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Resumo:  

  

A historiografia da mulher brasileira foi marcada por um silêncio que possui 

consequências até os dias atuais. Nas legislações constitucionais e 

infraconstitucionais, sempre era deixada de lado, e nunca tinha a proteção aos seus 

direitos descrita de forma expressa. Foi obrigada a ser filha, esposa e depois mãe, 

sem nunca ter tido a chance de ser o que quiser, e antes de tudo, mulher. As mulheres 

que gostavam de futebol sempre foram marginalizadas e taxadas como marias 

chuteiras, quando não colocavam em dúvida sua sexualidade. Se tivessem uma 

feminilidade aparente, as definiam como acompanhante do marido nos estádios, e 

nunca como torcedora, palavra esta que deu origem e significado as palavras torcida 

e torcedor, mas nunca é lembrada em seu estatuto de defesa. A legislação evoluiu, 

mas sempre produzida por mãos masculinas, possui diversas lacunas que deixa a 

seguridade jurídica da mulher torcedora em xeque, e sem possibilidades de protestar 

judicialmente. Projetos visando sua proteção surgiram, no entanto, nem todos foram 

aprovados. Esta é uma história pioneira que conta acima de tudo, uma história viva e 

narrada através das experiências de mulheres reais, portanto, não espere letras 

vazias e referências a autores famosos do mundo jurídico. 

Palavras-chave: Estatuto de Defesa do Torcedor; Mutação da Legislação; 

Torcedoras; Mulheres; Estádios; Segurança Jurídica; Machismo Estrutural. 
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Resumen:  

  

La historiografía de la mujer brasileña estuvo marcada por un silencio que tiene 

consecuencias hasta hoy. En la legislación constitucional e infraconstitucional, 

siempre se descuidó, y la protección de sus derechos nunca se describió 

expresamente. Se vio obligada a ser hija, esposa y luego madre, sin tener la 

oportunidad de ser lo que quiere y, sobre todo, una mujer. Las mujeres a las que les 

gustaba el fútbol siempre fueron marginadas y etiquetadas como botines cuando no 

cuestionaron su sexualidad. Si tuvieran una aparente feminidad, los definirían como 

el compañero del esposo en los estadios, y nunca como un fanático, una palabra que 

dio origen y significado a las palabras hinchada y hincha, pero nunca se recuerda en 

su estado de defensa. La legislación ha evolucionado, pero siempre producida por 

manos masculinas, tiene varias lagunas que dejan a raya la seguridad jurídica de la 

mujer hincha, y sin la posibilidad de protestar en los tribunales. Han surgido proyectos 

para su protección, sin embargo, no todos han sido aprobados. Esta es una historia 

pionera que cuenta, sobre todo, una historia viva y narrada a través de las 

experiencias de mujeres reales, así que no esperes cartas vacías y referencias a 

autores famosos del mundo legal. 

 

Palabras claves: Estatuto de Defensa del Hincha; Cambio de legislación; Hinchas; 

Mujer; Estadios; Seguridad jurídica; Machismo estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Sumário 

 

1. Introdução ............................................................................................................... 9 

2. As raízes do Direito no Brasil e seu impacto no futebol ........................................ 12 

2.1- O Estatuto do Torcedor ................................................................................... 18 

2.2- Princípios norteadores do mundo desportivo .................................................. 23 

 2.3- Decreto-lei 3.199/41 e o tratamento no século XXI ......................................... 25 

3. A mulher na arquibancada .................................................................................... 30 

   3.1- Assédio é crime e a PL 984/19 ....................................................................... 34 

 3.2- Projeto de lei nº 549/19 ................................................................................... 38 

 3.3- A maternidade nos estádios ............................................................................ 40 

4. Mulheres enquanto torcedoras .............................................................................. 42 

 4.1- Enquetes ......................................................................................................... 42 

 4.2- Entrevistas ...................................................................................................... 51 

5. Conclusão ............................................................................................................. 56 

6. Referências Bibliográficas ..................................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1. Introdução 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo a pesquisa sobre a 

proteção jurídica da mulher que transita no meio esportivo, mais especificamente, no 

meio futebolístico. Apesar da evolução da sociedade, o ambiente de competições 

infelizmente não a acompanhou, verificando-se diversos casos de violência contra a 

mulher no âmbito desportivo em sua totalidade, nos juizados, campos e 

arquibancadas. Esta pesquisa se aprofundará no submundo das arquibancadas 

cariocas, que clamam por respeito, visibilidade e respaldo jurídico. Com isso, estas 

páginas passearão pela estrutura essencialmente machista do direito, expondo os 

princípios constitucionais que deveriam saltar a mente dos legisladores, como na 

elaboração do estatuto do torcedor (Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003), o que 

infelizmente não dispõe de proteção suficiente a mulher torcedora. Além disto, visa 

demonstrar os problemas encontrados nas lacunas que as leis brasileiras possuem, 

que culminam numa insegurança jurídica para torcedoras. 

Para que consigamos atingir o objetivo principal, será necessário que primeiro 

se entenda o que é o machismo estrutural e como seu contexto afeta diretamente a 

vida de mulheres e do direito brasileiro. Após a definição, serão explorados os 

dispositivos jurídicos que possuímos nos dias atuais, como os princípios 

constitucionais que imperam no direito desportivo, o Estatuto do torcedor, a análise 

do Decreto-Lei 3.199/41, as formas -muitas vezes veladas- de violência contra as 

torcedoras que não possuem previsão jurídica em seu Estatuto, projetos de lei que 

visam alterar a Lei nº 10.671/03 e o relato da experiência feminina com tal 

desproteção. 

O amor pelo futebol, mas precisamente, pelo Clube de Regatas do Flamengo, 

surgiu quando meu pai, meu ídolo e ex-torcedor organizado, passou a me levar com 

ele aos jogos. Meu primeiro jogo, me deixou a memória, pois tinha apenas dois anos 

de idade, no entanto, o que lembro como primeiro depois de entender o que era o 

esporte, foi um Flamengo X Atlético Mineiro, no maracanã antigo. Lembro-me de 

chegar lá e logo colocar minha bandana, com um gigantesco urubu em cima, as 

bochechas pintadas com corações vermelho e preto, e uma bolsa de cachorrinho 

típica da época. Ainda não entendia as regras, não entendia que quando crescesse, 

precisaria provar o tempo todo que sei o que é a regra do impedimento, e que não, 
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não estou ali por causa do meu namorado. O jogo em questão terminou empatado em 

um a um, mas para mim, o Flamengo ganhou, porque naquele dia eu vesti a mesma 

camisa que meu pai, subi a serra, e vi várias bandeiras vermelhas, faixas, pessoas 

apaixonadas cantando: Eu sempre te amarei, onde estiver estarei, oh meu mengo. 

 Quase dez anos depois, em 2017, novamente num Flamengo x Atlético Mineiro, 

novamente num empate de um a um, agora no novo maracanã, mais elitista, vi a 

estreia de Vinícius Junior ao lado do meu pai, no entanto, senti que de alguma forma 

eu precisava viver mais para aquilo, precisava me entregar mais, colaborar mais, com 

o time que eu dizia amar. Foi aí que comecei a acompanhar as torcidas organizadas 

do clube e a pesquisar suas histórias. Meu pai já tinha feito parte da Torcida Jovem 

do Flamengo, sempre via ele cruzando os punhos, meus primos da Urubuzada, mas 

sentia que eu precisava escrever a minha própria história, foi quando descobri que 

outra torcida do Flamengo, a Raça Rubro-negra, possuía um grupo de mulheres que 

se apoiavam e torciam juntas, viajavam, montavam mosaicos, participavam de ações 

sociais, e sobretudo, se protegiam. Desde esse dia eu comecei a conversar com meus 

pais para fazer parte, mas a resposta era sempre a mesma: não, é perigoso. 

 Da norte inferior eu olhava para superior, procurando a torcida que eu gostaria 

de fazer parte, e quando escutava sua voz ecoar pela arquibancada, me arrepiava 

toda e tinha certeza, que não sossegaria até fazer parte. Neste ano, alguns jogos 

foram em outro estádio do Rio de Janeiro, o Luso Brasileiro, mais belamente 

conhecido nesta fase como Ilha do Urubu, localizado na Ilha do Governador, bairro da 

cidade do Rio de Janeiro. Como estava morando em outra cidade por conta dos 

estudos, não conseguia frequentar muitos jogos, sendo o meu primeiro lá, apenas no 

Campeonato Brasileiro, Flamengo 2 x 1 Curitiba, sob o comando de Zé Ricardo, sem 

comentários. Do setor Oeste da Ilha, fitei quase que o jogo todo o setor norte, o das 

torcidas, e a vontade só aumentava. Passaram os jogos da Copa do Brasil, 

Libertadores, Sul-americana, e eu lá sempre com meu pai, nada de torcida. Até que 

em 28 de outubro de 2017, o Flamengo jogou contra o Vasco no Maracanã, e eu tinha 

apenas um ingresso comprado escondido, meu primeiro jogo, literalmente sozinha, da 

ida, permanência, a volta para casa. Essa partida não foi das melhores, mas foi a que 

eu entrei para o Feminino da Raça.  

 Passaram-se quase três anos, diversos jogos, algumas viagens 

acompanhando meu time, com as meninas, e, também sozinha de avião. Não me 
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arrependo nem por um instante dessa decisão, encorajo minhas amigas a fazerem o 

mesmo. Aos olhos alheios à essa magia, distribuir uma bola branca no meio da 

arquibancada pode ser fútil, até mesmo, nada, mas eu não conseguiria descrever em 

palavras o que eu senti ajudando a construir a festa que por muito tempo eu via de 

longe e idolatrava. A emoção de comemorar um gol na casa do adversário me fez 

mais feliz que experimentar o amor carnal. Nem ouso discorrer sobre ganhar uma 

Libertadores de virada no sábado, e no domingo o Campeonato Brasileiro antes 

mesmo de chegar em casa da comemoração do dia anterior. Eu sinto muito por quem 

só vê uma bola e 22 homens, eu vejo a minha vida, a minha felicidade e o meu 

estresse. Este muitas vezes causado pelas injustiças que também ocorrem na 

arquibancada, infelizmente não é só festa, e foi aí que nasceu a ideia desse trabalho. 

 No primeiro capítulo veremos como a mulher era tratada no Código Civil de 

1916 e 2002, e nas Constituições Brasileiras de 1824 à 1988, analisando os contextos 

e as mudanças. Em seguida apresentarei o Estatuto de Defesa do Torcedor, vendo 

seus principais artigos e suas lacunas, por conseguinte, os princípios que norteiam o 

Direito Desportivo. Por último o Decreto-lei 3199/41 e o quão absurdo ele soa em 

pleno 2020. O segundo capítulo, A mulher na arquibancada, aborda o silencia 

historiográfico sobre a mulher no futebol e a sua sexualização, através da 

demonstração de programas, concursos e jornais. O tópico dois discorre sobre a 

conceituação de assédio, sua criminalização, a diferenciação dele e de outros crimes 

e apresenta a PL 984/19, que no momento foi sancionada e virou lei. O capítulo traz 

a PL 549/19, que quer alterar o Estatuto de Defesa do Torcedor, e uma pesquisa feita 

pelo site do Senado reflete o quão machista ainda é nossa sociedade. Por fim, a 

maternidade e a vida de torcedora, projetos que foram recusados e o que seria 

necessário para viabilizar a ida aos estádios dessas mães. O último capítulo é sobre 

a vida da mulher enquanto torcedora atualmente, possuindo enquetes realizadas com 

homens e mulheres no aplicativo instagram, sobre a vivência no estádio, entrevista 

com torcedoras de diferentes times, para que se possam expressar suas paixões e 

dificuldades.  
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2. As raízes do Direito no Brasil e seu impacto no futebol 

 

Este capítulo já possuiu inúmeros começos e recomeços, mas nenhum fez 

tanto sentido quanto investigar as verdadeiras raízes do Direito e como isso implicaria 

num fato social como o futebol. Explicar as raízes do Direito brasileiro para conectá-

lo com a falta de proteção jurídica da torcedora, me levou as suas matérias mais 

essenciais, o Direito constitucional e o Direito civil, e a razão de todo esse estudo, a 

mulher. Para que se fizesse completo o raciocínio, se fez necessária uma premissa, 

e a pesquisa comparativa de como o gênero feminino era tratado juridicamente desde 

os primórdios jurídicos brasileiros até a atual ideia sobre o que é o machismo 

estrutural. O machismo pode ser definido como a prática de atitudes que refletem o 

preconceito de pensar a mulher como ser inferior ao homem e não pode ser 

confundido com a cristalização do gênero, que é o pensamento de que cada gênero 

deve ter determinadas atitudes e que o oposto não deve praticá-las. 

A evolução histórica da situação jurídica da mulher, permeia diversos 

momentos da sociedade, iniciando-se com as Ordenações Filipinas1 (leis portuguesas 

da época do Brasil-colônia, que vigeu mesmo após ter se tornado independente) e 

culminando na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Código 

Civil de 2002, nos  projetos de lei 984/2019 e 549/2019 (que tardiamente a esta 

escritura foram aprovados). Para que se compreenda o objetivo principal desse 

trabalho, fez-se necessário, como dito anteriormente, a exposição e comparação do 

tratamento dado a mulher brasileira pelo mundo jurídico, para que se atenha ao 

contexto e evolução social ao qual o ordenamento foi submetido, e a necessidade de 

não parar no tempo e continuar lutando por melhorias, pois apesar de evoluído, ainda 

possui muitas lacunas causando uma insegurança jurídica a mulher torcedora. Diante 

disto, começaremos pela análise das raízes cíveis: 

 

 
1 Referente ao artigo disponível em: 
https://www.mundovestibular.com.br/estudos/historia/evolucao-historica-da-mulher-na-
legislacao-
civil#:~:text=A%20mulher%20era%20vista%20como,do%20pai%20do%20marido%20morto.
, acesso em 02/04/2020. 
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a. Do tratamento e segurança jurídica da mulher e o Código Civil de 1916: 

 

À mulher por muito tempo foi tolhida a escolha de estudar e se profissionalizar, 

para posteriormente exercer a profissão escolhida e ter direito a uma riqueza 

individual, como sempre foi permitido, e incentivado, aos homens. A educação 

feminina girava em torno de trabalhos manuais, domésticos, cânticos e ensino 

religioso. Com o pesar da ignorância que lhe era imposta, não haveria como 

desenvolver um pensamento crítico que exigisse a igualdade de direitos políticos e 

civis à ambos os sexos. Com isso, tornava-se apenas esposa e genitora, sem 

capacidade jurídica alguma para pleitear o que lhe cabia. A este momento não existia 

o divórcio, os princípios eram conservadores e à mulher era concedida a capacidade 

civil relativa, conforme dispõe o artigo 6º do referido código. À ela não eram permitidos 

atos da vida civil sem a permissão do marido, como os configurados no artigo 242: 

 

Art. 242: A mulher não pode, sem autorização do marido: 
I - Praticar os atos que este não poderia sem consentimento da 
mulher  
II – Alienar, ou gravar de ônus real, os imóveis de seu domínio 
particular, qualquer que seja o regime dos bens.  
Ill - Alienar os seus direitos reais sobre imóveis de outrem.   
IV- Aceitar ou repudiar herança ou legado. 
V- Aceitar tutela, curatela ou outros múnus públicos. 
VI- Litigar em juízo civil ou comercial, a não ser nos casos indicados 
nos arts. 248 e 251. 
VII- Exercer profissão.     
VIII - Contrair obrigações que possam importar em alheação de bens 
do  
casal.  
IX- Aceitar Mandato. 
 

Em 1932, com o Código Eleitoral, notou-se significativo avanço nos direitos 

políticos femininos, o direito ao voto após completados 21 anos, mais tarde reduzido 

para os 18 anos, o que significava uma pequena, mas importante, liberdade na hora 

de escolher quem representaria os seus direitos e consequentemente faria as leis que 

as protegeria, em vez de subjugá-las. Após isso, em 1941, editou-se o decreto-lei, que 

será mais discutido a frente, a saber o de nº 3.199/41, que representava um 

retrocesso, proibindo a mulher de jogar futebol. No entanto, 2 (dois) anos após esse 

retrocesso, a Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1943, trazia melhorias nas 
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condições de trabalho, garantindo a proteção à maternidade, dando estabilidade em 

conjunto com a licença pós-parto. 

Outros campos avançavam e assim surgia o Estatuto da Mulher Casada (lei 

4.121/62), em 1962, alterando significativamente o Código Civil de 1916. A exemplo 

disso temos a mulher tornando-se civilmente capaz e o artigo 393, que passou a 

assegurar o pátrio poder as mulheres que contraíssem novas núpcias. Em 1977, 

institui-se a Lei do Divórcio (lei nº 6515/77), concedendo à mulher a faculdade de 

utilizar ou não o sobrenome do marido, matéria ao qual antes era indiscutível e 

obrigatória, o que culminava numa despersonalização imposta. 

 

b. Do tratamento e segurança jurídica da mulher e o Código Civil de 2002 

 

Após a promulgação da Constituição de 1988, que significava um grande 

avanço, principalmente no reconhecimento da marginalização de uma cor em 

detrimento da outra, de determinadas classes sociais, e do gênero, esperava-se um 

grande avanço no campo dos direitos femininos, e para que isso de fato ocorresse, 

era necessário o debate sobre a questão, incluindo mulheres e suas vivências nele. 

Segundo Marcelo Pizarro Noronha: 

 

A discussão sobre gênero implica o debate sobre as relações de poder 
estabelecidas entre homens e mulheres. De acordo com Zinani (2006, 
p.92), “é inviável pensar a questão de gênero sem considerar que a 
história das mulheres, até pouco tempo atrás, foi escrita por homens 
que detinham o destino delas nas mãos” (2016, p. 176). 

 

Conforme a lição e o tópico anterior, era praticamente impossível que ao gênero 

feminino fosse concedido igualdade e uma eficaz segurança jurídica, se o próprio 

código civil a recriminava. Entretanto, com o caminhar da sociedade, os dispositivos 

sofreram uma mudança significativa e de grande libertação da mulher. O código 

seguindo as diretrizes da Constituição de 1988, teve um novo olhar sobre a mulher na 

sociedade, munindo-a de igualdade e direitos civis. Como exemplo tem-se a não 

diferenciação quanto a capacidade civil e detenção do poder familiar juntamente com 

o genitor. Apesar do exposto, o pensamento de Aristóteles no tema a ser explorado 

neste trabalho, ainda se faz muito atual, ou seja, ainda persistem muitas 
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desigualdades entre iguais, com isso deve-se lutar e confrontar até a real obtenção 

da isonomia jurídica. 

 

c. Do tratamento e segurança jurídica da mulher nas Constituições Brasileiras 

 

A seguir, faremos as análises das Constituições a partir de 1824, pois estas 

dispõem sobre o princípio da igualdade. A Constituição de 1824, preleciona:  

 

Art 178, XII: A lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue e 
recompensará em proporção dos merecimentos de cada um. 

 

Já na Constituição de 1891, encontramos o seguinte dispositvo:  

 

Art 72, §2º: Todos são iguais perante a lei. A República não admite 
privilégios de nascimento, desconhece foros de nobreza e extingue as 
ordens honoríficas existentes e todas as suas prerrogativas e regalias, 
bem como os títulos nobiliárquicos e de conselho. 

 

A primeira diferença entre as constituições e a mais gritante, é o rompimento 

com o Brasil Império e o nascimento da República Federativa do Brasil. Enquanto a 

primeira, fala em meritocracia, a segunda não admite os privilégios de berço, que se 

viam muito na época imperial. No entanto, no que toca a mulher, as duas dispõe a 

mesma coisa, a igualdade perante a lei, que na prática se mostra desigual, sem fazer 

menção a igualdade entre os sexos. Quarenta e três anos depois, surge a Constituição 

de 1934, que se define pelo seguinte artigo:  

 

Art 113, §1º: Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, 
nem distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões 
próprias ou do país, classe social, riqueza, crenças religiosas ou ideias 
políticas. 

 

A segunda Constituição de Vargas, a de 1937, retrocede em seu texto:  

 

Art 141, §1º: Todos são iguais perante a lei. 
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Estas cartas magnas têm em comum o período da Era Vargas. Em 1934, 

exercendo um governo constitucional, vê-se um conteúdo que mostrava a evolução 

do Estado, citando a igualdade entre os sexos em seu texto máximo. Entretanto, após 

não poder se reeleger e dar um golpe de Estado, Vargas dá início ao seu período 

ditatorial, o Estado Novo, ao qual podemos notar a chegada pelo regresso do texto 

constitucional, onde expressa a mesma ideia da carta magna imperial e a da 1º 

constituição da República, a igualdade generalizada, deixando de lado a libertação da 

mulher, mais uma vez. Nove anos após o período ditatorial, a Constituição de 1946, 

mantêm-se intocada:  

 

Art 141, §1º: Todos são iguais perante a lei. 

 

Apesar de ser uma carta magna promulgada após a queda de um ditador e 

representando a redemocratização do Estado brasileiro, seu texto não se atenta ao 

pilar básico de uma democracia, a igualdade entre gêneros. Diante de um novo 

período rígido, esperava-se que a Constituição de 1967, continua-se inalterada, no 

entanto:  

 

Art 153: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, 
trabalho, credo religioso e convicções políticas. Será punido pela lei o 
preconceito de raça. 

 

Seguindo sua antecessora, a Emenda Constitucional nº1, de 1969, seguiu 

mascarando a realidade social da época:  

 

Art 153, §1º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, 
raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas. Será punido pela 
lei o preconceito de raça. 

 

Nascida após o golpe militar de 1964 e com o país mais uma vez enfrentando 

uma ditadura, o texto de 1967, diferentemente dos anteriores, foi outorgado e não 

promulgado, foi marcado pela curta duração, e chama a atenção a tentativa de se 
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mostrar um Estado Democrático de Direito que zela pelos direitos civis e políticos dos 

cidadãos, quando percebe-se que nesta volta-se a ver expressamente a igualdade 

entre homem e mulher. Seguindo o mesmo protocolo e contexto de sua anterior, a 

Emenda Constitucional de 1969, visando estabilizar uma falsa estrutura democrática, 

consolida a igualdade entre os gêneros em seu texto. A atual Constituição, 

promulgada em1988, leciona de uma forma atenta ao ser humano e seus direitos:  

 

Art 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição. 

 

A Constituição Cidadã, como é denominada, representa a volta da democracia, 

da consolidação dos direitos políticos e civis, da liberdade individual e do texto 

promulgado. Nela pode-se ver a igualdade entre homens e mulheres expressa e 

valorizada, não somente neste inciso, como em vários momentos dos seus capítulos: 

 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 
cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-
lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel 
urbano ou rural.           

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao 
homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela 
reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, 
inegociáveis pelo prazo de dez anos. 

Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso serão 
conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente 
do estado civil, nos termos e condições previstos em lei. 

Art. 201, V. pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao 
cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no 
§2º.   

Art. 226, §5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal 
são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 
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Art 7º, XVIII. licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, 
com a duração de cento e vinte dias. 

 

Diante disto, podemos passar para a análise dos demais dispositivos 

diretamente ligados a proteção das torcedoras e os questionamentos outrora feitos, 

que mediante aos projetos de lei que serão posteriormente abordados, nos trarão a 

resposta se há seguridade jurídica para as mulher no ambiente esportivo ou se 

medidas urgentes ainda precisam ser tomadas para que se sanem as lacunas. 

2.1- O Estatuto do Torcedor 

A primeira lei a aludir o torcedor como consumidor, foi a chamada Lei Zico (Lei 

8.672/93), sendo revogada em 1998, pela famosa Lei Pelé ou Lei do Passe Livre (Lei 

9.615/98). Nesta, constava expressamente a ideia de que o torcedor deveria ser 

equiparado ao consumidor, como consta em seu Art 42, §3º: 

 

§ 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. 

 

No entanto, apenas essa equiparação para proteger os “consumidores de 

estádio” não resolvia os problemas surgidos pelo abuso e confusões que se 

manifestaram na época. Diante disto, o Poder Executivo, a saber: o ex-presidente Luis 

Inácio Lula da Silva, conjuntamente com a Portaria nº 54 do ex-ministro Caio Luiz de 

Carvalho, formaram um grupo de trabalho especial, visando a elaboração de um 

estatuto que atendesse diretamente ao torcedor. 

Este grupo de trabalho foi formado por ex-jogadores, advogados, economistas, 

médicos, técnicos de futebol, representantes do detentor dos direitos de transmissão 

por televisão e do comitê olímpico brasileiro. Seu relator foi o ex-deputado federal 

Gilmar Machado. Assim, em 15 de maio de 2003, o então Presidente Lula, sancionou 

o projeto de lei 7.262/02, transformando-o em Lei nº 10.671/03, o Estatuto de defesa 

do Torcedor. Essa Lei foi editada visando a proteção do torcedor dentro do estádio, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm
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aos arredores e até mesmo aqueles que por algum motivo, mesmo obedecendo todos 

os critérios para adentrar no evento, não o conseguiram, ou foram bem sucedidos 

nesta tentativa, porém com uma experiência não satisfatória, como ocorreu o caso 

dos torcedores do Bahia no ano de 2019, que não conseguiam assistir à partida pelo 

campeonato brasileiro no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, pois na área visitante, 

o clube mandante cobriu com uma tela, resultando em uma ação no PROCON 

(Autarquia de Proteção e Defesa do consumidor) para reaver o dinheiro pago. 

O referido diploma, surgiu como uma proteção jurídica e ao mesmo tempo 

extensão do direito do consumidor. No entanto, um erro gritante e crucial, foi essa 

equiparação completa, uma vez que a Lei nº 8.078/90 estabelece que a relação de 

consumo se configura com uma pessoa física ou jurídica adquirindo produto ou 

serviço como destinatário final, e o torcedor não pode ser definido apenas como 

alguém que adquiriu o produto ou serviço para ir torcer, uma vez que após comprado 

o ingresso ele ainda fica a mercê de diversos acontecimentos antes, durante e após 

a partida. 

Para início de análise, o próprio nome do Estatuto já soa como problemático, 

uma vez que toma como título, um substantivo masculino, para proteção de ambos os 

sexos, num ambiente extremamente machista e de luta feminina. Para alguns, essa 

problematização pode ser extremamente desnecessária, mas num cotidiano em que 

a torcedora tem seus direitos violados e seu sentimento colocado de lado, até mesmo 

por dicionários, conceituando-as apenas como substantivo feminino de torcedor, às 

vezes nem por isso, a materialização do termo no título da Lei e em seus artigos, seria 

de extrema necessidade e representatividade.  

Temos como exemplo a denominação dos termos em quatro dicionários online: 

o Infopédia, torcedora2 - adjetivo feminino singular de torcedor, nome feminino 

singular de torcedor, torcedor3 – adjetivo, que torce; o Priberam, torcedora4 - fem. sing. 

de torcedor, torcedor5 – adjetivo, que torce; o Dicio, significado de Torcedor6 - adjetivo, 

 
2 Disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/torcedora, acesso 
em 05/04/2020. 
3 Disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/torcedor, acesso em: 
05/04/2020. 
4 Disponível em: https://dicionario.priberam.org/torcedora, acesso em: 05/04/2020. 
5 Disponível em: https://dicionario.priberam.org/torcedor, acesso em: 05/04/2020.  
6 Disponível em: https://www.dicio.com.br/torcedor/, acesso em: 05/04/2020. 

https://dicionario.priberam.org/torcedor
https://dicionario.priberam.org/torcedora
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que torce, significado de Torcedora7 – feminino, parasito do pinheiro e de outras 

árvores, cujas larvas atacam os rebentos, tornando-os tortuosos. Tendo apenas um 

deles reconhecido a história de fato da palavra, o Dicionário Informal, torcedor8 - a 

palavra torcedor vem do fato das mulheres torcerem lenços durante as partidas de 

futebol na década de 30. As mulheres torciam lenços ao invés de roerem as unhas 

quando ficavam nervosas no decorrer das partidas, torcedora - mulher que torce. 

A palavra torcida, tem origem emblemática nas partidas dos anos trinta, onde 

mulheres que gostavam de futebol, para não roerem suas unhas, levavam lenços e o 

torciam, quando uma jogada era demasiadamente boa ou estressante. Assim, estas 

mulheres ficaram conhecidas como torcedoras e o termo se popularizou, sendo 

chamadas as pessoas que frequentavam as arenas de torcedores e torcedoras. 

Mesmo diante do motivo pelo qual a palavra se popularizou, numa sociedade 

patriarcal, era óbvio o que aconteceria. O que entristece a história, é que mesmo após 

tantos anos, a modificação da mentalidade não atingiu o meio desportivo, tendo o 

Estatuto principal que às protege, citado trinta e oito vezes a palavra torcedor em seus 

quarenta e cinco artigos, e nenhuma menção às torcedoras, as verdadeiras donas do 

termo. O seu segundo artigo leciona o seguinte: 

 

Art. 2º: Torcedor 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.  

Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se a 
apreciação, o apoio ou o acompanhamento de que trata o 
caput deste artigo. 

 

Esta primeira frase que generaliza o torcedor como toda pessoa, remete à 

análise das constituições da época imperial e ditatorial, onde dizia-se que a mulher 

estaria protegida por essa generalização, mas, no entanto, o que ocorria na prática 

 
7 Disponível em: https://www.dicio.com.br/torcedora/, acesso em: 05/04/2020. 

 
8 Disponível em: https://www.dicionarioinformal.com.br/torcedor/, acesso em: 05/04/2020. 
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era a não menção expressa ao gênero no texto que devia protegê-la e a violência fora 

das linhas. A lei que não deixa expresso o que ela quer proteger, colocando todos os 

seres humanos na mesma caixa, ignorando as desigualdades que o ferem, e o que 

abomina, deixa lacunas para que na sociedade a dominação masculina se imponha, 

e essa é uma infeliz consequência que ocorre em cada partida de futebol nas 

arquibancadas brasileiras. Nas leituras dos manuais de direito desportivo, sempre 

pode-se encontrar a mesma ideia sobre o Estatuto do Torcedor, a de que visa garantir 

a segurança eficaz do consumidor de espetáculos esportivos. Através dessa 

convicção, a Lei nº 12.299/10 incluiu no Estatuto o artigo 13-A: 

 

Art. 13-A. São condições de acesso e permanência do torcedor 

no recinto esportivo, sem prejuízo de outras condições 

previstas em lei:  

I - estar na posse de ingresso válido;  

 II - não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou 
suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de 
violência;  

III - consentir com a revista pessoal de prevenção e segurança;  

IV - não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou 
outros sinais com mensagens ofensivas, inclusive de caráter 
racista ou xenófobo;  

V - não entoar cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos;  

 VI - não arremessar objetos, de qualquer natureza, no interior 
do recinto esportivo;  

VII - não portar ou utilizar fogos de artifício ou quaisquer outros 
engenhos pirotécnicos ou produtores de efeitos análogos;   

VIII - não incitar e não praticar atos de violência no estádio, 
qualquer que seja a sua natureza; e  

 IX - não invadir e não incitar a invasão, de qualquer forma, da 
área restrita aos competidores.  

Parágrafo único. O não cumprimento das condições 
estabelecidas neste artigo implicará a impossibilidade de 
ingresso do torcedor ao recinto esportivo, ou, se for o caso, o 
seu afastamento imediato do recinto, sem prejuízo de outras 
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sanções administrativas, civis ou penais eventualmente 
cabíveis.  

 

Os incisos IV e V, saltam a visão quando novamente colocam os preconceitos 

contra o gênero feminino, no mesmo lugar de qualquer outro que possa ocorrer, porém 

deixa expressamente previsto dois outros tipos. Mesmo diante de tantos casos de 

violência e assédio, o legislador não se preocupa em condenar publicamente a 

misoginia. O parágrafo único traz a utopia de que os agressores serão afastados do 

local imediatamente e que serão proibidos de ingressar no local. Mas quantas 

mulheres sofrem assédio ou são obrigadas a escutar cânticos misóginos e são 

punidas com a presença do agressor no mesmo ambiente enquanto o próprio sai 

impune, pois a lei traz uma ideia e não possui mecanismos para se fazer cumprida? 

Em uma partida pelo campeonato brasileiro de 2019 entre Vasco x São Paulo, o STJD 

(Superior Tribunal de Justiça Desportiva) se pronunciou a fim de punir os clubes por 

cantos homofóbicos de sua torcida, entretanto, nunca houve posicionamento 

semelhante a atitudes misóginas. Avançando até o artigo 41-b e seu parágrafo 2º 

temos: 

 

Art. 41-B. Promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou 

invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos: 

 Pena - reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa. 

§ 2o Na sentença penal condenatória, o juiz deverá converter 
a pena de reclusão em pena impeditiva de comparecimento às 
proximidades do estádio, bem como a qualquer local em que 
se realize evento esportivo, pelo prazo de 3 (três) meses a 3 
(três) anos, de acordo com a gravidade da conduta, na 
hipótese de o agente ser primário, ter bons antecedentes e não 
ter sido punido anteriormente pela prática de condutas 
previstas neste artigo. 

 

Este artigo prevê expressamente a punição penal da pessoa que promover o 

tumulto, praticar ou incitar a violência, o que nos leva a questionar se violências tão 

frequentes contra torcedoras não deveriam vir expressas num Estatuto que visa sua 

proteção, mas que em todo o momento a coloca em ideias gerais e ignora a 

desigualdade que existe nas arenas. Leva a reflexão também de qual seria o motivo 
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pelo qual o dispositivo que veio para garantir uma segurança mais eficaz para os 

torcedores, não proíbe em sua redação a realização da revista das mulheres serem 

feitas por agentes do sexo masculino, tanto nas entradas das visitantes como das 

mandantes, não aceitando exceções. 

Para fechar o pensamento sobre as mudanças essenciais que devem ser feitas 

no Estatuto de Defesa do Torcedor, para que ocorra a igualdade de tratamento entre 

os sexos, atentando-se as violências que o grupo feminino sofre apenas por ser de 

gênero diferente, voltamos a equiparação do torcedor a consumidor que a Lei quis 

garantir. Ser torcedora não é apenas consumir o ingresso da partida, mas também os 

produtos de seus clubes. Uma vez que este diploma visa proteger os torcedores, não 

deveria ele prever em suas normas uma igualdade também fora das quatro linhas? A 

vida das torcedoras não se esgota nas cadeiras numeradas e arquibancadas das 

arenas, continua após essa delimitação e sempre com muito apoio. Como torcedoras 

e consumidoras, não deveriam ter o mesmo direito que os torcedores de adquirirem 

os produtos do clube, como as camisas oficiais, ao mesmo tempo, e serem 

representadas em suas propagandas pelas atletas do clube sem serem sexualizadas? 

Uma sugestão (que está mais para necessidade) seria a inclusão de artigos 

visando a proteção da imagem da torcedora, punindo os clubes que as 

representassem como objeto sexual para o torcedor, e também punindo os clubes que 

não as respeitam como consumidoras tanto quanto os homens, já que os dois são 

tidos como consumidores, no lançamento de seus produtos oficiais, como ocorre ano 

após ano com Adidas e Flamengo, que sempre enviam as camisas oficiais masculinas 

e infantis no dia do lançamento e as femininas dias ou até semanas após, como se as 

torcedoras não consumissem o produto tanto quanto os torcedores, ou até mesmo 

como se fossem menos importantes e pudessem esperar, enquanto o torcedor precisa 

ser atendido preferencialmente. 

2.2- Princípios norteadores do mundo desportivo 

O mundo jurídico desportivo apresenta seus fundamentos de forma explícita 

em seus diplomas. No caso em estudo, o Estatuto de Defesa do Torcedor, os 

princípios vêm expressos nos seguintes artigos: 
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Art. 5º: São asseguradas ao torcedor a publicidade e transparência na 
organização das competições administradas pelas entidades de 
administração do desporto, bem como pelas ligas de que trata o art. 
20 da Lei n o 9.615, de 24 de março de 1998. 

Art. 34. É direito do torcedor que os órgãos da Justiça Desportiva, no 
exercício de suas funções, observem os princípios da impessoalidade, 
da moralidade, da celeridade, da publicidade e da independência. 

 Art. 35. As decisões proferidas pelos órgãos da Justiça Desportiva 
devem ser, em qualquer hipótese, motivadas e ter a mesma 
publicidade que as decisões dos tribunais federais. 

 § 1o Não correm em segredo de justiça os processos em curso 
perante a Justiça Desportiva. 

§ 2o As decisões de que trata o caput serão disponibilizadas no sítio 
de que trata o § 1o do art. 5º.  

Art. 36. São nulas as decisões proferidas que não observarem o 
disposto nos arts. 34 e 35. 

 

O primeiro princípio, o da Celeridade, é uma garantia constitucional, prevista 

no art 5º, LXXVIII, CRFB, e, também expresso no art 34 do EDT. Seu principal objetivo 

é evitar a morosidade processual e tornar ágil a justiça desportiva, uma vez que as 

competições costumam ocorrer num curto espaço de tempo. Ele inspira alguns artigos 

contidos no CBJD: 

Art 128, § 1º: O pedido de vista não impedirá que o processo seja 
julgado na mesma sessão, após o tempo concedido pelo Presidente 
para a vista.  

Art 138, I: oferecer razões no prazo de três dias, contados da 
proclamação do resultado do julgamento. 

Art. 133. Proclamado o resultado do julgamento, a decisão produzirá 
efeitos imediatamente, independentemente de publicação ou da 
presença das partes ou de seus procuradores, desde que 
regularmente intimados para a sessão de julgamento, salvo na 
hipótese de decisão condenatória, cujos efeitos produzir-se-ão a partir 
do dia seguinte à proclamação. 

 

O segundo, o princípio da Impessoalidade, está expresso no art.37 da 

Constituição Brasileira, também vem previsto no art. 34 do EDT. Conhecido também 

como princípio da finalidade administrativa, objetiva tomar decisões imparciais, a fim 
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de que alcance o bem coletivo e não sirva a interesses escusos e pessoais. O terceiro, 

princípio da Independência, encontra-se na Constituição: 

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais 
e não-formais, como direito de cada um, observados: 

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e 
associações, quanto a sua organização e funcionamento;  

§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às 
competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça 
desportiva, regulada em lei. 

 

Visto o que dispõem a Constituição, o princípio da independência prevê que 

primeiro sejam buscadas as soluções na Justiça desportiva e que só seja procurada 

a via judicial, caso o problema não tenha sido solucionado. O princípio da moralidade, 

está diretamente ligado a ética da justiça desportiva. Para que as decisões sejam 

válidas e justas, é necessário que a justiça sempre se atente a lei e ao que é honesto 

e desonesto, não esquecendo que seja cumprida sua finalidade, o bem coletivo. 

Também está previsto na Constituição. O último, princípio da Publicidade, diz que ao 

torcedor não deve ser omitido qualquer tipo de informação sobre competições, 

regulamentos e processos desportivos. Para que isso ocorra, o princípio vem 

expresso nos artigos 5º,34 e 35 do EDT. Estes são os pilares do mundo desportivo e 

do estatuto que visa a defesa do torcedor. No entanto, note que apesar de todos eles 

serem garantias constitucionais, não vemos o que deveria ser o principal ao redigir 

este código, o da igualdade. 

2.3- Decreto-lei 3.199/41 e o tratamento no século XXI 

Na década de quarenta, imperava a Constituição do Estado Novo, como visto 

anteriormente, uma carta que não presava pela igualdade e equidade, colocando a 

mulher como um ser geral, não protegendo-a dos preconceitos que só a atingem. Visto 

isso, em 14 de abril de 1941, ganha vida o Decreto-lei 3.199/41, estabelecendo as 

bases de organização do desporto em todo o território nacional. Assim leciona seu 

artigo 54: 

Art. 54. Às mulheres não se permitirá a prática de desportos 
incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este 
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efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias 
instruções às entidades desportivas do país. 

 

Como visto no tópico sobre as raízes do direito brasileiro, as leis civis e 

constitucionais da época seguiam o contexto histórico-social vivido até então: a mulher 

como procriadora. Pode-se perceber esta ideia pela forma em que era retratada 

juridicamente, onde não podia escolher se divorciar, não podia votar, estudava apenas 

assuntos religiosos ou que a ajudassem a ser uma boa dona de casa. O poder familiar 

só era dado ao homem. Em suma, nesta época a mulher era vista apenas como capaz 

de ser mãe, esposa e do lar. Praticar esportes que precisariam de força, em vez de 

sentimentalismo, não era coisa para o sexo frágil, a mulher deveria respeitar seu 

padrão biológico e se cuidar para que pudesse ter mais filhos. 

 

Fotografia 1: Diário de Notícias e Estado de S. Paulo sobre a presença feminina no 

futebol 

 

Fonte: Acervo Museu do Futebol (Foto: Roberta Nina/dibradoras) 

 

Fotografia 2: Revista Placar e Folha de S. Paulo sobre a presença feminina no futebol. 
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Fonte: Acervo Museu do Futebol (Foto: Roberta Nina/dibradoras) 

O futebol feminino era visto como algo incomum, uma aberração, um 

espetáculo horrendo a parte, com isso diversas encenações a respeito da mulher 

jogando futebol começaram a ser feitas por atrizes, vedetes e até circenses, onde ela 

era representada de uma maneira sexual, para o prazer de quem estava assistindo, o 

torcedor. Esse ponto é muito importante, pois até os dias de hoje a mulher torcedora, 

não somente a jogadora, é vista como um objeto sexual para o homem. Contudo, para 

que não pudessem ser privadas do que realmente amavam fazer, as mulheres que de 

fato gostavam do esporte e não participavam dessas encenações, começaram a jogar 

em campos mais escondidos, como as várzeas. A ideia geral sobre esportes no artigo 

54 abria brechas como essa, de jogos informais escondidos. Para que isso não 

ocorresse e o direito fosse de fato cerceado, em 07 de agosto de 1965, já em outro 

governo ditatorial, desta vez dos militares, a deliberação nº7 pelo conselho nacional 

de Desportos, conferia a definição dos esportes a que se referia o artigo 54: 

 

O 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 desportos na forma, 
modalidades e condições estabelecidas pelas entidades 
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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, 
hanterofilismo 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 

Sala das Sessões 2 de agosto de 1965- General Eloy Massey 
Oliveira de Menezes, Presidente 

 

Com isso, a mulher estava impedida de jogar futebol, cabendo a ela, apenas 

torcer de forma contida quando seu marido fosse aos jogos. Que não se confunda o 

torcer permitido pelos maridos, com o real sentido de torcer, de ser torcedora. À 

mulher foi subtraído desde o nascimento, o direito de gostar de futebol, com a 

evolução da sociedade o significado de torcedora mudou de significado, sabendo-se 

que torcer durante a vigência deste decreto, seria o de acompanhar o esposo. Este 

diploma, extremamente misógino, foi revogado apenas em 1979, o que leva ao 

pensamento de o artigo 54 ter produzido efeito, em tempos em que a constituição já 

condenava a distinção por sexo. Seria ele então inconstitucional, mas pelo machismo 

enraizado na sociedade da época ter vigorado assim mesmo? 

Infelizmente, inconstitucional ou não, nada poderá ser feito sobre ele e a 

mancha que deixou marcada na história do país do futebol. Contudo, em 1983, com o 

período de redemocratização do Brasil, o futebol feminino foi reconhecido pela 

primeira vez na história do país, como uma atividade esportiva, e não um espetáculo 

circense. Em 1988, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) convocou pela 

primeira vez uma seleção de futebol feminino brasileiro para a Copa das mulheres da 

Espanha. 2019 trouxe a Copa do Mundo de Futebol Feminino da França, e a decisão 

da CBF de exigir que os clubes que participam da série A do Campeonato Brasileiro, 
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tivessem times femininos no profissional e na base, para que pudessem participar de 

competições como a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-americana. 

Neste subcapítulo tivemos a evolução de uma proibição ao ponto de um direito 

garantido da mulher no futebol, o que representa uma grande vitória para o público 

feminino que ama esse esporte que une nações e nos faz acessar mil sentimentos, 

no entanto, não podemos esquecer da questão feminina nas arquibancadas, a qual 

veremos nos próximos capítulos, que necessita ser vista e regulamentada, como foi 

feito com o espaço feminino dentro das quatro linhas. 
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3. A mulher na arquibancada  

No trabalho intitulado A mulher no espaço do futebol: um estudo a partir de 

memórias das mulheres, Márcia Cristina Furtado Ecoten e Berenice Corsetti, alertam 

sobre a história do mundo e o questionam sobre a causa de a mulher ter sido 

silenciada em diversos momentos, uma vez que sempre esteve presente e mesmo 

que de forma ilegal ou censurável pela sociedade da época, ter participado da sua 

construção: 

A história das mulheres é caracterizada por um grande silêncio 
historiográfico. Isso é bastante contraditório, já que muitos autores 
afirmaram, em distintos momentos, que “tudo é história”. Se temos a 
consciência de que “tudo é história”, porque as mulheres ficaram 
excluídas da história por um longo período de tempo? Michelle Perrot 
(2007) afirma que há duas grandes explicações para esse ocultamento 
das mulheres frente à história. A primeira delas seria a pouca 
visibilidade feminina no espaço público, que foi o grande objeto de 
interesse, durante muito tempo. A segunda explicação seria o silêncio 
das fontes, pois, as mulheres deixavam poucos vestígios escritos ou 
materiais, pois tinham um acesso à escrita muito tardio, e suas 
produções domésticas eram prontamente consumidas ou dispersas. 
Outro ponto importante para a ausência da mulher ao longo da história 
é que esta, durante muito tempo, foi vista e escrita sob a ótica 
masculina. Esta ótica privilegiava sempre a visão do homem, tratando 
a mulher apenas de forma generalizada. Perrot (2005) reafirma isso: 
“É claro que falam das mulheres, mas generalizando. “As mulheres 
são...”, “A mulher é...”. A prolixidade do discurso sobre as mulheres 
contrasta com a ausência de informações precisas e circunstanciadas” 
(2010, p. 17). 

 

A exemplo da segunda explicação para o silêncio historiográfico, temos o 

Estatuto do Torcedor, escrito por homens e para homens, desde seu título, 

generalizando os sexos, como se ambos enfrentassem as mesmas dificuldades e 

tivessem as mesmas oportunidades. Generalizando a todo o momento a torcedora, 

num grupo de torcedores que não sofrem a mesma marginalização e preconceito. O 

vazio da fala da torcedora é consequência do machismo estrutural enfrentado até 

hoje. Por muito tempo não se falava em torcedora na história do futebol, não se viam 

mulheres nas arquibancadas de concreto. À elas, era proibido o se desesperar por um 

time, se descabelar, somente cabia a pose sem expressão de paixão por clube, afinal 

isso era reservado ao gênero masculino. 
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Após a segunda guerra mundial, pode-se perceber a ascensão feminina nos 

campos de trabalho, estudo, e até mesmo esportivos. Foi necessária uma tragédia, 

para que se provasse que não existe sexo frágil, e que ninguém nasceu já 

determinado a gostar de um tipo de diversão ou trabalho, o mundo seria unissex e a 

luta seria árdua. A dicotomia de gêneros, e o espaço masculino e feminino no âmbito 

desportivo, sempre foram cercados por preconceitos, achismos e certezas 

infundadas. As esposas e mães serviam de acompanhantes nos jogos de futebol dos 

anos vinte e trinta, hoje servem de fantasia, nunca sendo observado o seu direito de 

gostar de um esporte, que é um fato social que atravessa gerações e une sociedades 

sem se importar com cor, credo ou classe. 

O futebol no Brasil nasceu como um esporte de entretenimento da Elite, que 

com o passar dos anos, foi integrar a presidência e diretoria dos clubes, em detrimento 

da qualidade dos jogadores de baixa renda que foram ocupando os gramados. No 

entanto, uma certeza que atravessou essa modificação de funções, foi a paixão das 

torcedoras por seus clubes. As lindas mulheres que torciam seus lenços aristocráticos, 

mais uma vez foram embebidas de preconceito, tornando-se como muitos dizem no 

popular “as mulheres machos”. Estas são as que se dedicam ao ato de torcer, que 

quando não utilizadas para o imaginário sexual masculino, são questionadas sobre 

sua feminilidade, gostos e até sexualidade. A respeito da imagem feminina como 

objeto de prazer, destaca-se este fragmento retirado da revista Placar, intitulado A 

bela e as feras do futebol feminino, de 1983 e exposto no texto de Caroline Soares de 

Almeida, intitulado Belas e feras, nós e as masculinizadas9: 

Ela balançou os quadris num movimento obrigatoriamente sensual 
para deslocar as duas adversárias à sua frente e fuzilou contra o gol 
do Internacional de Santa Maria. Depois, com a mesma graça, deu um 
soco vitorioso no ar. “Mata o velho, mata”, gritou “seu” Ambrósio, 60 
anos, folclórico torcedor colorado (2016, p.107). 

 

Este balançar de quadris que o jornalista descreve como algo obrigatoriamente 

sensual, é chamado de drible quando é um homem a realizá-lo. No entanto, quando 

não são eles a realizarem os movimentos futebolísticos, torna-se algo sexual. Faz-se 

 
9 Texto presente no livro Mulheres na área: Gênero, diversidade e inserções no futebol, 
organizado por Cláudia Samuel Kessler.  
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mister essa oscilação entre a figura de jogadora e torcedora, pois como descrito 

anteriormente, o nascimento da segunda figura foi mais tardio ainda que o da primeira, 

sendo em primeiro plano a torcedora uma mera dama de companhia, que foi se 

inserindo neste mundo esportivo através das próprias jogadoras. 37 anos após essa 

reportagem, ainda são sexualizadas e descriminadas em tudo que fazem neste 

universo dominado pela vontade masculina. Corroborando essa afirmação, temos o 

quadro gata da hora, do jornal meia-hora, e a competição de musa do brasileirão, que 

reafirmam essa tenebrosa imagem e ferem a igualdade e equidade entre gêneros 

neste âmbito. O Jornal meia-hora, o impresso mais lido no Rio de Janeiro, traz em seu 

quadro denominado Gata da hora, mulheres que torcem por algum clube de futebol 

do país, em trajes de banho, ou até mesmo seminuas, com as seguintes descrições: 

 

16 de abril de 2020: A GATA DA HORA: Eliz Silveira é a 'maravilinda' 
desta quarta-feira10 

A musa é torcedora fanática do Grêmio 

Eliz Silveira habita os sonhos mais picantes de sua legião de quase 
19 mil seguidores no Instagram. Instigante e sexy, a gaúcha tem no 
Grêmio e na fotografia duas de suas grandes paixões.  

 

11 de abril de 2020: A GATA DA HORA: Marcy Jade é a beldade deste 
sábado11 

A loiraça é torcedora do Goiás 

Marcy Jade bem que poderia ser uma sereia de tanto que hipnotiza e 
encanta a rapaziada. Toda boa, a musa, que torce pelo Goiás, deixou 
muita gente sem fôlego com suas mais recentes fotos no Instagram. 

 

10 de abril de 2020: A GATA DA HORA: Nathália Lucas, a musa de 
tirar o fôlego desta sexta-feira12 

A beldade é torcedora apaixonada do Vasco 

Nathália Lucas torce pelo Vascão e tem um poder especial: fazer 
botafoguenses, tricolores e rubro-negros concordarem que ela é 

 
10 Disponível em: http://upx1.meiahora.com/gata-da-hora/2020/04/5900173-a-gata-da-hora--
eliz-silveira-e-a--maravilinda--desta-quarta-feira.html#foto=1, acesso em: 17/04/2020.  
11 Disponível em: http://upx1.meiahora.com/gata-da-hora/2020/04/5897971-a-gata-da-hora--
marcy-jade-e-a-beldade-deste-sabado.html#foto=1, acesso em:17/04/2020. 
12 Disponível em: https://www.meiahora.com.br/gata-da-hora/2020/04/5897435-a-gata-da-
hora--nathalia-lucas--a-musa-de-tirar-o-folego-desta-sexta-feira.html#foto=1, acesso em: 
17/04/2020. 
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maravilhosa. Disso ninguém discorda. Dona de belas curvas e de um 
sorriso hipnotizante (...). 

 

Diante da exposição destas magníficas reportagens, conseguimos entender 

que após 37 anos, a mulher que acompanha o futebol continua sendo mostrada como 

um objeto, mesmo num documento que deveria imprimir informações, e até mesmo 

combater estereótipos machistas. Em todas as descrições seus corpos são exaltados 

e sexualizados, em nenhuma é aparente a exaltação da paixão pelo clube ou do modo 

de torcer. E como pesquisa e constatação, não há em nenhum jornal um quadro 

chamado Gato da hora. Já o concurso Musa do Brasileirão, televisionado de 2008 até 

2013 pela rede globo, no programa “Caldeirão do Huck”, segundo o site Wikipédia: 

 

É um evento realizado pelo Globo Esporte desde 2006, onde cada um 
dos vinte clubes da Série A do Campeonato Brasileiro elege uma 
musa (os critérios variam de cada time), que depois disputarão o título 
de Representante da Beleza Feminina nos Estádios Brasileiros do ano 
corrente. A partir de 2008 no entanto, o Caldeirão do Huck entrou em 
parceria com o Globo Esporte e passou a transmitir o concurso 
na televisão. 

 

O site do programa, em uma postagem de 5 de novembro de 2011, conceitua 

o concurso da seguinte forma: 

 

Avalie as candidatas a Musa do Brasileirão e compartilhe com amigos 

Os critérios são do futebol: quem está com bola cheia, ganha cartão 
vermelho, tem cara de Maria Chuteira ou merece prorrogação? 
 

Loira sarada, morena popozuda ou estilo modelo. No Musa do Brasileirão, 
tem mulher para todos os gostos e todos os times, é claro. E o site 
do Caldeirão quer saber o que você achou de cada uma das 20 
candidatas. Mas, aqui, a brincadeira vai muito além das tradicionais notas. 
Sendo assim, a avaliação é de acordo com os critérios do futebol. 

Qual gata está com a bola cheia? Quem merece um cartão vermelho? 
Será que tem alguma que você levaria para a prorrogação? Não se 
esqueça da maria chuteira também! Nessa avaliação, o que conta é o bom 
humor! Depois de avaliar, compartilhe o que você achou com os seus 
amigos nas redes sociais! 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Evento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Globo_Esporte
https://pt.wikipedia.org/wiki/2006
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Brasileiro_de_Futebol
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caldeir%C3%A3o_do_Huck
https://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
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Apesar de extinto no programa de televisão, deixou como herança o nascimento 

de outro concurso de mesmo nome, realizado pela empresa Espaço Luxxus Eirelli 

(Agência Luxxus), que cobra como taxa de inscrição preço que varia entre R$ 

79,90 a R$ 497,90. Seu regulamento possui os seguintes requisitos para inscrição: 

ser do sexo feminino; possuir 18 anos no mínimo13. Ressalta ainda em seu item 

10, o seguinte: “A organizadora reserva-se o direito de excluir do concurso uma 

candidata caso as fotos enviadas não sejam condizentes com o seu atual e/ou real 

aspecto físico.” Fica evidente que apesar do passar dos anos e diante da conjuntura de 

luta atual, onde se veem organizações femininas sérias, que dão a vida acompanhando 

seu time, seja no futebol, basquete ou qualquer outra modalidade esportiva, a imagem de 

torcedora não tem proteção alguma contra esses estereótipos, fazendo com que muitas 

vezes os próprios clubes se utilizem do estereótipo e inferiorizem e resumam suas 

torcedoras a um mero pedaço de carne, em vez de exaltar sua caminhada na torcida. Em 

todos os concursos, reportagens e programas, a mulher está em trajes que não utilizaria 

num estádio, numa caravana ou numa reunião de conselho da instituição pela qual torce. 

No entanto, em função do mercado que lucra com estas exposições, e a enorme lacuna, 

que futebolisticamente poderíamos denominar como uma avenida no Estatuto de 

proteção, dia após dia, essa horrível imagem é reafirmada, deixando as que se ofendem, 

e não concordam com estas práticas, expostas a banalização jurídica de seus direitos e 

imagem. 

 

3.1- Assédio é crime e a PL 984/19 

 

Assédio é um comportamento indesejado, baseado na discriminação de 

gênero, e praticado de forma insistente pelo sujeito ativo, mesmo quando o passivo 

recusa e repele sua prática. O artigo 216-A do código penal, incluído pela lei 

nº10.224/2001, aduz: 

 
Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de 
superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de 
emprego, cargo ou função. (Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 
2001) 

 
13 Disponível em: https://www.musadobrasileirao.com/regulamento/, acesso em 17/04/2020. 
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Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 
10.224, de 15 de 2001) 
Parágrafo único. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 
2001) 
§ 2o A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 
(dezoito) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

 

O crime de assédio sexual, anteriormente incluído no delito de constrangimento 

ilegal, surgiu como novidade no diploma, ao não exigir o emprego de grave ameaça 

ou violência, e ter a causa de aumento de pena, incluída pelo parágrafo segundo. É 

de suma importância que não se confundam os crimes de assédio sexual, 

constrangimento ilegal e estupro. Para isso a letra da lei clara e simples os diferencia: 

 
Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, 
ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a 
capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer 
o que ela não manda: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
Aumento de pena 
§ 1º - As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, 
para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há 
emprego de armas. 
§ 2º - Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à 
violência. 
§ 3º - Não se compreendem na disposição deste artigo: 
I - a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do 
paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente 
perigo de vida; 
II - a coação exercida para impedir suicídio. 
 
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, 
a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se 
pratique outro ato libidinoso: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 
2009) 
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. (Redação dada pela Lei 
nº 12.015, de 2009) 
§ 1 o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a 
vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos: 
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009) 
§ 2 o Se da conduta resulta morte: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 
2009) 
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009) 
 

 

Apesar de crimes parecidos e de cunho sexual, os núcleos dos tipos o 

diferenciam, e em seus parágrafos se diferem as causas de aumento da pena. O 
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assédio sexual prescinde dos seguintes elementos: constranger alguém, com o dolo 

de obter vantagem ou favorecimento de cunho sexual e o agente ativo deve possuir 

uma condição superior. O artigo 146, constrangimento ilegal, exige que exista um 

constrangimento mediante violência ou grave ameaça, depois de se ter quebrado a 

resistência do sujeito passivo, para que se faça o que a lei não permite. Não há 

previsão de aumento de pena quando o sujeito passivo é relativamente incapaz. Por 

último, o artigo 213, tipifica o crime de estupro, quando há um constrangimento através 

de violência ou grave ameaça, a fim de se consumar a conjunção carnal ou a prática 

de ato libidinoso com o sujeito passivo. Há a previsão de uma pena maior para quando 

cometido com sujeito relativamente incapaz. 

Para o advogado e professor, Vicente de Paula Rodrigues Maggio, a conduta 

que resulta no assédio sexual foi desnecessariamente classificada como crime, visto 

que poderiam denunciar o autor da ação por constrangimento ilegal ou estupro, e na 

prática penal, diante do princípio da subsidiariedade, é pouco utilizado, e quando o é, 

resulta em raríssimas condenações. Utilizando-me da ousadia de discordar de mais 

um homem do Direito, lecionando sobre casos em que a maioria atingida é feminina, 

este trabalho defende a ideia de que o assédio sexual deveria sim ser criminalizando, 

e até mesmo o foi tardiamente, e deveria também possuir melhores mecanismos de 

punição no âmbito - em que sua presença se faz recorrente e não possui expresso 

em seu diploma, a revolta e punição contra tal atitude e autores - jurídico desportivo. 

Neste sentido, aduz a deputada estadual pelo Psol-RJ, Dani monteiro, na justificativa 

de seu projeto de lei nº 984/1914: 

 

O presente Projeto de Lei tem como objetivo incidir dentro dos estádios 
no combate ao assédio e violência contra a mulher por meio da 
promoção da conscientização, através da educação em direitos, do 
acolhimento às vítimas e da informação acerca dos canais de 
denúncia e espaços de suporte jurídico e psicológico. O assédio, a 
violência sexual contra as mulheres, é um problema que vem atingindo 
números alarmantes, conforme dados do Dossiê Mulher 2019 as 
mulheres continuam sendo as maiores vítimas dos crimes de estupro 
(85,6%), tentativa de estupro (90,9%), ameaça (66,8%), lesão corporal 
dolosa (65,3%), assédio sexual (90,9%), constrangimento ilegal 
(53,0%) e importunação ofensiva ao pudor (92,6%). 
 

 
14 Disponível em: 
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/d8a349ce
d81a3e2c8325844e00604a65?OpenDocument. Acesso em: 05/04/2020. 
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Observa-se ainda que as mulheres jovens são muito prevalentes em 
todos os crimes de natureza sexual. Mulheres com até 29 anos 
compõem 83,7% das vítimas de estupro, 63,6% das vítimas de 
tentativa de estupro e 67,7% do somatório das vítimas de assédio 
sexual, ato obsceno e importunação ofensiva ao pudor. 
 
Podemos verificar que o maior público feminino nos estádios é de 
mulheres jovens, a reportagem do jornal época de 02/12/2013 
(https://epoca.globo.com/vida/copa-do-mundo-
2014/noticia/2013/12/nao-basta-torcer-belas-querem-ir-ao-
estadiob.html), mostra uma pesquisa em que quase 80% do público 
feminino nos estádios tem entre 18 e 39 anos. Deste modo, possibilitar 
que os Estádio de Futebol sejam mais do que espaços de diversão e 
lazer, mas também de conscientização e suporte ao enfrentamento ao 
assédio e violência contra a mulher. 

 

O projeto de lei nº 984/19, trouxe a proposta de uma campanha permanente 

contra o assédio e a violência sexual nos estádios do Estado do Rio de Janeiro. Esta 

possui os seguintes princípios: 

 

Art. 2º. A campanha permanente contra o assédio e a violência 
sexual nos estádios terá como princípios: 
 
I. o enfrentamento a todas as formas de discriminação e violência 
contra a mulher; 
 
II. a responsabilidade da sociedade civil no enfrentamento ao assédio 
e à violência sexual; 
 
III. o empoderamento das mulheres, através de informações e 
acesso aos seus direitos; 
 
IV. a garantia dos direitos humanos das mulheres no âmbito das 
relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão; 
 
V. o dever do Estado de assegurar às mulheres as condições para o 
exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, 
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária; 
 
VI. a formação permanente quanto às questões de gênero e de raça 
ou etnia; 
 
VII. a promoção de programas educacionais que disseminem valores 
éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a 
perspectiva de gênero e de raça ou etnia. 
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Com isto, as torcedoras começariam a se conscientizar sobre o que de fato é o 

assédio sexual e a violência contra mulher nos estádios, teriam conhecimento sobre 

os canais de denúncia, poderiam utilizar-se das câmeras da arena para conseguir 

prova que confirme sua fala, uma vez que ainda é questionada e desvalorizada 

quando contraposta a de um homem, seria incentivada a não se calar e a ajudar outras 

torcedoras a denunciarem os transgressores, além de trabalhar na contramão da ideia 

do professor Vicente, contribuindo para um maior número de condenações dessas 

atitudes que traumatizam e afastam muitas mulheres do seu lugar de lazer, enquanto 

o sexo oposto disfruta do lazer e da impunidade presumida. Ressalte-se que aos 4 de 

março de 2020, o projeto de lei transformou-se na Lei 8.743/20, concretizando mais 

um passo a caminho de uma maior segurança jurídica para as mulheres de 

arquibancada. 

 

3.2- Projeto de Lei nº 549/19 

 

De encontro as críticas feitas anteriormente ao silêncio ensurdecedor do 

Estatuto do Torcedor, sobre ações infelizes direcionadas às mulheres, tem-se o 

projeto de lei nº 549/1915, de Leila Barros, senadora, ex-atleta, e torcedora, que com 

sua vivência no âmbito desportivo contempla a luta por melhorias e mudanças, 

visando a alteração da lei nº 10.671/03. Leila adverte em sua justificativa: 

 

São espaços cuja frequência é, notoriamente, dominada pelo público 
masculino. Nesse contexto, aguçado pelo histórico machista e 
paternalista da sociedade brasileira, é que as práticas violentas e 
assediadoras são concretizadas com ares de habitualidade. Portanto, 
é imprescindível que trabalhemos no sentido de erradicação desses 
deploráveis comportamentos. A proposta vai ao encontro desse 
anseio ao criar proteções específicas para as torcedoras contra o 
assédio e outras formas de violência e adaptar o rol de condições de 
acesso e permanência nos recintos esportivos. 
 

 

O projeto pretende alcançar uma maior proteção jurídica, alterando os artigos 

13, §1º, e 13-A, IV e V, do referido diploma. Com isto, o Estatuto passaria a defender 

 
15 Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=7912033&ts=1594028479873&disposition=inline. Acesso em: 
05/09/2019. 
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expressamente a punição da ação ou omissão baseada em gênero, que resulte em 

dano moral ou material, lesões físicas e psicológicas, e o risco de morte. Também 

condenaria, cânticos, cartazes, bandeiras ou símbolos misóginos. Diante desta 

evolução necessária, e proposta neste trabalho, o Direito caminha para efetivação dos 

mecanismos de proteção e punição, no Estatuto do torcedor, e vai em defesa das 

torcedoras. No entanto, infelizmente ainda é notório na sociedade um certo 

estranhamento a proteções que são obviamente necessárias, o que reforça a 

necessidade de projetos como estes serem aprovados, pois na vida real, a palavra 

que não é masculina, sempre é posta em dúvida e inferiorizada. 

A exemplo do que foi dito, o resultado da consulta pública16 feita pelo site do 

Senado, corrobora o que foi dito sobre os preconceitos arraigados na sociedade atual. 

A pesquisa sobre a necessidade e aceitação do projeto de lei em questão, resultou 

em 26 pessoas votando a favor de uma maior proteção, e 69 votando contra as 

alterações, o que consiste em aproximadamente 72% de rejeição. Ainda pesquisando 

a opinião popular, vale ressaltar dois comentários feitos no site Gazeta Esportiva, 

sobre a campanha da Federação Paulista de Futebol, intitulada #ElasnoEstádio, que 

visa a atrair mais público feminino para as arenas, a fim de que aproveitem o esporte 

que gostam, e se sintam mais seguras: 

 

Não sabia que era limitada a entrada de mulheres nos estádios.. 
Próximo passo: Cotas... 
 
Hoje em dia, com o advento das Smart TVs de alta qualidade e telas 
grandes, e transmissões via satélite,é mais confortável a mulher ficar 
em casa, ou no clube, ou mesmo em um barzinho junto com seu 
amado,assistindo aos jogos do seu time preferido, do que ir ao estádio 
escutar palavrões, xingamentos, ficar torrando ao sol ou tomando 
chuva, escutando gracinhas. Se ela estiver mal posicionada nas 
arquibancadas então, ai é que vc não assiste o jogo direito e só vai 
assistir aos melhores lances após o jogo, pelo Youtube hehehe 

 

 

A consulta pública e os comentários feitos no site da revista eletrônica têm em 

comum um fato que ocorre em todos os jogos: o machismo. Este fere não só o direito 

de comparecer aos eventos, como o de não ser violada, e infiltra as leis do país, 

 
16 Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=135114. 
Acesso em: 05/04/2020. 
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fazendo com que os infratores saiam sempre impunes, portanto, é de extrema 

necessidade que projetos como este surjam e sejam aprovados e sancionados, para 

uma maior efetividade jurídica. 

 

3.3– A maternidade nos estádios 

 

A historiografia da maternidade brasileira atribui desde sempre, a 

responsabilidade integral sobre os cuidados dos filhos a figura maternal, deixando 

isento de qualquer obrigação o lado paterno. Durante muito tempo a função feminina 

na sociedade e na religião, era a de ser mãe e esposa, enquanto o homem seria o 

provedor da casa, chefe de família e livre para viver seus desejos. Apesar de superada 

esta ideia, pelo menos na legislação brasileira, a realidade contraria e remete aos 

tempos passados, quando até mesmo em seu lazer, a sociedade impõe a 

responsabilidade pela vida gerada por ambos os sexos, a só um deles. A título de  

ilustração do que foi dito, temos a vida da mãe torcedora, que é obrigada a arcar 

sozinha com os cuidados de seus filhos, até mesmo em um evento desportivo, visto 

que não se encontram fraldários com frequência nos sanitários masculinos das 

arenas. 

O Estado do Rio de Janeiro, não possui qualquer documento regulamentando 

e discutindo o assunto, resultando na ausência deste equipamento, que termina por 

condenar mais uma vez a mulher a uma atividade pré-estabelecida para seu gênero. 

O Estado de Minas Gerais, em tentativa de proteger o princípio da igualdade entre os 

gêneros, através do projeto de lei nº 454/1717, de autoria do vereador professor 

Wendel, ensaiou alcançar o objetivo de uma maior equidade e contemplar a família 

contemporânea, com a instalação de fraldários em banheiros masculinos em espaços 

de grande circulação, como os de estádios, mas obteve veto total, mais uma vez 

ficando paralisada a busca por igual tratamento. Em nova tentativa de solucionar esta 

demanda problemática, o projeto de lei nº 2.399 de 2019, de autoria do deputado 

Emerson Miguel Petriv, mais conhecido como Boca Aberta, visa a obrigatoriedade da 

instalação de fraldários em shoppings centers e estabelecimentos similares em âmbito 

nacional, como os estádios frequentados pelos torcedores, sobre pena de multa de 

 
17 Disponível em: https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-
proposicoes/projeto-de-lei/454/2017. Acesso em: 05/04/2020. 

https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/projeto-de-lei/454/2017
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/projeto-de-lei/454/2017
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R$10.000,00. Sua justificativa sintetiza o problema enfrentado pelas torcedoras, e que 

deve ser urgentemente solucionado, preenchendo mais uma vez as lacunas deixadas 

pelo estatuto do torcedor. A saber: 

 
“Diante da necessidade de se adequar à realidade contemporânea da 
sociedade brasileira, em que se busca cada vez mais o exercício da 
igualdade entre os sexos, surgiu a ideia sobre a instalação de 
fraldários no interior de banheiros públicos masculinos. Indiscutível, 
para os que defendem a obrigatoriedade dessa medida, que, 
efetivamente, há a carência dos pais que participam ativamente do 
cuidado dos filhos. A questão envolvida é sobre a paternidade ativa e 
sobre a importância da urgência de uma divisão igualitária em relação 
aos cuidados com as crianças, de uma forma geral (...) 
 
(...) A ideia central da referida obrigatoriedade é que ela possa, 
efetivamente, contribuir não só para minimizar a desigualdade ainda 
tantas vezes abismal entre a carga mental de um homem e da mulher 
em uma relação de parentalidade, quanto para suavizar a hiper 
responsabilização que recai sobre o exercício da maternidade. 

 
 

Até o presente momento, o projeto em questão se encontra apensado ao projeto de 

lei nº 2186/19, que dispõe sobre a colocação de fraldários em edifícios públicos ou 

privados de uso coletivo. 
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4. Mulheres enquanto torcedoras 

 

Quando surgiu a vontade de escrever sobre este tema, a falta de material 

jurídico escancarou a necessidade que existia desta discussão, expondo que não era 

somente algo individual momentâneo, e sim uma questão deixada de lado, que nas 

vias fáticas já apresentava consequências negativas diante do silêncio. Para originar 

este escrito, o primeiro pensamento foi de que era de extrema importância trabalhar 

com material vivo, ir de encontro aos relatos, e experiências reais de mulheres que 

vivem essa situação, para que acima de tudo, este trabalho fosse um reflexo da 

realidade, e que nas melhores hipóteses, também a transformasse. Diante disto, 

foram realizadas enquetes em uma rede social, para que fosse alcançado um maior 

número de pessoas, em dias diferentes, e com ambos os sexos, totalizando vinte 

pessoas (votos). O que ocasionou um estranhamento por parte do público masculino 

com algumas questões sempre vividas por mulheres, muitos assumiram nunca ter 

pensado sobre.  

 

Superado isso, foram feitas entrevistas, com as mesmas perguntas para 

mulheres que tem o hábito de frequentar estádios em todo o país. No total foram 

entrevistadas doze mulheres, torcedoras dos times: Flamengo, Vasco, Guarani, 

Santos, São Paulo, Internacional, Fortaleza, Botafogo e Corinthians. As respostas 

serão demonstradas em gráficos, para que se possa enxergar melhor a desproporção 

do que acontece às torcedoras e aos torcedores. 

 

4.1- Enquetes 

 

a. Enquete realizada no dia 5 de setembro de 2019 

 

Esta pesquisa foi realizada somente com torcedoras. A primeira pergunta foi 

questionando quantas meninas já teriam sofrido assédio, pela porcentagem 

poderíamos concluir que não é algo tão frequente quanto problematizamos, no 

entanto, através das outras perguntas e entrevistas, nota-se que muitas não sabem 

definir o que seria assédio, que apenas o identificam em práticas extremamente 

explícitas. 
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Figura 1: Enquete 1 

 

Na segunda pergunta, podemos ver que apesar da lacuna existente sobre o 

assunto no EDT, a maioria das arenas, possuem uma noção sobre o assunto, no 

entanto, é necessário que a porcentagem negativa chegue aos 100%. 

 

 

   Figura 2: Enquete 1 

A terceira, referia-se ao Decreto 3199/41, que tratava sobre os desportos no 

território nacional, e possuía o artigo que proibia mulheres de jogar futebol, só por 

serem mulheres. Infelizmente um assunto pouco debatido entre as frequentadoras. 

54%
46%

VOCÊ JÁ SOFREU ASSÉDIO?

Sim Não

12%

88%

Já foi revistada por homens?

Sim Não
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Figura 3: Enquete 1 

De maneira lamentável, as respostas ao quarto questionamento não 

surpreenderam, visto que, a cada lançamento oficial de blusa para o campeonato 

vigente, encontram-se propagandas com torcedoras trajando roupas íntimas e o 

produto a ser vendido. Contudo, 91% é uma porcentagem altíssima. 

 

 

Figura 4: Enquete 1 

 

O quinto questionamento revela que a insegurança jurídica para questões 

misóginas, é algo que incomoda de fato as torcedoras, e que seu silêncio não poderá 

mais ser tolerado. Cabe dizer, que o STJD revogou depois a decisão exposta no 

gráfico. 

68%

32%

Tem conhecimento sobre a existência do decreto que proibia 
mulheres de jogar futebol?

Sim Não

91%

9%

Sente que alguns clubes sexualizam a imagem das torcedoras?

Sim Não
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Figura 5: Enquete 1 

O projeto em questão é o abordado no item 3.2 deste trabalho, felizmente 

diante das 58% que possuem conhecimento sobre o projeto, já se nota um maior 

engajamento na causa. 

 

 

 Figura 6: Enquete 1 

 

b. Enquete realizada no dia 7 de abril de 2020 

 

Pesquisa realizada somente com torcedoras. Mais da metade das frequentadoras 

responderam negativamente, o que ocasiona na impunidade dos agentes e expõe a 

falta de informação que existe para a mulher conseguir se defender. A saber, no Rio 

de Janeiro ainda não existe uma central de atendimento própria aos delitos dentro das 

arenas, o correto seria ligar para o 190 ou ir até o Juizado Especial do Torcedor. 

87%

13%

O STJD decidiu punir os clubes por ações homofóbicas. Acha 
necessária uma decisão dessa em relação a misoginia?

Sim Não

58%

42%

Tem conhecimento sobre o projeto de lei que visa a alteração 
do EDT, para uma maior proteção das mulheres?

Sim Não
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Figura 7: Enquete 2 

Em eventos esportivos a provocação entre as torcidas é algo comum, e dentro 

dos limites, saudável. O que ocorre é que quando a pessoa provocada é do gênero 

feminino, os xingamentos, não limitam-se ao ato de torcer, eles extrapolam chegando 

em palavras obscenas direcionadas ao corpo feminino ou a atitudes que a torcedora 

tem fora do estádio, nas quais o homem jamais seria julgado da mesma forma. 

 

 

Figura 8: Enquete 2 

Jogos de guerra são aqueles considerados mais perigosos, onde há risco de o 

ônibus da caravana ser interceptado por integrantes da torcida adversária, e ocorrer 

brigas violentas. Um exemplo disso seria Flamengo x São Paulo, onde há rixa de duas 

torcidas. Por isso, muitas são barradas de ir junto com o ônibus da torcida, e acabam 

utilizando métodos alternativos para irem ao jogo. Essa porcentagem de 77% 

contrasta muito com uma posterior. 

 

25%

75%

Você sabe o número que deve ligar em caso de assédio dentro 
do estádio?

Sim Não

80%

20%

Você já ouviu algum canto misógino durante o jogo?

Sim Não
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Figura 9: Enquete 2 

Estes 93% servem de comprovação da problemática abordada no item 3.3 

deste trabalho, e leva-nos a questionar o motivo de o poder legislativo brasileiro, não 

tomar atitude em relação a esta lacuna e ainda reprovar medidas que surgem para 

solucioná-la. 

 

 

Figura 10: Enquete 2 

É assustador o resultado desta pergunta, pois na anterior, pode-se ver o quão 

escassa é a existência dos fraldários, dificultando a vida dos pais de crianças 

pequenas, e com os 100% desta, vemos que, a instalação desses é precária, e 

quando existente é colocada em sua maioria em sanitários femininos, mais uma vez 

rotulando a mulher como apenas mãe. 

77%

23%

Já foi proibida de ir em alguma caravana em jogo considerado de 
guerra?

Sim Não

7%

93%

Os banheiros dos estádios possuem fraldário?

Sim Não
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Figura 11: Enquete 2 

Apesar de um pouco mais da metade ter conhecimento sobre o assunto, ainda 

é pequeno o número sobre questões importantes do nascimento da palavra que 

intitula a todos os frequentadores, uma vez que “esquecem” essa parte na hora de 

falar sobre a origem do futebol. 

 

 

Figura 12: Enquete 2 

Por último, dessa enquete, o descontentamento de 97% das torcedoras prova 

que não é apenas uma problematização vazia, a questão de o Estatuto ser 

denominado como do torcedor, e em seu texto não haver menção ao termo torcedora. 

Uma mudança essencial que traria muita representatividade e valor a história. 

 

0%

100%

Seu companheiro/pai da criança conseguiria trocar a criança no 
banheiro masculino?

Sim Não

52%

48%

Sabe a origem da palavra torcedora?

Sim Não
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Figura 13: Enquete 2 

 

c. Enquete realizada no dia 18 de abril de 2020 

Pesquisa feita somente com homens. Em mais uma pesquisa, comprova-se a 

problematização do item 3.3, e a inércia do poder legislativa sobre a questão. 

 

 

Figura 14: Enquete 3 

Este resultado é crucial e de extrema relevância em comparação a figura 9, 

onde 77% das mulheres já foram impedidas de irem em alguma caravana, e nenhum 

homem sofreu com isso, em 100% das caravanas que eles quiseram ir, conseguiram 

ir em 100%. Cabe ressaltar o fato curioso que ocorreu durante esta pergunta, um 

integrante de uma torcida do Flamengo, diante do resultado absoluto, questionou se 

97%

3%

Diante da história tão importante da palavra torcedora, se 
sente ofendida/triste por ela não ser mencionada no estatuto 

que visa a sua segurança?

Sim Não

8%

92%

O banheiro masculino possui fraldário?

Sim Não
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apenas ele teria votado ou se nenhuma pessoa do sexo masculino teria sido impedida, 

pois ele acompanhou a anterior (figura 9), e tinha notado que a maioria das mulheres 

já tinham sofrido esse impedimento. 

 

 

Figura 15: Enquete 3 

Confesso um certo espanto com os 97% que responderam que não se 

incomodariam, visto que o comportamento dos torcedores com relação as questões 

femininas na arquibancada, é o de dizer, em sua maioria, que não tem necessidade 

de tanta vitimização. Além disto, esta pergunta continha a opção de justificar a opção 

escolhida, aos que se sentissem incomodados com a alteração de título do estatuto, 

onde apenas um votante respondeu. Este respondeu com “Primeiro Deus fez Adão, e 

depois Eva”, claramente indicando a submissão que a mulher deve ter, segundo essa 

ideologia pregada por muitos até hoje, que nos remete mais uma vez ao século 

passado e suas constituições.  

 

 

0%

100%

Já foi impedido de ir em alguma caravana?

Sim Não
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Figura 16: Enquete 3 

 

4.2- Entrevistas 

A primeira fonte pensada para tratar do tema deste trabalho de conclusão de 

curso, foram as entrevistas. No entanto, seria muito complicado ter acesso a 

torcedoras de diferentes realidades, times e cidades no meio de um semestre e com 

pouco recurso disponível para tal pesquisa. Foram pensadas então as entrevistas com 

mulheres do Estado do Rio de Janeiro, o que de fato iria acontecer, até que uma 

pandemia paralisou a rotina carioca e mundial, impossibilitando este feito, mas dando 

oportunidade a outro tipo, que abrangeria mulheres que frequentam diferentes 

estádios, o que expressaria se as hipóteses levantadas aqui, seriam realmente 

verdadeiras e nacionais, ou um problema estatal. Diante disto, foi criado um 

questionário com onze perguntas para doze mulheres, de diferentes times, torcidas, 

estados, cidades, cores, classes, estado civil. Foi abordado principalmente o 

sentimento e a conexão com a qual cada uma possui com seu clube, recusei-me a 

perguntas de mal gosto como o que é impedimento, este trabalho é sério e visa a 

conhecer esse amor que por muitas vezes foi ameaçado e que até hoje expõe suas 

vidas pela falta de proteção jurídica e efetivo cumprimento das leis nas arenas. 

 

a. Você já recebeu elogios por alguma característica física, em vez de ter sido 

apreciado no comentário o amor e dedicação pelo seu clube, para ser definida 

como uma boa torcedora? 

3% 0%

97%

Caso o Estatuto de Defesa do Torcedor fosse chamado de 
Estatuto de Defesa da Torcedora, você se sentiria 

incomodado, preterido ou não ligaria?

Incomodado Preterido Não ligaria
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Esta pergunta visava demonstrar que muitas vezes mulheres que tem 

comprometimento com o clube do coração, e ajudam em mosaicos, ações sociais ou 

simplesmente vão ao jogo, tem tudo isso deixado de lado, quando alguém nota alguma 

beleza física, e com isso, todo o trabalhado como torcedora é esquecido, ficando na 

memória somente por ser “linda”. Duas meninas responderam que não, uma que sim, 

mas que também já tinha sido elogiada pelo trabalho como torcedora, e as outras nove 

responderam que sim. Destaca-se que entre estas, contaram que com isso já tiveram 

seus comentários silenciados, que são tratadas como bibelôs de arquibancada e que 

ao adentrar ao estádio escutam comentários sobre seus corpos. 

 

b. Quem te influenciou na escolha do time e a gostar de futebol? 

 

Na maioria das vezes, mulheres escutam que são “maria chuteira” e que só estão 

no estádio para ver as pernas dos jogadores ou para agradar algum namorado. Esta 

pergunta serve para esclarecer, que muito antes desses falatórios falsos serem 

pronunciados, elas já haviam recebido algum incentivo ou influência, assim como os 

homens, para que esta paixão florescesse. Dez meninas responderam que foi 

influência e incentivo da família. Em sua grande maioria, pelos pais, que levavam ao 

estádio quando pequenas, seus avós, e, também por ser uma tradição da família. Uma 

respondeu que apesar da família torcer para um time, ela se apaixonou pelo que torce 

até hoje, e uma conheceu através de um relacionamento, mas que após o fim deste, 

continuou acompanhando seu verdadeiro amor. 

 

c. Possui alguma crença e/ou superstição para jogos importantes? 

 

O futebol não é um simples esporte, é uma conexão de almas, um estilo de vida, 

já foi capaz de parar uma guerra e hoje é um grande espaço de luta pelos direitos 

femininos.Com isso, nasceu a curiosidade de saber o que as torcedoras costumam 

fazer como pré-jogo. Dez meninas responderam afirmativamente e duas 

negativamente. Entre as superstições e crenças, estão orações, o sinal da cruz, uma 

camisa da sorte, chegar horas antes do jogo, sempre usar as cores do clube e até 

bebidas definidas para serem tomadas em dias de jogo. O futebol muitas vezes torna-

se até mesmo uma religião para torcedoras. 
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d. O que o seu time representa na sua vida? 

 

Uma das questões mais importantes abordadas nestas páginas e uma grande, 

ouso dizer que seja a maior, resposta a todos que continuam a afirmar que mulher só 

gosta de futebol para agradar homem. Esta falácia muito revolta mulheres 

determinadas que ainda têm que lidar com o machismo estrutural e o ego masculino. 

As respostas a este questionamento foram diversas, porém unânimes em golear o 

preconceito. O time escolhido por todos não é somente um time, e foi definido em 

palavras como: religião, família, felicidade, alegria, amor, paixão, estilo de vida, lugar 

de luta, liberdade, onde muitas se descobriram como mulher.  

 

e. Qual o seu maior ídolo no futebol e por quê? 

 

Um ídolo é alguém que influência no caráter e na vida de um ser humano. Apesar 

de exemplos bem negativos que jogadores as vezes dão, como o caso do jogador 

Dudu, atual Palmeiras, que foi acusado de agredir sua ex-mulher, era necessário 

saber o motivo pelo qual mulheres que lutam tanto por um espaço, escolheram o seu 

no futebol. As escolhas foram diversas, dentre os motivos: o caráter do jogador, sua 

luta pela democracia do país onde vivia e jogava, amor ao clube, raça dentro de 

campo, liderança, generosidade com as pessoas, honrar a torcida. Foram citados os 

nomes: Sócrates, Zico, Pelé, Léo Bastos, Pedrinho, Reinaldo, D’alessandro, Lugano, 

Garrincha e Fumagalli.  

 

f. Participa de algum movimento feminino relacionado ao seu time? 

 

Os movimentos feministas e de mulheres que se unem para torcer juntas, estão 

cada vez mais presentes nas arquibancadas brasileiras. Muitas vezes por 

participarem destes grupos, as mulheres são taxadas por nomes vulgares, e até 

mesmo tentam silenciá-las dentro da torcida. Com isto, sua existência e permanência 

é fundamental na luta contra o preconceito e na busca da efetivação por seus direitos. 

Cinco meninas não participam, algumas ficam sozinhas no estádio e outras preferem 
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participar da torcida como um todo. Sete fazem parte dos femininos de suas torcidas, 

dentre elas têm presidentes de torcida, monitoras, conselheiras do clube, fundadoras 

de grupos de ação social em nome das torcidas. 

 

g. Já foi ao estádio sozinha? Como se sentiu? 

 

Esta pergunta foi formulada com o intuito de descobrir como as mulheres se 

sentem sozinhas num ambiente com presença majoritariamente masculina, visto que 

após as enquetes, item 4.1, alguns comentários enviados relatavam o medo de ir ao 

estádio sem companhia. Apenas uma respondeu negativamente, e justificou com a 

distância da cidade em que mora e a localização do estádio. As demais já foram 

sozinhas, três justificaram dizendo que foi normal e que foi tudo bem, as oito restantes 

tiveram respostas bem parecidas, ressaltam-se os sentimentos de medo e coragem, 

e os relatos de piadas machistas sobre ir ao jogo para arrumar marido, corpo e os 

olhares de “aqui não é o seu lugar”. 

 

h. Você já sentiu que algum direito seu foi violado quando esteve num estádio? 

 

A discussão central deste trabalho é sobre as lacunas jurídicas que existem sobre 

os direitos das mulheres enquanto torcedoras e suas consequências no mundo fático. 

Com isto, é de extrema importância saber como as maiores prejudicadas por este 

espaço em branco se sentem sobre. Duas responderam que não, porém uma relatou 

que já teve que defender uma amiga diante de um assédio. As demais responderam 

que sim, e as justificativas são de extrema revolta e tristeza, clamam por um Estatuto 

que de fato defenda a torcedora, são essas: beijos contra a vontade, assédio, 

apalpamento, abuso de autoridade por parte da polícia na hora da revista, chegando 

a fazer uma torcedora retirar seu absorvente íntimo, e deixando outra seminua na 

frente de todos os seus companheiros, até a proibição de uma torcedora mãe entrar 

com seu filho no estádio. 

 

i. Você já visitou algum estádio onde foi obrigada a ser revistada por um homem 

para poder entrar para ver a partida? 
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Cite-se aqui que não há previsão no Estatuto de Defesa do Torcedor, a proibição 

da revista de mulheres por agentes do sexo oposto. Duas das entrevistadas 

responderam que sim, já foram revistadas por homens, e dez nunca foram. O número 

dois pode ser uma pequena porcentagem, mas ainda assim é inadmissível, é 

necessária a proibição expressa desse ato no estatuto. 

 

j. Você sente que os clubes sexualizam a figura da torcedora? 

 

Como as mulheres que lutam tanto contra o machismo fora das quatro linhas se 

sentem com essa atitude? Duas responderam que não, a primeira que sente que nos 

dias de hoje não existe esse comportamento vindo do seu clube, mas que antigamente 

sentia e a segunda nunca notou tal atitude. As demais afirmaram e se sentem 

incomodadas com tal rótulo imposto a elas, em decorrência dessa sexualização. 

Relatam ainda que em perfis oficiais dos clubes, o torcedor sempre é apaixonado e a 

torcedora é a linda, que os concursos de musa reforçam a sexualização. 

 

k. Você acha a arquibancada, mesmo nos dias de hoje, machista? Quais atitudes 

você acha que poderiam ser tomadas para diminuir o machismo 

 

A arquibancada é o reflexo da sociedade, e com isso deixou-se contaminar com o 

machismo, entre outros preconceitos inadmissíveis. Infelizmente, as respostas foram 

todas iguais: a arquibancada é machista. Mas isso não as fará parar de cobrar 

medidas e nem irá afastá-las de seu grande amor, assim deram ideias para solucionar 

estes problemas: instituir uma delegacia da mulher para estádios, criação de normas 

para o Estatuto de Defesa do Torcedor que punissem o agressor imediatamente e que 

este ficasse afastado dos jogos por um ano e só saísse da detenção após pagamento 

de fiança e que os clubes falassem mais sobre assédio. 
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5. Conclusão 

No primeiro capítulo, apresentaram-se as raízes do direito, que se mostraram 

descendentes de muitos preconceitos encruados na sociedade, destacando-se o 

machismo estrutural. A constituição brasileira não se preocupava em expor sua 

preocupação e proteção com o gênero feminino em suas linhas, não permitia o voto 

feminino e as leis civis as tomavam apenas como mãe, esposa e filha, sempre 

dependente da autorização do marido para atos simples e complexos da vida. Com a 

evolução, o voto feminino foi instituído, as mulheres começaram a falar sobre política 

e estudar, para que seu destino não fosse sempre deixado nas mãos masculinas que 

jamais entenderiam o que elas passavam, ou se preocupariam em garantir direitos a 

quem gostavam de oprimir. A lei do divórcio surgiu e trouxe com ela, a possibilidade, 

da mulher ser mulher, e não ser mais condenada a ser esposa para sempre de alguém 

com o qual não se identificava. A legislação brasileira por décadas oscilou em prever 

expressamente a proibição do preconceito por gênero, até ser criada de fato a 

Constituição Cidadã, que foi super importante contra leis que impediam mulheres de 

ter acesso ao futebol, entre outros esportes, e aos seus direitos civis e políticos. Após 

esta medida, surgiram diversas leis direcionadas ao sexo feminino e surgiu também o 

Estatuto de Defesa do Torcedor, regimento complexo e incompleto. 

O Estatuto do Torcedor é extremamente problemático, desde seu nome à 

efetivação de suas normas. Ignora que o termo torcida e torcedor tem sua gênese no 

sexo feminino e no termo torcedora. Não cita a belíssima história por trás de seu nome 

e em nenhum momento se refere em suas nomenclaturas às mulheres que 

frequentam estádios. Possui lacunas exorbitantes e é de extrema urgência que seja 

alterado, e que desta vez também chamem o sexo oposto para o escrever. Dentre as 

alterações que sofreu nos últimos anos, acertou em punir os cânticos homofóbicos, 

mas mais uma vez nada falou sobre os misóginos. Possui um vazio ensurdecedor 

sobre os canais de denúncia, aos quais as torcedoras podem pedir socorro, não pune 

veementemente a revista por agentes masculinos às mulheres, não prevê campanhas 

contra assédio, não pune os clubes que fazem diferenciação na hora da distribuição 

de seus materiais oficiais e não protege a maternidade. 

O decreto 3.199/41 foi superado, mas seus resquícios ainda são percebidos no 

século vinte e um. Apesar de não haver mais expressamente a proibição de mulheres 

jogarem futebol e torcer, as arquibancadas continuam extremamente machistas, e 
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nada fazem sobre isso, pelo contrário, muitas vezes a força policial presente nos 

eventos, termina por humilhar as mulheres, que já são vistas na arquibancada como 

intrusas e não tem como se defender diante da péssima fiscalização da violação de 

seus direitos. A história feminina é marcada por uma historiografia muda, onde só são 

citadas como mães, filhas e companheiras. Isto facilitou a crescente de pensamentos 

e falácias sobre o interesse da mulher em torcer. Revistas as descreviam por atributos 

físicos, canais de televisão faziam concursos de corpos e jornais até os dias de hoje 

publicam fotos de mulheres seminuas, denominando-as torcedoras, e contribuindo 

com a sexualização feminina. Apesar de tantos fatores que tentam parar a luta e 

normalizam comportamentos extremamente humilhantes às torcedoras, surgiu o 

projeto de lei 984/19, da deputada Dani Monteiro do psol, que foi aprovado e 

sancionado, criando uma importante campanha contra o assédio nos estádios do Rio 

de Janeiro, que será de caráter permanente. Apenas bandeiras, cartazes e desconto 

no ingresso no dia das mulheres, não são mais suficientes. Além desta lei, também 

está em tramitação, no atual momento, o projeto de lei 549/19, da Senadora Leila 

Barros, que prevê a alteração do artigo 13 e 13-A, do Estatuto de Defesa do Torcedor, 

mudança esta que foi defendida a todo tempo ao longo deste trabalho, é necessário 

punir os cânticos misóginos. Entretanto, na contramão deste projeto, os que visavam 

garantir uma melhor vida nos estádios às mulheres que também são mães, foram 

rejeitados.  

As enquetes e suas porcentagens serviram para mostrar ao mundo, o que 

essas torcedoras enfrentam para conseguir efetivar seu direito de ir aos estádios do 

país. As entrevistas foram excelentes em confirmar todas as hipóteses levantadas ao 

longo do trabalho, e tristes ao mesmo tempo, pois o direito se mostrou ineficaz na 

proteção de uma parcela da sociedade. É necessária a mudança da legislação para 

já, e que sejam incluídas legisladoras. Enquanto não aprovam outros projetos e não 

alteram o Estatuto, cabe ressaltar que alguns clubes de futebol brasileiros, tem se 

mexido na luta contra o assédio e a violência contra a mulher, presando por sua 

presença nos jogos. Infelizmente a maioria do público feminino ainda se sente 

desencorajada a frequentar em meio a tantas notícias negativas sobre a rotina 

feminina nas arenas e ao redor delas também, fora os comentários sobre lá não ser o 

seu lugar. Ressalte-se em letras que mudarão o mundo, que o lugar de mulher é onde 

ela quiser, inclusive nas arquibancadas, nos ônibus de caravana, nos campos jogando 
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ou apitando, tremulando bandeiras, tocando na bateria da torcida, fazendo ação social 

em nome do clube, confeccionando fardas, montando mosaico, liderando movimentos 

femininos, na presidência de clubes e torcidas organizadas, conselheiras da 

instituição e lutando no Direito por suas irmãs. 

Com isto, é de necessidade mostrar a metamorfose que atinge alguns clubes, 

como o Bahia, que criou o site intitulado “me deixe torcer”, onde informa quantas 

mulheres já sofreram assédio, entre outras violências, e possui um canal de denúncia. 

A Federação Paulista de Futebol criou a campanha #ElasNoEstádio, para estimular a 

presença feminina nos jogos de futebol paulista, e foi apoiada pelos quatro clubes 

grandes do estado. A prefeitura de Recife, em campanha contra o assédio nos 

estádios, lançou em 2018 um manual prático de como não ser um babaca no campo 

de futebol, que contém atitudes machistas que podem e devem ser evitadas pelos 

torcedores nos jogos e na vida. O estádio Mineirão e o Cruzeiro fizeram parte de uma 

campanha intitulada Quebre o silêncio, a fim de fomentar a presença feminina nos 

jogos do clube e em homenagem ao 8 de março. A Mastercard lançou uma campanha, 

no jogo entre Flamengo x Grêmio, pela semifinal da Copa Libertadores da América, 

no ano de 2019, para divulgar o número onde as mulheres deveriam ligar, caso 

sofressem alguma violência durante o jogo, a saber, o número é o 180, a central de 

atendimento a mulher. O América Mineiro e um grupo de mulheres vascaínas, se 

reuniram para debater sobre O lugar de mulher é na arquibancada. Todos estes 

exemplos citados parecem concluir que o âmbito desportivo não é mais tão machista, 

e que os questionamentos feitos neste trabalho são equivocados, no entanto, em meio 

a tanta evolução, o Goiás Esporte Clube, apresentou um projeto do novo estádio, onde 

traz a ideia do Espaço Mulher, onde as mulheres presentes nos jogos poderiam ficar 

no maquiador, cabeleireiro ou massagista durante o jogo, o que leva a máxima de que 

mulher só vai à jogo para estar com seu companheiro. 

Diante de todas estas notícias, é notável e considerável o crescimento da 

torcida feminina Brasil a fora e a necessidade de mudanças e complementações das 

atuais leis vigentes. Em suma, é de obrigação dos clubes valorizar esta grande parte 

de seu patrimônio, que são suas torcedoras, e dever do Direito superar essas 

ausências hoje existentes, para que haja de fato a efetivação dos direitos das 

mulheres enquanto torcedoras e a devida segurança jurídica. 
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