
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ESR 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
 
 

 
 

LAURA DE FREITAS CRESPO AURORA 
 
 
 
 
 
 
 

TORÇA COMO UMA GAROTA: uma análise da socialização de torcedoras de 

futebol em Campos dos Goytacazes 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CAMPOS DOS GOYTACAZES 

2019 

 



1 

LAURA DE FREITAS CRESPO AURORA 
 
 
 
 
 
 

TORÇA COMO UMA GAROTA: uma análise da socialização de torcedoras de 

futebol em Campos dos Goytacazes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso     
apresentado ao Departamento de    
Ciências Sociais da Universidade    
Federal Fluminense, como parte das     
exigências para a obtenção do título      
de licenciada em Ciências Sociais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador: 
 

Prof. Dr.Rodrigo De Araújo Monteiro  
 
 
 
 
 
 

 
CAMPOS DOS GOYTACAZES 

2019 
  

 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 
 
 
 

 

 



4 

 
 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço primeiramente ao meu professor e orientador Rodrigo Monteiro pelo          

empenho, paciência e dedicação à minha pesquisa. Por acreditar em mim em            

momentos que eu mesma não acreditei. 

Aos meus pais Verônica e Sérgio e meu irmão Pedro, que me ajudaram e estiveram               

comigo em todos os momentos, me entenderam quando estava mal e comemoraram            

os momentos de felicidade na universidade, me dando apoio incondicional          

independente da situação. 

Aos meus companheiros Pamela e Henrique, que estiveram comigo em todos os            

momentos da graduação me encorajando e me dando suporte quando eu mais            

precisei, pessoas com quem compartilhei meus melhores momentos na         

universidade. 

Às minhas colegas de grupo de pesquisa por todo conhecimento construído, em            

especial a Emili que foi fundamental para a minha entrada no grupo e sempre me               

incentivou. 

Ao meu amigo João, que me apoiou e ajudou muito desde o início da pesquisa.  

Aos demais professores e funcionários da UFF por todo conhecimento transmitido           

durante essa trajetória. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao            

Programa de Residência Pedagógica que contribuiu para a minha formação como           

professora de forma ímpar e me proporcionou experiências que levarei para o resto             

da vida e à professora Andrea Paiva, que é uma inspiração por se empenhar em               

transformar os alunos da licenciatura nos melhores professores possíveis. 

 



5 

As meus amigos da Residência Pedagógica Ana Caroline, Fernando, Maria Clara,           

Júlia, Haila, Samara e Lívia, que se tornaram uma família para mim no último ano.               

Especialmente Ana e Fernando que estiveram comigo sempre, me apoiaram, deram           

força, me fazendo sempre acreditar um pouco mais em mim.  

A todos que de forma direta ou indireta contribuíram para a minha formação. 

 

  

 



6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nenhum dos momentos que as pessoas descrevem       

como os melhores nas suas vidas parecem análogos        

para mim. O nascimento de uma criança deve ser         

extraordinariamente tocante, mas não tem o crucial       

elemento surpresa e em alguns casos dura tempo        

demais; atingir uma ambição pessoal - promoções,       

prêmios, ou que seja - não tem aquele fator do último           

minuto ou a sensação de impotência que eu senti         

naquela noite. E o que mais pode possivelmente        

prover este tipo de surpresa? Ganhar uma enorme        

aposta, talvez, mas ganhar grandes somas de       

dinheiro afeta uma parte completamente diferente da       

psique, e não tem o êxtase comunal do futebol.  

 

Não existe, Iiteralmente, nada que consiga      

descrevê-lo. Exauri todas as opções disponíveis. Não       

consigo me lembrar de mais nada que eu tenha         

cobiçado por duas décadas (o que mais existe que         

possa ser cobiçado por tanto tempo?), nem tampouco        

consigo me lembrar de algo que tenha desejado tanto         

como homem e como menino. Então, por favor, seja         

tolerante com aqueles que descrevem um momento       

esportivo como o melhor de todos. Não é que nos          

falte imaginação, nem que tenhamos tido vidas tristes        

ou vazias; é apenas o fato de que a vida real é mais             

cinza e entediante, e contém menos potencial para o         

delírio inesperado. 
 

- Nick Hornby 
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RESUMO 
 
 

O presente trabalho consiste em uma análise de uma amostra de torcedoras            
organizadas da cidade de Campos dos Goytacazes/RJ do clube Americano F. C.            
Haja vista que o esporte é considerado mesmo nos dias de hoje como uma área               
“reservada masculina” (ELIAS & DUNNING, 1992), há cada vez mais a presença de             
mulheres nesse espaço. Ao longo do trabalho, através de entrevistas, faço um            
mapeamento de quem são essas torcedoras traçando um perfil e observando como            
a forma com que foram socializadas no futebol influencia na vivência delas no             
esporte. Após, faço uma análise de como a torcida é composta para entender em              
que contexto essas torcedoras estão inseridas e como a masculinidade as afeta,            
partindo daí apresento algumas hipóteses para a forma com que experienciam o            
futebol e ocupam lugares onde antes não eram aceitas. 

Palavras-chave: Futebol. Torcida. Mulheres. 
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ABSTRACT 
 
 

The present study consists of an analysis of a sample of organized fans from the city                
of Campos dos Goytacazes/RJ, Brasil, of the Americano F. C. Given that the sport is               
considered even now a days as a area “reserved for men” (ELIAS & DUNNING,              
1992), there is an increasing presence of women in this area. In the course of the                
work, through interviews, I make a mapping of who these fans are by drawing a               
profile and observing how the way they were socialized in football influences their             
expeience in sport. After that, I make an analysis of how the crowd is composed to                
understand in what context these fans are inserted and how masculinity affects them,             
starting from there I present some hypoteses for the way in which they experience              
football and occupy places where before they were not accepted.  

 

Keywords: Football, Crowd,  Woman. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muito se especula sobre o surgimento do futebol, alguns historiadores indicam           

a América Central e o Amazonas como áreas pioneiras no desempenho do jogo de              

bola, em 1500 a.C. (Galeano, 1995, p.27 apud Giulianotti, 2010, p.15). Há também             

afirmações que os primeiros jogos de futebol aconteceram na antiguidade, na Grécia            

(McIntosh, 1987, p.33 apud Giulianotti, 2010, p.15), mas, segundo Walvin (1994,           

apud Giulianotti, 2010, p.15), a China tem o argumento mais eficaz quanto ao             

surgimento dessa modalidade. No decorrer do período neolítico bolas eram feitas           

com pedras para serem chutadas numa espécie de jogo. Existem também relatos de             

povos indígenas com espécies de jogos de futebol próprios e nas Ilhas Britânicas             

onde o futebol “primitivo” assumiu diversas formas. Com o passar do tempo o jogo              

“primitivo” foi sendo racionalizado e surge o primeiro clube de futebol, o Sheffield FC,              

em 1854 na Inglaterra, a partir daí novas regras tornaram possível a organização de              

competições esportivas e o desenvolvimento do “jogo do drible”. No Brasil o esporte             

chega no final do século XIX sendo, a princípio, um esporte das classes mais altas,               

mas que com o tempo ganhou popularidade e se tornou o fenômeno que é nos dias                

de hoje. 

  

Segundo Roberto DaMatta (1982), cada sociedade tem o futebol que merece,           

pois ela molda e projeta nele um conjunto de temas que lhes são básicos (DaMatta,               

1982, p.16) , dado que o jogo está na sociedade tanto quanto a sociedade no jogo,                

portanto, a partir disso, é possível compreender certas relações sociais a com base             

em relações que se dão no universo do futebol. Para ele, o futebol, as festas e o                 

carnaval seriam fontes da identidade nacional. O futebol permitiria aproximar o           

Estado nacional e a sociedade. A relação de gênero é uma delas, visto que o modo                

como as mulheres foram e são tratadas na sociedade brasileira reflete diretamente            

na relação delas com o futebol. 

  

Mesmo com diversas especulações acerca do surgimento do esporte, de uma           

coisa não se tem dúvidas, as mulheres sempre foram segregadas dentro das quatro             
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linhas desde a sua criação. Mas recentemente esse cenário vem sendo mudado, as             

mulheres estão saindo da invisibilidade que eram postas e começando a ser            

protagonistas nesses espaços. Um exemplo disso é a recente transmissão da Copa            

do Mundo Feminina de Futebol por canais de televisão abertas, o que há alguns              

anos atrás seria inimaginável. 

 

O presente estudo tem como proposta investigar uma amostra de mulheres           

torcedoras organizadas integrantes do Movimento Independente La Guarda        

Alvinegra do time Americano Futebol Clube da cidade de Campos dos Goytacazes,            

interior do Rio de Janeiro, e entender como se dá a socialização dessas mulheres,              

como são formadas as relações delas com as outras torcedoras e torcedores. 

 

METODOLOGIA 

 

Os métodos de pesquisa utilizados para a elaboração deste trabalho foram           

revisão bibliográfica, onde explorei desde textos clássicos na área como Esporte na            

Sociedade: “Um Ensaio sobre o Futebol Brasileiro”, de Roberto DaMatta, Na Zona            

do Agrião de Luiz Felipe Baêta Neves Flores, “Sobre Algumas Mensagens           

Ideológicas do Futebol”, de Luiz Felipe Baêta Flores (ambos os textos presentes no             

livro Universo do Futebol de Roberto DaMatta), “A Busca da Excitação”” dos autores             

Norbert Elias e Eric Dunning, “Sociologia del Deporte” organizado por Manuel García            

Ferrando e a textos mais recentes como “Sociologia do Futebol: Dimensões           

históricas e socioculturais do esporte das multidões”, de Richard Giulianotti e “O que             

é uma torcedora? Notas sobre a representação e auto-representação do público           

feminino de futebol” de Leda Maria da Costa. 

 

Além disso realizei também entrevistas semi-estruturadas com torcedores        

organizados, realizei algumas entrevistas presencialmente e outras via aplicativo de          

mensagens Whatsapp, o que foi de grande surpresa para mim, pois não esperava             

que pudesse ocorrer das entrevistas se darem dessa forma. As entrevistas           

presenciais foram descontraídas e com tom de conversa, me encontrei com algumas            
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entrevistadas em locais que eram confortáveis para elas e deixei que elas falassem,             

apenas guiando para os assuntos que eram pertinentes à pesquisa. As entrevistas            

via aplicativo de mensagem se deram de outra forma, como alguns entrevistados            

não tinham a disponibilidade para me encontrar, me sugeriram que eu lhes enviasse             

o questionário que eles me retornariam as respostas logo que possível. Assim o fiz,              

ao contrário das entrevistas presenciais, pude perceber que algumas respostas via           

Whatsapp estavam muito bem formuladas e engessadas, enquanto outras foram          

mais extrovertidas. Foi perceptível que as respostas do torcedor e de algumas            

torcedoras que eram mais velhas estavam mais formais, ao passo que as mais             

novas responderam às perguntas de forma mais afetiva. As entrevistas via           

Whatsapp me impossibilitaram de indagar mais aos entrevistados pois todos que           

responderam ao questionário por esse meio se queixaram de não ter tempo para             

uma conversa mais longa, portanto, tentei ser breve na conversa para que mesmo             

com o tempo curto se dispusessem a me responder. 

 

Fiz também observações de jogos do clube e das redes sociais (Instagram e             

Facebook) da torcida e de seus integrantes para que isso me ajudasse a traçar um               

perfil de quem são, como se comportam, o que fazem. 

 

CAPÍTULO 1 - Apresentação 

 

Para um melhor entendimento dessa forma de torcer, as organizadas, abordo           

a seguir os diversos modelos que elas se apresentam.  

 

As Torcidas Organizadas (TOs) são torcidas em que um grupo de torcedores            

se une em prol de um determinado clube e acompanham-no nas partidas nos             

estádios ou televisão, produzem artigos relacionados ao clube e a torcida, como por             

exemplo os uniformes próprios (que são conhecidos no meio como farda) e possuem             

um mascote geralmente. Esse modelo de torcida tem uma estrutura burocrática e é             

sistematizado de forma hierárquica com cargos como presidente, vice-presidentes,         

diretores distritais (quando uma mesma TO tem várias ramificações em localidades           
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distintas), dentre outros. São conhecidas também por se envolverem frequentemente          

em atos de violência contra torcedores rivais, é comum nas TOs o embate entre              

torcedores de clubes oponentes e isso não se mostra um problema para eles, pelo              

contrário, é motivo de orgulho para os membros quando ocorre algum episódio de             

violência e a torcida sai “vencedora”. Um dos momentos de mais prestígio para             

esses torcedores é quando algum integrante de TO consegue roubar algum objeto            

relacionado a torcida (uniforme, bandeira...) de torcedores da TO rival, o que seria             

motivo de vergonha para quem teve o objeto roubado, mostrando assim           

superioridade de uma torcida sobre a outra. 

 

Há ainda outros modelos de torcidas, como as Charangas, que são um            

modelo de torcida com origem brasileira que teve sua primeira torcida dessa            

modalidade fundada em 1942 quando o nordestino Jaime de Carvalho juntou           

diversos torcedores do Flamengo com instrumentos de sopro e bandeiras do clube e             

seguiu pelas ruas do Rio de Janeiro em direção a Laranjeiras para um clássico Fla x                

Flu, chegando ao estádio o locutor Ary Barroso se espantou com a peculiaridade             

daquele grupo e os denominou como Charanga, um apelido pejorativo que se firmou             

como denominação dessa espécie de torcida. 

 

Outra modalidade de torcida são as Torcidas Chopp, esse tipo de torcida teve             

seu surgimento no fim dos anos 80 e tem como intuito reunir torcedores que além de                

torcer pelo time também apreciam beber com os amigos. Essa categoria de torcida             

também segue as premissas de preservar a ordem e paz nos estádios, não tendo              

como costume se envolver em brigas ou atos violentos. 

 

Além dessas, existem também os hooligans, que são caracterizados como          

torcedores com comportamento desordeiro e violento (MACHADO, 2011), divergindo         

dos outros modelos de torcida, os hooligans não frequentam estádios uniformizados           

e procuram sempre ficar dentre os torcedores para não serem identificados           

(TOLEDO, 1996 apud MACHADO, 2011). 
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Finalizo os exemplos de formas de torcer com as torcidas barra bravas, o             

objeto desse estudo, as torcidas barra (como também é intitulada a torcida barra             

brava) tem origem sul-americana e é conhecida por estar presente nos setores            

populares dos estádios. O modelo de torcida barra brava se mostra desfavorável a             

violência e incentiva seus membros a não-prática desse tipo de ações, o objetivo             

desses torcedores é o apoio incondicional ao time. Eles estão sempre preocupados            

em cantar e encorajar o time, pulando nas arquibancadas e algumas dessas            

organizações também possuem instrumentos para a composição dos cantos. Esse          

tipo de torcida possui também faixas, bandeiras e adereços que tornam a            

arquibancada um verdadeiro show e proporcionando uma “experiência audiovisual         

extremamente estimulante” (LOPES; CORDEIRO, 2010, p. 80). 

 

1 - O clube e a torcida 

 

1.1 O Americano Futebol Clube 

 

De acordo com o site oficial do clube, o Americano Futebol Clube foi:  

 
fundado numa célebre reunião na joalheria dos irmãos Suppa, o Americano           
era para se chamar, na realidade, América Football Club. Tudo por conta de             
uma sugestão de Belfort Duarte, patrono do clube rubro do Rio de Janeiro –              
e que, por onde andava, tinha a mania de fundar novos Américas. Passado,             
porém, o amistoso entre o Combinado Campista e o próprio América           
(vencido pelo campeão carioca por 3 a 1), Belfort foi embora e aqui ficaram              
os irmãos Bertoni, uruguaios que jogavam no time de Belfort. E foi por             
sugestão deles que, ao invés de América, nascia o Americano F.C. Na tarde             
de 01 de junho de 1914. Tendo como presidente o empolgado Carlos            
Barroso, o novo clube enfrentou dificuldades logo Branco, o Goytacaz, o           
Aliança e o Luso-Brasileiro – os grandes da no começo. Ainda mais porque             
já significava uma ameaça para o Rio época. Mas, após vencer o poderoso             
Rio Branco por 4 a 1, no seu jogo de estréia, começou a se fazer respeitar.                
E já em 1915 conquistava o Campeonato Campista com uma formação           
histórica, da qual faziam parte os irmãos Ernesto e Luiz Pamplona, Zizinho            
Suppa, Sinhô Campos, Heitor Manhães e Nélson Póvoa. (AMERICANO FC,          
2017) 
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Figura 1 - Time do Americano F.C. em 1915.        

 

Fonte: Campos Fotos (2011) 
 

Sendo o clube o maior vencedor da história do Campeonato Fluminense de            

Futebol (relativo ao Estado do Rio pré-fusão com a Guanabara) e maior clube da              

cidade de Campos dos Goytacazes, com ingresso no Campeonato Carioca em 1976            

(antes mesmo da fusão das entidades) e disputando o campeonato até os dias de              

hoje. 

1.2  O Movimento Independente La Guarda Alvinegra 

 

Segundo um dos torcedores entrevistado, a La Guarda foi fundada em 2015            

com o intuito de contribuir em todas as esferas com o Americano. A torcida não               

admite uso drogas em local de jogo ou eventos da torcida, não possui qualquer tipo               

de vínculo com qualquer outra agremiação e se algum integrante se envolver em             

algum tipo de briga ou ato de vandalismo é expulso da torcida. Em uma observação               

nas redes sociais da torcida eles descrevem em sua própria página que as             

premissas da torcida são apoio incondicional, gerar laços de amizade, levar paz aos             
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estádios e resgatar o público-alvo do futebol, que, segundo eles, é a família. Não              

fugindo nunca desses aspectos (La Guarda Alvinegra, 2017). 

 

Uma forma de demonstrar esse apoio e respeito ao clube é não vender             

produtos que compitam com os produtos oficiais do clube, quando algo é            

confeccionado para a venda o produto não pode ser igual a algum que o clube já                

possua e os integrantes também devem utilizar somentes produtos oficiais do clube,            

contribuindo assim com o mesmo.  

 

Hoje a La Guarda conta com 200 torcedores associados, sendo 20 mulheres.            

Apresento abaixo um gráfico exibindo as porcentagens equivalentes aos torcedores          

homens e mulheres. 

 
Figura 2 - Gráfico indicando os associados da torcida e seu gênero. 

 

Fonte: Dados de entrevistas (2019)  
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Abaixo apresento dois cantos da torcida La Guarda Alvinegra para          

exemplificar o modo de torcer e como ele se dá nessa esfera de torcida. 

 
1.E na primeira eu vou subir 

E na segunda eu vou passar 
Na alegria ou na tristeza 
Eu nunca vou te abandonar 
De-le, da-le oh 
De-le, da-le oh 
Americano, Americano 

 
2.Onde estiver vou gritar campeão 

Com você eu sempre vou estar 
Até morrer 
Hoje tem que ganhar 
A La Guarda nunca vai parar 
De cantar, de beber 
Glorioso eu amo você 

 

A partir da observação desses cantos é possível identificar que as formas de             

apoio não se dão de forma agressiva, proferindo ofensas a adversários. O suporte             

se dá demonstrando amor incondicional ao clube e enaltecendo o companheirismo           

da torcida salientando que nunca o abandonará. 

 

1.3 A área masculina 

 

O futebol é o esporte mais praticado no Brasil segundo o IBGE (dados do              

Pnad 2015) e é querido desde sua chegada ao Brasil até os dias de hoje possuindo                

apreciadores de todas as classes, raças e gêneros. O futebol é considerado, nos             

dias de hoje, um esporte democrático, mas, faço aqui uma pergunta, democrático            

para quem? Quando diz respeito à questão do gênero a masculinidade presente no             

futebol e as tensões entre as mulheres o faz se tornar um esporte segregador e               

resistente à entrada de mulheres nele tanto para a prática, para torcer ou ocupar              

cargos nesse setor. O futebol é um esporte segregador não apenas quando se diz              

respeito às questões de gênero, ele também pode ser extremamente afastador em            

relação a raça. Alicerçado nisso não é possível pensar na inclusão dessas classes             

apenas através da via de espectadores (no caso das mulheres) e como jogadores             
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(no caso dos homens negros). É importante pensar que o futebol é visto por muitos               

como forma de ascensão social, mas ainda que haja o acesso dessas pessoas             

mediante a prática do desporto não há a participação na estrutura esportiva            

(SANTOS, 2017), é raro ver negros em cargos de gestão de clubes ou até mesmo               

como técnicos. No caso das mulheres o caminho para a profissionalização como            

atletas desse esporte é ainda mais difícil e quando chegam à profissionalização não             

possuem a visibilidade que é dada para os homens. Muitos são os motivos para que               

ocorra esse afastamento das mulheres quanto a prática do esporte; o medo da             

masculinização é um desses motivos, a aceitação da espetacularização do corpo da            

mulher em determinados espaços (GOELLNER, 2015) também é importante para          

ser pensado, o estigma que é criado em cima da mulher que pratica esse esporte               

acerca da sexualidade. Mostrando-se escassa a presença de mulheres e negros           

nessas outras esferas esportivas fica visível o racismo e a estratificação dos papéis             

sociais nesse contexto e se fazendo incompleta a inserção desses grupos nesse            

âmbito.  

 

Tendo como características principais a força, habilidades com a bola e sendo            

conhecido também como um esporte de muito contato físico e por vezes até             

violento, o futebol é majoritariamente praticado e acompanhado por homens e           

considerado tradicionalmente uma das mais importantes áreas “reservadas        

masculinas” (ELIAS; DUNNING, 1992). Mas, ainda que possua essas características          

“consideradas masculinas”, a presença de mulheres nos estádios vem sendo          

crescente (de acordo com pesquisa realizada pela Sophia Mind, empresa do Grupo            

Bolsa de Mulher, 80% das brasileiras torcem por algum time, dados de 2010), a              

quebra de padrões de gênero, ainda que lenta, contribui para esse movimento e             

visibiliza esse tipo de ação. A modernização do futebol, a reconfiguração dos            

estádios e a mudança no modo de torcer foram facilitadores para a entrada das              

mulheres no mundo do futebol onde a partir do século XX adquirem mais espaço no               

esporte. Contudo, essa mercantilização não facilitou a presença de mulheres de           

forma geral, o grupo que passou a ter mais acesso a essa área é bem delimitado,                

foram mulheres que passaram a consumir o futebol como programas familiares           
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muitas vezes, estando sempre acompanhadas de uma figura masculina, e, quando           

não cercada por homens, em grupos organizados de mulheres. 

 

A presença da mulher no estádio é constantemente vista não apenas como            

uma torcedora, como ocorre no caso dos homens, que nunca são questionados            

sobre sua ida ao estádio, seja ela para acompanhar o clube, confraternizar com             

amigos ou, no caso das TOs ou hooligans , que vão ao estádio para outros fins. Ao                1

notar a presença de mulheres nas arquibancadas são atribuídas a elas           

características como “maria chuteira”, termo usado para definir e desqualificar          

mulheres que sentem atração por jogadores de futebol, ou até mesmo           

“mulher-macho”, que é uma mulher que expressa atitudes tidas socialmente como           

masculinas. Inferindo que a presença das mulheres naquele espaço não se dá única             

e simplesmente pela paixão ao clube. Mas esses rótulos recaem sobre as mulheres             

solteiras, ou, desacompanhadas de homens. Mesmo com as definições de gênero           

cada vez mais fluidas ainda é difícil para as mulheres quebrarem essas barreiras e a               

conquista de espaço no futebol é representativa para a conquista de outros espaços             

também classificados como “lugar de homem”, permeados pela dominação         

masculina (ELIAS; DUNNING, 1992). 

 

Segundo as autoras espanholas Montse Martín, Susanna Soler e Anna          

Vilanova Soler (1998) o futebol é um laboratório de masculinidade, por ser um             

espaço onde a masculinidade hegemônica é produzida e diversas vezes          

reproduzida. Um dos exemplos para observar essa reprodução de uma hegemonia           

masculina que discrimina a participação das mulheres em determinados espaços é           

no modo em que se dá a disposição de torcidas nos estádios, onde mesmo com o                

chegada de mulheres nas arquibancadas e a grande crítica a esse domínio            

masculino é possível observar que nas arquibancadas ainda não há uma inclusão            

total entre homens e mulheres, mesmo que as mulheres venham ao longo do tempo              

lutando para modificar essa realidade. Nas TOs esse espaço é de certa forma             

demarcado, em alguns casos homens e mulheres do mesmo clube e torcem em             

1 Os hooligans são grupos de torcidas organizadas que promovem desordem em estádios. 
Comumente praticam atos violentos contra torcidas adversárias. 
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locais separados. Ainda que o estádio tenha se tornado um lugar mais democrático a              

divisão com relação a mulheres e a homens nesse espaço é visível em alguns              

casos. 

 

De acordo com Elias e Dunning (1992), pode dizer-se que qualquer variedade            

de esporte possui uma fisionomia própria. Atraindo assim pessoas segundo as           

características específicas da sua personalidade. A partir dessa perspectiva         

evidencia-se que os espectadores são um reflexo do esporte, tendo o futebol como             

esporte essencialmente violento onde é socialmente aceitável a violência física          

(ELIAS; DUNNING, 1992), se coloca como não apropriada a identificação de           

mulheres com esse tipo de esporte uma vez que esse tipo de tendência é dada               

como masculina.  

 

Sendo o estádio um lugar onde o moderno e o tradicional coexistem o             

preconceito de gênero caminha próximo a movimentos como o #DeixaElaTorcer e           

“Lugar de Mulher é na Arquibancada”, que promovem a igualdade de direitos entre             

homens e mulheres e visam uma experiência agradável das mulheres nas           

arquibancadas sem assédio e machismo. Entretanto, ao lado desses avanços em           

relação a pautas atuais de gênero, os gritos de torcida contendo palavrões fazem             

parte desse ritual que é o jogo de futebol. Esse tipo de fala que é chamada por Luiz                  

Henrique Toledo em seu artigo “Por Que Xingam os Torcedores de Futebol?”            

(TOLEDO, 1993) de fala torcedora é uma forma que os adeptos do esporte das              

multidões encontraram para se expressar. O palavrão, que aparece constantemente          

em cantos e gritos proferidos pelos torcedores, e é também usado no cotidiano,             

ganha um significado sui generis nesse contexto, como apresenta Toledo: 

 
Poderíamos classificar estes cantos e gritos de guerra em quatro categorias:           

aqueles de incentivo ao clube preferido (ou a jogadores individualmente, os           

heróis e ídolos), os de protestos (em virtude de situações variadas), outros            

que aqui denomino de intimidadores (diante de adversários, juízes,         

jogadores do outro clube, etc) e os de auto-afirmação das próprias torcidas,            

particularmente das Torcidas denominadas Organizadas. (TOLEDO, op.cit) 
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Apontando assim para o jogo de futebol como um ambiente de tolerância em 

relação a essas questões. 

 

Além de enfrentar a rejeição de torcedores homens nos estádios, as mulheres            

também estão suscetíveis a serem rejeitadas também por outras torcedoras          

mulheres gerando conflitos entre si e na representação delas naquele espaço. A            

dificuldade de se inserir no universo do futebol é um reflexo da dificuldade das              

mulheres de adentrar em diversos outros espaços, mas, ao mesmo tempo, a            

inserção das mulheres nesse ambiente mostra como a luta por direitos deve e está              

presente em todos as esferas sociais. 

 

No capítulo seguinte, trato dos perfis de torcedoras que se apresentaram ao            

longo da pesquisa buscando traçar assim um perfil dessa torcida e entender de que              

forma ela é composta.  

 

CAPÍTULO 2 - HISTÓRICO E PERFIS 

 

2. Novas formas de torcer 

 

Com a modernização do futebol não apenas mudaram as configurações e a            

forma como o esporte acontece, as formas de torcer também se modificaram. O             

esporte que antes era mais apreciado pela classe trabalhadora hoje em dia abrange             

também outras classes. Além de classes diferentes, o futebol vem alcançando outro            

gênero que até anos atrás era proibido de praticar o esporte, as mulheres, “Às              

mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de             

sua natureza” dizia o decreto-lei 3.199 de abril de 1941 (Brasil, 1941), que ficou em               

vigência até 1979. 

 

Dada a apresentação do clube e da torcida que busquei estudar no capítulo             

anterior, discuto agora as formas de torcer e como elas são expressas nessa torcida.              

Começo apresentando categorias de torcedoras que são dadas às mulheres tanto           
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por parte dos homens quanto por mulheres, pois sendo o futebol compreendido            

como um “laboratório de masculinidade” (MARTÍN, SOLER E VILANOVA SOLER,          

1998) não é fácil a entrada de mulheres nesse espaço. 

 

Apresento agora também informações de entrevistas que realizei ao longo da           

pesquisa: foram realizadas com 6 entrevistas com torcedoras e 1 torcedor, todos            

torcedores do Americano Futebol Clube e integrantes da torcida La Guarda           

Alvinegra. Com o suporte das entrevistas realizadas busquei correlacionar as          

informações obtidas no campo com leituras feitas acerca do tema. Mediante a isso             

reuni as categorias de torcedoras encontradas nas leituras e aproximei das           

características que apresentaram as entrevistadas, assim foi possível observar uma          

identificação com determinado tipo de perfil e negação com outros. 

 

No quadro abaixo apresento o perfil das torcedoras (os nomes reais foram            

trocados por nome de jogadoras de futebol para a preservação da identidade).  

 
Quadro 1- Perfil das torcedoras 

 IDADE 
ESCOLARIDAD

E 
CLASSIFICAÇÃO 

RACIAL 
INSERÇÃO NO 

FUTEBOL 
VISÃO 

CRÍTICA 

Marta 23 
Cursando 
Superior Branca Através de familiares 

Critica a 
sexualizaçã
o das 
mulheres e 
o 
machismo. 

Cristiane 18 
Cursando 
Superior Branca Através de familiares 

Percebe o 
machismo, 
a falta de 
mulheres 
nas 
arquibanca
das, o 
assédio e a 
falta de 
visibilidade 
das 
mulheres. 

Thaísa 26 
Cursando 
Superior Branca Através de familiares 

Aponta a 
violência 
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das 
organizada
s como 
fator 
principal de 
afastament
o das 
mulheres 
do futebol. 

Andressa 24 
Cursando 
Superior Branca 

Interesse próprio e 
incentivo de amigos 

Critica a 
sexualizaçã
o da mulher 
na 
arquibanca
da e aponta 
a violência 
como fator 
de 
afastament
o das 
mulheres. 

Débora 15 
Cursando Ensino 
Médio Branca Através de familiares 

Reconhece 
o 
machismo 
e o assédio 
e acha que 
o futebol 
deve apoiar 
pautas 
feministas. 

Tamires 16 
Cursando Ensino 
Médio Branca 

Através de familiares 
e amigos 

Aponta a 
falta de 
representati
vidade das 
mulheres 
no futebol e 
machismo 
como 
causa de 
afastament
o. 

Fonte: Entrevista (2019) 

 

Mesmo com a crescente presença de mulheres nos estádios e a luta para             

ocupá-lo, essa participação no mundo do futebol continua sendo vista de forma            

estereotipada. Ainda que elas estejam quebrando muitas barreiras, as torcedoras de           
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futebol carregam um estigma - marca que as mulheres que se interessam por futebol              

vão possuir, em razão de estarem transgredindo a uma regra já colocada            

socialmente, sendo portanto “desviantes” (GOFFMAN, 1963) - por não seguirem          

padrões de feminilidade impostos que formariam um tipo ideal de mulher. Esse            

estigma é empregado a partir de torcedores que identificam como “verdadeiros”           

(categoria que irei abordar mais a frente), tanto homens quanto mulheres. Os perfis             

de torcedores apresentados são a partir da visão das torcedoras organizadas da La             

Guarda Alvinegra.  

 

2.1 Estereótipo das torcedoras pelas torcedoras 

 

2.1.1 Maria-chuteira 

 

A partir desse estereótipo que é empregado às mulheres que apreciam o            

futebol apresento agora as categorias de torcedoras presentes no universo do           

futebol. Começo minha análise apresentando a categoria de “maria-chuteira” que é,           

sem dúvidas, uma das mais conhecidas. Na perspectiva das torcedoras aqui           

entrevistadas, “maria-chuteira” é a mulher que não vai ao estádio para assistir a             

partida, seu interesse não é no clube, ela é fã dos jogadores, não do futebol. Essas                

mulheres almejam um relacionamento amoroso com jogadores muitas vezes em          

busca de status, ascensão social e prestígio. Esse tipo de torcedora vê o jogador de               

futebol além de um esportista, ela venera essa figura e tudo o que ele representa,               

fazendo de tudo para se aproximar dele, algumas táticas para que essa proximidade             

seja possível é a busca do perfil do jogador em redes sociais, procurar o contato               

com empresários, estar presente nos centros de treinamento durante treinos para           

verem os jogadores e serem vistas por eles e o comparecimento nas mesmas festas              

que os jogadores vão.  

 

A “maria-chuteira” é a categoria que mais carrega um tom pejorativo dentre as             

classificações que as mulheres têm dentro do futebol. Esse grupo sofre preconceito            

não somente por parte dos homens mas também por parte das mulheres que tentam              
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a todo momento se desassociar dessa nomenclatura tornando a “maria-chuteira”          

uma categoria de acusação onde o tempo todo as mulheres que se interessam por              

futebol e se afirmam como torcedoras “verdadeiras” tentam se afastar. Além de um             

padrão de comportamento, as maria chuteiras também são enquadradas num          

padrão estético, com cabelos longos, corpo curvilíneo e torneado e estão sempre            

com roupas arrumadas, as vezes até de salto no estádio e maquiadas.  

 

Por ser a categoria que carrega o tom mais depreciativo, a “maria chuteira” é              

também a classificação que as torcedoras mais tentam se desvencilhar. Com base            

nas entrevistas obtidas foi possível perceber a Marta buscando se afastar desse            

perfil a todo momento, pois se enquadraria no perfil estético empregado na categoria             

de “maria chuteira”. Uma ocorrência curiosa no caso dessa torcedora é que ela             

relata que o julgamento das torcedoras enquanto maria chuteiras não vem por parte             

dos homens apenas mas também de algumas mulheres, especificamente das          

mulheres de jogadores. Em conversa a entrevistada conta que as mulheres de            

jogadores acreditam que as meninas da torcida organizadas são todas “piranhas”,           

que já escutou isso no estádio. Fala que é comum elas fazerem piadas sobre as               

meninas da torcida organizada, gestos obscenos, “cara feia” e deboche, e para além             

desse prejulgamento das torcedoras no estádio os ataques continuam nas redes           

sociais, onde insinuam que as torcedoras organizadas frequentam o estádio para           

uma autopromoção e flertar com seus maridos e namorados, o que seria uma típica              

atitude de “maria chuteira”. A entrevistada também diz que as mulheres dos            

jogadores se incomodam com a proximidade dessas torcedoras com os jogadores           

por elas acompanharem o clube assiduamente participando das caravanas para          

jogos, mas afirma que esse acompanhamento e a torcida não é para um jogador em               

específico, mas sim para o clube como um todo, esse é um ponto importante para a                

diferenciação entre a torcedora “verdadeira” e a “maria chuteira” pois enquanto uma            

está sempre seguindo o time para dar apoio, a outra segue um jogador em              

específico se importando pouco ou quase nada com o clube, trocando até de clube              

se necessário caso seu alvo seja transferido. Aqui se apresenta uma implicação de             

dupla acusação, onde as mulheres dos jogadores de futebol acusam as torcedoras            
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de serem “maria chuteira” por estarem sempre no estádio e acompanhando o time,             

insinuando um interesse romântico, mas, por outro lado, as torcedoras veem as            

mulheres de jogadores como “maria chuteiras” também, pois elas que de fato estão             

em um relacionamento com os jogadores, fazendo com que se enquadrem nesse            

modelo. 

 

A entrevistada Débora também comenta que se sente vista como uma Maria            

Chuteira por parte de algumas pessoas, mas que não se reconhece assim, e que já               

ouviu comentários do tipo “ah, gostar de futebol tudo bem, mas gostar tanto assim              

igual você é até feio para uma mulher”. Mais uma vez se fazendo presente a               

insinuação de que se uma mulher está interessada em futebol haveria algum motivo             

que não fosse o esporte, já que para muitos homens é inadmissível a presença da               

mulher de forma igual, com os mesmos interesses que os masculinos, nesse            

espaço.  

 

Sobre as mulheres de jogadores outra entrevistada também comenta sobre          

essa antipatia dessas mulheres com as torcedoras, ela diz que: 

 
Eu acho que da parte delas chega a ficar feio, porque é como se elas               

mesmas estivessem exercendo uma imagem de preconceito com a gente,          

porque a gente está lá só pra torcer, assim como os homens e acaba vendo               

como se a gente estivesse lá pra olhar os jogadores de outra forma, essas              

coisas. (Cristiane, 2019) 

 

 

Por se tratar de um estereótipo muito incutido no imaginário popular a figura             

da “maria chuteira” é muito visada como primeira classificação para a mulher que se              

põe no estádio, mas depois de conhecê-las melhor a entrevistada diz que algumas             

mulheres de jogadores mudam a opinião sobre elas, que já houveram algumas que             

falaram para ela que as torcedoras não são o que se é comentado entre elas, que                

entre essas mulheres o consenso é que as torcedoras estão lá para “roubar os              

homens delas” mas que não é bem assim. A entrevistada não culpa somente as              

mulheres dos jogadores pelo pensamento estereotipado, ela atribui também aos          
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jogadores certa culpa por reforçar isso pois conta que muitos deles, mesmo            

casados, fazem investidas mandando mensagem para as torcedoras fazendo assim          

com que pareça que elas estão atrás deles quando na verdade o autor do flerte é o                 

próprio jogador. 

 

As entrevistadas dizem que é uma pena serem vistas dessa forma pois estão             

ali para torcer pelo time independente do jogador que está atuando na partida e que               

os torcedores homens podem estar lá também olhando para os jogadores com            

outras intenções mas que apenas as torcedoras mulheres são vistas dessa forma. A             

entrevistada também lamenta o fato dessas mulheres estarem reproduzindo um          

pensamento tão machista pois estão lá para torcer como qualquer um. 

 

2.1.2 “Mulher macho” 

 

Outro tipo de torcedora é a “mulher macho” que tem variações de            

denominação como “mulher masculina”, “Maria João”, “macho-fêmea”, “machão”,        

mas que expressam o mesmo conceito. Esse perfil é comumente aplicado às            

mulheres que praticam futebol além de torcer, haja vista que os gramados são um              

espaço reconhecido como masculino, logo, quem se interessa pela prática do futebol            

deve carregar em si essas características. Por “jogarem como homem” (expressão           

usada para caracterizar mulheres que jogam bem futebol, relacionando a habilidade           

no esporte à masculinidade) e não seguirem o rótulo que o jogo feminino carrega de               

que é “lento”, “sem qualidade”, “sem emoção” e “com muitas falhas bobas”, as             

mulheres são masculinizadas e essa rotulação ocorre não apenas em relação a            

aparência, há a associação de que se a mulher pratica o esporte e possui um físico                

não considerado socialmente como feminino é uma mulher masculinizada,         

consequentemente algumas vezes também são classificadas como homossexuais,        

correlacionando a aparência física com a orientação sexual. 

 

2.1.3 Torcedora modinha 
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Mais um tipo de categoria que é atribuída às mulheres torcedoras é a             

“torcedora modinha”, que também pode ser conhecida como “torcedora nutella” e           

“torcedora selfie”, consistindo em um termo que classifica as torcedoras que           

frequentam algumas partidas e assistem a alguns jogos de futebol mas não tem uma              

“paixão” pelo clube, só se interessando por ele quando está numa fase boa, com              

vitórias e títulos. Esse tipo de torcedor está mais preocupado em mostrar que torce              

do que torcer em si, é mais importante uma foto boa, mostrar aos outros que está                

participando daquele ritual do que realmente viver o momento. Uma ponderação           

importante sobre esse tipo de torcedor é o fato dessa categoria não ser imposta              

somente a mulheres, ao contrário da maria chuteira e da mulher macho que são              

classes exclusivamente femininas, o torcedor modinha é um perfil que é atribuído a             

torcedores homens também, pois essa categoria não se dá por questões de gênero             

e sim pelo nível de paixão que a pessoa apresenta pelo clube.  

 

2.1.4 Torcedora de verdade 

 

A próxima categoria que apresento é a categoria de “torcedora de verdade”            

ou “torcedora raíz”, esse tipo de torcedora é aquela que acompanha os jogos do              

clube pela televisão ou estádio, torce pelo mesmo clube a muito tempo, está com o               

clube mesmo em fases ruins com poucas vitórias e sem títulos. Essa categoria             

nasce com base na negação das outras, a partir do momento que a torcedora se               

mostra realmente interessada pelo clube e não especificamente em um jogador, se            

opondo à Maria chuteira e não se relaciona com o clube somente nas fases boas,               

contrariando a torcedora modinha, ela é incluída na categoria de torcedora de            

verdade. Mas para ser considerada uma torcedora verdadeira não é preciso apenas            

não apresentar as características das outras, é preciso provar que não é daquela             

forma. Geralmente são feitas perguntas de “checagem”, que consistem geralmente          

em perguntas sobre a história do clube, como, por exemplo, em qual ano ganhou              

determinado título e perguntas sobre regras do jogo, como a famosa regra do             

impedimento ou então o escanteio. A entrevistada Marta fala em seu relato como             

essas perguntas são feitas: 
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Eu vejo muito testar a gente, nosso conhecimento, "o que é impedimento?",            

"por quê foi falta?", "escala o time", e isso não acontece com nenhum             

homem. O homem chega e fala "sou Americano" e ele fala "também sou";             

agora se uma mulher fala "sou Americano" ele fala "escala o time", "qual o              

nome do goleiro?", "quem fez o último gol não sei onde?", "quanto que foi o               

jogo?", então fica meio que testando a gente pra ver se a gente realmente              

gosta. E não tem nada a ver, eu não sou Wikipedia... "qual título foi de não                

sei qual ano?" eles não fazem isso com os outros. (Marta, 2019) 

 

 

2.1.5 Simpatizante 

 

E, por fim, aponto uma categoria nova que vem se apresentando no campo, a              

torcedora simpatizante (MONTEIRO; DEGENARI; VIDAL, 2018), ainda com poucos         

estudos acerca do tema, esse tipo de torcedora é aquela que não se associa a               

nenhuma torcida organizada exatamente mas que simpatiza com a torcida e de certa             

forma acaba se aproximando dela durante as partidas, seja porque os namorados            

fazem parte ou então por já terem amigas integrantes dessas torcidas. Uma            

entrevistada se reconhece assim, ela diz que é próxima da torcida por ter uma              

identificação com a mesma, quando vai aos jogos fica perto por ser amiga dos              

integrantes, mas não se considera parte, mesmo participando das atividades. Essa           

participação de forma indireta, sem se considerar uma associada, pode ser um            

reflexo da imagem negativa que a torcida organizada tem, estar ligada a torcida             

poderia ligá-la diretamente a violência mesmo sendo esse um modelo de torcida que             

contra violência. 
 

As formas de torcer apresentadas acima mostram uma disputa nesse campo           

esportivo onde as mulheres precisam o tempo todo provar quem são (ou não são) e               

têm sua capacidade de entendimento do jogo posta a prova. 

 

2.2 Perfil da torcida 
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Apesar dos perfis de torcedoras apresentados acima alguns fatores vão tornar           

as torcedoras da La Guarda Alvinegra um grupo distinto, com suas peculiaridades.            

Primeiro começo apontando que com base nas entrevistas que realizei, na ida ao             

estádio e em observação nas redes sociais da torcida foi possível perceber certa             

semelhança entre seus integrantes em relação à classe social que pertencem. Duas            

das entrevistadas com quem conversei revelaram morar em apartamentos em um           

bairro nobre da cidade e todas se declararam estudantes, tendo em vista que o              

Americano carrega uma imagem de clube elitizado na cidade, sendo do Goytacaz            

F.C. o posto de “time do povo”. Mas certa elitização não está restrita a essa torcida                

em específico, o clube até o ano de 2014 tinha seu estádio num bairro considerado               

como um dos de classe mais alta na cidade, o Parque Santo Amaro, que se localiza                

próximo ao bairro onde as torcedoras citadas acima moram, lugar em que além do              

estádio estar situado também aconteciam os encontros de torcedores em um bar de             

uma praça nesse bairro. Porém o título de torcida elitizada recai sobre a La Guarda               

em específico. O Americano possui quatro torcidas organizadas no total, que são            

elas: a Força Jovem, a Garra Alvinegra (TUGA), a Império Americano (TOIA) e a La               

Guarda Alvinegra. Segundo uma das entrevistadas a La Guarda é vista pela Garra             

Alvinegra e pela Império Americano como uma torcida de playboy e patricinha por             

conta da filosofia de não-violência que a torcida afirma seguir. Além disso ela conta              

que essas duas outras torcidas afirmam que a La Guarda é privilegiada com o clube,               

que a diretoria “puxa saco” pelo fato deles apoiarem o clube independente do             

resultado do jogo, haja visto que a Garra e a Império são adeptas de violência e                

quando o time perde “quer bater, quer partir pra cima” como cita a entrevistada.  

 

Outro fato que reforça o rótulo de elitização da torcida é uma performance que              

ela faz antes do início dos jogos, onde utilizam guarda chuvas nas cores do clube               

(preto e branco) para formar um mosaico na arquibancada, a partir disso, a torcida              

ficou conhecida como “torcida da sombrinha” pelas outras, numa tentativa de ironizar            

a intervenção. 

 
Fotografia 3 - Torcedores da La Guarda na arquibancada com guarda chuvas abertos para a               

formação de mosaico. 
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Fonte: Instagram da torcida (2017) 

 

Outro elemento que influencia na reprodução de um padrão de classe é a             

forma como a torcida é formada, ela se dá quase que como uma família, as relações                

dos integrantes ultrapassam as quatro linhas do gramado. A forma mais comum de             

entrar na torcida apresentada pelas entrevistadas é por meio de amigos ou, no caso              

de algumas meninas, pelos namorados. Eles se mostram abertos a receber pessoas            

que não possuam relação anterior com os integrantes, mas deixam claro que            

geralmente não é assim que ocorre, a partir disso é possível observar uma             

manutenção nos perfis, pois esses amigos vão possuir a mesma classe social,            

perpetuando assim o mesmo “estilo” de torcedor. 

 

Mais um aspecto que parece reforçar a elitização da torcida é a questão             

estética, com um olhar atento nas redes sociais e em como as entrevistadas se              
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apresentam foi possível notar uma reapresentação de determinados modelos         

estéticos. Uma característica presente em todas as entrevistadas foi o cabelo liso e             

sempre muito bem alinhado e estarem bem vestidas. Fui conversar com a            

entrevistada Marta na sua universidade e chegando lá me deparei com ela muito             

arrumada, cabelo feito e maquiada, algo que não é comum de ser visto. Essa              

entrevistada disse que para ela é comum estar bem arrumada, que ela gosta e até               

no estádio se apresenta dessa maneira. Ela coloca que às vezes é mal vista por               

estar assim nos jogos: 

 
“Eu vou toda arrumada, de cabelo feito, mas eu ando assim até pra padaria,              

aí acham que eu estou me arrumando, "você tá se arrumando pra um             

desfile? É um jogo de futebol, futebol a gente vai de havaianas". E eu vou               

de camisa, shortinho com casaco amarrado na cintura, o tênis combinando,           

um óculos de sol, cabelo escovado, aquela coisa toda, aí acham que eu             

quero me aparecer, eu quero chamar atenção dos caras, fazer tudo que não             

é assistir o jogo de futebol.” (Marta, 2019) 

 

Um último fator que é bastante presente na composição dessa torcida e é             

importante para compreendermos o perfil dela é a raça. A partir de fotos analisadas              

através de redes sociais é possível observar que grande a maioria da torcida é              

composta por pessoas brancas e pardas. A amostra que colhi nas entrevista reforça             

esse fato, pois das três entrevistadas mulher e do entrevistado homem com quem             

conversei, duas das mulheres são brancas e uma delas e o homem são pardos.  

 

Desse modo, essas torcedoras se desvinculam dos estereótipos        

apresentados anteriormente, maria chuteira, mulher macho e torcedora modinha,         

mas se enquadram em um estereótipo próprio dessa torcida, que inclui classe e             

raça. 

 

O perfil dessas torcedoras começa a se construir quando a forma com que             

elas entraram na torcida organizada é pensada. A entrevistada Marta conta que a             

torcida foi fundada pelo seu irmão junto com alguns amigos e como eles levavam as               

namoradas elas foram sendo incorporadas à torcida, além disso meninas que faziam            
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parte de uma outra torcida que foi extinta acabaram também migrando para essa             

torcida. A entrevistada Cristiane diz que já conhecia alguns integrantes e foi a partir              

daí que se interessou em ingressar na torcida. Já a entrevistada Thaísa não se              

considera associada à torcida, ela explica que com a ida dela aos jogos se tornou               

amiga dos integrantes da torcida por questões de identificação, e diante disso            

passou a participar de algumas atividades, eventos e a estar junto a eles nos jogos.               

O que reforça ainda mais essa ideia de familiaridade construída nessa torcida, dado             

que a entrada nela geralmente se dá por meio de amigos, parentes ou namorados.              

Isso perpetua uma similaridade no perfil social dos integrantes, posto que por            

conviverem em outros âmbitos da vida social levam os mesmos estilos de vida. 

 

Um outro ponto de semelhança no discurso das torcedoras é em relação ao             

machismo nas arquibancadas: é unânime a percepção de que na torcida delas não             

há machismo, declaram inclusive que tem muita voz dentro da torcida, que não             

sofrem nenhuma discriminação por parte dos homens, mas isso muda quando são            

questionadas sobre os torcedores não associados. As torcedoras relatam casos de           

assédio durante as partidas, e que esses assédios acontecem de várias formas,            

como olhares invasivos, comentários quando elas passam por eles, e a entrevistada            

Marta chega a citar que já teve os cabelos puxados por um torcedor em determinado               

jogo e que frente a esses acontecimentos ela comunica ao seu pai, que é presidente               

do conselho do clube, neste caso ela diz que isso cria um certo medo nos torcedores                

porque quando ela se impõe ela não se sente ouvida e não sente uma melhora               

efetiva, mas a partir do momento que o pai dela toma alguma atitude, que segundo               

ela é olhar com cara feia, brigar com esses torcedores, ela se sente protegida.  

 

Essa proteção nos estádios é algo muito comum de ser visto, pois sendo este              

um lugar onde as mulheres “não pertencem” os homens se sentem na obrigação de              

protegê-las, tanto as mulheres quanto idosos e crianças. Esse tipo de proteção foi             

retratado por todas as entrevistadas, pois disseram que se sentiam mais seguras            

quando estavam acompanhadas de alguém de confiança, é raro encontrar mulheres           

que se sentem seguras estando sozinhas nesse ambiente. Eu mesma durante a            
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pesquisa tive a oportunidade de ir a um jogo do Americano, fui acompanhada de um               

amigo e uma amiga e durante todo o jogo percebi a necessidade desse amigo de               

estar sempre atento a nós mulheres e na hora da saída a preocupação em não sair                

no meio do aglomerado de pessoas e sempre estarmos de mãos dadas, como uma              

forma de proteção e de mostrar aos outros homens que estávamos acompanhadas,            

afastando assim um possível assédio. 

 

Mais uma condição que molda esse perfil de torcedora é o modo como se              

sentem fazendo parte da organizada, pois como já foi citado anteriormente, elas            

reconhecem que o machismo está presente no futebol, mas na torcida delas isso             

não está muito presente. Uma das entrevistadas chega a dizer que “os meninos são              

maravilhosos, não tenho nada o que reclamar deles, e são meninos que não são              

machistas [...]. A gente já fez ensaio da torcida feminina, então eles sempre apoiam              

a gente”, numa forma de demonstrar que o machismo do universo do futebol não as               

atingia quando estavam em socialização com a própria torcida. Mas esses           

depoimentos deixam claro que com elas os homens da torcida não tinham nenhuma             

forma de desconfiança quanto ao real interesse delas pelo esporte, mas isso não             

significa que não o façam com torcedoras não organizadas, uma vez que todas as              

mulheres que se apresentam como apreciadora do esporte vão receber a priori um             

dos estereótipos já apresentados, tendo que ao longo de tempo ir negando isso e              

construindo a sua imagem de torcedora. Mesmo que não de forma convencional, a             

masculinidade está presente nessa torcida, as entrevistadas declararam que uma          

atitude comuns dos homens da torcida é a proteção. Eles estão sempre            

preocupados com a segurança delas as protegendo de outros homens (não           

organizados), essas demonstrações de proteção ocorrem dentro do estádio pois          

estão sempre juntos delas, às vezes acompanham para banheiro, comprar algo,           

como uma forma de intimidação de outros homens para que não haja o assédio e               

também fora do estádio, pois relataram que em alguns jogos onde há grande             

rivalidade elas são incentivadas a não ao estádio irem por conta do risco de violência               

ou então a não irem uniformizadas para que não sejam identificadas como            

torcedoras e serem hostilizadas. Pude presenciar essa forma de masculinidade          
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quando fui a campo acompanhada de um ex integrante dessa torcida, o jogo era              

Americano x Goytacaz, a maior rivalidade da cidade, a todo momento senti que             

estava sendo protegida, ficamos juntos durante a partida inteira e era sempre            

advertida para tomar cuidado, não ficar perto de grupos mais agitados e na hora da               

saída fui pega pela mão, como uma forma de demonstrar para os outros homens              

que eu não estava sozinha e que por isso não deveriam tentar algum tipo de               

aproximação. 

 

Quando questionadas sobre a participação de mulheres na torcida é unânime           

a opinião de que deveriam ter mais, elas reconhecem que a torcida organizada não              

é um lugar convidativo para as mulheres por conta do rótulo de violência que              

carregam, mas dizem que querem mudar isso e colocam a presença delas na torcida              

como uma forma de quebra dessa imagem. Algumas entrevistadas falaram ainda           

que a presença delas pode ser uma forma de incentivo para que outras mulheres              

ocupem esse lugar também, a presença delas ali é uma forma de garantia para as               

outras mulheres de que é um lugar seguro em que podem se sentir acolhidas e que,                

como elas dizem, não há machismo. 

 

No próximo capítulo apresento como se dá a socialização das torcedoras com            

o futebol, como surgiu o interesse pelo esporte, por se associar à torcida e como               

vivem essa experiência. 

 

CAPÍTULO 3 - SOCIABILIDADE 

 

3. Socialização das torcedoras 

 

Durante as entrevistas realizadas questionei como se deu a primeira          

socialização das torcedoras no futebol, buscando entender como entraram nesse          

universo. A maioria das entrevistadas relatou que o interesse por futebol surgiu na             

infância, e como o habitual, pelo incentivo da família, mas outras formas de             

aproximação com o esporte foram aparecendo com o decorrer das entrevistas. 
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A entrevistada Marta apresentou sua aproximação com o futebol em geral e            

com o Americano a partir de mecanismos administrativos, ela narrou que membros            

da família sempre tiveram participação na parte administrativa no Americano e que            

isso foi perpassado para as gerações mais recentes da família.  

 

A presença de familiares na parte administrativa do clube é um fator que             

diferencia a vivência dessa torcedora em relação às outras. Tendo em vista que ela              

cita que o fato de um familiar ter exercido, durante um determinado período, um uma               

determinada função na gestão do Clube influenciou para que ela estivesse mais            

presente naquele espaço, ela declara que como consequência disso passou a           

frequentar mais o estádio pelo fato desse familiar se sentir “controlando” o ambiente,             

já que ela afirma que é sempre protegida por ele quando está neste espaço, ela diz                

que a partir desse momento ela e outras mulheres da família também passaram a              

frequentar o estádio com mais frequência. Essa condição abre espaço para duas            

análises, a primeira delas é o fato de que ocupar um cargo no clube faz com que o                  

parente da entrevistada se sinta de certa maneira obrigado a levar a família aos              

jogos, para que a ideia de ambiente familiar seja consolidada e reproduzida. Outra a              

análise possível é o fato de ele apenas permitir a presença das mulheres da família               

no estádio por ele estar presente no clube e de certo modo se sentir no controle                

daquele espaço, podendo mostrar aos outros que elas não estão ali sozinhas, mas             

sim protegidas por ele, onde qualquer um que tente algum tipo de abordagem será              

prontamente repreendido, como conta a entrevistada:  

 
pro pessoal a gente é intocável, tanto para os jogadores quanto para a             

torcida [...] às vezes ele fica olhando de bicho quando ele percebe, aí fica              

olhando para o cara encarando aí o cara some. (Marta, 2019) 

 

Desta maneira, é possível compreender que a presença desta torcedora e           

também das demais nesse espaço é atravessada por diversas outras questões,           

como laços familiares, tensões na cidade e mediações com amigos, parentes e            

vizinhos.  
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A entrevistada Cristiane teve uma socialização um pouco diferente do que se            

é esperado quando se tem em vista que o futebol é tido como um território               

masculino. É frequente observar o interesse nesse esporte através do incentivo do            

pai ou avô, sempre uma representação de figura masculina na família, mas a             

inserção desta foi atípica, ela relata que o seu pai não gosta de futebol, nunca se                

interessou, “meu pai não gosta de futebol, é meio contraditório, porque ele não torce              

pra nada, acha isso uma bobeira, e já a minha mãe é fanática, então eu comecei de                 

um jeito meio diferente do costume” e reconhece isso como algo inusitado. Ela diz              

que a mãe é fanática e que foi ela que começou a incentivar a filha no interesse pelo                  

esporte e a frequentar estádios. Outro fato curioso na socialização desta torcedora é             

a questão de ela escolher torcer para um determinado clube a nível estadual             

diferente da escolha da mãe e sua maior incentivadora, que torce para um clube              

rival.  

 

A entrevistada Thaísa disse que mesmo sendo influenciada pela família e           

tendo o futebol como um programa compartilhado por todos desde muito cedo se             

interessou em torcer por um clube diferente do qual sua família torce, da mesma              

forma que a Cristiane, mostrando que ainda que a tradição familiar de torcer por              

determinado clube tenha grande influência, não é o único fator determinante na            

escolha do clube do coração. 

 

A entrevistada Andressa relata que desde muito nova se interessou por           

futebol e que pelo fato de estudar próximo ao Estádio Godofredo Cruz (antigo             

estádio do Americano) sempre ia aos jogos e acompanhava o clube. Ela considera             

também que o fato de ter amizade com muitos meninos influenciou o seu interesse              

pelo futebol, pois seu pai, mesmo gostando do esporte, nunca a incentivou.  

 

A entrevistada Débora conta que o futebol sempre esteve presente em sua            

vida, desde pequena frequenta estádios e acompanha e que esse interesse foi            

despertado através de seu pai. 
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Por fim, a entrevistada Tamires diz que desde pequena foi incentivada pelo            

pai, que gosta de futebol, mas que seu real interesse só surgiu recentemente             

quando começou a frequentar o estádio e assistir a jogos com uma amiga. Neste              

caso a influência da melhor amiga foi mais importante para o interesse pelo esporte              

do que o pai, mesmo ela admitindo que ambos a incentivaram.  

 

Outro ponto que se mostrou em comum entre essas torcedoras é a questão             

de algumas terem ligações entre familiares e o clube. Uma das entrevistadas diz que              

um parente era jogador do clube e que isso a aproximou do time, além da influência                

de amigos. 

 

Todas as entrevistadas disseram que o contato com o futebol hoje continua            

por meio de idas ao estádio com a torcida, quando a partida é do Americano, e que                 

acompanham também pela televisão, e uma das entrevistadas falou que sua           

interação com o futebol também se dá pelo jogo Cartola FC, que é um jogo fictício                

em que os participantes montam seus times com jogadores de futebol inscritos            

oficialmente na Série A do Campeonato Brasileiro, onde o desempenho desses           

jogadores em campo influencia a pontuação que o time fará ao final da rodada. Além               

de acompanharem os jogos do Americano, integrantes dessa torcida também se           

juntam para irem ao estádio em jogos de clubes que torcem a nível estadual. 

 

3.1 Formação da torcida 

 

Através de uma entrevista realizada com um integrante da torcida, foi possível            

concluir que a diretoria da La Guarda é composta por:  

 
Tabela 2 - Cargos da Diretoria 
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Fonte: Entrevista (2019) 

 

Todos os cargos são previstos em um estatuto próprio. Ao procurar mais            

afundo sobre a participação das mulheres nesses cargos fui informada por ele que             

não haviam mulheres nesses postos, mas logo após essa declaração, o entrevistado            

de imediato apontou que isso não se dava por uma questão de restrição de gênero,               

mas sim porque as mulheres não se interessam em ocupar essas funções de             

gestão, portanto elas seriam sempre ocupadas por homens, mas que em breve            

haveria novas eleições para os cargos e que se uma chapa feminina fosse formada,              

a mesma poderia concorrer de forma igualitária a dos homens.  

 

Aqui cabe um questionamento a partir dessa afirmativa: qual a razão da            

ausência das mulheres nesses cargos?  

 

“O jogo está na sociedade tanto quanto a sociedade no jogo” (DaMatta, 1982,             

p.16), dessa forma o futebol se dá como um reflexo da sociedade, a torcida não               

seria diferente. Uma pesquisa do Instituto Ethos realizada entre 2014 e 2015 mostra             

que apenas 1,6% das vagas em cargos executivos no futebol brasileiro são            

ocupadas por mulheres, num total de 300 vagas apenas 5 são preenchidas por elas.              
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A realidade da torcida é similar a essa, não há cargos de gestão ocupados por               

mulheres, elas não são impedidas, mas será que são incentivadas? Quando           

perguntadas pela gestão, algumas entrevistadas demonstraram certa falta de         

conhecimento sobre não sabendo exatamente quais cargos compõem a diretoria.          

Considero aqui duas possibilidades, a primeira: elas não têm interesse nos cargos,            

mesmo sabendo que têm a possibilidade de exercer esses cargos elas não se             

interessam, é atrativo participar da torcida mas não da administração dela. A            

segunda hipótese é: os homens não proíbem, mas também não estimulam que haja             

a participação delas, ainda reservando esse espaço para domínio deles, por mais            

eles abram espaço para as mulheres na torcida elas não ocuparam todos eles. 

 

A partir das entrevistas feitas foi possível compreender que a formação dessa            

torcida é a partir de relações de amizades, onde a esmagadora maioria dos             

integrantes já se conhecia antes mesmo da formação da torcida. Para entrar na             

torcida não existe critério, apenas torcer pelo Americano e ter vontade de se             

associar à organizada, mas a partir dos dados coletados em entrevistas todas as             

entrevistadas disseram ter entrado na torcida por intermédio de algum conhecido           

que já era integrante (namorados, amigas/os, irmãos), portanto, mesmo com a           

entrada livre para quem quiser se tornar um integrante, a entrada de novos membros              

é sempre mediada por alguém que já está na torcida. Desse modo, a torcida vai               

crescendo e formando assim uma grande rede amizades.  

 

A desconfiança por parte dos homens se as mulheres realmente pertencem a            

esse espaço pode ser um fator que as afasta dele. A presença de mulheres em               

estádios é vista com desconfiança, como uma forma de apropriação do espaço que             

sempre foi dominado por eles. Para estarem naquele local, compartilhando com os            

homens, é necessário mais do que apenas sentir vontade, é preciso que provem que              

merecem estar ali, que são “torcedoras de verdade” (categoria apresentada no           

capítulo anterior) na concepção dos homens. Para que isso seja provado são feitas             

“perguntas de checagem”, que foram um relato frequente nas entrevistas colhidas. O            

fato de estarem participando da torcida e presentes em jogos faz com que sejam              
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sempre questionadas quanto ao nível de conhecimento que tem acerca do esporte.            

As “perguntas de checagem” são muito comuns e surgem logo quando o interesse             

pelo futebol é explicitado por parte de uma mulher. Essas perguntas consistem em             

questionamentos sobre a história do clube, escalação de jogadores, ano em que o             

clube ganhou determinado título, explicação de regras como a do escanteio e, a             

mais famosa de todas, o significado da regra do impedimento. Esse tipo de             

questionamento também é feito para os homens quando é percebido que não há o              

conhecimento que é esperado dele em relação ao futebol, numa tentativa de            

desqualificá-lo enquanto torcedor legítimo. Em conversa, a entrevistada Marta         

explica como isso acontece: 

 
Eu vejo muito testar a gente, nosso conhecimento, "o que é impedimento?",            

"por quê foi falta?", "escala o time", e isso não acontece com nenhum             

homem. O homem chega e fala "sou Americano" e ele fala "também sou";             

agora se uma mulher fala "sou Americano" ele fala "escala o time", "qual o              

nome do goleiro?", "quem fez o último gol não sei onde?", "quanto que foi o               

jogo?", então fica meio que testando a gente pra ver se a gente realmente              

gosta. E não tem nada a ver, eu não sou Wikipedia... "qual título foi de não                

sei qual ano?" eles não fazem isso com os outros. (Marta, 2019) 

 

3.2 Influência da classe  

 

Como já apresentado no capítulo anterior, essa torcida tem um recorte           

específico de camada social e com isso o modo que ela experiencia o futebol é               

particular desta classe também. Com o consumo do esporte se dando por parte de              

todas as classes e a mudança parcial do público do futebol surge um novo conceito               

de torcedor, o “pós-torcedor” (Giulianotti, 1993) que é classificado pelo autor como: 

 
Os “pós-torcedores” têm consciência da natureza construída das reputações         

dos torcedores e da tendência da mídia em enxergar ou inventar tais            

identidades. Eles adotam uma abordagem reflexiva ao interpretar as         

posições relativas de poder dos jogadores e clubes nas estruturas políticas           

do futebol nacional e internacional (GIULIANOTTI, 1993) 
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Desse modo, esses torcedores consomem o futebol a sua própria maneira, de            

modo reflexivo, sendo possível perceber isso a partir das entrevistas no modo como             

as entrevistadas reconheceram o machismo arraigado nas estruturas do futebol, e           

como, segundo o torcedor entrevistado, percebe como as torcidas organizadas são           

vistas de forma negativa pela imprensa, mostrando que eles têm consciência de que             

lugares ocupam nessa estrutura. Como uma forma de mudar essa visão que a             

torcida organizada carrega a La Guarda realiza uma campanha que se chama            

“Lugar de mulher é na arquibancada” que, de acordo com o torcedor entrevistado: 

 
O objetivo era atrair mulheres que torciam para o americano a participarem            

do dia a dia da torcida e viver o clube na arquibancada. Como sabemos, a               

arquibancada ainda é um local muito machista, e conseguimos com êxito           

quebrar boa parte dessa cultura. Hoje é comum ver mulheres nos jogos do             

Americano apoiando o time, cantando e consumindo o futebol. 

 

Fotografia 4 - Faixa da campanha colocada no alambrado do estádio. 
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Fonte: Instagram da torcida (2017) 

 

 

A campanha "Lugar de mulher é na arquibancada", como o próprio nome diz,             

é uma campanha de fomento à ida de mulheres as arquibancadas, para que             

frequentem os jogos e participem da organizada. Nessa torcida as mulheres           

possuem bandeiras, que são: 
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Elementos centrais, altamente valorizados pelos torcedores por garantirem        

reconhecimento e visibilidade, delimitando espaços nos estádios e        

reiterando identidades ao demarcarem diferenças, não somente entre as         

próprias organizadas, mas, especialmente, sua distância simbólica dos        

torcedores comuns (Toledo, 1996, apud TEIXEIRA, 2006) 

 

Assim como os homens, e ficam juntas deles de forma com que a torcida               

seja uma só, não dividida por gênero como ocorre em algumas e isso faz com que                

elas se sintam pertencentes de forma igualitária. 
 

Analisando esse fato, é possível compreender que a mulher é vista também            

como uma consumidora em potencial, contribuindo economicamente para o clube e           

para a torcida, que fabrica seus próprios produtos. Além disso, a presença de             

mulheres na organizada favorece para que uma outra imagem de torcida organizada            

se forme, retirando o estigma de violência que essa categoria carrega. A existência             

da campanha mostra também que o esforço das mulheres para estarem naquele            

espaço vem sendo reconhecido com as demandas aos poucos sendo atendidas. 

 

3.3 Socialização da torcida 

 

A socialização dessa torcida se dá de outras maneiras além da ida ao estádio              

para os jogos, em conversa com os entrevistados, quando questionados sobre quais            

outros eventos promovem, o entrevistado diz que não fazem eventos com a            

frequência que gostariam, mas que todo ano sempre ocorre um churrasco de            

aniversário da torcida e que durante o período de competições eles fazem reuniões             

antes das partidas em bares. As entrevistadas falaram que as confraternizações são            

variadas, vão desde churrascos até viagens e ações sociais, e que há também             

partidas de vôlei que as meninas costumam jogar como uma forma de interação             

entre elas e que os meninos têm uma “pelada” que ocorre mesmo quando o clube               2

não está em temporada de jogos. A entrevistada Marta cita um episódio em que as               

mulheres da torcida participaram dessa “pelada”, que costuma ser uma          

confraternização apenas dos homens:  

2 Partida de futebol promovida entre os integrantes da torcida com intuito recreativo. 
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Só uma vez que a gente foi e eles sentiram que os meninos ficaram só com                
as namoradas e não ficou aquela coisa mais junta. Ficou muito segregado,            
os meninos com as namoradas, aí vinha as meninas solteiras e ficava meio             
que um olhando para o outro, e eles perceberam que não deu muito certo              
nesse dia. Porque foi muito na cara, as meninas sem namorar - as meninas              
solteiras -, e as meninas com namorado, aí ficaram na mesa diferente e             
lógico que eles preferiam ficar lá com elas do que ficar integrando com todo              
mundo, mas foi só uma vez que teve isso na pelada. (Marta, 2019) 
 

Através desse relato é possível reforçar a hipótese que algumas integrantes           

da torcida se associam para estarem mais próximas do namorado mas também é             

notável uma certa tensão entre as meninas solteiras e as que namoram na torcida.              

Como fica claro na descrição da entrevistada, quando as meninas que namoram            

estão juntas dos namorados não há uma integração com as solteiras, havendo a             

criação de uma certa barreira, mesmo estando todos no mesmo evento, a princípio,             

com o mesmo propósito. É possível fazer especulações para o motivo disso ocorrer,             

uma das hipóteses é o fato de algumas meninas se associarem a torcida em razão               

dos namorados, fazendo assim com que sempre que há a oportunidade estejam            

sempre com eles. Outra suposição que pode ser feita é a de que as meninas               

solteiras podem ser vistas como uma ameaça para as outras, assim como são vistas              

pelas mulheres de jogadores, desta forma sofrem acusação de dois lados, das            

mulheres dos jogadores do clube e das próprias integrantes da torcida. Olhando por             

outra perspectiva é plausível também pensar que o ciúme pode vir por parte dos              

homens, considerando que não há apenas mulheres solteiras na torcida, mas           

também homens, estar junto da namorada seria uma forma de mostrar para os             

outros homens que elas estão acompanhadas.  

 

Mas ela cita também um churrasco, e conta como ele acontece: 
 
Mas teve outro churrasco da La Guarda, que foi no estacionamento, aí a             
gente canta as músicas, faz alvoroço, leva murga , têm as bandeiras, a            3

gente pendura as faixas, bota o hino, coloca músicas, todo mundo vai meio             
uniformizado e é muito legal, porque todo mundo é muito unido, eles são             
amigos ali e também da vida, são melhores amigos, o que você precisar             
eles vão te ajudar. Fazem aniversário, social, festa. Tem muita gente           

3 Instrumento de percussão em formato redondo de madeira e pele sintética tocado através de 
baqueta. 
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também que torce pro Vasco, aí combina não só pros jogos do Americano,             
também pros jogos do Vasco vai o mesmo pessoal, aí quando é rival eles se               
reúnem também. 
 

 
 

Mostrando como essa relação de amizade na torcida vai além dos limites do             
estádio e que as formas de socialização entre eles não é apenas em questões              
ligadas ao Americano. 
 
CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento dessa pesquisa possibilitou uma análise a partir de          

entrevistas e de leitura de textos traçar o perfil de uma torcida organizada e entender               

como elas em seus modelos variados se organizam e atuam no clube para o qual               

torcem. Apresentando brevemente o Americano Futebol Clube, clube que é dirigida           

a torcida do qual este trabalho refere-se, a La Guarda Alvinegra que é uma torcida               

que segue o modelo Barra Brava, foi possível entender qual é o perfil desses              

torcedores: a TO é composta majoritariamente por homens, mas abre espaço para            

mulheres, diferente de outras torcidas. A La Guarda não se divide por gênero, sendo              

assim uma torcida mista e única em sua formatação oficial, essa integração se deu              

por conta da procura de mulheres para fazer parte da torcida, assim esse espaço se               

abriu e as mulheres vêm conquistando cada vez mais área, não apenas nessa             

torcida, mas sim no futebol em geral. 

 

A presença de mulheres no futebol muda a cara dele e com a chegada delas               

nas arquibancadas novas formas de torcer apareceram, surgindo assim perfis de           

torcedoras que perpassam o tempo todo pelo machismo. Esses perfis funcionam           

como categorias de acusação onde tanto homens quanto mulheres são atingidos,           

mas as categorias que afetam as mulheres são carregadas de estereótipos. Serem            

enquadradas em determinados perfis não significa para essas mulheres que essa é            

a representação delas na estrutura do futebol, essas acusações baseadas em           

preconcepções não refletem quem são. A classe social desses torcedores reflete           

diretamente no modo como consomem o esporte, e como se colocam dentro da TO.              

Parte dos torcedores entrevistados está na universidade e é de classe média e             
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média alta, fazendo assim com que se diferenciem até mesmo dos outros torcedores             

do clube. Com relação às mulheres, o fato de terem maior instrução indica uma              

percepção maior do machismo no âmbito do futebol fazendo assim críticas a ele e se               

inserindo em locais que antes não ocupavam.  

 

Observar a chegada de mulheres a esses espaços é importante para 

perceber que mesmo ainda existindo barreiras, essas mulheres estão ultrapassando 

e isso tem influência direta da sociedade, pois sendo o futebol um reflexo dela, a 

apropriação desse espaço que por muito tempo foi tido como masculino mostra que 

as mulheres estão cada vez mais ocupando lugares que por muito tempo não as foi 

permitido. Esses resultados têm influência direta da forma como essas torcedoras 

foram socializadas no esporte desde o seu primeiro contato, e ao grau de 

escolarização que chegaram, mostrando como a classe interfere diretamente no 

modo como se envolvem com um esporte tão popular que contempla todas as 

classes. 
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