eu realmente luto contra, 

entendeu? Quando dói na carne a gente se mostra mais, vamos dizer 

assim. Então realmente, uma atitude sexista, quando fala „ah, só vou 

comer, só vou isso, só vou aquilo‟, ou quando chama de „macaco‟, ou 

quando chama de veado, essas coisas. Também não vou ser hipócrita 

de dizer que nunca chamei uma bandeirinha, uma gandula de gostosa, 

por exemplo. Também não vou dizer que nunca xinguei um juiz ou 

um jogador por uma fala homofóbica, não posso dizer isso, não vou 

ser hipócrita ao ponto de dizer que nunca fiz. Mas é algo que eu tento 

abolir das minhas atitudes porque realmente incomoda. Aquilo em 

coro realmente incomoda. 
208

 

 

 

Flávia também mencionou em seu discurso o incômodo com cantos homofóbicos e 

racistas, contudo, sua menção mais específica se direcionou a atitudes e falas de sua torcida 

relacionadas à questão do machismo e a argumentos considerados como ofensivos.  

 

Os cantos homofóbicos sempre me incomodam, que cantam pra torcedor do 

cruzeiro, do fluminense, os jogadores do sul, do inter, do grêmio, enfim, 

sempre me incomodam. Os cantos racistas e preconceituosos, com 
preconceito de classe, que sempre tem pra torcida do flamengo, de chamar 

de mulambo, enfim.. hoje em dia a gente tentou agregar, que somos sim 

mulambos, festa na favela e tal, mas as pessoas usam isso como se fosse uma 

coisa pejorativa né, uma situação ruim “ ah, porque é favelado, porque é 
pobre, porque é preto, porque não tem dente” sempre assim, então isso me 

incomoda. Enquanto mulher me incomoda muito os xingamentos e até 

mesmo os elogios, por exemplo, já vi elogios a jogadores “ah, você pode 
comer minha irmã”. Sabe, esse é o tipo de elogio do cara. “ah, engravida 

minha irmã”, coisas assim, né, então isso me incomoda. Não tem nenhum 

canto na torcida, mas é isso. Eu acho que canto mesmo que mais me 
incomoda são os homofóbicos, ainda mais quando é a minha torcida 

cantando. E atitudes mesmo de torcida mesmo. Na minha torcida muita 

gente gosta do Bruno, até hoje. Assim, o cara é um assassino, o cara antes de 

matar a Elisa Samudio ele já tinha dado uma entrevista falando “quem nunca 
saiu na mão com a mulher?”. Como se fosse uma coisa super normal, e tem 

gente que até hoje acha que ele é ídolo, que ele tem que estar na história do 

Flamengo, quando não tem, sabe?  O cara é um assassino. Então isso me 
incomoda. Os posicionamentos me incomodam mais do que os cantos em si, 

porque os cantos eu nunca ouvi muito direcionado a mulher, então os cantos 

homofóbicos são os que me incomodam mais. Mas as atitudes assim „come 
minha irmã‟ enfim.. os torcedores do Atlético paranaense no jogo contra o 

grêmio que fizeram tipo um banner da filha do Renato Gaúcho e ficaram 

acariciando na Torcida, então essas coisas assim são difíceis de engolir né? 
209
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A fala acima remonta ao argumento já utilizado de que os valores recorrentes nas 

torcidas, ainda que as mesmas sejam tidas como mistas, são valores masculinos. Essa 

valoração masculina está em acordo com as influências da memória já trabalhada através dos 

argumentos de Laborie. A ideia de que o futebol é um espaço masculino, que foi ratificada e 

transmitida através da memória coletiva e da opinião ao longo dos anos, acabaram por 

condicionar esse espaço como um local de reprodução e pertencimento dessas 

masculinidades. As frases direcionadas às mulheres demonstram como ainda se considera que 

o futebol não pertence à mulher, e sentenças como “come minha irmã” são tidas como 

normais, ou elogiosas. A inferiorização das torcedoras mulheres recorrentemente se realiza 

usando-se o argumento de que as mesmas não entenderiam o esporte e as regras com a mesma 

clareza que os homens, o que não se justifica, como já visto a partir da argumentação de 

Damo. Contudo, as torcedoras sofrem diversos tipos de machismos e discriminações dentro e 

fora dos estádios quando assumem gostar de futebol e frequentar as partidas. Segundo elas: 

 

Em termos de discriminação e preconceito com mulheres que gostam de 
futebol eu sinto muito mais fora dos estádios do que dentro, porque eu 

acredito que a partir do momento que você se dispõe a ir no estádio, as 

pessoas já entendem que você gosta, e que você entende, que você ta por 

dentro, assim. Mas quando você se identifica como uma mulher que gosta de 
futebol, e fala de futebol e do seu time fora do estádio a pessoa não tem 

como saber se você realmente gosta e sempre rola aquela que a mulher tem 

que provar que realmente gosta de futebol, provar que ela entende, que isso e 
aquilo, que entende de regra, que conhece os jogadores do seu time, conhece 

a história do seu time, e com os homens isso não acontece né?. 
210

 

 

Eles falam que a gente não entende de futebol. Qualquer crítica que a gente 
faça a um jogador que pra eles é bom, eles dizem: “você não entende de 

futebol, você não entende de Fluminense”. E assim, isso ocorre não só 

dentro do estádio como nas redes sociais também. Se você for opinar, por 
você ser mulher, você já sofre uma repressão ali. “Ah, mas você sabe do 

jogador que jogou no ano tal, o que ele fez, qual a história do Fluminense?” 

Eles acham que a história vai ser um jogador específico, em um ano 
específico, enfim.

211
 

 

Sim, eu sinto. Principalmente fora do estádio. Eu acredito que dentro do 

estádio eu sinto sim, eu sofro validação da minha fala, principalmente por 

pessoas que não me conhecem la dentro, (...), mas fora do estádio é ainda 

pior. Porque são pessoas que não me conhecem, que não sabem meu 
histórico, que não me vêem sempre, não reconhecem minha cara sempre nos 

estádios e começam a tentar invalidar a minha fala, e a questionar aquilo que 

eu vejo, que eu falo e muitas vezes o que eu pesquiso, a partir do momento 

                                                             

210 Ana Luiza, Niterói, 20/01/2019 
211 Poliana Chaves, 15/05/2019 



 
 

84 
 

 
 

que sou mulher, e muitas vezes eles acham que eu sou mais nova do que eu 

realmente sou. 
212

 

 
Sim, já aconteceu de eu estar no meio da torcida organizada e aí eu ouvir, 

homens atrás de mim, falando que eu não tinha que ta ali, que eu tinha que 

estar em casa, que eu não sabia torcer, enfim, já aconteceu sim.(...) Sempre 

vivencio fora né, sempre naquela pergunta“Ah, gosta de futebol? Então que 
que é um escanteio? Um impedimento?” Sempre tem né, então tem que 

respirar fundo e responder né, amigavelmente. Ou não. Mas outra coisa, 

quando querem me elogiar também. O elogio deles é “Você parece até 
homem, gosta tanto de futebol, parece até homem”. Ok, isso é elogio né, era 

pra se rum elogio. Então assim, a gente vivencia bastante essas situações 

assim. 
213

 

 

 

É importante reiterar o argumento de que o cerceamento às opiniões femininas giram 

em torno do suposto desconhecimento feminino sobre as regras do jogo e seus aspectos 

técnicos e táticos, argumento que dialoga com a memória corrente de que, por não ter 

praticado futebol, as mulheres não o conhecem. Além disso, segundo o depoimento da Flávia, 

as torcedoras são, muitas vezes ainda, hostilizadas nos estádios, com a afirmação de que 

aquele lugar não pertence a elas. O que remete à velha lógica de que o espaço público é o 

espaço do masculino, enquanto o privado pertence ao feminino.
214

 As torcedoras precisam 

explicar as indagações feitas pelos demais torcedores para se sentirem e serem aceitas como 

pertencentes àquele universo, como participantes de determinada pedagogia que foi ensinada 

pela presença nos estádios. Sem mencionar os „elogios‟ recebidos pelas mesmas ao associá-

las ao masculino, no intuito de que isso signifique que elas participam do jogo simbólico do 

estádio e estão inseridas na lógica torcedora. Esse mesmo tipo de comparação é feita com as 

jogadoras, quando uma delas, por se destacar no time pelo seu bom desempenho muitas vezes 

é comparada a um atleta do sexo masculino, ou é afirmado que a mesma „joga como homem‟. 

Além de toda discriminação sofrida ao expor suas opiniões a respeito do jogo, dos jogadores 

ou do esporte de maneira geral, as mulheres torcedoras ainda têm que lidar com outra 

manifestação do machismo que historicamente afeta as mesmas nas arquibancadas: o assédio. 

Atualmente, existem movimentos de mulheres específicos para lutar contra esse tipo de crime 
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dentro das arquibancadas, como o Vascaínas contra o Assédio
215

. Contudo, o assédio ainda 

continua sendo um problema recorrente. As torcedoras, quando questionadas sobre sofrer 

assédio nas arquibancadas responderam afirmativamente:  

 

 

Sim, eu nunca tinha passado por isso até pouco tempo. Infelizmente foi uma 
experiência muito difícil, mas serviu até pra abrir meus olhos enquanto 

mulher, em diversos aspectos da minha vida, hoje, eu vejo que uma mulher 

sozinha num estádio de futebol ainda é muito mal vista e muito 
desrespeitada. Então, se você é uma mulher que ama futebol ajude e 

acompanhe suas amigas mulheres que gostem de futebol, faça por elas, 

proteja elas, protejam-se, porque se a gente não se proteger enquanto mulher, 

de um modo geral, os homens num estádio de futebol não vão se preocupar. 
Eles não vão se importar com a nossa integridade física, se eles puderem se 

aproveitar da gente, eles vão se aproveitar e eu sofri isso na pele, então, é o 

que eu tenho a dizer, mulheres que freqüentam estádios protejam suas 
amigas que freqüentam estádios também, protejam-se mutuamente porque é 

a gente pela gente..depender dos homens, de um modo geral.. difícil.
216

 

 
Já, bastante. Já cansei de estar lá, e alguém passa a mão acidentalmente. Ou 

chama „ô gostosa‟, não sei o que. Eu vim de short. Então já que eu vim de 

short pro jogo eu sou obrigada a escutar qualquer coisa. 
217

 

 

Uma vez eu tinha um namorado que ele era vascaíno, e aí eu fui a um jogo 

do Vasco com ele, e eu lembro, isso foi em 2014 e nunca tinha acontecido 
comigo, já ia e frequentava estádio há bastante tempo, eu tava indo pro bar 

pegar uma cerveja e passaram a mão na minha bunda, só isso. E eu não 

podia falar nada pois estava no meio de um monte de vascaíno, enfim. 
Aconteceu dessa vez que foi a mais invasiva, porque realmente me tocaram. 

Mas já aconteceu em jogo do Flamengo, de eu estar andando pelo estádio e 

ficaram fazendo piadinha, gracinha, assobiando, chamando de “Gostosa”, 
aquelas coisas de sempre, mas o ato, de chegar a tocar foi nesse jogo do 

Vasco que eu fui. 
218

 

 

 
Sim. Solteira e namorando eu sofri assédio no estádio, então status de 

relacionamento não te inibem de nada, de estar com o meu namorado, de 

estar em uma torcida em que ele foi presidente, e mesmo assim ter uma 
pessoa de fora e tentar me assediar, então sim, já sofri algumas vezes. 

219
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Diante dessas afirmativas, é interessante perceber que é destacada a questão do 

relacionamento. É comum que as mulheres considerem que, sobretudo em locais públicos, 

estar namorando ou acompanhadas de algum homem lhe traga alguma segurança. Essa 

percepção é evidenciada pela fala da torcedora que afirma que seu „status‟ de relacionamento, 

no caso, namorando, não a impediu de sofrer assédio no estádio.  Além disso, é frisada 

também a questão da roupa utilizada. Mais uma vez, se percebe a reprodução nas 

arquibancadas da lógica machista e patriarcal de que as roupas utilizadas pelas mulheres 

determinam a maneira como as mesmas devem ser tratadas. O controle sobre o corpo 

feminino, sobre o que a mulher pode ou não pode trajar para ser considerada como 

adequadamente vestida para determinado local é reiterado nos estádios.  Interessante perceber 

também que esse cerceamento sobre a roupa é reproduzido também por mulheres, que acabam 

ratificando essa mesma lógica machista e de restrição umas com as outras, como pode ser 

percebido através de episódio narrado pela Flávia,  

 

Mas sobre as torcidas, no Flamengo, recentemente umas meninas se uniram 
pra fazer um consulado, não lembro se era consulado ou uma embaixada, 

mas elas tem sede em Saquarema. Eu acho que é “Consulado das minas” 

alguma coisa assim, que é só com mulheres. Consulados são tipo torcidas 

organizadas de uma certa região né, que se juntam pra assistir, pra fazer 
caravana, pra ir pra jogo, pra assistir jogo juntos, e aí elas fizeram, elas 

conseguiram, ir a Gavea, e que o presidente, o Landim, assinasse, 

reconhecendo, como, não lembro se é consulado ou embaixada, mas posso 
ver pra você depois. E aí elas conseguiram fazer isso, e aí eu acho que é 

muito interessante a ideia, fui procurar no twitter e enfim, e aí eu descobri 

uma polemica que elas estavam envolvidas, que elas tem um grupo no 

whatsapp, e começaram a falar mal de uma outra menina que estava indo pro 
Maracanã de top e que elas estavam falando que ela era piranha, que ela tava 

querendo aparecer, que ela não tava nem aí pro Flamengo, ela só queria ir e 

se mostrar, e tudo mais, e aí teve uma comoção no twitter, teve uma briga 
enorme com a menina e tal, das meninas falando mal dela, então, era pra ser 

uma torcida que nos representaria, mas a mulher que quer ir de top pro 

Maracanã não pode, porque ela tá sendo, né, tá sendo uma vadia enfim, e aí 
eu decidi que eu não ia segui-las porque enfim não tem nada a ver com o que 

eu acredito. 
220

 

 

 

Em suma, o cerceamento sobre o corpo feminino está internalizado de tal forma que 

muitas mulheres acabam percebendo e reproduzindo como normal determinados tolhimentos. 

Espera-se sempre que a mulher se comporte de uma determinada maneira considerada como 

correta pelo „padrão‟ vigente, um padrão heteronormativo e masculino. As mulheres precisam 
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se apresentar, performar uma apresentação que seja considerada sempre como digna para esse 

padrão. Espera-se que elas se apresentem sempre como belas, recatadas e do lar.
221

 Ou seja, a 

memória atua no sentido de ratificar e reproduzir estereótipos que se firmaram como padrões 

esperados para o corpo e atuação feminina, influindo e sendo alimentado pela opinião pública 

que reitera cotidianamente os cerceamentos sobre o corpo feminino.  

Além de todo esse cerceamento, muitas profissionais que trabalham com cobertura 

esportiva, ou outros setores relacionados ao futebol masculino sofreram e sofrem uma série de 

assédios que, muitas vezes, são pouco notificados ou denunciados. Durante a Copa do Mundo 

de futebol Masculino da FIFA, realizada em 2018 na Rússia, algumas repórteres, ou mesmo 

torcedoras russas sofreram assédio de torcedores tanto brasileiros como de outras 

nacionalidades, e alguns casos acabaram ganhando uma grande visibilidade por terem sido 

noticiados. Ao todo, segundo reportagem do canal de esportes ESPN, a FIFA registrou 45 

casos de assédio durante o mundial, sendo 15 deles contra repórteres que estavam trabalhando 

na cobertura do evento. A repórter do Grupo Globo, Julia Guimarães informou ter sido vítima 

de tentativas de beijos forçados durante o torneio.
222

 A jornalista deu uma declaração ao site 

Globo Esporte alegando ter se sentido vulnerável durante o evento. Segundo ela, 

 

 É a segunda vez que isso acontece comigo aqui na Rússia. Eu nunca passei por isso 

no Brasil, mas que fique bem claro que é por sorte mesmo, porque acontece muito 

no Brasil, já vimos várias vezes com colegas da imprensa. Estou vivendo isso muito 

aqui na Rússia, desde olhares agressivos até cantadas em russo, que obviamente eu 
não entendo, mas sinto. E é a segunda vez que acontece algo físico, de um cara 

tentar me beijar. Na primeira vez, foi antes do jogo entre Egito e Uruguai, e eu acho 

que era russo. Agora com certeza era russo. É horrível. Eu me sinto indefesa, 

vulnerável. 
223

 
 

 

No Brasil, a recorrência de casos de assédio entre as profissionais da mídia esportiva também 

é considerável. A repórter da ESPN, em 2015, relatou em sua rede social um caso de assédio sofrido 

durante a disputa do jogo final da Copa do Brasil, entre Santos e Palmeiras. Segundo 
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reportagem da página da ESPN, a jornalista afirmou ter sido chamada de „vagabunda‟ no 

entorno do Allianz Parque, nova arena esportiva do Palmeiras.
224

 

As questões levantadas até aqui permitem um apontamento interessante. O silenciamento e a 

tentativa de esquecimento de certas atitudes cometidas pelos atores sociais se fazem presentes nas 

falas e no imaginário coletivo. Falar de racismo no Brasil, por exemplo, ainda gera certo incômodo, 

nos imaginamos como um povo que não é racista, ao mesmo tempo em que pesquisas apontam os 

índices de racismo em vários ramos da vida social, como é o caso do já mencionado Observatório da 

discriminação racial no futebol. 
225

Seguindo o mesmo raciocínio, as questões referentes à homofobia e 

machismo também são silenciadas, quando, por outro lado, os índices de violência contra a mulher são 

altos, e a população LGBTQ+ sofre enormes discriminações. Esses posicionamentos dialogam com o 

que o autor Johann Michel chama de esquecimento-manipulação. Para o autor, esse tipo de 

esquecimento “trata-se de um procedimento ativo e voluntário, por vezes estruturado, de 

esquecimento diretamente imputável aos atores públicos encarregados de elaborar e transmitir 

a memória pública oficial”.
226

 Ou seja, é interessante aos atores públicos, sejam eles a 

sociedade de um modo geral, ou as lideranças políticas, que essa memória de racismo, 

machismo e homofobia seja silenciada e apagada, visando manter a imagem do Brasil como 

um país conciliador e pacífico. 
227

 

 

2.6 CARTÃO VERMELHO: POLICIAMENTO E VIOLÊNCIA. 

 

Como define Michael Pollak
228

 a memória é sempre seletiva. Ela escolhe, geralmente 

involuntariamente, o que se deve lembrar e o que se deve esquecer ou silenciar. Ela é, ainda 

segundo Pollak, um fenômeno que se constrói. Para o autor, “o que a memória individual 

grava, recalca, exclui, relembra, é evidentemente o resultado de um verdadeiro trabalho de 
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organização”.
229

 A partir dessa definição é que podemos entender porque as torcedoras, 

quando perguntadas sobre sua inserção no futebol, recorreram a narrações de eventos 

passados que despertaram nas mesmas a paixão pelo futebol. Isto posto, e em acordo com o 

afirmado por Laborie, as lembranças da memória para as questões suscitadas estão repletas de 

presente, de pensamentos e opiniões do presente. Influenciadas, de certa maneira, por aquilo 

que é corriqueiro pensar ou como se posicionar.  

Por outro lado, temos em ação o papel da memória coletiva que, em certos momentos, 

acaba criando ou reiterando estereótipos, e que, além disso, como afirma Pollak, a memória 

de variados grupos é também disputada entre eles. Para o autor “se é possível o confronto 

entre a memória individual e a memória dos outros, isso mostra que a memória e a identidade 

são valores disputados em conflitos sociais e intergrupais, e particularmente em conflitos que 

opõem grupos políticos diversos”.
230

 É o caso, por exemplo, da memória e do discurso criados 

e disputados a respeito tanto do papel da polícia como também da violência supostamente 

atribuída às torcidas organizadas e aos seus integrantes. De um lado, as forças de segurança 

afirmam sua importância e a eficácia e eficiência de suas ações; de outro, os agrupamentos 

torcedores possuem discursos que reiteram a sua importância para o espetáculo e apresentam 

críticas à forma – muitas vezes considerada por eles equivocada – em que atuam as forças 

policiais. 

As mulheres torcedoras muitas vezes são diretamente atingidas por algumas atitudes 

das forças de segurança. Quando questionada a respeito da ação da polícia no estádio, Ana 

Luiza narrou um episódio no qual a mesma estava com um amigo e, durante o jogo, um grupo 

de torcedores do time adversário, Vasco da Gama, que estavam presentes na parte da 

arquibancada destinada ao do Botafogo, começaram a comemorar os gols do Vasco e a 

desrespeitar a torcida botafoguense. Ana e o amigo alertaram os policiais sobre o acontecido, 

porém, segundo ela, a polícia não se manifestou, só tomando uma atitude quando, em virtude 

das provocações dos adversários, seu amigo reagiu e acabou se iniciando uma confusão. Ana 

conclui: 

 

(...) Então esperou o Vasco fazer dois gols, esperou acontecer uma confusão, 

não fez nada com quem provocou a confusão e meu amigo foi preso e ficou 

detido no JECRIM o resto do jogo inteiro, não assistiu, ficou fichado e 
atrapalhou ele em diversas coisas da vida dele, então assim, o papel da 

polícia perante a violência das torcidas eu acho muito, eu vejo muito 
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despreparo, entendeu? Eu ainda vejo muito despreparo, eu acho a polícia 

truculenta e eu acho a polícia principalmente mal preparada. A corporação 

né, não age com inteligência, é o que eu penso, e muitas vezes se torna tão 
violenta quanto as torcidas e obviamente uma coisa não justifica a outra. 

231
 

 

Já Poliana não narra nenhum episódio de violência vivenciada pela mesma, contudo, a 

opinião que ambas têm sobre o papel da polícia e do policiamento no estádio coincide, seja 

porque ambas testemunham semelhantes ações e atitudes policiais, seja porque a memória 

coletiva e o senso comum levam às mesmas a construírem este tipo de narrativa. Para Poliana:  

 

Eu acho que a polícia acaba agindo com uma repressão muito forte, porque 
às vezes nem violência tem entre as torcidas e já aconteceu de eu estar 

saindo do estádio e eles virem com spray de pimenta gratuito na minha cara. 

Então assim, às vezes a violência começa a partir dessa repressão antes da 
violência começar. 

232
 

 

 

 

Flávia reitera a opinião de Poliana sobre a repressão e truculência da polícia, contudo, 

reconhece momentos de confusão nos estádios e destaca, sobretudo, a falta de preparo que ela 

vê na corporação para atuar em grandes espetáculos. Para ela,  

 

Eu vejo muita truculência, eu já passei por alguns momentos muito difíceis 

no entorno do Maracanã. Dentro do maracanã eu nunca passei por muito 

sufoco não, já aconteceu de eu ver briga entre a Raça e a Jovem 
acontecendo, mas assim, separava rapidamente os seguranças do maracanã, a 

pm, enfim. Mas no entorno já aconteceu sim, eu saí de Flamengo e Vasco, 

saindo, indo pegar aquela rampa do Metrô, do outro lado você consegue ver 
o metrô, antes de você chegar lá. Já aconteceu de eu ver policia jogando gás 

lacrimogênio, bomba de gas lacrimogênio dentro do metrô, sabe? Com 

criança, com idoso, enfim, não querem saber, tava tendo confusão? Tava 

tendo confusão, mas aí chegar a tacar uma bomba de gás lacrimogênio dá 
muita falta de preparo. Na final da sulamericana em 2017, que teve aquela 

confusão toda, na torcida do flamengo, eu tava lá também e eles, e as 

pessoas invadiram, começaram a entrar no maracanã, o que eles fizeram? 
Começaram a jogar o gás por cima, eles de lá de baixo começaram a jogar 

no anel né, onde ficam os bares, ali, dentro do maracanã mesmo, e o setor 

norte é um setor de gratuidade, onde vão pessoas com alguma deficiência, 

crianças, idosos, então foi uma cena horrível que eu presenciei. Claro que 
foi, tudo isso foi causado por pessoas que queriam invadir, e tudo mais, mas 

também não houve nenhum time despreparo quanto a isso, a gente, os 

torcedores, uma semana antes já sabiam que ia ter invasão, fizeram evento 
no facebook, ninguém estava escondendo que ia invadir, e mesmo assim a 

segurança foi falha, e agora eles mudaram um pouco o esquema, de fechar 
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rua, enfim, de como é que você pode entrar, ter acesso aos arredores, mas na 

época não, então eu acho que faltou, foi muita negligência, eu acho. 
233

 

 

 

O evento citado pela entrevistada, em 2017, diz respeito à final da Copa Sul- 

Americana de Futebol, organizada pela CONMEBOL, que foi disputada entre o Clube de 

Regatas do Flamengo e o Clube Independiente, da Argentina. O jogo terminou com a derrota 

do Flamengo, porém a confusão maior aconteceu antes do início da partida, quando 

torcedores sem ingresso tentaram invadir o Maracanã
234

. Após o acontecido, o Flamengo 

anunciou, em reportagem, o fim da concessão de pacotes de sócio-torcedor para integrantes de 

torcidas organizadas
235

. 

 Daniela traz um posicionamento interessante a respeito do policiamento nos estádios, 

porque a mesma leva em consideração a punição a todo um grupamento. Seja por ser próxima 

de integrantes de torcidas organizadas, ou porque, devido a pergunta sobre o papel da polícia 

ter sido feita em conjunto sobre sua opinião sobre as torcidas organizadas, a entrevistada 

acabou recorrendo ao argumento muito usado por integrantes dessas torcidas sobre a punição 

que recai sobre as mesmas: a individualização. Pedindo que se puna o indivíduo sobre 

determinado ato violento no estádio. Desse modo, a resposta de Daniela parte do pressuposto 

de que a violência está presente nos estádios e nas torcidas e que cabe a polícia saber como 

agir. Novamente, a questão da inteligência e pró-atividade da instituição é levantada. Para ela, 

 

E o papel da polícia, eu acredito que o policiamento ele podia ser melhor 

estruturado, melhor pensado. É fundamental ter policiamento? Sim, porque é 

fundamental ter policiamento em qualquer espetáculo, porque em qualquer 
espetáculo você tem gente ruim, você tem gente querendo roubar, você tem 

gente querendo se vingar, você tem briga, ainda mais em um espetáculo que 

meche muito com as emoções do torcedor. É preciso ter policiamento, só 
que eu acredito que é preciso ter um policiamento mais inteligente, de você 

punir o indivíduo, punir aquele que exerce o ato violento, e não a torcida. 

Porque muitas vezes, ainda mais porque as torcidas hoje são muito 
fragmentadas e divididas, então muitas vezes, o que acontece na base não 

chega na liderança e o posicionamento da liderança não consegue se espraiar 

pra base. Então acredito que, o individuo deva ser punido, não a torcida, não 

o grupamento. 
236
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É importante destacar que não é propósito deste trabalho questionar o papel ou a ação 

da corporação policial, não se possui nem métodos nem instrumentos para fazê-lo. A intenção 

aqui é pensar sobre a memória, e também o discurso, que é construído – seja a partir de 

vivências ou de histórias contadas por terceiros – sobre o cotidiano da relação entre as 

torcidas e as forças de poder e ordem da cidade. 

Da mesma forma, as torcidas organizadas, sobretudo para aqueles ou aquelas que não 

integram as mesmas, carregam um estereótipo construído e repassado pela memória coletiva, 

e em grande parte também pelo discurso midiático, de serem agremiações violentas, onde 

todos os seus integrantes são autoritários e estão sempre dispostos para a briga. Quando 

questionada sobre porque não se organizar, já que frequenta os estádios com regularidade, 

Ana Luiza encaminhou sua resposta no sentido da briga e violência. Para ela, 

 

Tem tudo a ver com a pergunta anterior, e acho que dentro das torcidas 

organizadas além de ter pessoas, infelizmente, com interesses que não são 
como o meu, de ir pro estádio simplesmente pra torcer, eu acho que tem 

muita gente que vai pra brigar, sabe, é tudo em nome da rivalidade e não é 

esse o meu objetivo, assim.. e querendo ou não quem é de torcida organizada 

é muito mais visado pela polícia, então em algum momento que acontecer 
alguma confusão, mesmo que eu não esteja envolvida, se eu tiver com 

camisa de torcida organizada, eu serei um alvo, e eu também acho que 

dentro das torcidas organizadas, isso já melhorou muito, eu vejo isso de 
longe em algumas organizadas do botafogo e eu fico feliz, as mulheres 

participam muito, eu conheço meninas de torcida organizada, mas eu ainda 

acho que é um ambiente meio hostil para as mulheres, então eu prefiro 
freqüentar o estádio como torcedora, sou sócia, então eu procuro ajudar o 

clube, compro produtos oficiais e prefiro ajudar o clube dessa maneira do 

que sendo de uma torcida organizada. 
237

 

 

 

Já Poliana e Flávia encaminharam suas respostas no sentido mais ideológico, de não 

concordar com atos ou atitudes das agremiações organizadas de seus times. 

 

Às vezes eu não concordo com a parte política. Muitas torcidas organizadas 
decidem „bater palma‟ pro time independente do resultado. Tipo, você não 

pode criticar, ta errado. O Fluminense perdeu pro Botafogo de 1x0 e queriam 

que a gente saísse aplaudindo o time, não tem condição disso. Ai eu prefiro 

não entrar por não me identificar. São muitos extremos. Ou tem que partir 
pra „porrada‟ direto ou você tem que apoiar independente do resultado. Você 

não pode criticar, entendeu? 
238

 

 

                                                             

237 Ana Luiza, Niterói, 20/01/2019 
238 Poliana Chaves, Rio de Janeiro, 15/05/2019 



 
 

93 
 

 
 

Eu nunca me encontrei em uma organizada, assim, uma torcida organizada 

não. Eu acredito que eles tem sim, algumas têm bons posicionamentos, tem 

uma ideologia que eu sigo, mas aí eu já não gosto do modo que eles torcem, 
não gosto das músicas, da forma que eles entendem de apoiar o time. Outras 

eu acho legal, mas vejo que tem muito preconceito, tem muito, enfim, 

continua propagando aquelas questões de homofobia, de machismo, então eu 

nunca me encontrei numa torcida organizada né. A gente tem o Flamengo da 
Gente, mas o Flamengo da Gente é um coletivo, então, não é bem 

organizada, então a gente acaba indo a jogo junto porque foi onde a gente se 

encontrou, mas torcida organizada de fato, não. Ainda mais com essas 
questões de violência, de briga, sem motivo nenhum.

239
 

 

 

A observação da Flávia é interessante por alguns aspectos. O primeiro, como já 

levantado diz respeito à ideologia de algumas torcidas organizadas das quais a mesma afirma 

discordar. Contudo, o mais interessante é que, quando questionadas sobre torcidas 

organizadas todas as integrantes recorreram à memória daquelas torcidas que receberam o 

mote de violentas, como as jovens, nascidas nas décadas de 1960/1970, ou aquelas 

organizadas que recorrem ao mesmo preceito de contestação das jovens. Outras agremiações 

mais novas, que não são diretamente associadas à violência, as consideradas torcidas de 

alento não foram lembradas pelas participantes. Além disso, Flávia faz questão de destacar o 

Flamengo da Gente como um movimento, e não como uma nascente torcida, diferenciando o 

mesmo de qualquer carga negativa que o codinome de torcida organizada possa sugerir.  

Daniela tem um posicionamento mais político com relação às torcidas organizadas. 

Seja por já ter ido a alguns jogos com uma, ou por seu papel de pesquisadora, como ela 

mesma destaca, não há em sua fala uma crítica direcionada a ideologia ou posicionamento 

dessas torcidas.  

 

Na verdade, eu sempre digo que eu fui e não fui, eu já freqüentei algumas 

reuniões da primeira família, da Força Jovem, mas eu tive uns problemas 
com algumas pessoas la, que na verdade nem faziam parte mas eram 

próximas de integrantes e ai começou a ter discussões e problemas e eu vi 

que aquilo, naquele momento, não era pra mim. Eu comecei a freqüentar e 
tentar entrar na Força Jovem pra poder ir a estádio, só que eu descobri que 

eu posso ir a estádio sozinha, então a partir do momento que eu aprendi a me 

virar sozinha eu preferi não ir com a Força Jovem, até porque eu peguei um 

momento em que a Força Jovem tivesse sendo punida né? E isso também 
impactou bastante, até porque pai, mãe, tio, tia quando sabe que você ta 

andando com um torcida organizada que ta sendo punida por questões de 

violência começa a fazer a pressão de tipo “você não vai a estádio mais”, é 
isso. E bom, eu falo que sou e não sou da TOV, sou e não sou da mancha, 

porque eu tenho muita ligação, por questão de pesquisa e também por 
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proximidade com essas pessoas todas. Só que existem questões entre 

torcidas que eu prefiro não me associar, por exemplo, quem é da Força 

Jovem, muitas vezes tem alguns problemas com quem é da GDA, quem é da 
Força Jovem, muitas vezes tem alguns problemas com quem é da Mancha, 

quem é da Mancha muitas vezes tem problema com quem é de outra torcida, 

então eu prefiro, nesse momento da minha vida, conseguir fluir entre todas 

elas, conseguir manter uma relação com membros de todas elas, até porque é 
o que eu acho que seja necessário pra mim nesse momento, já que eu estudo 

torcidas e estudo o Vasco da Gama, eu não quero ter, entre aspas, uma porta 

fechada numa torcida por pertencer a outra. 
240

 

 

Diante dessas falas, é possível perceber o estereótipo de violência carregado pelas 

torcidas organizadas, que, como afirma Maurício Murad,
241

 são partes da sociedade nas quais 

estão inseridas. Esse estereótipo violento se reflete inclusive na legislação, visto que o 

conjunto de leis, conhecido como Estatuto do Torcedor recebeu, em 2010, reformulações que 

visavam atingir diretamente a organização e o comportamento das organizadas, como será 

tratado no próximo capítulo “Fale conosco e não sobre nós”. Mulheres nas torcidas 

organizadas e em outras formas de associativismo”. O senso comum que as mesmas carregam 

sobre ser responsável pela violência nos estádios muitas vezes ofusca a festa que essas 

organizações são, em grande parte, responsáveis por organizar. A fala de Daniela destaca isso. 

Para ela,  

 

a violência ela existe na sociedade na verdade, a Torcida Organizada seria 

um micro, do micro, do micro pedaço de uma sociedade que é violenta. A 

violência existe em grupamentos jovens, em briga de classe dentro da 
mesma escola. Por exemplo, primeiro ano A contra primeiro ano B, sempre 

existiu. Então a partir do momento que existe um grupamento jovem essa 

violência se aflora. Então existe violência entre briga de rua, briga de bairro, 

briga de colégio, briga de classe, então classes, no caso, briga de séries, de 
turma, não de classes de trabalhadores, é outro assunto. Então, a violência 

nas torcidas é uma violência que se espelha numa sociedade violenta. Não se 

pode dizer que torcidas organizadas são violentas.Indivíduos são violentos. 
Um grupamento ele pode ser violento a partir do momento em que esses 

indivíduos são violentos. Elas são somente violência? Não, as torcidas 

organizadas são responsáveis pelo espetáculo, pelo mosaico, pelo 
embelezamento do estádio. Então a câmera bate onde tem o torcedor 

organizados e o torcedor que ta fazendo aquela festa, tanto é que hoje, por 

exemplo, em São Januário, a câmera que ficava posicionada pra pegar a 

Força Jovem, que era a torcida responsável pelo espetáculo, hoje ela se 
posiciona pra filma a gda, é nítido isso. É nítida essa distinção midiática 

né.
242
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Além de destacar o papel da mídia na transmissão e formação de opinião e consenso 

sobre as torcidas organizadas, Daniela ressalta a relevância das mesmas no embelezamento do 

espetáculo. Papel que muitas vezes é também silenciado, em função do estereótipo e do pouco 

espaço para falar de si que os integrantes dessas torcidas recebem, sobretudo da mídia. Os 

pesquisadores Bernardo Buarque de Hollanda, Rosana Teixeira e Jimmy Medeiros, em 

coletânea intitulada “A voz da arquibancada” buscaram trazer a público os pensamentos e 

opiniões de alguns integrantes de torcidas organizadas do Rio de Janeiro. Na apresentação da 

obra, os organizadores afirmam que a mesma 

 

Contribuirá não apenas para a preservação da memória dessas agremiações, 

quase sempre restritas ao plano da oralidade intergrupal, como também para 

o aprofundamento do debate em toro daqueles que vivenciam a experiência 
social torcedora, muitas vezes sob o peso do estigma, do maniqueísmo e da 

prévia condenação moral por parte dos meios de comunicação. 
243

 

 
 

Diante do exposto, é interessante perceber que a memória e opinião coletiva criada 

sobre esses agrupamentos contribuíram na criação dos estereótipos de violência que recaem 

sobre os mesmos, sem dar a estes nenhum ou quase nenhum espaço e direito de defesa sobre 

sua própria história. 

Apesar de todas as dificuldades apresentadas pelas entrevistadas para ser mulher e 

torcedora em um estádio no Rio de Janeiro, enfrentando preconceitos, assédio, falta de 

representatividade e uma série de outras questões que ainda precisam ser superadas, ao serem 

questionadas sobre quais as atitudes o poder público, ou as próprias torcidas e os clubes 

deveriam tomar para que as arquibancadas fossem vistas como locais mais igualitários, as 

mesmas levantaram uma série de questões e modificações que consideram necessárias para 

que isso aconteça. Ana Luiza destacou o papel fundamental da educação: 

 

Eu acho que é fundamental, pauta de mudança principal e fundamental para 

uma mudança na arquibancada é uma mudança estrutural. Enquanto não se 

ensinar para as pessoas em todos os ambientes, principalmente nos 
ambientes educacionais, nos ambientes escolares, enquanto as crianças não 

crescerem sabendo que estádio é lugar de mulher, e que mulher gosta de 

futebol e que isso é normal, enquanto não for uma mudança estrutural, botar 
a mudança só pra dentro do estádio é ineficiente. A mudança precisa ser 

estrutural. Enquanto o machismo não for combatido na sociedade de um 
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modo geral, essa mudança não vai chegar de uma forma potente nas 

arquibancadas e nos estádios. 
244

 

 

Poliana recorreu à solicitação de uma mudança partindo de dentro do próprio clube e 

das próprias organizadas: 

 

Eu acho que as organizadas permitirem mais que os núcleos femininos 
tenham mais espaço, sabe? Porque muitas vezes as mulheres querem ir pra 

banda, por exemplo, e não pode, porque tem uma restrição. As mulheres 

podem fazer parte das organizadas mas não podem movimentar la dentro. E 
eu acho que o próprio time podia chamar mais, fazer campanhas para atrair 

mais. Porque sempre criam a idéia de que mulher não entende de futebol e 

que mulher ta ali só acompanhando alguém entendeu?  E não, a gente talapra 

torcer mesmo, independente de namorado. A gente tem que desconstruir essa 
imagem, sabe? 

245
 

 

 

Flávia e Daniela, por outro lado, recorreram a questões mais políticas e sociais para 

pleitear um local mais igualitário. Suas propostas iam desde a politização mais direta das 

torcidas, até pautas mais economicamente igualitárias, como o barateamento dos ingressos e 

acessibilidade para pessoas com deficiência. 

 

Eu acho que a gente tem que parar com esse pensamento de que a gente não 
mistura futebol com política, porque tudo na nossa vida é política, e toda vez 

que o flamengo se posiciona dessa forma, de que a gente não vai misturar, 

ele ta se posicionando pra um certo lado, que a gente sabe muito bem qual é, 
então a primeira mudança é a gente encarar o flamengo e o futebol como um 

movimento do povo, um movimento de pessoas e a gente não pode pensar 

que a política não está inserida ali porque está sim e quando a gente faz uma 

política de preços absurdamente caras, a gente ta excluindo uma parte da 
sociedade (...). Eu acho que a gente tem que ter campanhas contra a 

homofobia, por mais que tenha muito torcedor que diz “ah, não posso mais 

falar nada, não posso mais torcer”, cara, canta pro seu time ai sabe, sem 
ofender o outro.(...) Porque eu acredito que a gente tem que ter a 

participação das pessoas LGBT‟s no maracanã e nos estádios, porque é uma 

coisa que a gente quase não vê, acho que muito por medo. Como a gente 
quase não via mulher nos estádios e agora com esses movimentos de 

aceitação maior está acontecendo. E eu acho que mais do que tudo os clubes 

devem incentivar as minorias a estar participando. As minorias de classe, de 

gênero, de orientação sexual. 
246

 
 

Acredito que essa pergunta passa por diversos locais, posso interpretar de 

diversas formas, desde o barateamento do custo dos ingressos. Um 
policiamento eficaz. Ações de combate ao racismo, de gênero, sexualidade. 

Acessibilidade real a pessoas com deficiência, que em muitos estádios, até 

mesmo nas arenas modernas é complicado. (...)Num processo mais 
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igualitário acredito que o principal é a questão de barateamento dos 

ingressos. (...) Outra medida que eu considero importante são as ações 

constantes e freqüentes, usando assim, entre aspas, um termo mais 
acadêmico, de docilizar aquela massa com relação os perfis contrastantes, ou 

seja, se você acha que o futebol é masculino, então você precisa que aquelas 

pessoas, aquelas virilidades, ela entenda que mulheres, gays, pessoas trans, 

brancos, negros, indígenas, crianças, adolescentes, é preciso que essa massa 
entenda, e realmente se veja como heterogênea. 

247
 

 

 

É interessante notar que muitas das pautas levantadas por essas torcedoras comuns, 

quando questionadas a respeito das mudanças necessárias para um estádio e uma 

arquibancada mais igualitárias, são também pautas de torcedoras integrantes de torcidas 

organizadas e, em alguns casos, como na questão da igualdade social, também de alguns 

torcedores, como será debatido no próximo capítulo. Isso demonstra que ser uma mulher de 

arquibancada, organizada ou comum, engloba questões mais amplas e lutas únicas, que 

perpassam as diferentes formas de torcer.  

Os movimentos de mulheres presentes hoje nas arquibancadas cariocas – e também de 

diversas partes do país, como o Vascaínas contra o Assédio, no Rio de Janeiro, ou o 

Movimento Mulheres de Arquibancada, a nível nacional – bem como a criação de torcidas 

femininas, como a Flu Mulher, ou de alas femininas dentro das torcidas organizadas – 

demonstra não só que as formas de associação e organização nas torcidas de futebol hoje pode 

ser percebida de maneira muito ampla e englobante, mas também, e principalmente, que a luta 

por uma maior representatividade e espaço nas torcidas e no futebol de maneira geral pelas 

mulheres já começou e ganha cada vez mais espaço. São necessárias políticas públicas de 

apoio e incentivo a presença e participação feminina, bem como campanhas de apoio dos 

clubes a presença das mulheres nas arquibancadas cariocas para que essa presença e 

permanência cresça e se multiplique cada vez mais, como já provam tais movimentos, hoje 

nacionalmente conhecidos e incentivados, que pleiteiam nada mais do que um espaço 

respeitado e digno para as mulheres no território do torcer. 
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SEGUNDO TEMPO: 

“FALE CONOSCO E NÃO SOBRE NÓS”
248

. MULHERES NAS TORCIDAS 

ORGANIZADAS E EM OUTRAS FORMAS DE ASSOCIATIVISMO. 

 

Ser mulher e gostar de futebol é enfrentar cotidianamente as diversas questões 

narradas no capítulo anterior, que vão desde ter que explicar repetidamente o que é um 

impedimento, demonstrando que conhece as regras do jogo e, desta forma, está apta a 

participar da roda de conversa, até questões mais graves como o assédio ou formas mais 

agressivas de machismo e cerceamentos. Ser uma mulher que gosta de futebol e pertence a 

uma torcida organizada, ou a outras formas de associativismo nas torcidas de futebol, requer 

ainda um duplo enfrentamento: aquele com o qual toda torcedora tem que lidar, referente a se 

posicionar e estar em um ambiente considerado como masculino e que ensina e reproduz 

masculinidades; e ainda ter que lidar com o estereotipo que recai sobre algumas formas de 

associação de torcidas no Rio de Janeiro, muitas vezes incentivado pela mídia e reproduzido 

no senso comum, de que às organizadas compete somente o estigma da violência. 

Esse capítulo pretende debater sobre algumas das questões enfrentadas por mulheres 

integrantes de torcidas organizadas no Rio de Janeiro, usando, dentre outras fontes, como 

jornais e revistas, uma entrevista realizada pela autora com uma integrante, e uma das 

lideranças, da barra do Vasco da Gama, Guerreiros do Almirante, Ana Freire, que é também 

integrante do movimento Mulheres de Arquibancada
249

, que será o estudo de caso desse 

capítulo. O movimento é composto por mulheres torcedoras – em sua maioria organizadas, 

mas também há torcedoras comuns -  de todo o país, que resolveram se unir para debater 

causas mais amplas, que afetam a todas, como o machismo e o empoderamento feminino, que 

são lemas do grupo. O MDA teve o seu primeiro encontro nacional realizado em 2017, no 

auditório do Museu do Futebol, em São Paulo. Esse encontro foi todo gravado e encontra-se 

disponível no Youtube, no canal do Museu, e em sua página para consulta. Como o encontro 

teve duração de aproximadamente 5 horas, apenas algumas falas serão selecionadas para 
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converse com elas sobre as questões femininas e não sobre elas, em um espaço onde as mesmas não possuem 

representatividade.  
249 A partir daqui irei me referir ao movimento como MDA, sigla também usada pelas próprias integrantes para 

se referir ao mesmo. 
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análise, dando preferência à de torcedoras do Rio de Janeiro, recorte geográfico de estudo 

dessa pesquisa. As falas de torcedoras de outros estados serão utilizadas apenas em alguns 

casos.  

Além dos recursos audiovisuais também serão usadas como fonte as páginas de redes 

sociais de algumas torcidas organizadas e associadas dos quatro times aqui estudados, 

buscando perceber a identificação dada pela própria torcida a si mesma. O Estatuto do 

Torcedor e outras leis que o alterem, também serão retomados neste capítulo. 

Visando alcançar o objetivo principal do capítulo, que é pensar as questões 

enfrentadas pelas torcedoras organizadas e associadas no Rio de Janeiro, algumas definições e 

delimitações se fazem necessárias. Para isso, o capítulo tratará também dos artigos do Estatuto 

do Torcedor destinados para essas agremiações, como já mencionado. Além de uma pequena 

discussão teórica sobre as formas de associativismo presentes no Brasil e no Rio de Janeiro no 

universo das torcidas de futebol, visando situar o leitor sobre quais grupos estamos tratando, 

nesse vasto, complexo e fluido universo que são as organizações torcedoras. 

 

3.1 ORGANIZADAS, BARRAS, TORCIDAS DE ALENTO: AS DIVERSAS 

NOMENCLATURAS DAS ENTIDADES TORCEDORAS. 

 

As torcidas organizadas que aqui fazemos referência como tal, assim como foi 

brevemente mencionado na introdução são, ou aquelas formadas como torcidas jovens, no 

final da década de 1960 e início da década de 1970 no Rio de Janeiro, e/ou as oriundas destas, 

seja por dissidência das mesmas, ou porque seguem a maior parte de suas características, 

como a forma de se portar nas arquibancadas, ideologias ou suas divisões e hierarquias 

internas
250

.  

Essas torcidas, como já mencionado no capítulo um, nasceram com um ideal de 

contestação dentro de seus clubes que, embebidas do ideal de juventude pretendiam iniciar 

um movimento que permitisse a vaia, a revolta e outras formas de manifestações nas 

                                                             

250 No Rio de Janeiro, podemos citar como exemplo das Torcidas Organizadas, A Torcida Jovem do Flamengo, a 

Raça Rubro-Negra, do Clube de Regatas do Flamengo; A Torcida Jovem do Botafogo e a Fúria Jovem, do 

Botafogo de Futebol e Regatas; a Força Jovem e a IRA do Clube de Regatas Vasco da Gama; a Young Flu e a 

Força Flu do Fluminense Football clube. Algumas dessas torcidas são dissidências umas das outras, outras 

nasceram em épocas próximas. A paridade entre elas se dá a partir de suas características principais, como 

mencionadas ao longo do texto. Importante mencionar que outros clubes cariocas como o América, Bangu, 

Americano, Friburguense, entre outros, também possuem torcidas organizadas, contudo, como essa dissertação 
foca apenas nos estudos dos quatro times considerados „grandes‟ ou principais, que no momento de escrita deste 

trabalho pertencem a série A do futebol brasileiro, as torcidas dos outros clubes não foram citadas. 
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arquibancadas contrárias aos jogadores, dirigentes e ao clube, atitudes que eram condenadas 

pelas torcidas organizadas históricas, nascidas ainda na década de 1940 e que se baseavam no 

apoio incondicional ao time, e na figura de um torcedor-símbolo, como foi o Jaime de 

Oliveira para a Charanga Rubro-Negra do Flamengo, ou a Dulce Rosalina para a Torcida 

Organizada do Vasco, como trata Hollanda
251

. 

Com o passar dos anos, a variedade de torcidas que possuíam mais ou menos as 

mesmas características das torcidas jovens das décadas anteriores foi crescendo, somada a 

presença das torcidas jovens originais, as quais existem até hoje nas arquibancadas cariocas, 

aumentando cada vez mais as divisões nos estádios e, dessa forma, possibilitando o aumento 

da disputa entre elas, pois, como também já visto, a afirmação da identidade de uma torcida é 

feita, sobretudo, em contraste com o outro, o diferente, o rival. Ainda que este rival seja uma 

torcida do mesmo time.  

Rosana Teixeira
252

 descreve algumas das características organizacionais que definem 

as torcidas jovens – e as organizadas em geral que seguem o mesmo padrão – no Rio de 

Janeiro. Segundo ela, essas agremiações possuem um caráter de entidade sem fins lucrativos e 

se organizam, basicamente, através de uma estrutura que comporta presidente/ vice-

presidente; conselho; diversas diretorias (financeiro, comunicação, faixas e bandeiras, bateria) 

e seus associados, que são os responsáveis pelo pagamento da mensalidade que garante, 

grosso modo, a quitação das despesas com a sede, funcionários – que são também os 

torcedores – e outras despesas da torcida. 

A identificação com essas torcidas se dá através do uso de camisas, da colocação de 

bandeirões e através dos cânticos entoados pelas mesmas durante os jogos. Graças ao seu 

caráter de contestação, as organizadas muitas vezes cantam músicas que ofendem ou xingam 

os jogadores, técnicos, dirigentes, ou mesmo outras torcidas, muitas vezes daquelas 

consideradas como seus rivais diretos, caso de Flamengo e Vasco no Rio de Janeiro, por 

exemplo, ou ainda de forma mais explícita, Sport Club Internacional e o Grêmio Foot Ball 

Portoalegrense, no Rio Grande do Sul.  

A associação dessas torcidas com a violência no futebol é um tema que permeia o 

senso comum e é ratificado pela imprensa e por grande parte da mídia esportiva. É claro que 

há alguns jornalistas e comentaristas esportivos que ainda procuram relativizar toda a 

atribuição da violência para esses agrupamentos, que acabam fazendo com que todos os 

                                                             

251 HOLLANDA, 2010, op. cit. 
252  TEIXEIRA, 2003, op. cit.  
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pontos positivos destas torcidas sejam ofuscados ou desconsiderados, como é o caso do 

jornalista e comentarista do canal de esportes ESPN, Mauro César Pereira que, ao prefaciar 

um livro do também jornalista Gustavo Grabia sobre a barra brava do Boca Júniors, a La 

Doce, escreveu:  

 

Demonizar as torcidas organizadas é o “esporte” de nove entre dez 
jornalistas esportivos brasileiros sempre que elas protagonizam tumultos. 

Não por acaso, elas são alvo dessas críticas, é claro. Mas reduzir a atuação 

de tais grupos a brigas e confusões é um equívoco. O velho erro da 
generalização.

253
  

 

 

Alguns pesquisadores, como o sociólogo Maurício Murad
254

, que se debruçam sobre o 

estudo da violência nas torcidas argumentam que as mesmas são frutos da sociedade, e como 

a sociedade carioca e brasileira é uma sociedade violenta e as torcidas se inserem nessa 

lógica, as mesmas acabam reproduzindo e personificando essa violência. Murad afirma que a 

violência é um fenômeno e um problema social e deve ser tratado como tal. Cuidando da 

violência na sociedade, a violência das torcidas reduziria. Para o autor,  

 

É possível afirmar que a lógica interna do futebol pode ajudar a entender 

suas práticas de violência. Contudo, é principalmente nas influências que a 

sociedade exerce no futebol que vamos encontrar as melhores explicações 
para a compreensão da violência nessa modalidade esportiva (grifo do 

autor).
255

 

 
 

 Somado a isso, para Murad, a atuação das autoridades no tratamento dado às torcidas 

não pode visar punir somente o ato, depois de efetuado, menos ainda punir a torcida toda pela 

ação de indivíduos ou de grupos minoritários dentro das mesmas. As ações devem ser de 

prevenção e reeducação, visando mudanças não somente de curto, mas também de longo 

prazo, para que as arquibancadas e a sociedade como um todo, se tornem locais mais seguros. 

Contudo, essas minorias violentas dentro das organizadas existem
256

, e devem ser punidas. 

Murad ainda destaca a composição desses atuantes violentos. Segundo pesquisas do autor,  

                                                             

253 PEREIRA, Mauro Cezar. Torcida Organizada. Ruim com ela, pior sem ela. Mas, com tanta violência, algo 

precisa ser feito. In: GRABIA, Gustavo. La Doce. A explosiva história da torcida organizada mais temida do 

mundo. São Paulo: Panda Books, 2012, p.5 
254  MURAD, Maurício. A violência no futebol. Novas pesquisas, novas ideias, novas propostas. São Paulo: 

Benvirá, 2017 
255 Idem, p. 125 
256 Atualmente, tem nascido nas torcidas cariocas espécies de „facções‟ dentro das torcidas organizadas, ou ainda 
alguns agrupamentos que não tem relação direta com nenhuma torcida, composto por alguns torcedores que não 

fogem dos possíveis confrontos com outras torcidas, ou como chamada pelos torcedores, da “pista”. Esses 
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Apesar de existirem mulheres entre eles, na ordem de 15%, predomina 
indiscutivelmente a cultura da masculinidade, o machismo e o “poder” do 

corpo sarado, o corpo high-tech, destemido, agressivo e violento. Bárbaro e 

devastador. As regras básicas desses grupos agressivos são duas: não 
respeitar diferenças e resolver quase tudo a base da força física. 

257
 

 

 

Graças a esse estereótipo de violência que acaba se estendendo para todo o 

agrupamento torcedor, as torcidas organizadas foram, algumas vezes, identificadas com o 

hooliganismo, fenômeno muito presente no Reino Unido e no norte europeu. Conforme 

informam Felipe Lopes e Marina Cordeiro,
258

 os Hooligans são grupos de torcedores que se 

caracterizam pelo engajamento constante com a violência. Possuem um forte caráter 

nacionalista e xenófobo, marcado também pela diferenciação por classes sociais. Nesse 

sentido, é importante delimitar algumas diferenças básicas entre as características principais 

dos Hooligans e das torcidas organizadas brasileiras em geral, visando defender a posição de 

que são fenômenos diferentes e que, embora essa associação com a violência proveniente do 

hooliganismo tenha sido feita inclusive pelos próprios torcedores
259

, a comparação entre as 

duas entidades torcedoras pode ser feita somente pelo viés violento que, como foi salientado, 

refere-se apenas a uma parcela minoritária dos torcedores organizados. Everton Cavalcanti, 

Juliano de Souza e André Capraro realizam um apanhado das diferenciações visíveis entre as 

Torcidas Organizadas e o movimento Hooligan que, apesar de grande, vale a citação. 

Segundo eles, 

 

 Na esteira dessa análise, compete então ressaltar que alguns dos 

agrupamentos hooligans tem engajamento político definido, diferentemente 

das TO‟s que atuam na fiscalização de seus clubes ou mesmo em projetos 

beneficentes. Outro fator diferenciador a ser considerado se refere à forma 
de organização dessas instituições. Os hooligans dispõem-se no estádio e 

outros espaços que freqüentam de maneira informal, apesar da forte presença 

                                                                                                                                                                                              

grupos têm buscado estabelecer regras para os enfrentamentos entre as torcidas. São exemplos desses grupos a 

“SobraNada”, que se identifica como grupo independente do Fluminense, e a “Bate e Anda”, facção da Torcida 

Jovem do Flamengo. O jornal Meia Hora fez uma reportagem referente à esses grupos. Disponível em: < 

https://meiahora.ig.com.br/esportes/2019/08/5672935-torcedores-cariocas-criam-especie-de--clube-da-

luta.html#foto=1>. Acesso em 09 de janeiro de 2020.  
257 MURAD, 2017, p. 82 
258 LOPES, Felipe Tavares Paes; CORDEIRO, Mariana Prioli. Torcidas organizadas do futebol brasileiro: 

singularidades e semelhanças com outros grupos de torcedores da América do Sul e da Europa. Revista Espaço 

Acadêmico. Nº104. Janeiro de 2010. 
259 No site das torcidas organizadas do Brasil, na sessão de artigos, há artigos que nomeiam os torcedores 

organizados como hooligans brasileiros, tomando para si essa associação. Até um livro, intitulado “Hooligans 
brasileiros” foi publicado narrando episódios e histórias desses citados torcedores hooligans. Disponível em: 

<http://www.organizadasbrasil.com/artigos-obr>. Acesso em 08 de janeiro de 2020. 
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hierárquica. Já as TO‟s se pautam por um estatuto que a define como 

estrutura jurídica consubstanciada por regras a serem seguidas. Os locais 

para reunião de membros também difere consideravelmente, onde os 
hooligans se reúnem em pubs e as TO‟s possuem sede própria na qual 

promovem diversos eventos ligados à entidade e ao clube pertencente. Alem 

disso, e diferentemente das torcidas organizadas, os hooligans não utilizam 

vestimentas associadas aos clubes que pertencem e não fazem usos de 
instrumentos musicais e outros objetos durante os jogos.

260
  

 

 

Apesar do exposto, que afirma que a violência atribuída às torcidas organizadas é 

realizada por uma minoria pertencente a elas, o discurso da violência foi um dos argumentos 

usados e responsáveis pela criação de novas maneiras de torcer e de agrupamentos torcedores 

no Brasil a partir dos anos 2000, como informa Francisco Rodrigues
261

. É o caso das 

chamadas Torcidas de Alento, que começaram a se espalhar pelo país a partir do nascimento 

da Torcida Geral do Grêmio, fundada em 2001.  

Essas novas formas de torcer nascem em um momento considerado como de crise das 

organizadas, que sofreram um grande cerceamento na década de 1990, em função de 

episódios grandes de violência, como foi o caso conhecido como Guerra do Pacaembu, em 

São Paulo, que culminou na expulsão ou punição grave a esses agrupamentos. Ou ainda em 

um momento de maior mercantilização do futebol, e o início de sua elitização. Isabella 

Menezes, em livro fruto de sua dissertação sobre duas torcidas do Botafogo de Futebol e 

Regatas afirma que parte da premissa que “a modernização do futebol possibilita/estimula o 

surgimento de transformações na forma de torcer”. 
262

  

Essa nova forma de associativismo torcedor teve seu primeiro expoente na torcida do 

Grêmio, como já mencionado. Segundo Francisco Rodrigues, cansados das brigas internas 

entre as organizadas do Grêmio, torcedores integrantes da Torcida Jovem do time resolveram 

mudar o local de arquibancada e passar a assistir os jogos na Geral, local que posteriormente 

daria nome a nova torcida, e inaugurar uma forma diferente de torcer pelo seu time. Ao invés 

do espírito contestador das jovens, a nascente torcida assumia uma posição de incentivo 

                                                             

260 CAVALCANTI, Everton A.; SOUZA, Juliano de.; CAPRARO, Andre M. O fenômeno das torcidas 

organizadas de futebol no Brasil – elementos teóricos e bibliográficos. Revista da ALESDE. Associación 

Lantinoamericana de Estudios Socioculturales del Desporte. Curitiba, 2013, p. 46 
261 RODRIGUES, Francisco Carvalho dos Santos. Amizade, trago e alento. A torcida Geral do Grêmio 

(2001-2011) da rebeldia à institucionalização: mudança na relação entre torcedores e clubes no campo 

esportivo brasileiro. 2012. 140fls. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal Fluminense, Instituto de 

Ciências Humanas e Filosofia, Departamento de História. 
262 MENEZES, Isabella Trindade. Entre a Fúria e a Loucura: Análise de duas formas de torcer pelo 

Botafogo de Futebol e Regatas. Rio de Janeiro: Editora Multifoco, 2017, p. 76 
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perante aos seus jogadores, se propondo a apoiar o time com músicas de apoio durante todo o 

jogo, não dando espaço para vaias ou reclamações. Segundo ele,  

 

Naquele “novo” espaço, queriam cantar, fundamentalmente. Cantar o jogo 

inteiro para o Grêmio, para o time em campo, mudar a situação anímica dos 

jogadores exigindo deles em contrapartida, dedicação e entrega total dentro 
de campo. E não se tratava mais de cantar simplesmente. Seus cânticos eram 

chamados Alentos. Expressão que representava o que era necessário para 

estar naquele local, que não cobrava exigências formais para seus novos 
adeptos.

263
  

 

 

É graças a essa nova forma de torcer e cantar, apoiando e alentando os jogadores que 

essas novas torcidas buscam se diferenciar das organizadas, que segundo eles só cantavam 

nos momentos em que a equipe fazia gols. Essa torcida, em específico, ainda possui outras 

características particulares, como o uso dos trapos, panos velhos onde são pintadas alguma 

imagem ou notícia, ou ainda a realização da chamada avalanche após o gol do Grêmio, aonde 

os torcedores dos níveis superiores vão descendo as arquibancadas até chegarem ao gradeado 

do estádio. Para Rodrigues,  

 

Em um momento de ruptura com outras instituições, foi reforçado que os 

torcedores presentes na geral não eram iguais àqueles que acusavam de 

corruptos, aproveitadores do Grêmio e que não incentivavam o clube. A 
utilização de uma velha bandeira transformada em trapo fez daquela nova 

torcida, uma anti-torcida. A memória da criação deste símbolo está marcada 

ritualmente como a passagem de um grupo de pessoas questionadoras para 

um novo movimento, uma nova torcida.
264

  
 

 

Ainda segundo o autor, a denominação desta torcida como uma torcida de alento se 

deve ao brasão da nova torcida, onde estão escritas as palavras: trago – amizade – alento. Para 

ele, a extensão da nomenclatura de torcida de alento para outras agremiações torcedoras 

como as nascidas no Rio de Janeiro, a partir de 2006, ainda deve ser mais bem estudado. 

Contudo, outros autores, como a já citada Isabella Menezes, fazem uso dessa classificação 

para as torcidas cariocas, classificação essa que também será utilizada aqui,
265

 visto que, no 

                                                             

263RODRIGUES, op. cit, p. 51 
264 Idem, p. 53 
265 É importante mencionar que estou ciente dos debates acerca da extensão ou não do termo para as torcidas do 

Rio de Janeiro, contudo, como já mencionado anteriormente, não é propósito deste trabalho criar ou contrapor 

novos conceitos sobre torcidas e torcedores. Isto posto, tal denominação funciona para os fins que esse trabalho 

se propõem, que é, grosso modo, entender o posicionamento feminino dentro dessas agremiações torcedoras. 
Importante mencionar também que a fluidez entre os torcedores e entre os próprios agrupamentos não foi 

desconsiderada. 
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Rio de Janeiro, um dos princípios dessas novas torcidas também é apoiar incondicionalmente 

o time, o que torna possível a associação entre o apoio das torcidas cariocas e o alento usado 

pela torcida gremista
266

. São exemplos dessas torcidas, no Rio de Janeiro, a Guerreiros do 

Almirante, do Vasco da Gama; o Movimento Popular Legião Tricolor, do Fluminse Football 

Club; A Loucos pelo Botafogo, do Botafogo de Futebol e Regatas; e a Urubuzada, do Clube 

de Regatas Flamengo. 

Algumas dessas torcidas possuem uma inspiração em outra forma de torcer, muito 

usada nos países Sul-Americanos, sobretudo na Argentina e no Uruguai, conhecido como 

barrabrava, tanto que algumas torcidas cariocas nascidas nesse novo movimento se 

identificam em seus sites usando a nomenclatura de barras, como é o caso da Loucos pelo 

Botafogo
267

 e a Guerreiros do Almirante
268

, que em página própria da rede social Facebook, 

se caracterizam como tal. 

Essa associação com o modo de torcer dos hermanos deve ser, contudo, um pouco 

matizada. Assim como os torcedores das organizadas no Brasil, os integrantes das barras sul-

americanas têm preocupação em embelezar o espetáculo, levando bandeiras, faixas verticais, 

instrumentos musicais, etc. Mas a associação tende a parar por ai. Algumas barras, como, por 

exemplo, a barra do Boca Juniors, tradicional time argentino, conhecido como La Doce, 

possuem vínculos estreitos com dirigentes, técnicos e acabam ganhando privilégios através 

desses contatos, chegando, em alguns momentos a realizar até esquemas ilícitos, como é o 

caso da venda de ingressos e outras atividades efetuadas pela La Doce, a qual narra Gustavo 

Grabia. 

Além disso, enquanto é um posicionamento das entidades de torcidas organizadas, 

como a ANATORG (Associação Nacional das torcidas Organizadas) no Brasil, e das próprias 

lideranças das organizadas, bem como princípio norteador das novas formas de torcer, a 

violência aqui é condenada. As barras não possuem, de modo geral, atitude semelhante de 

repúdio a violência. No site das barras bravas argentinas, episódios de brigas entre as barras e 

de violência ocorridos são reportados, e na página inicial do site, a descrição se limita a dizer 

                                                             

266 Gustavo Bandeira (2019), em sua tese de doutorado, também faz uso da nomenclatura Torcida de Alento para 

se referir as novas agremiações torcedoras cariocas. Segundo o autor “Apesar de o imperativo de apoio 

incondicional aparecer nos cânticos das torcidas (especialmente a partir da ética/estética da Geral de torcer pelo 

Grêmio, da mesma forma que a Popular, no internacional), o que no Rio de Janeiro tem sido chamado de torcida 

de alento...” (BANDEIRA, 2019, p. 55). 
267Página da Torcida Loucos pelo Botafogo. Disponível em:  

https://www.facebook.com/LoucosPeloBotafogoOficial. Acesso em 09 de janeiro de 2020. 
268 Página da Torcida Guerreiros do Almirante. Disponível em: https://www.facebook.com/gdavg/. Acesso em 

09 de janeiro de 2020. 
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que não incentiva a violência, apenas relata os acontecimentos.
269

 Porém, não há nenhum 

posicionamento contrário aos acontecimentos violentos, apenas a afirmação de que não cabe a 

uma única instituição a punição as torcidas ou aos torcedores violentos. Segue abaixo 

apresentação do site oficial. 

 

BARRA BRAVAS ARGENTINA TU LUGAR DE SIEMPRE 

Somos los pioneros en la temática de las barra bravas Argentina. Desde 2003 

buscamos ofrecer un lugar donde puedas estar al tanto de la barra brava de tu 
club. 

Desde entonces, hemos recopilado información que puede ser útil para la 

visita a un estadio, para conocer la pasión del rival de rival de turno ys sus 

barras que a veces involucran enfrentamientos con otras pues es parte del 
folclore del fútbol. No afirmamos que sea el mejor escenario; es la realidad. 

Actualmente, los combates de antaño han sido relegados por las internas y la 

utilización de facciones como medio de represión para fines subalternos. No 
ensalsamos la violencia; describimos lo que sucede, lo que sale en las placas 

y lo que usuarios nos han enviado con cariño para su difusión. 

Consideramos, aún hay visos de mejora, que la magia de dar espectáculo 
adicional a los encuentros se mantiene; aún hay fanáticos que religiosamente 

acuden a la cancha y destinan más tiempo para alentar al club de sus amores 

y menos para agredir al rival. 

El cambio no depende de un organismo, depende de todos los argentinos. Es 
una mochila pesada para una institución, se requiere un cambio estructural y 

esto no se realiza en un 1 año lo que se construyo en más de 50.
270

 

 
 

As torcidas de alento, apesar de algumas delas se nomearem barras, buscam se 

distanciar dessa ideia de violência associada tanto as barra bravas argentinas e uruguaias, 

quanto às torcidas organizadas no Brasil. A associação com as barras tem a ver com o apoio 

incondicional ao clube e ao uso de ornamentos parecidos, como faixas verticais nos estádios, 

que recebem o nome de barras. Como afirma Isabella Menezes,  

 

                                                             

269 Site das Barra Bravas Argentinas. Disponível em: < http://barra-bravas.com.ar/>. Acesso em 08 de janeiro de 

2020. 
270 “Barra Brava Argentina. Seu lugar de sempre.  

Somos os pioneiros na temática das barra bravas argentinas. Desde 2003 procuramos oferecer um local onde 

você possa conhecer a barra brava do seu time. Desde então, coletamos informações que possam ser úteis para 

uma visita ao estádio, para conhecer a paixão do seu rival de turno e de suas barras, que as vezes envolvem 

confrontos, pois faz parte do folclore do futebol. Não afirmamos que seja o melhor cenário; é a realidade. 

Atualmente, os combates de antigamente foram relegados pelos internos, e o uso de facções como meio de 

repressão para fins subalternos. Não incentivamos a violência; descrevemos o que acontece, o que sai nos jornais 

e o que os usuários tem enviado com carinho para sua difusão. Consideramos, que ainda há sinais de melhora, 

que a magia de dar espetáculo adicional aos encontros se mantém; ainda há fanáticos que religiosamente  

acodem a torcida e destinam mais tempo para acompanhar ao clube de sua paixão e menos para agredir ao rival. 

A mudança não depende de um organismo, depende de todos os argentinos. É uma mochila pesada para uma 
instituição, é necessário uma mudança estrutural e não se realiza em um ano, o que se construiu em mais de 

cinqüenta”. (Tradução livre). Disponível em: < http://barra-bravas.com.ar/>. Acesso em 08 de janeiro de 2020. 
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Ao ser, entretanto, um referencial simbólico, o grupo argentino ganha uma 

releitura, a partir da qual sua característica ressaltada é o aspecto estético, ou 

seja, a construção de cenários, com as barras atravessadas na arquibancada, 
com as bandeirinhas, com os cantos de alento e com o movimento do corpo 

do torcedor. Todos esses itens são importantes na construção do espetáculo, 

tanto físico, nos estádios, quanto televisivo. 
271

 

 

Para essa autora, ainda, as novas formas de torcer se diferenciam das organizadas 

através de sua formação identitária, mais individualizada, enquanto as organizadas se 

identificariam de maneira mais coesa, enquanto grupo. Menezes usa como exemplo – citando 

o caso das duas torcidas do Botafogo estudadas por ela, a Loucos pelo Botafogo e a Fúria 

Jovem – o uso de bandeirinhas individuais, que ratificam que cada torcedor individualmente 

tem o seu papel na torcida, no caso da Loucos pelo Botafogo; e o uso do bandeirão que cobre 

grande parte da arquibancada, formando um todo coeso, no caso da Fúria Jovem. Isso é 

resultado, como já mencionado, de um processo de modernização do futebol, que busca 

individualizar cada vez mais o torcedor, com o intuito de controlar e, de certa forma, punir os 

desviantes. Além disso, a autora argumenta que cada torcida é também fruto de seu momento. 

As torcidas jovens, que fornecem as bases para as organizadas, nasceram em um momento de 

efervescência política, onde a necessidade de contestação se fazia latente; enquanto as 

torcidas de alento têm o seu alvorecer nesse contexto de crise das organizadas e de 

modernização do futebol, que traz consigo uma carga individualizante do torcedor. 

As torcidas de alento, além da premissa do apoio incondicional ao clube, e da 

tentativa de se afastar do estigma da violência que recai sobre as organizadas, buscam ser 

identificadas como „torcidas de família‟ que proporcionam um lugar seguro para crianças e 

todo tipo de público nos estádios. Isabella Menezes afirma que, 

 

 Essas torcidas são retratadas como a materialização de paz no futebol e a 

volta da família aos estádios. Podemos identificar esse tipo de 

comportamento como parte de uma mudança das torcidas. O estímulo da 

mídia, por exemplo, ajudou bastante nessa construção. 
272

 
 

 

Em visita as páginas da rede social Facebook das citadas torcidas de alento,
273

 é 

possível descrições sobre sua fundação, ideologia, e quais os propósitos da torcida. Uma 

                                                             

271 MENEZES, 2017, p.132 
272 MENEZES, 2017, p. 79 
273 Após a apresentação de cada torcida separadamente que será feita abaixo, é possível encontrar o link de 

acesso para as supracitadas redes sociais. 
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breve análise de cada descrição é interessante para esclarecer o debate aqui levantado sobre 

essas novas maneiras de torcer que nasceram no Rio de Janeiro após os anos 2000.  

A torcida Loucos Pelo Botafogo, criada em 2006, se apresenta como uma barra do 

Botafogo de Futebol e Regatas, que tem como propósito acompanhar e apoiar o time onde ele 

esteja, realizando uma grande festa com composição de músicas e pintando muros
274

 em 

nome do Botafogo.
275

 A logo da torcida é o número 22, afirmando que a torcida possui pelo 

time „paixão e loucura‟, que representam o sentimento dos torcedores em acompanhar o 

time
276

. Além disso, na página da torcida é possível encontrar a saudação inicial aos visitantes 

como „bem- vindo ao hospício‟, assim como em sua foto de capa, em mais uma referência a 

loucura e devoção destes torcedores.  

 

 

Imagem 5 - Capa da página do Facebook da torcida 
Fonte: https://www.facebook.com/LoucosPeloBotafogoOficial. Acesso em 09 de janeiro de 2020. 

 

 

A torcida Guerreiros do Almirante, também criada em 2006, se identifica como a 

barra mais louca do Clube de Regatas do Vasco da Gama, e marca seu momento de fundação 

como sendo após um jogo contra seu principal rival, o Flamengo, onde a torcida vascaína não 

teria comparecido.
277

 A GDA como também é chamada, já nasceu com a prerrogativa de 

parecer com as barra bravas sul-americanas. É interessante perceber novamente a associação 

                                                             

274 A referência a pintura de muros se deve ao fato de que a torcida, em 2009, se propôs a pintar, gratuitamente, 

os muros de General Severiano. Como relata Isabella Menezes através de reportagem retirada do site do Globo 

Esporte. (MENEZES, 2017, p. 85) 
275Página da Torcida Loucos pelo Botafogo. Disponível em:  

https://www.facebook.com/LoucosPeloBotafogoOficial. Acesso em 09 de janeiro de 2020 
276 Para uma análise mais detalhada sobre a significação da escolha do número 22 e das referências feitas a 

loucura pela torcida, CF. MENEZES, 2017. 
277 Página da Torcida Guerreiros do Almirante. Disponível em: https://www.facebook.com/gdavg/. Acesso em 

09 de janeiro de 2020. 
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à loucura, também presente em sua imagem de capa, demonstrando a devoção e paixão dos 

torcedores pelo time. Ana Freire, entrevistada por mim, era, à época da entrevista, uma das 

lideranças da GDA, e fala sobre a torcida e sobre os estereótipos que as torcidas organizadas 

possuem, 

 

Quem tem essa percepção na cabeça, de que o torcedor organizado é 
marginal, não sabe o que é a GDA, porque a GDA não tem o nome igual ao 

da Força Jovem, igual a Nação 12, quem não gosta de futebol não sabe que a 

Nação 12 é uma barra do Flamengo, Bravo 52, a Loucos pelo Botafogo. A 
Loucos eu acho que de todas, a Loucos e a GDA são as mais conhecidas, 

porque ambas as jovens, tanto a Força Jovem como a Jovem do Botafogo 

estão punidas. Então a Loucos e a GDA tomaram uma proporção maior, e a 

gente acabou virando as torcidas principais.
278

 

 

 

 

Imagem 6 - Foto de capa do Facebook da página da torcida. 

Fonte: https://www.facebook.com/gdavg/. Acesso em 09 de janeiro de 2020. 

 

 

A torcida Urubuzada, do Clube de Regatas Flamengo, com data de fundação também 

no ano de 2006, diferentemente das outras torcidas já citadas, não se identifica, em sua página 

inicial como barra, apenas como um movimento, que apresenta, grosso modo, as mesmas 

características das torcidas supracitadas: apoio incondicional ao time onde quer que esteja 

incluindo também o apoio a outros esportes.
279

 O movimento declara não aceitar as 

subdivisões internas tradicionais das torcidas organizadas (pelotão, família, etc), em mais uma 

atitude que busca a diferenciação dessas agremiações. Além disso, em sua página da rede 

                                                             

278 Ana Freire, Rio de Janeiro, 28/10/2018 
279 Página da Torcida Urubuzada. Disponível em: : https://www.facebook.com/ubzoficial/. Acesso em 09 de 

janeiro de 2020. 
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social Facebook, o movimento busca incentivar que seus adeptos se tornem sócios- torcedores 

do Flamengo, visando ajudar na situação financeira do clube, o que reitera a lógica do 

torcedor-consumidor, tratada no capítulo dois. A torcida, em sua foto de capa, ressalta a 

importância do apoio a camisa do Flamengo, não possuindo uma camisa especial da própria 

torcida, fato que também é esclarecido na descrição da página, onde é posto que a camisa 

oficial da torcida seria a usada pelos jogadores em 1981. O Flamengo possuiu também uma 

torcida que se auto-identifica, em sua página inicial na mesma rede social como barra do 

Flamengo, nascida em 2009, intitulada Nação 12, que segue, basicamente, os mesmo 

princípios de apoio incondicional da Urubuzada. 
280

 

 

 

 Imagem 7 - Foto de capa da página do Facebook da torcida 

Fonte: https://www.facebook.com/ubzoficial/. Acesso em 09 de janeiro de 2020. 

 

 

Por último, temos o Movimento Popular Legião Tricolor, do Fluminense Football 

Club.
281

 Esse movimento tem uma particularidade, pois nasceu como Legião Tricolor em 

2006, defendendo as bandeiras da não-violência, repulsa a vaia, e defesa do apoio 

incondicional, além de selecionar o escudo e a camisa do Fluminense como símbolos da 

torcida, não possuindo um escudo ou camisas próprios. Contudo, em 2007, segundo o site 

                                                             

280Página da Torcida Nação 12. Disponível em: < 

https://www.facebook.com/pg/nacao12/about/?ref=page_internal>. Acesso em 09 de janeiro de 2020. 

 A escolha pela torcida Urubuzada e pelo Movimento Legião tricolor, ao invés da Nação 12 e do Bravo 52, que 

se auto-identificam como barras, foi feita em função da Data de fundação dos movimentos, dando preferência 

aqueles que surgiram primeiro nas arquibancadas. Contudo, as torcidas auto-intituladas como barras são citadas 

a nível de exemplo.  
281 Página da Torcida Movimento Popular Legião Tricolor. Disponível em: 

//www.facebook.com/pg/MPLegiaoTricolor. Acesso em 09 de janeiro de 2020. 
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barrabrava.net,
282

 a torcida mudou seu nome para Movimento Popular Legião Tricolor, 

visando deixar claro que a intenção do movimento era agregar todos os torcedores do time, 

sem exclusão. Na página da rede social Facebook, a apresentação é feita como uma frase de 

ordem “Vá para o Estádio e cante os 90 minutos!”. Além disso, é colocado o estatuto do 

movimento, que incluiu as já citadas declarações de apoio incondicional. A foto da página da 

torcida é um retrato da torcida comum do Fluminense, o que se pode inferir que seja com o 

intuito de reafirmar que a única exigência para se participar do movimento seja torcer – 

incondicionalmente – pelo Fluminense. Assim como o Flamengo, o Fluminense também 

possuiu uma torcida que se identifica como barra, criada também em 2009, chamada Bravo 

52
283

.  

 

 

Imagem 8 - Foto da página da Torcida no Facebook. 

Fonte: https://www.facebook.com/pg/MPLegiaoTricolor. Acesso em 09 de janeiro de 2020. 

 
 

Aqui são importantes duas observações. A primeira é destacar a fluidez desses 

agrupamentos torcedores e de seus integrantes. Como já afirmado ao longo desse trabalho, os 

pertencimentos e identidades são múltiplos e podem variar. Essa multiplicidade é o que 

permite que um torcedor possa participar de uma organizada, depois se associar a uma barra, 

condenado os princípios das organizadas, e depois voltar a participar de uma torcida 

organizada novamente, talvez a que participava anteriormente, ou ainda outra. Essa ideia de 

pertencimento a determinada agrupamento, embora para alguns torcedores deva ser 

permanente e a troca condenada, para outros, é mutável e fluida. E essa mobilidade é também 

verdadeira nos próprios agrupamentos: alguns que nascem como torcida podem se tornar 

                                                             

282 Disponível em: https://barrabrava.net/fluminense/movimento-popular-legiao-tricolor/historia/. Acesso em 10 

de janeiro de 2020. 
283 Disponível em: < https://www.facebook.com/pg/bravo52oficial/about/?ref=page_internal>. Acesso em 09 de 

janeiro de 2020. 
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movimento ou barra, ou ainda realizar o caminho oposto. O importante a ressaltar é que, 

apesar das definições feitas, nem os agrupamentos citados nem seus integrantes se encontram 

em uma lógica de fixidez e imobilidade, pelo contrário, ambos são e/ou podem ser e realizar 

mudanças e flexibilizações quanto ao seu pertencimento torcedor.  

Outra observação importante deve ser feita no sentido de perceber que as chamadas 

torcidas de alento, ao procurar se distanciar das organizadas, sobretudo através do repúdio a 

violência e a vaia aos jogadores, acabam se aproximando das torcidas organizadas históricas, 

anteriores ao nascimento das torcidas jovens, que privilegiavam também somente o apoio 

incondicional ao clube e ao time. Esse retorno ao passado, de acordo com Isabella Menezes, 

seria associado às exigências do chamado futebol moderno, mercantilizado. Segundo a autora,  

 

Seria, talvez, a tentativa de resgatar o romantismo do torcedor-símbolo, 

identificado com o clube. Essa identificação, contudo, se daria a partir de um 
ajuste às novas formas do capitalismo no futebol, uma matriz 

espetacularizada, construindo, assim, uma matriz bricolada de torcida, na 

qual percebemos a apropriação de algo já conhecido em uma forma própria 

de torcer, com deslizamentos entre a tradição e o romantismo com que era 
tratado o futebol de antigamente, e a modernidade e o negócio do futebol, 

enquanto instância racionalizada. 
284

 

 
 

Diante do exposto, podemos perceber que as formas de torcer e se identificar enquanto 

torcida no Rio de Janeiro, e no Brasil, são as mais variadas possíveis. A identidade do 

torcedor e da torcedora, como já afirmado, pode ser fluida e permear as mais diversas formas 

de pertencimentos e identificações, caminhando entre as maneiras possíveis de expressar seu 

amor pelo time de coração. Contudo, para a implementação das leis referentes às torcidas 

organizadas, essas diferenciações não se fazem presentes, ou talvez não sejam consideradas 

necessárias. O Estatuto do Torcedor engloba todas as formas de organização dentro da mesma 

definição de torcida organizada, fazendo com que todas sejam passíveis da mesma punição, 

como será tratado no próximo tópico.  

 

 

3.2 CHAMA O VAR!
285

 UM NOVO OLHAR SOBRE O ESTATUTO DO 

TORCEDOR E AS INSTITUIÇÕES DAS TORCIDAS ORGANIZADAS.  

                                                             

284 MENEZES, op.cit, p. 139 
285 Sigla em Inglês que significa Video Assistant Referee, ou em português, árbitro assistente de vídeo. Usado 
para nomear os árbitros assistentes que acompanham as partidas em uma sala de vídeo, podendo interferir em 

momentos específicos do jogo, como em casos de cartões vermelhos e pênaltis para auxiliar o juiz de campo nas 
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Como visto no capítulo dois, o Estatuto do Torcedor delimita não só quem é o torcedor 

aos olhos do Estado, entendido, grosso modo, como consumidor, como também uma série de 

direitos e deveres desses torcedores nos estádios. Até 2010 esse estatuto não possuía artigos 

específicos que tratassem sobre a questão das organizações torcedoras, contudo, com a 

aproximação dos grandes eventos que foram sediados pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil, viu-se 

a necessidade de criar regras que buscassem controlar as ações desses grupos considerados, 

muitas vezes, como violentos.  

Em julho de 2010, portanto, é sancionada a Lei 12.299 que “Dispõe sobre medidas de 

prevenção e repressão aos fenômenos de violência por ocasião de competições esportivas; 

altera a Lei n
o
 10.671, de 15 de maio de 2003; e dá outras providências”.

286
 Essa legislação 

acrescenta e veta uma série de artigos e parágrafos àquela sancionada em 2003, com o 

objetivo não só de delimitar o que é a torcida organizada para o Estado, bem como criar 

mecanismos de controle e, acima de tudo, de contenção dessas torcidas. 

Segundo a inclusão da nova lei, no artigo 2-A se define o que é uma torcida 

organizada: “Considera-se torcida organizada, para os efeitos desta Lei, a pessoa jurídica de 

direito privado ou existente de fato, que se organize para o fim de torcer e apoiar entidade de 

prática esportiva de qualquer natureza ou modalidade”.
287

 Desse modo, pode-se inferir que 

qualquer associação de torcedores, registradas com um CNPJ, ou seja, entendida enquanto 

pessoa jurídica pode ser considerada como uma torcida organizada e, dessa forma, deve 

possuir uma série de características também determinadas pela mesma lei, entre elas um 

cadastro atualizado de seus integrantes, contendo foto, endereço, CPF, RG, escolaridade, 

filiação e profissão. Ou seja, o que a lei determina é que seja totalmente identificado todo e 

qualquer integrante dessas agremiações, de modo que as autoridades facilmente identifiquem 

aquele indivíduo que infrinja alguma das normas determinadas pelo estatuto, sobretudo se 

considerarmos que a mesma lei determina instalação de câmeras nas roletas e catracas dos 

estádios, além do monitoramento por imagem de todo o espaço destinado aos torcedores, em 

locais com mais de dez mil torcedores, visando à individualização, e se necessário, a punição 

dos indivíduos.   

                                                                                                                                                                                              

marcações das penalidades. Essa tecnologia começou a ser implantada na Copa do Mundo FIFA de 2018, e no 

Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol passou a adotar a tecnologia para o Campeonato Brasileiro do ano 

seguinte, 2019. 
286 BRASIL, 2010.  
287 BRASIL, 2010. 
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Contudo, é interessante contrapor que, quando se trata dos capítulos destinados à 

punição das torcidas organizadas, a despeito de todas as exigências que possibilitam a 

identificação do torcedor, determina-se que a punição seja dada a torcida, enquanto ente 

jurídico, e não ao torcedor individualmente. Esse é uma das principais solicitações de 

mudanças que pedem os torcedores organizados, segundo as entrevistas e as fontes 

pesquisadas. Para eles, é fundamental que se puna o CPF, e não o CNPJ, já que a 

individualização e identificação do torcedor são, ao menos em teoria, viáveis.  

Contudo, a legislação caminha em sentido contrário aos desejos dos torcedores 

organizados. A alteração feita ao Estatuto do Torcedor, de 2003, pela legislação promulgada 

em 2010, vetou o artigo 39, que determinava a punição aos torcedores que promovessem 

tumultos ou desordem em um raio de cinco quilômetros do evento esportivo, e instituiu o 

artigo 39-A, que punia a torcida organizada pela promoção de qualquer tumulto ou de 

incitação a violência nos arredores do estádio, tendo como punição o seu banimento das 

arquibancadas por até três anos.  

Recentemente, em 2019, o presidente Jair Bolsonaro sancionou nova legislação 

referente às torcidas e que novamente traz alterações ao Estatuto do Torcedor. A lei 13. 912 

de novembro de 2019,  

 

Altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003 (Estatuto de Defesa do 
Torcedor), para ampliar o prazo de impedimento de que trata o art. 39-A, 

estender sua incidência a atos praticados em datas e locais distintos dos 

eventos esportivos e instituir novas hipóteses de responsabilidade civil 

objetiva de torcidas organizadas. 
288

 
 

 

Dessa maneira, a nova legislação, em seu artigo segundo, altera o artigo 39-A do 

Estatuto do Torcedor, ampliando o prazo de punição das torcidas organizadas culpadas por 

proporcionar tumulto ou violência de três para cinco anos. Além disso, desde 2010, já era 

determinado pela legislação que seria a torcida organizada que responderia civilmente por 

danos causados por qualquer um de seus associados. Artigo que levanta questionamentos nos 

integrantes das organizadas e associações correspondentes, visto que o tamanho de 

determinadas torcidas torna difícil a vigilância e controle das diretorias das organizadas sobre 

todos os seus membros.  

A nova legislação sancionada em 2019 altera mais uma vez o art. 39, instituindo o art. 

39-C, que estende a punição determinada nos artigos 39-A e 39-B para as torcidas 

                                                             

288 BRASIL, 2019. 



 
 

115 
 

 
 

organizadas no caso de a torcida, ou seus membros, mesmo em datas diferentes dos dias de 

jogos, e em locais distintos, efetuarem:  

 

I - invasão de local de treinamento; 

II - confronto, ou induzimento ou auxílio a confronto, entre 

torcedores; 
III - ilícitos praticados contra esportistas, competidores, árbitros, 

fiscais ou organizadores de eventos esportivos e jornalistas voltados 

principal ou exclusivamente à cobertura de competições esportivas, mesmo 
que, no momento, não estejam atuando na competição ou diretamente 

envolvidos com o evento. 
289

 

 

Ou seja, a partir dessa nova legislação, a torcida será punida, sobretudo com o 

banimento dos estádios, por até cinco anos, inclusive nos casos acima, quando o 

acontecimento tido como desordeiro ou violento acontecer longe dos arredores dos estádios e 

em dias e locais distintos aos dias dos jogos. Essa nova determinação causou novamente 

discordâncias diante dos líderes das torcidas organizadas e das associações de torcidas, como 

é o caso da ANATORG (Associação Nacional das Torcidas Organizadas), que declarou que a 

entidade procuraria entrar com um recurso a essa nova determinação, alegando que o controle 

total sobre todos os membros das torcidas é inviável devido ao tamanho de muitas delas
290

.  

A ANATORG é uma associação, criada em 2014, que visa a interlocução entre as 

torcidas organizadas de todo o país, buscando não só ser uma entidade única das torcidas 

organizadas, mas também procurando o diálogo entre as torcidas, com o intuito de reduzir as 

brigas e violência, bem como ser um canal de diálogo com as autoridades para que seja 

possível um trabalho articulado entre ambos. Segundo sua página na internet, a ANATORG 

se apresenta falando sobre as ações sociais promovidas pelas torcidas organizadas ao longo do 

tempo e reafirma o argumento de que as torcidas são consideradas violentas porque a 

sociedade como um todo é violenta. Além disso, segundo eles, a afirmativa de que as pessoas 

reduziram sua frequência de ida aos estádios em função da violência deve ser revista, porque, 

desta forma, e enquanto integrante de uma sociedade violenta, as pessoas deveriam deixar de 

ir aos locais mais corriqueiros, como a praia aos domingos ou aos bares. Prosseguem 

elencando aquilo que consideram que sejam os verdadeiros problemas do futebol. Segundo a 

página:  

                                                             

289 BRASIL, SENADO FEDERAL. 2019. 
290 “Associação repudia lei que pune torcidas organizadas e prevê protestos”. Disponível em: 
<https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2019/11/26/associacao-repudia-lei-que-pune-

organizadas-e-preve-protestos.htm>. Acesso em 10 de janeiro de 2020. 
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Vemos rankings da televisão colocando que o principal motivo da ausência 
do torcedor é a violência nos estádios, mas alguém saberia nos dizer qual 

seria o segundo motivo? Não! A razão todos sabem: é uma coisa 

manipulada, em que não querem que se abram discussões sobre valores de 
ingressos, horários de jogos, falta de transporte, corrupção dos engravatados 

de confederações e dirigentes de clubes. 

Ou seja, são fontes intermináveis de problemas no futebol, mas o bode 

expiatório de tudo isso somos nós, os torcedores organizados. E por falta de 
conhecimento a sociedade compra essa ideia. 

O que é engraçado nessa história toda é que quando há promoção de 

ingressos, os estádios enchem e por um momento a violência no futebol 
deixa de existir. Isso já abre ao menos um ponto para reflexão. 

Pensando em tudo isso da forma que somos usados e marginalizados, nós os 

torcedores organizados acordamos e entendemos que o que muitos não 
queriam agora vai acontecer. 

Tenham medo sim, pois vamos mostrar que o real problema do futebol vai 

além das torcidas. Com muita conversa e diálogo vamos fazer isso juntos. 

Não prometemos o fim das brigas e das mortes, pois isso é um serviço do 
Estado também – e não apenas nosso -, já que segurança pública e educação 

são coisas raras e que afetam o nosso segmento e não somos nós que vamos 

erradicar tal problema nas torcidas organizadas. 
Porém, vamos trabalhar e articular sim com a responsabilidade a nós 

exercida, na tentativa da diminuição de tais problemas. 

Às autoridades que induzem as nossas brigas para que não aja a interlocução 

entre as torcidas dizemos que isso não será o suficiente para nos parar. 
E é com orgulho que informamos oficialmente que fundamos no dia 

13/12/2014 a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS TORCIDAS 

ORGANIZADAS com o intuito de trabalhar em prol desse segmento 
abandonado pelos governantes e pela sociedade Brasileira. 

Seguindo um conceito do movimento ultras que vem da Alemanha fica aqui 

o nosso recado: “FALE CONOSCO E NÃO SOBRE NÓS”! 
André Azevedo, presidente da ANATORG (dezembro/2014 a 

março/2018)
291

 

 

 

A associação busca exaltar os feitos sociais das organizadas, muitas vezes silenciados 

diante dos casos de violência que são noticiados pela mídia. A inspiração no movimento 

alemão se dá em função de sua fundação, pois a associação foi possível após um convênio do 

Governo Brasileiro, ainda na gestão da ex-presidenta Dilma Roussef, através do Ministério do 

Esporte, com o Governo Alemão, convênio que possibilitou a viagem de alguns líderes de 

torcidas organizadas e pesquisadores do tema ao país, visando um intercâmbio de práticas e 

conhecimentos. Segundo Rosana Teixeira 
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O intercâmbio se inseriu em uma agenda de atividades no contexto do 

projeto Futebol para o Desenvolvimento (FpD), sendo resultado da parceria 

entre os governos do Brasil e da Alemanha, no período de 2012 a 2014. 
Integraram a delegação brasileira funcionários do Ministério do Esporte, da 

Secretaria da Juventude, dos governos dos estados de Fortaleza, Rio de 

Janeiro e São Paulo, assim como os membros da FTORJ e líderes de torcidas 

de Fortaleza, Santos e São Paulo. A viagem incluiu a visita a estádios e às 
sedes dos Fanprojekte das cidades Augsburg, Berlim, Dortmund e 

Dusseldorf. O grupo teve a oportunidade de se reunir com representantes do 

governo alemão, pesquisadores da Universidade de Bielefeld, com Michael 
Gabriel, diretor do Koordinationsstelle Fanprojekte (Centro de Coordenação 

dos Projetos de Torcidas, KOS), com educadores sociais, assistentes sociais 

dos Fanprojekte e com torcedores ultras. 
292

 

 

 

 Atualmente, a ANATORG conta com mais de duzentas torcidas afiliadas e encampa 

um luta contra os jogos de torcida única, que acontecem em alguns jogos e estados do país
293

. 

Em 2017, o Primeiro Encontro Nacional de Mulheres de Arquibancada, que será mais bem 

analisado no próximo tópico, contou com a presença de representantes da ANATORG, que se 

dispuseram a ouvir os questionamentos e proposições da assembléia, com o intuito de 

observar e levar suas proposições para suas torcidas ao redor do país. Contudo, uma das 

reclamações presentes nas falas de diversas torcedoras foi justamente a ausência de 

representação feminina na ANATORG, fato que foi justificado pelos integrantes presentes da 

instituição como um problema das próprias torcidas – que não possuem liderança feminina – e 

não como um veto ou cerceamento da associação. 

Outra observação pertinente a respeito das mudanças no Estatuto do Torcedor se refere 

à alteração feita pela legislação de 2010, constantes no art. 13-A, incluído por essa lei, que diz 

respeito às condições de acesso e permanência dos torcedores nos ambientes esportivos. 

Segundo a lei, em seus parágrafos IV e V, fica proibido a realização de cantos xenófobos ou 

homofóbicos, bem como a utilização de bandeiras ou faixas com tal teor. Nesse sentido, é 

interessante perceber que o posicionamento de entidades nacionais e internacionais, como a 

FIFA, apresentando parecer contrário a essas atitudes nos estádios, bem como punições que 

vem sendo feitas a clubes e federações por ataques racistas, machistas ou homofóbicos, estão 

de acordo com o apontado pela legislação desde 2010.  
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Recentemente, em dezembro de 2019, a legislação foi posta em prática por um agente 

de segurança em um estádio no Rio de Janeiro, porém, de uma maneira, considerada pela 

imprensa e por alguns especialistas, um tanto equivocada. A reportagem do jornal eletrônico 

G1, do grupo Globo, noticia o acontecimento no Estádio Nilton Santos, onde uma mulher que 

portava uma bandeira do Botafogo Antifascista, que prega contra a expansão de atitudes 

fascistas nos estádios, ou seja, as próprias ações machistas, racistas e homofóbicas as quais o 

estatuto busca punir, teve seu nome anotado e a bandeira retirada da arquibancada
294

. Segundo 

a Polícia Militar, a ação foi baseada no inciso X do art. 13-A, que diz “não utilizar bandeiras, 

inclusive com mastro de bambu ou similares, para outros fins que não o da manifestação 

festiva e amigável”.
295

 Contudo, segundo a reportagem, o especialista consultado pelo G1 

afirma que não houve infração à lei com o uso desta bandeira, nem no tocante ao inciso 

supracitado, nem ao anteriormente mencionado que diz respeito à proibição de faixas e 

bandeiras discriminatórias, racistas ou xenófobas. 

A criminalização das torcidas organizadas pela própria legislação e a culpabilização de 

todo o agrupamento pelas ações de torcedores que, como já exposto, são minoria, aliados à 

mídia que muitas das vezes acabam passando a ideia de que os agrupamentos organizados se 

resumem à violência, culminam na criação de um forte estereótipo sobre seus integrantes, de 

marginais, violentos, etc. As mulheres que participam desses agrupamentos, sejam eles de 

quaisquer tipos e identificados com as mais diversas formas de torcer, acabam sofrendo com 

os preconceitos e pré-julgamentos que vêm da sociedade. Dessa forma, no próximo tópico, 

será analisado, através da utilização do vídeo do I Encontro de Mulheres de Arquibancada, 

um pouco dos posicionamentos dessas mulheres, que não podem ser resumidas de maneira 

única, com pensamentos e posicionamentos uniformes, visto que cada uma possui sua 

trajetória de vida e dentro das torcidas, seus pertencimentos e identificações variados, mas 

que, em alguns momentos, possuem pautas e desejos comuns, que visam à conquista de uma 

arquibancada mais igualitária. 

 

 

3.3 NA SÚMULA: FEMINISMOS, ORGANIZAÇÃO E MULHERES DE 

ARQUIBANCADA – O ENCONTRO DO MDA. 
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O I Encontro de Mulheres de Arquibancada, que será mais bem observado a partir de 

agora, marca a primeira vez na história do Brasil em que foi realizado um encontro de 

mulheres sobre torcidas no futebol, segundo as próprias organizadoras do evento, fato que por 

si só já torna este encontro relevante para os estudos de torcedoras. Importante sinalizar que, 

até a presente data, outros encontros já foram realizados, em Fortaleza em 2018 e em Porto 

Alegre, em 2019, o que demonstra que este primeiro encontro deixou frutos e pautas para 

novas reuniões e para a sequência do movimento. 

Contudo, antes de olharmos mais atentamente para o registro do encontro do MDA, é 

importante realizar uma pequena distinção teórica entre o que é considerado feminino e o que 

é chamado de feminista. Os movimentos e agrupamentos de mulheres nas arquibancadas, 

como o MDA, ou o Vascaínas contra o Assédio, ou ainda o setor feminino do Flamengo da 

Gente, ou qualquer outro movimento, são sem dúvida, movimentos femininos, feito por e para 

mulheres, com o intuito de que as mesmas debatam as questões referentes aos problemas 

enfrentados por ser mulher e estar na arquibancada. Contudo, é importante questionar: podem 

esses movimentos ser considerados também como movimentos feministas? 

Segundo o verbete do dicionário de conceitos do Centro de Pesquisa e Documentação 

de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC- FGV), escrito 

pela colaboradora Flávia Biroli, 

 

O movimento feminista brasileiro se compõe de associações e coletivos de 

diferentes orientações e características, organizados de maneira mais ou 
menos informal, muitos dos quais preferem utilizar como referência a 

denominação “movimento de mulheres”, “movimento das mulheres” ou 

ainda “movimento feminino”
296

. 

 

Se seguirmos esta definição, portanto, os movimentos de mulheres no futebol, por 

serem chamados de movimentos femininos, poderiam ser considerados como movimentos 

feministas. Mas será que essa associação direta é realmente válida para todos os movimentos 

no Brasil? As mulheres que compõe esses movimentos possuem as mais diversas posições 

políticas, vivências, pautas e pleitos. As mesmas se reúnem em torno desses movimentos 

buscando objetivos únicos diante do que enfrentam enquanto torcedoras de futebol, e não 

enquanto mulheres na sociedade lutando por mais direitos civis, sociais e políticos. Muito 

embora o futebol seja um espaço dentro da sociedade, onde pertencimentos e identidades 
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circulam, e ainda que o torcer invada o cotidiano dessas mulheres fora dos espaços 

estritamente destinados ao esporte, é um equívoco supor que todas as partícipes dos 

movimentos de mulheres se consideram como feministas e lutem diretamente por uma 

emancipação mais ampla das mulheres na vida e na sociedade. 

As torcidas de futebol, incluindo as organizadas, são consideradas, como já visto 

ambientes masculinos, que reproduzem os valores e pertencimentos masculinos. E muitas 

mulheres, por estarem inseridas nessa lógica, acabam reproduzindo esse machismo, e 

trazendo para si estereótipos e padrões que são esperados pelos homens dentro desse universo. 

Como por exemplo, é possível identificar na supracitada fala da Flávia Muniz, quando a 

mesma narra que um grupo de meninas estavam preocupadas em cercear a roupa que outras 

mulheres usavam para frequentar a arquibancada.
297

 É importante considerar também, como 

apontado no segundo capítulo o currículo de masculinidade que é esperado dentro das 

arquibancadas, as pedagogias que são ensinadas, reproduzidas e esperadas por esses 

torcedores e torcedoras nesses espaços tidos como masculinos. Todas essas questões devem 

ser levadas em conta quando se considera o posicionamento feminino diante de algum tema 

ou ação. 

O MDA, especificamente, possui como subtítulo e mote, as palavras “resistência e 

empoderamento”, lemas que podem ser considerados como feministas, por buscarem a 

emancipação e empoderamento feminino, visando ocupar os locais que podem não ser 

considerados como pertencentes às mulheres, como as arquibancadas. Além disso, em seu 

logotipo é utilizado o símbolo do feminino, requisitado por diversas vertentes dos 

movimentos feministas, o que corrobora para a aproximação do MDA com um movimento 

feminista, conforme ilustra imagem abaixo: 
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Imagem 9 - Capa do Encontro e da página do facebook do movimento. 

Fonte: Museu do Futebol. 

 

 

 Para Ana Freire, o MDA pode ser considerado como um movimento feminista. Ao 

longo de sua entrevista, quando questionada sobre quais as pautas que ela consideraria 

principal no movimento, a mesma respondeu que era empoderar as meninas partícipes do 

mesmo, 

 

Eu acho que o principal é o empoderamento feminino e a resistência das 
meninas dentro das torcidas. Lá no encontro de Fortaleza a gente debateu 

muitas questões de políticas públicas mesmo, bem além dos problemas das 

torcidas em si, mas um problema do futebol no Brasil. (...) O MDA, ele trata 
das políticas públicas do futebol, das torcidas organizadas e das mulheres 

dentro desse cenário. 
298

 

 

 

Nesse sentido, Ana percebe o movimento como não só pleiteando pautas para as 

mulheres no espaço das arquibancadas, mas também em lutas mais amplas na sociedade, 

buscando ocupar espaços e conquistar demandas femininas em diversos ambientes. Dessa 

forma, se insere dentro de uma definição de movimento feminista como aquele que luta pelo 

espaço e pelas conquistas das mulheres na sociedade. Para ela, o MDA deve ser entendido 

como um movimento aliado ao feminismo, e quando questionada rapidamente sobre se o 

MDA poderia ser considerado como feminista, sua resposta foi a afirmação “sem dúvida”. 

Atualmente, o crescimento de movimentos que buscam o empoderamento feminino e a luta 

das mulheres das mais diversas formas buscando espaço está em voga e, pode-se dizer, em 

movimento crescente. É possível levantar a hipótese de que o crescimento desses movimentos 
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sociais de mulheres esteja incentivando a participação feminina nas arquibancadas e nos 

movimentos de mulheres, ou que os mesmos caminham juntos e se incentivam mutuamente. 

Nesse sentido, uma nova pedagogia vem se apresentando nas arquibancadas, questionando os 

estereótipos de gênero e as atitudes e falas que, anteriormente, eram considerados padrão. 

Esses questionamentos foram feitos às torcedoras comuns no capítulo dois, que expuseram 

suas opiniões acerca da maior participação das mulheres nas mídias esportivas e nas 

arquibancadas. Contudo, em função da limitação do tempo e do espaço para a realização deste 

trabalho, a associação entre o aumento dos movimentos feministas na sociedade e o aumento 

da participação das mulheres nas arquibancadas, com a criação dos movimentos de mulheres, 

permanece sendo apenas uma hipótese, sem confirmação empírica, mas que pode render bons 

estudos e pesquisas futuramente.  

Ainda em sua entrevista, perguntei sobre sua identificação com o feminismo, e Ana 

respondeu,  

 

Eu costumo dizer que ser feminista é um elogio. Pra mim, se 

perguntassem “qual a sua maior qualidade?” Ser feminista. Ah, eu 

acho qualidade pra caramba, eu acho que isso tem que estar no 

currículo. Tá na minha bibliografia de todas as minhas redes sociais. 

Se você não quer ler sobre feminismo, não me segue meu anjo. Porque 

eu vou falar disso o dia inteiro. Eu vou falar de feminismo e de 

antifascismo. 
299

 

 

 

Diante disso, é possível perceber o posicionamento político da entrevistada, como 

feminista e de esquerda. O que facilita que a mesma faça a identificação do movimento como 

um movimento feminista. Sobretudo porque, como já dito, o lema e o slogan do mesmo 

corroboram essa afirmação. Contudo, minha intenção com esse pequeno debate é atentar para 

o fato de que, nem todos os movimentos femininos podem ser considerados e enquadrados 

como feministas. Ou ainda que nem todas as integrantes desses movimentos vão percebê-los 

da mesma maneira, pois, como já dito, cada mulher possui um universo variado de posições e 

pertencimentos, que podem alterar a maneira como a mesma vê e se coloca no mundo.  

Tais movimentos sejam identificados ou não como feministas, e suas integrantes, 

nasceram e se fazem necessários em uma sociedade que, dentro e fora dos estádios de futebol, 

possui e reproduz casos de violência e cerceamento contra as mulheres. Segundo o Mapa da 

violência de 2015, realizado pela FLACSO (Faculdade Latino- Americana de Ciências 
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Sociais), em parceria com a ONU Mulheres, e a OMS (Organização Mundial da Saúde), o 

Brasil ocupava o quinto lugar, em um ranking de oitenta e três nações com maior índice de 

homicídios femininos.
300

 Ainda segundo a mesma pesquisa, no ano de 2013, por exemplo, 

foram registrados em média 13 feminicídios por dia no Brasil.  

Além disso, pesquisa divulgada em 2016 pela ActionAid e realizada pelo Instituto 

YouGov no Brasil, Índia, Tailândia e Reino Unido entrevistou 2.500 mulheres com idade 

acima de 16 anos e aponta que 86% das mulheres brasileiras entrevistadas já sofreram assédio 

em locais públicos.
301

Em 2019, segundo levantamento do Instituto Locomotiva e Instituto 

Patrícia Galvão, 97% das mulheres entrevistadas dizem já ter sofrido assédio no transporte 

público e privado no Brasil.
302

 

Incluída nesse panorama, as arquibancadas brasileiras também são locais onde o 

assédio, o preconceito e a violência contra a mulher se fazem presentes. Como já visto no 

capítulo anterior, onde as torcedoras entrevistadas narraram casos em que viveram ou 

testemunharam assédio nos estádios de futebol. É nesse contexto que os movimentos de 

mulheres são criados e se fazem necessários, buscando pôr fim a essas violências, ainda que 

não na sociedade, pelo menos nas arquibancadas. Quando questionada sobre a criação do 

Vascaínas contra o Assédio, movimento de torcedoras do Vasco da Gama, que busca 

denunciar e procurar formas de reduzir o assédio as torcedoras do time, Ana Freire disse que 

 

O Vascaínas contra o Assédio surgiu, literalmente de registros de assédio, 

com o objetivo de não mais precisar existir o movimento. A gente costuma 
dizer que o nosso sonho é que o movimento acabe. A gente quer que um dia 

a gente pense “não tem mais sentido o movimento existir, porque não tem 

mais assédio na arquibancada”. (...) e é muito triste que a gente tenha que 

fazer um movimento desse. A gente não gosta dessa repercussão. Que as 
pessoas fiquem falando “ah, vamos fazer uma entrevista”. A gente já deu 

tanta entrevista... a gente não gosta de tanta coisa assim, porque a gente sente 

que se ta fazendo sucesso, se ta dando muita audiência assim é porque tem 
muito assédio, sabe? É uma via de mão-dupla pra gente. É muito bom que as 

pessoas reconheçam que o nosso movimento faz o bem, mas é muito triste 

que precise existir. Assim como o MDA, como outras coisas. Não tinha que 
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existir um movimento de resistência de mulher na arquibancada, porque não 

pode ser tudo igual? 
303

  

 

As relações de gênero presentes nas arquibancadas são relações de poder. Muitas 

vezes um poder patriarcal legitimado naquele espaço que é considerado masculino. Esse 

poder, em diversos casos, invisibiliza as pautas femininas, sobretudo quando levantadas de 

maneira individual, e fazem necessária a criação de movimentos como os aqui apresentados. 

É, por fim, nesse cenário que o MDA foi criado e se faz importantíssimo para diversas 

mulheres torcedoras. A busca por arquibancadas mais igualitárias ainda é uma pauta das 

mesmas, sejam elas comuns ou organizadas, e foi tema de intenso debate no I Encontro do 

MDA. O encontro, que teve uma organização em forma de plenária, buscou dar um espaço 

para que as torcedoras de todos os cantos do Brasil pudessem expor aquilo que enfrentam 

dentro de suas torcidas, com seus times e colegas torcedores, e ainda o que cada uma 

consideraria fundamental como pauta de mudança.  

 

 

3.3.1 DE MULHER PARA MULHER: O ENCONTRO DO MDA. 

 

A gravação do encontro, disponível na plataforma YouTube, no canal do Museu do 

Futebol, tem duração de aproximadamente quatro horas e trinta e oito minutos, e está dividido 

em duas partes, um primeiro vídeo, da primeira parte do encontro, antes da pausa para o 

almoço, de 1h e 26min, e uma segunda parte, após o almoço, com duração de 3h e 57min. 

Como é um encontro nacional, torcedoras de clubes de todas as partes do país tiveram acesso 

ao microfone. Contudo, neste trabalho privilegiar-se-ão as falas das torcedoras dos times 

cariocas, em função do recorte geográfico definido. Falas de torcedoras de outros estados 

serão mencionadas apenas quando levantarem questões que aparecem na carta final do 

encontro, consideradas, portanto, relevantes para o movimento, mas que não são também 

levantadas por torcedoras cariocas. Importante mencionar que, apesar de ser maioria, este 

encontro não abarca somente torcedoras organizadas, algumas torcedoras comuns também 

compareceram ao evento.  

Outra observação relevante diz respeito ao espaço do Museu de Futebol enquanto um 

espaço institucional que legitima as discussões que ali se realizam. O museu não é um espaço 

neutro. É um local onde o debate sobre futebol ocorre de maneira recorrente e onde as 
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torcedoras encontraram um espaço de legitimação para suas pautas. Além disso, é importante 

salientar que as falas das torcedoras também não se apresentam de maneira neutra. Apesar da 

liberdade de escolha de tema a ser abordado ao microfone, cada torcedora que ali se 

apresentou trazia consigo quais temas eram permitidos e proibidos de serem expostos. Toda 

fala estava permeada pelas tensões inerentes ao funcionamento interno de cada torcida, as 

censuras e as permissões que mesmo inconscientemente estavam presentes nas suas falas e 

nos seus silêncios.  

O encontro é iniciado pela fala da mestra em História, política e bens culturais pela 

Fundação Getúlio Vargas, e à época do encontro, pesquisadora do Museu do Futebol Aira 

Bonfim, uma das coordenadoras e idealizadoras do evento. Aira destaca, em sua fala, as 

origens do futebol no Brasil, falando sobre a sua importação da Inglaterra, a origem do 

vocábulo torcida, e a participação de mulheres torcedoras no início do século. Destaca, 

sobretudo, a participação da Ana Amélia Carneiro de Mendonça, esposa do primeiro goleiro 

da Seleção Brasileira de futebol masculino, e que escrevia textos sobre futebol, em um 

período onde mulher escrever e participar do esporte é um duplo cerceamento.  

A seguir, argumenta sobre a existência das equipes de futebol feminino, sobretudo no 

eixo Rio – São Paulo antes da proibição do futebol no país, bem como narra a proibição do 

mesmo durante o Estado Novo. Evento que, como vimos no primeiro capítulo, tem relação e 

interferência na memória associada ao futebol como um espaço masculino.  

Dando prosseguimento ao encontro, logo na fala inicial, a Penélope, que em seu 

argumento não identifica seu time, mas se apresenta como uma das responsáveis por 

organizar o evento, já destaca as questões principais que serão debatidas, como assédio, 

machismo, violência, e destaca a presença dos membros da ANATORG, que estão ali 

presentes. No pronunciamento das organizadoras é também esclarecida a forma de 

organização da plenária, contando com uma pré-inscrição daquelas que desejarem o acesso ao 

microfone, além do tempo estabelecido para cada fala, de quinze minutos. A apresentação que 

abre a plenária é de uma também organizadora do evento, Kitty,
304

 da Raça Rubro- Negra, do 

Clube de Regatas do Flamengo. Em sua explanação, a torcedora inicialmente afirma ter 

espaço dentro de sua torcida e faz um chamamento para que as demais mulheres lutem por 

esse espaço dentro de suas torcidas. Em seguida, declara que é preciso haver mudança dentro 

das torcidas, para que todos percebam que homens e mulheres devem ter direitos iguais e que 
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“Torcedor não se trata do gênero, não se trata de ser mulher ou homem, é pra todo mundo. O 

respeito tem que ser igual pra todo mundo. 305 

Seu argumento abre espaço para algumas observações. A primeira delas é que, 

inicialmente, Kitty discorre sobre a necessidade das mulheres de outras torcidas lutarem por 

seu espaço na arquibancada, alegando que, se a dela concede espaço, caberiam as mulheres de 

outros agrupamentos lutarem pelo mesmo em seus respectivos locais de atuação. É possível 

contrapor, contudo, que essa luta não é tão simplória e não diz respeito somente à vontade das 

integrantes das torcidas de participar, já que o cerceamento é externo e muitas vezes parte das 

lideranças masculinas. Argumento que é comprovado pela fala da própria Kitty logo em 

seguida, quando a mesma argumenta que as lideranças precisam entender que mulheres e 

homens possuem igualdade dentro das torcidas.  

Além disso, em sua fala, é possível perceber não só a defesa da igualdade de papéis 

dentro das torcidas, independente do gênero, como também a defesa da existência do grupo e 

da união e luta das mulheres enquanto esta for necessária, o que está em diálogo com o 

argumento da Ana Freire, referente ao movimento Vascaínas contra o Assédio, mencionado 

acima.
306

 As torcedoras têm clareza de que esses movimentos se fazem necessário porque as 

arquibancadas não se apresentam como locais que proporcionem igualdade de direitos para 

todos, quando esse objetivo for alcançado, esses movimentos não serão mais tão importantes 

ou necessários para pleitear essas pautas.  

A próxima torcedora vem também do Clube de Regatas do Flamengo, mas de outra 

torcida, a Urubuzada, movimento de torcedores do Flamengo. Michele diz que,  

 

Bom dia, meu nome é Michele, torcida do Flamengo, faço parte da 
Urubuzada. Sempre fui Flamengo, mas eu tenho nove anos de torcida. Não 

vou ser hipócrita, eu nunca tive problemas de machismo, nem de ser 

diminuída por ser mulher na minha torcida, nem em na bancada
307

. Eu tenho 

voz, a Urubuzada é uma torcida que é aberta, as mulheres têm voz, temos o 
nosso lugar, eu tenho um cargo de diretoria na torcida e a gente faz, a gente 

ajuda. Acho sim que a gente precisa melhorar, a gente vem de uma cultura 

do machismo e a gente acaba achando normal ser diminuída por ser mulher. 
E não é natural isso, a gente tem que chegar junto no que a gente faz. Às 

vezes vai ter um evento “ah, homem é assim e assim”, mas espera ai gente, e 

as mulheres? Cadê a nossa blusa diferenciada, eu sou magrela, o P 
masculino não cabe, vai ficar horroroso. Então a gente tem que melhorar 

isso. (...) Como a menina da Raça falou, a gente ajuda também, toca bateria, 
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pega na bandeira. Viagem, esse é um ponto. A minha torcida ela não é muito 

aberta pra mulher viajar em alguns jogos. É uma opinião pessoal minha, eu 

acho que a gente tem o direito de escolher. Eu assumo o risco de ir em tal 
jogo. Pelo menos eu, é uma guerra que eu to comprando. A gente tem 

conversado. Tem que chegar algumas propostas na diretoria, pra melhorar 

um pouquinho, hoje temos duas mulheres na diretoria da torcida e a gente 

quer mudar algumas coisinhas. 
308

 
 

 

A fala da Michele é interessante, pois se inicia destacando a participação das meninas 

na sua torcida, como fez a Kitty, contudo, no decorrer da fala, a mesma identifica um aspecto 

que ela considera importante e que é cerceado às mulheres: as viagens. O tema das viagens 

vai ser reiterado mais à frente por outras torcedoras, inclusive de outros times do Rio de 

Janeiro. As mesmas pleiteiam espaço para viajar com seu time para os jogos fora da cidade, o 

que muitas vezes é cerceado por serem considerados jogos perigosos. Os torcedores 

argumentam em alguns casos que é questão de segurança para as torcedoras, contudo, diante 

de suas falas é possível perceber que o que está em jogo é o seu poder de decisão entre querer 

ou não se expor ao possível perigo para acompanhar o time em diversos locais. Além disso, a 

torcedora destaca também a questão do material diferenciado para as mulheres, relatando que 

a blusa masculina não cabe para ela, e pleiteando que seja feita a diferenciação entre os 

uniformes femininos e masculinos. É possível supor que a mesma esteja se referindo ao 

material específico da torcida organizada a qual faz parte, visto que os clubes produzem 

camisas oficiais para mulheres, confeccionando, inclusive, camisas diferenciadas de cor rosa, 

ou campanhas especiais, que muitas vezes também incomodam as torcedoras – em sua 

maioria comuns, que consomem este tipo de material – pois as mesmas buscam igualdade, e 

não mais diferenciações.  

No decorrer da plenária, uma torcedora do Clube Atlético Paranaense, da torcida Os 

Fanáticos, que não se identifica pelo nome, destaca uma questão pertinente sobre machismo 

nas arquibancadas. Segundo ela,  

 

(...) queria falar pras mulheres mesmo, acho que a primeira coisa que a gente 

tem que ser é nós mulheres deixarmos de ser machistas. Porque coisa que a 
gente escuta, e não é na minha torcida, não é em uma ou duas torcidas, é em 

todas “ah, tal menina ali ta colando aqui mas ela é puta”. Porque que ela é 

puta? Quem é você pra falar? Ela faz o que ela quer. Porque que ela não 
pode gostar de futebol e ficar com os caras que ela quer? Qual o problema 

nisso ai? Não tem problema nenhum. Então eu acho que nós mulheres 

precisamos parar de ser machistas e estar dentro da nossa torcida, dentro da 
bancada de braços abertos pra acolher quem quiser vir, o nosso foco é o 
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futebol. E a paixão pelo futebol não é o meu pessoal que vai falar se eu gosto 

ou não de futebol. Então, a gente entende de futebol, a gente usa short, usa 

blusinha, usa decote, batom vermelho e não interessa onde. Nós gostamos de 
futebol, o nosso foco é o futebol, então nós temos que parar de ser machista, 

nós mulheres, e abrir os braços pra acolher todo mundo, porque esse é o 

primeiro passo para não ter machismo dos homens. É nós não sermos 

machistas, sermos mulheres feministas. 
309

 

 

A partir dessa argumentação, podemos perceber a interseção de pontos de vista entre 

essa torcedora, do estado do Paraná, e o argumento usado pela Flávia, entrevistada no capítulo 

anterior.
310

 Ambas questionam as ações das próprias mulheres ao reproduzir o machismo nas 

arquibancadas, mencionando o uso de roupas curtas ou ações consideradas como desviantes. 

Isso está de acordo com o conceito de violência simbólica trazido por Bourdieu e já 

trabalhado no capítulo um, onde as torcedoras, por se inserirem em um ambiente machista e 

propício ao machismo, acabam internalizando e reproduzindo um discurso que afeta as 

próprias torcedoras.
311

 Um discurso de violência verbal e cerceamento que proíbe às mulheres 

de vestir ou se portarem da forma que quiserem para serem consideradas dignas de frequentar 

o ambiente das arquibancadas. Além disso, a torcedora requer o papel do feminismo dentro 

das arquibancadas para que essa reprodução do machismo tenha fim. O que está de acordo 

com o debate feito no início do capítulo que, muito embora não se possa considerar todas as 

torcedoras partícipes dos movimentos de mulheres como feministas, algumas delas, dentro de 

sua individualidade, considera o feminismo como fundamental para a aquisição de direitos e 

igualdade dentro das arquibancadas.  

Lívia, da torcida Fogoró, do Botafogo de Futebol e Regatas, relata que: 

 

(...) e por isso que eu acho que a gente ta aqui e a gente tem que pensar o 
seguinte: mulher do século XXI, 2017, vai apoiar, vai beber, vai usar roupa 

curta. Porque quinta feira tava 35º no Rio de Janeiro, e eu olhei la no centro 

da cidade, toda trabalhada no social, e pensei “cara, eu queria ta na praia, ta 
calor pra cacete”. A gente trouxe na nossa mala shortinho e regata da torcida  

porque amanha 11hrs o Botafogo joga. 11hrs da manhã gente, vai estar 

muito quente. Vai ter shortinho, vai ter top, a gente vai como a gente quiser. 

Quem se incomodar que olhe para o outro lado, vai embora, mete o pé. 
Ninguém vai decidir o que a gente vai vestir e nem o quanto a gente vai 

beber. Se a gente tiver bebendo e vomitando, vai ter outra para segurar o 

cabelo, e para colocar no taxi para a gente ir embora. A gente vai fazer o que 
a gente quiser, sem julgamentos. Não adianta a gente vir pra cá, querer pagar 

de desconstruída e ficar julgando. Mano, a mina pegou cinco caras, se deixar 
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ela vai pegar cinqüenta. O corpo é dela, eu tenho que pensar o que eu vou 

fazer com o meu.  Essa é minha responsa, então, vamos nos desconstruir 

mais. “Ah, ela é uma bêbada”. Legal, você ta pagando a breja dela? É ela 
que ta pagando? Beleza.

312
 

 

A fala da Lívia reafirma o argumento já levantado sobre a vestimenta usada no 

estádio, bem como a necessidade da desconstrução das próprias mulheres para com as ações e 

atitudes das outras mulheres nas arquibancadas. Além disso, Lívia pertence a um tipo de 

torcida que é comum nos clubes do Rio de Janeiro, que são as Torcidas Chopp, que valorizam 

o consumo de álcool durante os jogos como parte de sua identidade. O próprio Botafogo 

possuiu outra torcida com esse ideal, conhecida como Botachopp. 

Marina, torcedora da Torcida Jovem do Santos colocou um posicionamento sobre o 

machismo nos estádios vindo de outras fontes. Segundo ela,  

 

(...) um machismo que a gente sofre muito e que eu não ouvi hoje 

aqui, é o machismo da autoridade da Polícia Militar no Estádio. O 

machismo que a gente sofre por aquele que deveria proteger, pela 

autoridade que ta ali pra fazer o trabalho dele de prestação de serviço 

para a comunidade, e não é feito. Porque ele chega, ele te aborda 

como se você fosse um lixo. A revista, principalmente quando você 

muda, vai com uma caravana para outro estádio, a revista é vexatória, 

é ridículo e isso tem que acabar. A gente tem que ser tratado como ser 

humano, como mulher e acabar com o machismo de farda.
313

 

 

 

Essa fala demonstra o pensamento de algumas torcedoras diante da ação da polícia e 

das forças de segurança nos estádios, que acaba indo ao encontro do posicionamento exposto 

pelas torcedoras comuns, de que a instituição não está plenamente preparada para lidar com 

esses eventos. Se considerarmos que essa fala em específico veio de uma torcedora de São 

Paulo, é possível inferir que o pouco preparo da polícia para lidar com os torcedores e, 

sobretudo, com as torcedoras ultrapassa fronteiras regionais. Além disso, esta fala está em 

acordo com a solicitação de outras torcedoras no encontro que pleiteavam um braço da 

Delegacia da Mulher dentro dos estádios, acreditando que, desta maneira o suporte de 

segurança para as torcedoras seria maior. Mais uma vez é válido reiterar que não é propósito 

deste trabalho questionar ou problematizar o papel da polícia, visto que a pesquisa segue outro 

caminho, aqui apenas é reproduzida a fala das torcedoras e busca-se pensar sobre aquilo que, 

para elas, é fundamental para que as arquibancadas sejam locais mais seguros e igualitários.  
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Paula, torcedora do Flamengo, integrante da Raça Rubro-Negra, tem uma narração 

interessante sobre sua história de vida e sua família, que dialoga com o questionamento feito 

as torcedoras comuns sobre sua inserção nas arquibancadas, e o laço familiar que isso 

proporciona ou desgasta. Segundo a torcedora,  

 

Oi gente, boa tarde. Eu achei que eu fosse ouvir aqui mais histórias parecidas 
com a minha. A maioria aqui não teve família ajudando, teve pai falando que 

não pode ir ou mãe até hoje reclamando que vai. O meu foi o oposto. Desde 

os três anos de idade minha mãe me leva pro estádio sozinha porque meu pai 
não gosta de futebol. E quando eu fiz 14 anos meu pai liberou a gente ir pra 

arquibancada, porque até então só íamos de cadeira ou de tribuna. No meu 

primeiro jogo na arquibancada eu já sabia a torcida que eu ia ficar. No 

próximo jogo, antes de chegar no próximo jogo, minha mãe me levou na 
sede e me inscreveu na torcida junto com ela. Desde então, de 2008 pra cá, a 

gente não perde um jogo e ela viaja a todas as caravanas e jogos comigo e 

me da total apoio. Eu não sei o que é passar esse sufoco em casa, o que é não 
ir pra jogo, ou mãe reclamar. E minha mãe até então nem se considera 

feminista, porque ela nem sabia o que era isso. E o que eu mais falo com ela 

é que ela é sim, porque antigamente em 1995, 1996, quem levava o filho pro 
estádio sozinha? Ninguém. E tem foto lá, eu e minha mãe, no meio de um 

bando de homem, por mais que fosse em cadeira, era só ela. E eu queria 

muito ter escutado mais isso aqui, mas não foi. Eu espero muito que com as 

filhas de vocês seja diferente, seja isso que eu vivo, porque não tem nada 
melhor do que viajar pelo seu time com sua mãe indo com você. (...) eu tive 

a sorte dela me encaminhar para uma torcida que no seu ano de fundação, 

1977, tiveram mulheres fundando a torcida. 
314

 
 

Nessa fala, é interessante notar o apoio materno na inserção ao mundo do futebol e das 

torcidas, ato que ainda é tido como raro pelas torcedoras, visto que, em muitas famílias, o pai 

é o responsável por levar as filhas e filhos aos estádios e, em muitos casos narrados, 

questionam ou não apoiam a entrada e permanência das filhas em torcidas organizadas, por 

não considerarem tal ambiente como feminino. Esse apoio materno para a inserção no mundo 

do futebol também foi destacado por Ana Luiza, entrevistada para o capítulo dois, que 

alegava ser a sua mãe que a levou aos estádios e a acompanha até hoje.
315

 Além disso, é 

interessante perceber a associação da torcedora entre as ações de sua mãe e o feminismo, 

baseado no fato de que sua mãe buscava ocupar e levá-la a espaços considerados masculinos, 

como a arquibancada.  

Nágila, torcedora do Internacional, levanta em sua fala dois temas que também foram 

levantados no segundo capítulo com as torcedoras comuns e que aparecem em outros 
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pronunciamentos de torcedoras também organizadas. São eles a questão da representação e da 

linguagem. Para ela, 

 

Eu queria falar no empoderamento da mulher no futebol nas instâncias 

administrativas e deliberativas do clube. Eu não sou de torcida organizada, 

eu participei de um movimento político chamado “o povo do clube”, que tem 
uma pauta social muito grande, dentre elas a questão do machismo, da 

homofobia, do capacitismo, e de todos os preconceitos de modo geral que 

permeiam a nossa sociedade e também dentro do estádio, porque o estádio é 
o reflexo do que a gente vive fora. E nisso, nós concluímos que a melhor 

maneira de batalhar pelas nossas pautas seria lá dentro das instâncias 

deliberativas, então nós concorremos ao conselho e fomos eleitos (...) O 
conselho deliberativo são 340, desses 340 quando eu entrei eram 15 

mulheres. O conselho deliberativo é dividido por comissões. Então eu tive 

uma ideia: “são seis comissões e são 15 mulheres, então cada comissão pode 

ter uma mulher”. Eu peguei o microfone e disse: “olha, tive uma ideia, o que 
vocês acham de em cada comissão ter uma mulher?” Parou a reunião. 

Porque eles acharam um absurdo: “porque a mulher não precisava disso, 

porque ela tinha que estar lá pela capacidade”. Bom, então estavam nos 
dizendo que nós não tínhamos capacidade. Se é a mesa do conselho que 

escolhe quem compõe as comissões, qual é esse critério, né? Porque não 

escolhe uma mulher em cada comissão? Bom, a partir dali, a luta interna foi 
muito grande. Nós tivemos uma queda, passamos por uma nova eleição, e eu 

fui convidada pra compor a direção do clube. Numa direção de 15 pessoas 

eu sou a única mulher. Eu ocupo uma vice – presidência, que é a ouvidoria. 

Eu sou a ouvidora geral do clube, e quero dizer pra vocês que não é fácil, 
mesmo estando lá dentro não é fácil. Na primeira reunião da direção, tinha 

uma ficha pra você preencher, ai estava lá “nome da esposa”. Tudo bem, eu 

poderia ter uma esposa, mas eu não tenho. E eu disse: “tem uma coisa errada 
aqui, cônjuge é uma palavra pra homem e pra mulher, porque que esta aqui 

nome da esposa?” Porque a estrutura do futebol é montada para homens, a 

mulher ainda é uma intrusa. (...) A questão da linguagem, que é uma briga 

muito grande, porque quando tem campanha para sócio, diz “seja sócio do 
inter”, mas eu sou mulher, eu sou sócia, porque não dizer faça parte do 

quadro social? Quadro social é para homem e mulher. “Ah, porque o 

torcedor do inter..”, não, torcida do Inter. Torcida é pra homem e pra mulher. 
“Ah, o coloradinho”, não! Criança colorada, criança colorada é homem e 

mulher. Então são pequenas coisas, são pequenas ações, pequenas trocas, 

que incluem todo mundo, toda a questão de gênero ta ali. 
316

 
 

 

A questão da representação feminina em instâncias administrativas e deliberativas é 

um questionamento feito por diversas torcedoras. Como já debatido nos capítulos anteriores, 

são poucas as mulheres que ocupam espaço nas diretorias e chegam às presidências dos 

clubes, e quando o fazem, acabam tendo, muitas vezes, suas capacidades questionadas.  Além 

disso, a linguagem utilizada pelos clubes, em propagandas e anúncios, e também pelos meios 

de comunicação, acaba contribuindo para o silenciamento da presença feminina dentro dos 
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espaços do futebol, sobretudo enquanto torcedoras, o que reitera a ideia de que o futebol é um 

espaço masculino.  

É também interessante que se perceba a linguagem por outro viés, não só a partir das 

falas dos clubes ou da imprensa para com as torcedoras e torcedores, no sentido de que estes, 

por usarem o vocábulo masculino, acabam inferindo um apagamento das torcedoras. É válido 

perceber também a linguagem que as torcedoras suscitam para falar de si mesmas, não só no 

sentido dos termos escolhidos para caracterizar a si e as outras, mas também a forma como 

elas expressam e entendem elogios e posicionamentos. A fala da Penélope, uma das 

organizadoras do evento que encerra a parte da plenária é fundamental para esta observação, 

pois a mesma sintetiza alguns pontos observados ao longo das falas das torcedoras que giram 

em torno da linguagem e dos termos utilizados, 

 

São quatro coisas que eu acho importante com base nas falas que a gente 

ouviu aqui. Uma: algumas meninas falaram “me respeitam como se eu fosse 

homem, me respeitam igual homem”. Não! Tem que respeitar como mulher. 
Como mulher empoderada, como mulher com direito a direção, como 

mulher com direito a voto. Porque tem algumas questões de machismo que 

são sutis e a gente acaba não percebendo. Não respeita como homem não, eu 

não quero respeito como homem, eu não sou homem, é respeito como 
mulher. Segunda coisa: Falam “ah, mas com a torcida organizada os homens 

não mexem com a gente, os homens protegem”. A gente não quer ser 

protegida, a gente sabe se proteger. Mulher sabe se proteger. E é complicado 
porque o outro homem não mexe, não é em respeito a gente mulher, é em 

respeito ao homem. Eu não vou mexer porque ele ta ali do lado. E não, não é 

pra mexer, não é pra dar em cima por respeito a nós mulheres, não é pelo 
outro homem. Outra coisa que eu ouvi aqui: “ah, na minha torcida me 

deixam tocar bateria, me deixam viajar”. Quer dizer, a gente já tá nos 

colocando na condição de desigualdade. Ninguém tem que deixar nada, a 

gente viaja, a gente toca bateria. Não é uma concessão. Porque a gente 
internaliza o machismo também e a gente naturaliza. Ninguém ta me 

deixando, eu tenho esse direito, assim como o cara tem esse direito. E o 

último ponto que eu ouvi aqui e concordo é que muitas mulheres são 
machistas e quando chega mulher nova na torcida, as vezes é mal recebida. E 

isso faz parte também de uma construção cultural, social, que a gente 

aprende desde pequena, de que mulher tem que competir uma com a outra 
(...)  como se fosse excludente ou uma ou outra, e na verdade é pra ser as 

duas, é pra ser as três. Tomara que apareça muitas meninas boas e muitos 

meninos bons nas torcidas. (...) não vamos entrar nessa de competitividade, 

de disputa. Mulher nenhuma ameaça a gente, o que ameaça a gente é o 
machismo. 

317
 

 

 

Os pontos abordados pela fala da Penélope sobre a forma como as torcedoras acabam 

se referindo às relações de respeito, permissividade e sobre outras mulheres pode ser 
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transferida também para a sociedade como um todo. Muitas mulheres ainda se colocam nessa 

posição e usam esta forma de linguagem para se referir a fatos do seu cotidiano. No futebol, 

por ser um ambiente considerado como masculino, isso acaba acontecendo de forma mais 

enfática. Podemos entender tais falas também através do supracitado conceito de violência 

simbólica, onde a internalização do machismo que existe na sociedade e nas arquibancadas 

acaba se refletindo nos posicionamentos das mulheres que, ainda que não sejam ou não se 

considerem machistas, acabam reproduzindo o mesmo, através dos conceitos levantados, das 

atitudes cotidianas ou da forma a qual aceitam os tratamentos que recebem.  

Diante do exposto, e antes de passarmos para a análise da última parte do vídeo, que 

contem a fala dos integrantes da ANATORG presentes no evento, julgo necessário fazer 

algumas considerações. A primeira diz respeito ao número de falas escolhidas e transcritas. 

Foram mais de três horas de falas de torcedoras, contando com a presença de inúmeras delas 

expondo suas questões que, muitas vezes, se repetem. Seria inviável, não só em função do 

tamanho do vídeo e do espaço para a realização desse trabalho, como também em função da 

proposta do mesmo, transcrever e trazer todas as falas, de todas as torcedoras. Por isso, 

privilegiou-se, primeiramente as falas das torcedoras cariocas e, em segundo lugar, foi 

transcrito falas de torcedoras de outros clubes que abordassem temas recorrentes nas questões 

levantadas que não tivessem sido trazidos por nenhuma das torcedoras do Rio de Janeiro. 

Em segundo lugar, as torcedoras cariocas acabam sendo representadas somente por 

flamenguistas e botafoguenses. Isso não se deveu a uma questão de escolha minha, mas 

simplesmente ao fato de que foram as representantes que optaram por dar o seu depoimento 

na plenária. Na primeira parte do vídeo é anunciada a fala de uma integrante da Young Flu, 

contudo, seja por defeito da gravação, ou desistência da torcedora, a mesma não chega ao 

microfone e, na segunda parte do vídeo, uma torcedora do Vasco da Gama, participante da 

torcida Força Independente, Quelinha, que se apresentou como a única representante do clube 

presente, sobe ao palco, porém sua fala apenas informa que a mesma tem espaço na torcida, 

não acrescentando nada que pudesse resultar em uma análise pertinente, portanto, não foi 

incluída na transcrição. 

Por último, é importante citar que outros temas já abordados por esse trabalho foram 

também mencionados por algumas torcedoras, como a questão da maternidade e do Estatuto 

do Torcedor, que criminaliza as organizadas, contudo, para evitar a redundância e não cansar 

o leitor, essas falas não foram transcritas. Além disso, é possível perceber que as queixas e os 

questionamentos das torcedoras se apresentam de maneira semelhante em todos os tipos de 
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associativismo torcedor. Sejam torcedoras integrantes das barras, organizadas, movimentos ou 

ainda, como vimos, torcedoras comuns, todas vivenciam situações e questionam atitudes 

semelhantes quando se refere ao ato de torcer.  

 

3.3.2 OUTRAS VOZES: A PARTICIPAÇÃO DA ANATORG E A CARTA DE 

INTENÇÕES.  

 

Portanto, a fala da Penélope ressaltava a necessidade do cuidado com os argumentos 

utilizados, no sentido de não aceitar a permissão para agir, ou não aceitar o respeito em 

função de estar com homens e a comparação com os mesmos. Além disso, muitas meninas ao 

longo do encontro atentaram para a relevância do fato de estarem reunidas ali torcedoras de 

diversos times rivais. André, presidente da ANATORG a época, inicia sua fala destacando a 

referência da ANATORG enquanto instituição que visa à união das torcidas rivais.  

Ao longo da exposição dos integrantes da associação, é possível perceber a tentativa 

de ressaltar a participação feminina nas suas torcidas, ou ainda ressaltando a participação de 

mulheres que se destacaram, no intuito de passar uma permissividade da torcida à 

participação feminina. Um integrante da ANATORG, de codinome Bambu, inicia sua 

argumentação dizendo que:  

 

(...) Eu nunca permiti que criassem núcleo feminino, pra não ter essa 

separação de que mulher era isso e homem era aquilo. Durante a minha 
gestão que foi até 2015. Eu sempre permiti que as mulheres fossem aos 

jogos, qualquer jogo que ela quisesse ir. A tocar na bateria, rodar uma 

bandeira, carregar uma faixa. Qualquer coisa que qualquer homem faria e 

sempre foi assim.
318

  
 

 

Dessa forma, ele destaca a permissão que o mesmo concedia a participação feminina, 

o que vai de encontro ao desejo e argumento feminino de que, o que se busca, não é a 

permissão dos homens para que algo seja feito. Além disso, com o argumento de não querer a 

segregação, a não permissão a criação de núcleos femininos acaba impedindo o que muitas 

torcedoras pleitearam, que é a representação e representatividade dentro das torcidas. 

Outros integrantes da ANATORG discorreram falas no sentido de abordar as 

temáticas levantadas pelas próprias torcedoras, como a proibição na ida de caravanas, 

participação feminina em diversas funções, entre outros. Um dos integrantes, de codinome 
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Gema, procurou transcorrer sua fala no sentido de agradecer e incentivar a participação 

feminina, e, em uma parte de seu discurso disse que:  

 

(...) e eu queria que vocês tivessem a plena convicção de que o papel 

fundamental de vocês ali dentro é de amenizar as coisas ali dentro. De levar 

um pouco mais de tranquilidade pro ambiente. E o que eu sinto muito que 
desvirtua o caminho das torcidas e também da própria sociedade é a carência 

que nosso povo tem. A carência afetiva, de atenção, de tudo. Então, vocês 

têm que chegar na sede também, e não se preocupar só com bandeira, com 
instrumento, com sua participação. Mas você olhar pro cara, pra um menino 

mais novo, com 14 anos, 15 anos, que não tem um pai participativo, uma 

mãe participativa, uma conversa que você leva com ele, você evita que ele 
pegue uma barra de ferro, uma madeira, porque as vezes ele ta querendo 

aparecer, querendo atenção porque ele não tem atenção na casa dele e vocês 

podem estar fazendo esse papel muito bem. 
319

 

 
 

Gema reitera alguns dos argumentos discutidos no capítulo um que colocam sobre a 

mulher uma carga emocional muito forte, seja ela como torcedora descontrolada, associada ao 

choro e ao desespero, ou a responsável por controlar os integrantes das torcidas ou consolá-los 

com carinho e afeto. Além disso, a fala transparece a ideia de que o papel fundamental da 

mulher é, novamente, a maternidade, visto que Gema coloca como papel fundamental para as 

integrantes de suas torcidas, cuidar, consolar e aconselhar os integrantes mais novos. O que 

vai ao encontro do debate feito no capítulo um, onde, segundo Bragança
320

, no período 

conhecido como “Era Vargas”, e deste então, o papel que o Estado considerava fundamental 

para o sexo feminino era o de gerar cidadãos saudáveis para o país. 

No final da fala dos integrantes da ANATORG, abriu-se para perguntas, e a primeira 

feita foi sobre a presença de mulheres na associação. O presidente da mesma respondeu que 

não havia à época a presença feminina, alegando, como já mencionado, a ausência feminina 

na presidência das torcidas, visto que era intenção da associação contemplar a presença de 

integrantes e presidentes de torcidas na associação, para que a mesma não acabasse sendo 

ocupada por pessoas que não participassem de torcida. Segundo a entrevista da Ana Freire, no 

encontro do ano seguinte, 2018, em Fortaleza, foi realizada, oficialmente, a entrada da 

primeira mulher na ANATORG. 
321

 Importante mencionar, contudo, que não foi encontrado 

nenhum documento ou registro que comprove a inserção feminina efetiva na ANATORG, a 

única informação sobre isso vem da afirmação da entrevistada. 
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Antes do encerramento do Encontro, foi redigida coletivamente uma carta de 

intenções, contendo as principais pautas e proposições levantadas pelas torcedoras ao longo 

do encontro, buscando ser objetivo de luta para as próximas reuniões. A carta, que segue em 

anexo, trouxe em estrutura de tópicos tais proposições, com uma pequena introdução que será 

transcrita a seguir:  

 

As proposições abaixo foram reunidas e elaboradas a partir das falas 

apresentadas pelas torcedoras presentes no evento. Tais sugestões colaboram 
para a construção de ambientes mais democráticos, equitativos e inclusivos 

no futebol. Serve também como um instrumento documental relevante no 

registro da participação das mulheres na história do futebol brasileiro, além 
de orientar o debate sobre os problemas e desigualdades no âmbito das 

organizações das torcidas, coletivos, espaços físicos do futebol, autoridades 

públicas, policiais civis e militares, jornalistas esportivos e representantes da 
secretaria de esporte do Estado. 

Como é sabido, as torcidas organizadas de futebol ocupam um lugar 

marcante no imaginário social e na opinião pública, de maneira geral. 

Entende-se que os indicadores apresentados nesse documento podem 
contribuir para a discussão feita pelos meios de comunicação, bem como 

para a constituição de políticas públicas adequadas, levando em 

consideração a contribuição de mulheres que participam há anos e 
assiduamente de agrupamentos torcedores, assim como daquelas que 

frequentam individualmente os diferentes ambientes dedicados a esse 

esporte. 
322 

 

Dessa forma, o documento pretendeu sintetizar os pleitos e desejos das torcedoras 

dentro e fora dos estádios, para que em um futuro próximo, as arquibancadas e o futebol 

pudessem efetivamente ser considerados como inclusivos. Dentre as pautas destacam-se a 

atenção ao futebol feminino; a segurança nos estádios através, sobretudo, da implantação de 

um seguimento da Delegacia da Mulher, bem como a capacitação de policiais para o trato 

com as torcedoras; o combate ao machismo estrutural e o fim do cerceamento às roupas e 

acessórios das mulheres nos estádios, bem como aos seus papeis nas torcidas; A melhora nas 

estruturas dos estádios para atender as mulheres; bem como a inserção feminina em instâncias 

representativas como a ANATORG, entre outros pleitos. 

Como já mencionado, outras reuniões nacionais do MDA foram realizadas nos anos 

subsequentes, 2018 e 2019, levantando novas pautas e avaliando os pleitos e sugestões que já 

foram conquistados. Esse encontro, contudo, permanece sendo um marco por ter sido o 

primeiro, e por ter conseguido reunir torcedoras de 13 estados do país e de diversos times e 

torcidas em um ambiente, para tratar de temas que são comuns a todas as mulheres 
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frequentadoras das arquibancadas brasileiras. Muitas outras temáticas podem ser trabalhadas a 

partir da gravação do encontro. Temas que, em função das escolhas que toda produção exige 

não foram exauridos aqui, como por exemplo, a fala dos homens ao final do encontro, que 

também possuem diversos vieses de interpretação e esboçam os pertencimentos e identidades 

de cada um. Espera-se que, em outros trabalhos, essas temáticas possam vir a ser tratadas. 
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SAINDO DO ESTÁDIO: 

PERSPECTIVAS PARA DEPOIS DOS 90 MINUTOS. 

 

“Elas sabem o que é impedimento. E você, sabe o que é respeito?”
323

 

 

Essa frase sintetiza bem o que se tentou buscar nesse trabalho: perceber o que é ser 

uma torcedora de futebol, comum e organizada, nas arquibancadas cariocas nos dias de hoje. 

Quais os preconceitos, estereótipos e dificuldades que as mulheres ainda enfrentam para 

frequentar o estádio e assumir sua paixão pelo futebol.  Buscamos pensar porque esse esporte, 

depois de quase um século de existência profissional ainda é considerado como pertencendo a 

um espaço masculino e reprodutor de masculinidades.  

Buscou-se percorrer esse caminho através do embasamento teórico dos estudos de 

gênero e da História Social. Através das ferramentas fornecidas pela História social, o 

historiador pode observar as relações de gênero usando documentos, entrevistas, audiovisuais 

e uma série de outras fontes. Além disso, a História social permite ao historiador trabalhar 

com as percepções, mentalidades, emoções e outras formas de relacionamento humano que se 

encontram além da política e da economia strito sensu. Segundo a historiadora Carla Pinsky,  

 

Uma História Social analítica e de gênero é capaz de não só demonstrar que 
o poder constrói gênero e que gênero é utilizado como metáfora para outras 

relações de poder, como também pode explicar em que termos e quais as 

causas e consequências dos processos, as condições históricas que tornam as 

desigualdades e as hierarquias mais ou menos acentuadas e como os limites 
mudam com as condições históricas.

324
 

 

 

O gênero, entendido como uma relação e, sobretudo, uma relação de poder, possibilita 

a análise da sociedade através de uma ótica que viabiliza a percepção das semelhanças e 

diferenças, não só entre os sexos distintos, mas também dentro de uma mesma categoria 

sexuada. Nesse ínterim, trabalhar com a questão das diferenças entre os atores sociais 

envolvidos nos mais variados processos é de importância fundamental para a construção de 

uma análise mais aprofundada dos sujeitos sociais em estudo. Para Scott,  

                                                             

323 Frase escrita em um cartaz pelas torcedoras do Remo, que acabou sendo utilizada por outras torcedoras 

posteriormente, ao aderirem a campanha #deixaelatorcer. Disponível em: 

<https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/noticia/2018/03/torcedoras-usam-a-hashtag-deixaelatorcer-para-pedir-

respeito-as-mulheres-nos-estadios-cjeujrqaz03uq01p4nqbejxi8.html> .Acesso em 16 de Janeiro de 2020. 
324  PINSKY, Carla Bassanezi. Estudos de gênero e História Social. Revista Estudos Feministas. Florianópolis, 

2009, p. 181. 
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La idea política de igualdad incluye y, desde luego, se basa en el 
reconocimiento de la existencia de la diferencia. Las demandas de igualdad 

se han basado hasta ahora em argumentos implícitos, y habitualmente no 

reconocidos, sobre la diferencia; si los individuos o los grupos fueran 
idénticos o los mismos, entonces no habría necesidad de luchar por la 

igualdad.
325

 

 

 

Dessa forma, perceber e analisar as diversidades de pertencimentos, pensamentos e 

opiniões existentes não só dentro das torcidas de modo geral, como dentro da categoria de 

mulheres torcedoras, como se buscou fazer nesse trabalho, é fundamental para que se entenda 

e pleiteie realmente a igualdade desejada, seja entre os sexos, seja diante das outras 

discriminações que muitas torcedoras enfrentam no que diz respeito à classe, raça ou 

orientação sexual. Lidar com os estudos de gênero é buscar entender e analisar essas 

diferenças dentro de determinado contexto social e espaço geográfico específico, no caso 

desse trabalho, as torcidas e as arquibancadas. Novamente de acordo com Pinsky, 

 

A vantagem da categoria de gênero é justamente permitir, e mais, exigir que 

o estudo e a análise sejam feitos sem definições preestabelecidas com 

relação aos significados ligados às diferenças sexuais. Essas definições 

devem ser buscadas em cada contexto. A questão central a ser respondida 
pelos pesquisadores parte do como: como, em situações concretas e 

específicas, as diferenças sexuais são invocadas e perpassam a construção 

das relações sociais? 
326

 
 

 

A partir dessa percepção, buscou-se entender de que maneira essas diferenças eram 

postas em prática nos ambientes dos estádios e das torcidas. De que maneira as relações de 

gênero e, logo, de poder, eram operadas nesses espaços e quais as formas de resistência e 

oposição às construções sociais arraigadas que levavam a discriminação e ao preconceito. 

Muitas torcedoras vivenciaram, como foi exposto, momentos de assédio, machismo e 

violência nas arquibancadas. Independente de serem torcedoras comuns ou organizadas e 

associadas, algumas questões ultrapassam as diferenciações existentes dentro da categoria 

mulher e fazem parte de uma luta única contra o preconceito e a discriminação de gênero nas 

arquibancadas. 

                                                             

325 “A ideia política de igualdade inclui e, desde já, se baseia no reconhecimento da diferença. As demandas de 

igualdade tem se baseado até agora em argumentos implícitos e habitualmente não reconhecidos sobre a 

diferença; se os indivíduos ou os grupos fossem idênticos em si mesmos, então não haveria a necessidade de 

lutar pela igualdade.” (Tradução Livre). SCOTT, Joan. Género e História. México: Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, 2008, p. 215.  
326 PINSKY, op.cit, p.164. 
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Nesse sentido, é interessante perceber o diálogo existente entre as propostas de 

mudança que as torcedoras comuns expuseram quando questionadas no capítulo dois, e a carta 

de intenções que as torcedoras presentes no Encontro de Mulheres de Arquibancada, 

apresentado no capítulo três, formularam. É claro que muitas questões levantadas no encontro 

não são vivenciadas pelas torcedoras comuns, por se tratar de questões referentes às torcidas 

às quais as mesmas fazem parte, como a „permissão‟ ou não para viajar, tocar instrumentos, 

etc. Mas algumas temáticas apareceram de forma recorrente, como a estrutura dos estádios, a 

valorização do futebol feminino, um maior preparo do policiamento, sobretudo no tratamento 

às torcedoras, e as políticas voltadas às mulheres, sejam pelo clube ou pelas autoridades, para 

que realmente sejam políticas de respeito e inclusão.  

Tal interseção deixa claro que ser mulher e torcedora, ainda que existam questões 

particulares e específicas que as organizadas têm que lidar dentro de sua própria torcida, deve 

ser uma luta única e unificada. O machismo presente nos estádios de futebol e nas 

arquibancadas, incentivado e alimentado pela ideia de que o ambiente do futebol e dos 

estádios é um ambiente masculino, assola a todas as torcedoras. O assédio que as mesmas têm 

que enfrentar, muitas vezes de forma mais direta, como uma passada de mão ou uma frase 

mais ofensiva, é um problema que afeta as mulheres de um modo geral na sociedade e que, no 

esporte fica ainda mais visível, se estendendo não só as torcedoras de todos os tipos, mas 

também as repórteres, treinadoras, árbitras, e a todas as mulheres que ocupem qualquer outra 

função. Muitas torcedoras identificam a necessidade de uma mudança social geral para que as 

arquibancadas possam mudar, entendendo as torcidas como um espaço da sociedade, outras 

acreditam que políticas de educação e algumas punições dentro do próprio estádio já podem 

ser um primeiro passo na luta contra a discriminação. Fato é que as torcedoras lutam em 

uníssono por uma pauta que todas que estão ali desejam fortemente: a liberdade de torcer pelo 

seu time e ser respeitada enquanto torcedora. 

A pesquisa sobre torcidas, e sobre os torcedores homens, especialmente os 

organizados, é um campo de estudo que já tem, grosso modo, balizas estruturadas. Mas o 

olhar para os considerados desviantes desse campo masculino ainda possui muitos caminhos e 

variadas possibilidades. Como já mencionado, toda escolha por determinado tema ou assunto, 

implica a exclusão de outros que, possivelmente, seriam igualmente frutíferos e interessantes. 

Optar por olhar pela vivência das torcedoras de quatro clubes do Rio de Janeiro excluiu, já no 

ponto de partida, uma série de vivências e experiências particulares de muitos outros times, 

dentro e fora do estado. Além disso, pensar na questão da torcedora de forma específica, me 
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impediu de olhar mais atentamente para outras minorias que também buscam seu espaço 

dentro do estádio. Fato é que, ao fazer uma escolha, há muito mais exclusão do que inclusão. 

Muito embora seja importante ressaltar que a escolha por determinado tema também 

possibilita um olhar centrado e organizado para ele, proporcionando análises mais profundas e 

interessantes. 

Ao longo da pesquisa, como mencionado, inúmeras temáticas foram despertando 

minha atenção e contribuindo para que meu horizonte de perspectivas fosse ampliado e 

questionado. Uma delas foi a questão da maternidade e do cerceamento sobre o corpo 

feminino. Como apontado ao longo do trabalho, desde pelo menos as políticas públicas 

estabelecidas durante o período do Estado Novo, o Estado procurava cercear o corpo feminino 

nas mais diversas frentes, com o intuito de preservá-lo para aquilo que era considerado para o 

Estado como o papel fundamental da mulher na sociedade: a maternidade. Como afirmam 

Solange Moura e Maria Araújo, 

 

Articulando-se aos interesses econômicos do Estado, um outro discurso 
proferido por médicos, moralistas, administradores e chefes de polícia 

reforçava a necessidade de a mulher ocupar-se com os filhos. Tal discurso 

baseava-se, principalmente, no argumento de que essa seria a forma 

“natural” de cuidados com a criança e, por isso, a mais adequada; uma vez 
que só a mulher era capaz de gestar e parir, seriam, pois, concernentes 

apenas à “natureza feminina” a educação e os cuidados com a prole.
327

 

 
 

É interessante perceber como, embora não existam mais leis que proíbam o acesso 

feminino ao esporte visando alguma espécie de preservação do corpo, e que, como 

argumentam Moura e Araújo, a partir sobretudo dos anos 1980, a pressão sobre a 

responsabilidade exclusivamente feminina sobre a maternidade tenha diminuído, 

principalmente nas classes mais abastadas, a questão da maternidade, ainda hoje, é um tema 

que gera polêmicas e controvérsias dentro e fora dos ambientes esportivos. O aborto, por 

exemplo, ainda não regulamentado em 2020, no Brasil e em diversos outros países como a 

Argentina, demonstra como ainda cabe ao Estado a regulamentação sobre o corpo feminino e 

sobre a decisão da maternidade, sem mencionar, é claro, que nos dois países citados, as 

religiões cristãs têm uma influência muito forte nas decisões políticas.  

Além disso, a maternidade é um assunto polêmico também entre as praticantes de 

esportes, principalmente do futebol, considerado ainda por muitos como um esporte de 

                                                             

327 MOURA, Solange Maria Sobottka Rolim de.; ARAUJO, Maria de Fátima. A maternidade na história e a 
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contato, muitas vezes violento e que, como qualquer outra modalidade esportiva, exige de 

seus praticantes profissionais enorme dedicação. A maioria das jogadoras de futebol feminino 

profissionais opta por não ter filhos ao longo da sua vida ativa com medo de que essa decisão 

prejudique sua carreira. Tanto que, entre as 23 jogadoras profissionais da Seleção Brasileira 

de Futebol Feminino, somente a lateral Tamires tem um filho, e em função da maternidade, 

precisou ficar afastada dos gramados por quatro anos, segundo reportagem do jornal El 

País.
328

 A falta de uma rede de apoio para que essas profissionais possam continuar exercendo 

a sua profissão, associada ao pensamento, ainda arraigado na memória coletiva de que a 

maternidade é uma função social da mulher, faz com que muitas atletas profissionais 

enfrentem enorme dificuldade em conciliar maternidade e trabalho. 

A temática da prática do futebol feminino também é um assunto que precisa ser mais 

bem estudado e que me despertou interesse particular. Os anos de proibição pelo qual passou 

o esporte deixaram legados tanto para aquelas que o praticam como para aquelas que torcem. 

Buscar entender quais os motivos que levaram ao decreto proibitivo, bem como as formas de 

resistência das jogadoras de futebol à época, é parte do trabalho que busco desenvolver em 

meu doutorado. 

Ainda sobre as possibilidades de pesquisas e trabalhos em temáticas afins, acho 

importante destacar a infinidade de caminhos que se abrem ao pensar nas torcidas 

organizadas. Como já mencionado nesta conclusão, muitos trabalhos versam sobre as 

mesmas, contudo, em sua grande maioria essas pesquisas trabalham sobre a formação dessas 

torcidas, ou ainda sobre a temática da violência que, como visto, é recorrentemente associada 

a esses agrupamentos. Entretanto, as torcidas organizadas e associadas, não só no Rio de 

Janeiro, como em todo Brasil possuem uma série de vertentes e projetos que são pouco 

conhecidos, seja pela falta de trabalhos sobre, seja pela pouca visibilidade na mídia. Como 

afirma a própria página da ANATORG, em sua apresentação: “Festas, ações sociais, 

consciência social, carnaval e outros tipos de ações positivas soam como um nada na casa de 

todo cidadão”.
329

 O estigma da violência que assola essas torcidas acaba inviabilizando uma 

maior apresentação das ações de cunho mais social.  

Somente a título de exemplo, no Rio de Janeiro, as torcidas organizadas promovem 

arrecadação de alimentos, doação de sangue, e uma série de outros projetos não noticiados 

                                                             

328 “Ser mãe ou jogar futebol. O dilema das mulheres que vivem da bola”. Disponível em: < 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/13/deportes/1560383306_048881.html>. Acesso em 14 de fevereiro de 
2020. 
329 ANATORG. Disponível em:< https://anatorg.com.br/x/quem-somos/>. Acesso em 14 de fevereiro de 2020. 
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pela mídia. Em abril de 2019, segundo informa página da Rede Social Facebook da 

comunidade Vila Cruzeiro, a torcida Raça Rubro-Negra do Flamengo, organizou uma ação 

social na comunidade, com distribuição de roupas e comidas aos mais necessitados.
330

  

Da mesma forma, a torcida Força Jovem do Vasco, promoveu, no final de 2019, uma ação 

com crianças do Instituto de Apoio a Criança Especial. 
331

 Interessante perceber que essas 

ações aparecem noticiadas somente nas páginas de redes sociais dos entes envolvidos, ou em 

páginas de notícias dos próprios times, sem alguma aparição na grande mídia, o que contribui 

para o silenciamento dessa vertente das torcidas organizadas, voltando toda atenção para o 

lado violento. 

Recentemente, em fevereiro de 2020, algumas torcidas organizadas do Flamengo 

decidiram se unir e convocar a todos para um protesto, com o intuito de pressionar a diretoria 

do clube sobre o pagamento das indenizações às famílias das vítimas do incêndio no Ninho do 

Urubu, antiga sede do time de base do Flamengo, que pegou fogo em 2019, matando dez 

jovens. 
332

O pagamento da indenização às famílias, até a data de escrita dessa dissertação, em 

fevereiro de 2020, um ano após a tragédia, ainda tramita em justiça, visto que o clube 

questiona o valor das indenizações.
333

 

A intenção com essa exposição não é exortar uma defesa das torcidas organizadas 

exaltando seus feitos sociais e humanitários, apenas destacar que, embora muitas pesquisas 

sejam feitas sobre esses agrupamentos, sobretudo no que diz respeito aos torcedores homens, 

ainda há lacunas a serem preenchidas e temas interessantíssimos a serem pesquisados. 

Esse trabalho, portanto, não possui a pretensão de esgotar um tema tão vasto como o 

universo das torcidas e das torcedoras de futebol. Pretendeu-se apenas ser uma contribuição 

válida e interessante nessa miríade de possibilidades abertas ao estudo e a pesquisa. Muitas 

outras virão, espero, de forma a completar, questionar e debater com esta aqui apresentada, 

visando tão somente o conhecimento sobre esse universo para que, conhecendo, nós, enquanto 

sociedade, possamos respeitar e contribuir. 

 

                                                             

330 Página da comunidade Vila Cruzeiro. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/VilaCruzeiroRJ/posts/2105461742882454/>. Acesso em 14 de fevereiro de 2020. 
331 Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/239142/forca-jovem-promoveu-acao-social-no-instituto-de-

apoio-a-crianca-especial>. Acesso em 14 de fevereiro de 2020. 
332 “Torcidas organizadas do Flamengo convocam para protesto: Não podemos nos calar”. Disponível em: 

<https://globoesporte.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/torcidas-organizadas-do-flamengo-organizam-

protesto-para-cobrar-respostas-da-diretoria.ghtml>. Acesso em 14 de fevereiro de 2020. 
333 Na data de escrita dessa dissertação, o protesto havia sido cancelado e não havia sido ainda remarcado, 

contudo, mais interessa aqui demonstrar a iniciativa levantada pelas torcidas. 
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ANEXO. 

 

Carta do 1 º Encontro Nacional de Mulheres de Arquibancada. 

 

 

São Paulo, 10 de Junho de 2017 

 

DOCUMENTO DE PROPOSIÇÕES DO 1° ENCONTRO NACIONAL DE 

MULHERES DE ARQUIBANCADA 

 

Resistência e Empoderamento foram as bandeiras levantadas durante o 1° Encontro 

Nacional de Mulheres de Arquibancada realizado no dia 10 de junho de 2017, das 9h às 

18h, no auditório do Museu do Futebol, localizado no estádio do Pacaembu na cidade de São 

Paulo. 

 

O evento reuniu aproximadamente 300 mulheres torcedoras comuns ou organizadas, com 

integrantes de mais de 40 torcidas e coletivos de futebol, de 13 estados brasileiros (PR, RS, 

SC, SP, RJ, BA, CE, ES, GO, MG, PA, DF e PE), que em comum apresentaram o desejo de 

democratizar a participação das mulheres nos espaços das arquibancadas, além de reivindicar 

a ampliação, aprimoramento e facilitação da presença de mulheres nos espaços do torcer. A 

representatividade observada na diversidade de regiões, clubes, torcidas e no número de 

participantes presentes evidenciam o empenho, necessidade e urgência dos temas abordados 

no encontro, iniciativa essa sem precedentes nacionais e internacionais.  

 

As proposições abaixo foram reunidas e elaboradas a partir das falas apresentadas pelas 

torcedoras presentes no evento. Tais sugestões colaboram para a construção de ambientes 

mais democráticos, equitativos e inclusivos no futebol. Serve também como um instrumento 

documental relevante no registro da participação das mulheres na história do futebol 

brasileiro, além de orientar o debate sobre os problemas e desigualdades no âmbito das 

organizações das torcidas, coletivos, espaços físicos do futebol, autoridades públicas, policiais 

civis e militares, jornalistas esportivos e representantes da secretaria de esporte do Estado. 
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Como é sabido, as torcidas organizadas de futebol ocupam um lugar marcante no imaginário 

social e na opinião pública, de maneira geral. Entende-se que os indicadores apresentados 

nesse documento podem contribuir para a discussão feita pelos meios de comunicação, bem 

como para a constituição de políticas públicas adequadas, levando em consideração a 

contribuição de mulheres que participam há anos e assiduamente de agrupamentos torcedores, 

assim como daquelas que frequentam individualmente os diferentes ambientes dedicados a 

esse esporte. 

 

PROPOSIÇÕES 

 

1. Realizar novos encontros entre torcedoras: nacionais (proposta de um segundo encontro 

nacional em 2018), regionais (entre torcedoras do mesmo estado/região) e locais (entre 

torcidas rivais mesma cidade). 

 

2. Defender a formação e capacitação dos policiais (homens e mulheres) que atuam nos 

estádios, em especial no trato com as mulheres torcedoras; obrigatoriedade da presença de 

policiamento feminino em todos os estádios. 

 

3. Propor e cobrar a criação de uma Delegacia da Mulher dentro dos estádios com o intuito de 

coibir o assédio sexual e moral nas arquibancadas. 

 

4. Aprimorar as estruturas físicas dos estádios mais antigos para atender as demandas de 

frequentadores mulheres, crianças, idosos, além de contemplar a acessibilidade para pessoas 

com deficiência e necessidades específicas (banheiros com vaso sanitário, fraldário, corrimão 

etc). 

 

5. Criar campanhas unificadas encampadas por diferentes torcidas em território nacional 

(comunicação de campanhas nas redes sociais com a mesma identidade visual e #). 

 

6. Cobrar a criação de uniformes de clubes oficiais feitos para mulheres (modelos e 

tamanhos). 
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7. Defender o direito à liberdade para escolher com que roupa e acessório usar nos espaços 

das arquibancadas. 

 

8. Reivindicar todos os espaços de atuação de torcedores/as: composição em baterias, 

participação em caravanas, atuação nos departamentos de bandeira/patrimônio e 

representação nos cargos diretivos das torcidas. 

 

9. Combater o machismo entre homens e mulheres. 

 

10. Reivindicar representação de mulheres na ANATORG (Associação Nacional das Torcidas 

Organizadas). 

 

11. Cobrar o investimento dos clubes na modalidade do futebol jogado por mulheres e o 

comparecimento das torcidas no apoio às mulheres dentro de campo. 

 

12. Reivindicar que os direitos do estatuto do torcedor sejam cumpridos por parte dos clubes. 

 

13. Estimular a presença de mulheres nos cargos diretivos de clubes de futebol. 

 

14. Documentar, a partir de fotos e textos, problemas pertinentes aos espaços físicos dos 

estádios. 

 

15. Reivindicar o auxílio financeiro e moral das torcidas organizadas para a representação de 

mais torcedoras para os futuros encontros. 

 

16. Defender e estimular a maior participação de homens associados às torcidas e coletivos 

nos futuros encontros a fim de ouvir as demandas e proposições das mulheres torcedoras. 

 

Fizeram parte da construção desse documento torcedoras representantes dos clubes, torcidas 

e coletivos abaixo: 

 

CLUBES: 

1. Associação Atlética Anapolina 
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2. Associação Atlética Internacional de Limeira 

3. Associação Atlética Ponte Preta 

4. Associação Chapecoense de Futebol 

5. Associação Portuguesa de Desportos 

6. Atlético Goianiense 

7. Avaí Futebol Clube 

8. Botafogo de Futebol e Regatas 

9. Club de Regatas Vasco da Gama 

10. Clube Atlético Juventus 

11. Clube Atlético Mineiro 

12. Clube Atlético Paranaense 

13. Clube de Regatas do Flamengo 

14. Clube do Remo 

15. Coritiba Foot Ball Club 

16. Cruzeiro Esporte Clube 

17. Esporte Clube Juventude 

18. Esporte Clube Vitória 

19. Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba 

20. Ferroviário Atlético Clube 

21. Fluminense Football Club 

22. Goiás Esporte Clube 

23. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 

24. Guarani Futebol Clube 

25. Rio Branco Atlético Clube 

26. Santa Cruz Futebol Clube 

27. Santos Futebol Clube 

28. São Paulo Futebol Clube 

29. Sociedade Esportiva Palmeiras 

30. Sport Club Corinthians Paulista 

31. Sport Club Internacional 

 

TORCIDAS ORGANIZADAS 
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Comando Alvinegro 

Estopim da Fiel 

Fiel Torcida Jovem Camisa 12 

Força Independente do Vasco 

Força Jovem Goiás 

Fúria Jovem do Botafogo 

Galoucura 

Grêmio Recreativo Gaviões da Fiel Torcida 

Grêmio Recreativo Cultural Social Bloco Torcida Clube Desportivo Pavilhão 9 

Grêmio Recreativo e Cultural Torcida Mancha Alviverde 

Grêmio Recreativo e Torcida Organizada Leões da Fabulosa 

Grêmio Recreativo Torcida Organizada Império Alviverde 

Grêmios Recreativo Torcida Organizada Inferno Coral 

Loucos Pelo Botafogo 

Máfia Azul 

Mancha Azul 

Os Fanáticos 

Raça Rubro Negra 

Torcida Dragões da Real 

Torcida Esquadrão 

Torcida Esquadrão Atleticano 

Torcida Fogoró 

Torcida Força Jovem do Santos 

Torcida Fúria Independente do Guarani 

Torcida Interror 

Torcida Jovem Chapecoense 

Torcida Jovem Ponte Preta 

Torcida Jovem Santos 

Torcida Organizada Mancha Verde Juventude 

Torcida Organizada Pavilhão 6 

Torcida Organizada Young Flu 

Torcida Sangue Jovem do Santos 

Torcida Tricolor Independente 
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Torcida Urubuzada 

 

COLETIVOS/MOVIMENTOS 

Coletivo Democracia Corintiana; Família Fiel Torcedor; Movimento Tribuna 77; Movimento 

Xatas; Futebol Mídia e Democracia; AGIR- Arquibancada Ampla Geral e Irrestrita; Coletivo 

INTERfeminista; Coletivo Brigada Mariguela; Movimento Resistência Azul Popular; 

Respeito F.C. 

 


