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“Há certas constituições viris que dizem 

que o “homem de verdade” não deveria ter 

nada de feminino. Mas não só se distingue 

do feminino, mas também daqueles grupos 

ou sujeitos que, segundo seus próprios 

parâmetros sociais, não se encaixam em seu 

modelo ideal de masculinidade. Aqueles 

que biologicamente compartilham suas 

características sexuais, mas não tem a 

mesma identidade masculina, já que suas 

representações corporais e suas práticas são 

distintas, não são incluídos dentro da 

categoria de “macho” (“homem de 

verdade”), sendo considerados como 

“PUTOS” (“não-homens”)”1. (BADINTER, 

1994) 

                                                           
1 Tradução minha. Texto original: “Hay ciertas constituciones viriles que dicen que el “verdadero 

hombre” no debería tener nada de femenino. Pero no sólo se distingue de lo femenino sino también de 

aquellos grupos o sujetos que, según sus propios parámetros sociales, no encajan en su modelo ideal de 

masculinidad. Aquellos que biológicamente comparten sus características sexuales pero que no poseen la 

misma identidad masculina, ya que sus representaciones corporales y sus prácticas son distintas, no son 

incluidos dentro de la categoría de “macho” (“verdadero hombre”), considerándolos como “PUTOS” 

(“no-hombres”)”. 



 
 

Resumo 

 

Em um espetáculo futebolístico masculino não só se põe em jogo o prestígio do 

clube, mas também a masculinidade de seus participantes. Uma das formas pelas quais 

isto é feito apresenta-se nos cantos de torcida, nos quais procura-se “desmasculinizar” o 

adversário de forma discursiva. O objetivo deste trabalho, sem pretender apresentar 

respostas e sim fomentar diálogos, é observar a relação entre futebol, masculinidades, 

cantos de torcida e “desmasculinidades”. Através dessa análise, pretendo demostrar a 

eminência de um discurso que denomino de “sexismo desmasculinizador”. Meu 

ensaio parte do grito mexicano “EEEEE... PUTO!”, entoado nas cobranças de tiro de 

meta do goleiro adversário e que foi copiado pelos torcedores brasileiros na forma 

“abrasileirada” de “EEEEE... BICHA!”. Tais gritos são o foco principal deste estudo. 

São considerados, distintamente a abordagem deste trabalho, pela FIFA (Federação 

Internacional de Futebol) e outras instituições como um insulto discriminatório e 

homofóbico. Por isso, as federações de México e Brasil, além de outras, vêm sofrendo 

consequentes punições. Problematizo esta interpretação da FIFA, enfatizando a 

importância da análise do discurso que denomino de “sexismo desmasculinizador”, 

diferenciando-o da homofobia. Nesse sentido, pretendo contribuir para criar consciência 

e promover debates e tentativas de novos questionamentos, para que se entenda o 

contexto por trás do grito, desde a sua origem. 

 

Palavras-chave: futebol, masculinidades, cantos de torcida, “desmasculinidades”. 
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Pré jogo: introdução 

 

O atacante recebe a bola, dribla o zagueiro e chuta para fora. Junto com a 

decepção do “não-gol”, torcedores baixam a cabeça antecipando o que está por vir. O 

goleiro adversário pega a bola na linha de fundo e se prepara para cobrar o tiro de meta. 

Nessa hora, o coro entoado pelo estádio inteiro começa “EEEEE...” e, no exato momento 

em que o goleiro adversário chuta a bola, segue o grito de “PUTO!”2. Catarse coletiva, 

cantada de forma expressiva nos estádios de futebol de alguns países da América do Sul, 

tendo ganho popularidade após a Copa do Mundo de Futebol no Brasil, em 2014, quando 

foi replicado pelos torcedores brasileiros na forma “abrasileirada” de “EEEEE... 

BICHA!”3. Este grito remete ao contexto social que vivemos e ao ambiente 

masculinizado que permeia o futebol desde o início de sua prática. 

“Se pensarmos que os estádios de futebol são um importante lugar em 

que se realizam construções de masculinidades, algumas violências 

serão permitidas, incentivadas e naturalizadas, inclusive deixando de 

ser consideradas violências, e sendo vistas como um exercício 

saudável, e no local apropriado, para expressão desses modos de 

masculinidade.” (BANDEIRA; SEFFNER, 2013; BANDEIRA, 2010; 

CECCHETTO, 2004; CONNELL, 1995)  

 

Dois reflexos desta abordagem estão presentes nesta última frase: a utilização da 

palavra “construções” e do plural ao me referir às “masculinidades”. Quero dizer com 

isso que entendo e sempre busquei compreender as masculinidades como processos de 

construção, que dizem respeito às identidades, à constituição de subjetividades, aos 

gêneros e, portanto, a processos de negociação entre sujeitos nos diferentes contextos 

em que circulam. Isso também nos remete ao uso do plural, uma vez que não me parece 

possível falar em masculinidade no singular, mas, sempre no plural. Há uma infinidade 

de masculinidades possíveis, que faz com que as pessoas tenham inserções distintas nas 

construções de suas identidades. Essas ideias tomaram forma para iniciar essa pesquisa 

em que trabalhei com a importância dos estádios de futebol como um espaço de 

constituição destas identidades.  

Investigar masculinidades em contextos culturais específicos se constitui em uma 

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

                                                           
2 De agora em diante a palavra “PUTO” será referida sempre ao contexto mexicano.   
3 De agora em diante a palavra “BICHA” será referida sempre ao contexto brasileiro.   
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estádio de futebol como um contexto cultural específico, como um local que 

institucionaliza práticas, ensina, produz e representa masculinidades. Dentro desse 

espaço caracterizado pela rivalidade e competitividade, os torcedores desenvolvem 

comportamentos para afirmar a sua identidade e superioridade em relação a seus rivais, E 

é através dos cantos4, um dos recursos utilizados para isso, que a torcida tenta 

demonstrar, de forma discursiva, esse poder e essa superioridade.  

No futebol, a violência é um dos assuntos mais polêmicos e recorrentes, com 

forte expressão na mídia e em estudos acadêmicos. Recentemente, o tema da homofobia 

nos estádios vem motivando intermináveis discussões. Pelo menos desde o início dos 

anos 2000, o grito “EEEEE... PUTO!” é entoado de forma massiva pela torcida 

mexicana tanto nos jogos da Liga Mexicana5 quanto nas partidas envolvendo a seleção 

nacional. Graças aos gritos proferidos de goleiro a goleiro na partida entre as seleções 

de Brasil e México na Copa do Mundo de 2014, a FIFA (Federação Internacional de 

Futebol6), a partir daí, resolveu apurar todas as formas de discriminação sexual e de 

gênero no futebol.  

A FMF (Federação Mexicana de Futebol7) argumenta que o termo não é um 

insulto homofóbico quando é cantado em massa dentro dos estádios. A FIFA discorda: 

o grito foi taxado como homofóbico pela entidade que rege o futebol mundial, e a FMF 

tem recebido uma série de advertências e multas desde novembro de 2015. Esse grito 

tem gerado uma polêmica na medida em que, em várias ocasiões, a FIFA tem punido a 

Federação Mexicana de Futebol. No entanto, apesar da FIFA considerar o grito como 

homofóbico e ainda alertar sobre uma possível interdição do Estádio Azteca ou uma 

redução de pontos em um campeonato, ela não foi capaz de impedir o costume 

mexicano. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) também foi punida diversas 

vezes pelo grito de “EEEEE... BICHA!” dos torcedores brasileiros nas partidas da 

seleção nacional. 

A controvérsia para saber se o grito “EEEEE... PUTO!” da torcida mexicana é 

homofóbico ou não, dependerá da conotação que se dá ao uso da palavra. Entender o 

                                                           
4 O canto é uma série de sons melodiosos e rítmicos emitidos pela voz humana. O grito é um som forte, 

breve, elevado e estridente, mais curto que o canto, emitido pela voz humana. Por possuir ambas 

características, refiro-me, neste trabalho, ao “EEEEE... PUTO!” tanto como sendo um grito quanto como 

sendo um canto. 
5 Torneio da Primeira Divisão de Futebol do México, também conhecido como Liga MX. 
6 Tradução de Fédération Internationale de Football Association. 
7 Tradução de Federación Mexicana de Fútbol Asociación. 
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contexto no qual os insultos são proferidos permite ver, além do significado das 

palavras, a dinâmica social que cada proferimento aciona. Contexto é a palavra chave 

em que se baseia esse estudo. Isso tem gerado um debate sobre o significado do grito e 

o contexto no qual ele é usado. Argumentos contra sua erradicação sustentam-se em 

torno de uma cultura mexicana, onde o grito já se tornou um costume. Por outro lado, 

aqueles que pedem sua proibição argumentam que é um insulto homofóbico usado de 

forma discriminatória. Para os que reforçam esta argumentação, as violências 

produzidas nos estádios de futebol tendem a reforçar comportamentos homofóbicos que 

serão transferidos para fora dos 90 minutos e do seu local apropriado, o estádio, e vão 

gerar violência contra outras pessoas. 

A construção da identidade masculina de uma torcida acontece com a produção 

de uma outra masculinidade, a da torcida adversária. Essa representação carrega as 

marcas do que a torcida a qual se pertence não é. Caracterizar negativamente a 

masculinidade do torcedor rival é, ao mesmo tempo, a possibilidade de afirmar 

positivamente a masculinidade da sua própria torcida. Por meio de um processo 

discursivo, as torcidas procuram “desmasculinizar” seus adversários, simbolizando-os 

como “não-homens”. Isto gera uma dicotomia: por um lado os “homens de verdade”, os 

“machos”, e por outro, os “não-homens”, os “frouxos”, os “covardes”, os “fracos”, os 

“inimigos”, os “PUTOS”, os “BICHAS”, que são simbolizados como sujeitos opostos e 

inferiores. Dentro do contexto futebolístico, esse insulto com conteúdo de conotação 

sexual revela aspectos do complexo campo de significados relativos à masculinidade, 

compondo parte do discurso a que denomino de “sexismo desmasculinizador”. 

Trato o presente trabalho como sendo um jogo de futebol, no qual o texto está 

dividido em cinco capítulos. Iniciando o jogo, no primeiro capítulo, pretendo apresentar 

os dados que embasam essa pesquisa e explorar, de forma dialógica buscando 

complementar os vínculos entre o futebol, a construção de masculinidades e 

“desmasculinidades” através dos cantos de torcida. Estes cantos são contextos ideais 

para observar os mecanismos de afirmação/negação no processo das construções de 

identidades futebolísticas. Mas por que estudar os cantos de torcida? Ao analisarmos 

esses cantos, é possível compreender aspectos cognitivos e valorativos da realidade 

social, e abordar problemáticas em que a cultura não só pode legitimar desigualdades, 

mas construí-las e desconstruí-las, além de, simultaneamente, produzir uma reflexão 

sobre temas tão presentes como a discriminação e as violências de gênero. Fazendo um 
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intervalo, no segundo capítulo, faço uma breve síntese sobre o uso dos aspectos trágico 

e cômico no universo das torcidas que, simultaneamente, produzem um efeito lúdico e 

divertido. A revisão bibliográfica encontra-se na apresentação dos dados, situado nos 

dois primeiros capítulos deste estudo. Começando o segundo tempo, no terceiro e 

quarto capítulos encontra-se o desenvolvimento das argumentações. Ali problematizo os 

aspectos relacionados ao contexto, à origem de como e onde nasceu o grito mexicano 

“EEEEE... PUTO!” e a sua propagação no futebol brasileiro, na forma “abrasileirada” 

de “EEEEE... BICHA!”, além de apresentar as consequentes punições que as federações 

de México e Brasil vêm sofrendo pela FIFA. Sobre o tipo de pesquisa, do ponto de vista 

dos procedimentos técnicos, busco embasamento teórico a partir da utilização de 

material bibliográfico de livros sobre questões de gênero e futebol, mais especificamente 

sobre as torcidas, artigos em periódicos e sites de internet, além de pesquisa documental. 

Os estudos de gênero permitem incluir, na leitura sobre tal fenômeno, as categorias de 

poder e isto ajuda na reinterpretação sobre sua produção e seus sentidos. No apito final, 

as considerações finais encontram-se no quinto capítulo, onde enfatizo aspectos 

contraditórios do “politicamente correto” construído pela FIFA e, o principal objetivo 

deste trabalho, a diferenciação entre o discurso do “sexismo desmasculinizador”, no 

qual entendo estar associado ao contexto do grito, e o que a FIFA e outras instituições 

querem taxá-lo: a homofobia. Apesar desta distinção, não pretendo esgotar a 

possibilidade de que o “sexismo desmasculinizador” em excesso, ou no seu uso 

radical, pode levar a tipos de discriminação e violências de gênero. Não é minha 

intenção chegar a uma conclusão estável ou impor a minha leitura como a única possível, 

mas pretendo contribuir para criar consciência e promover debates e tentativas de novos 

questionamentos, para que se entenda o contexto por trás do grito, desde a sua origem. 

Por fim, no último capítulo, em uma resenha pós-jogo, abordo uma controvérsia que 

ocorreu recentemente na Copa das Confederações de 2017, na Rússia, momentos antes 

da finalização deste trabalho. 

 

 

I - Início de jogo: futebol, masculinidades, cantos de torcida e “desmasculinidades” 

 

Historicamente o futebol tem sido um esporte predominantemente masculino. A 

participação protagonista dos homens, a presença do sexismo e o fortalecimento da 



9 
 

 
 

masculinidade são aspectos que caracterizam este esporte na maioria dos países do 

mundo. Mesmo que a participação das mulheres tenha aumentado significativamente nos 

últimos anos, podemos pensar que o ambiente dos estádios de futebol coloca muito mais 

valores do gênero masculino em disputa do que os do gênero feminino. 

Para início de discussão, é interessante conceituar o termo gênero, muitas vezes 

relacionado ao termo sexo, e o termo masculinidade. Sexo e gênero estão relacionados e 

não devem ser interpretados separadamente e tão pouco com o mesmo significado. “O 

gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas 

entre os sexos, e o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder” 

(SCOTT, 1995, p.86).  

“É necessário demonstrar que não são propriamente as características 

sexuais, mas é a forma como essas características são representadas ou 

valorizadas, aquilo que se diz ou se pensa sobre elas que vai constituir, 

efetivamente, o que é feminino ou masculino em uma dada sociedade e 

em um dado momento histórico. Para que se compreenda o lugar e as 

relações de homens e mulheres numa sociedade importa observar não 

exatamente seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se construiu 

sobre os sexos.” (LOURO, 2004, p. 21) 

 

Robert Connel oferece uma definição breve, mas realmente precisa sobre 

masculinidade:  

“uma configuração de prática em torno da posição dos homens na 

estrutura das relações de gênero. Existe, normalmente, mais de uma 

configuração desse tipo em qualquer ordem de gênero de uma 

sociedade. Em reconhecimento desse fato, tem se tornado comum falar 

de masculinidades.” (CONNEL, 1995, p. 188)  

 

Dagmar Meyer argumenta que o termo gênero representa  

“os modos pelos quais características femininas e masculinas são 

representadas como mais ou menos valorizadas, as formas pelas quais 

se reconhece e se distingue feminino de masculino, aquilo que se torna 

possível pensar e dizer sobre mulheres e homens que vai constituir, 

efetivamente, o que passa a ser definido e vivido como masculinidade e 

feminilidade, em uma dada cultura, em um determinado momento 

histórico.” (MEYER, 2003, p. 14)  

 

Assim, o autor ressalta o quanto as diferenças e desigualdades entre homens e 

mulheres são social e culturalmente construídas, e não biologicamente determinadas. “A 

ótica está dirigida para um processo, para uma construção, e não para algo que exista a 
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priori” (LOURO, 2004, p.23). Se os gêneros são construções culturais que não podem 

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

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

“corretamente” sua masculinidade em diferentes culturas. 

A existência de múltiplas construções de gênero depende das diversas culturas e 

momentos históricos, existindo múltiplas formas de manifestação de masculinidade 

incluídas em cada uma dessas culturas. As diferentes formas de masculinidade e suas 

representações são geradas e mantidas pelos grupos sociais, pelas instituições e pelos 

indivíduos de uma coletividade ou sociedade determinada. Sendo provenientes de 

processos históricos, estas masculinidades são suscetíveis de mudanças e flutuações, 

podendo também ser reconstruídas por outros processos de gênero e interações sociais. 

Robert Connell, acrescenta ainda que “o gênero não se fixa antes da interação 

social, mas se constrói a partir dela, (...) a produção da masculinidade no mundo 

esportivo se caracteriza por uma estrutura institucional, competitiva e hierárquica8” 

(CONNELL, 2003, p. 59). A ideia de competitividade denota que o esporte se constitui 

como uma arena de construção de gênero, onde a masculinidade possui vital 

importância, carregando uma série de exigências dos atores envolvidos, sejam eles 

atletas ou torcedores. Ao aprender a jogar ou torcer não se aprende apenas como 

executar essas práticas da melhor forma possível, mas se ingressa em uma instituição 

repleta de significados, que representam um  

“conjunto de valores como força, potência, velocidade, vigor físico, 

busca de limites, características valorizadas na sociedade e 

historicamente associadas à imagem da masculinidade, (...) fazendo 

com que o comportamento esportivo seja definido como um papel do 

gênero masculino.” (DEVIDE, 2005, p. 42)  

 

A masculinidade é uma característica sempre importante e desejável para os 

jogadores de futebol. Por analogia, podemos entender que a masculinidade também é 

positivada nas construções dos sujeitos torcedores, como frisou Julio Frydenberg em 

seus estudos sobre a massificação do espetáculo futebolístico na cidade de Buenos 

                                                           
8 Tradução minha. Texto original: “el género no se fija antes de la interacción social, sino que se 

construye a partir de ella, (...) la producción de la masculinidad en el mundo deportivo se caracteriza por 

una estructura institucional competitiva y jerárquica”. 
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Aires, na Argentina: “além de virtuosidades com a bola, as torcidas exigiam entrega, 

coração, beleza, virilidade e coragem9” (FRYDENBERG, 2011, p. 233).   

Dentro dessa lógica, os estádios de futebol se constituíram, historicamente, como 

um espaço legitimado para os homens e, também, em um espaço de constantes 

construções de masculinidades, que institucionaliza práticas, ensina, produz e representa 

masculinidades, possuindo uma íntima relação com a construção de estereótipos e 

preconceitos sexuais. Essas representações de gênero e sexualidade possuem uma lógica 

fortemente heteronormativa e são frequentemente questionadas por diversas instituições 

como sexistas e homofóbicas. Essa produção coloca em ação pedagogias do gênero e da 

sexualidade que permitem uma série de discursividades sobre o comportamento 

esperado dos atletas e dos torcedores de futebol, incluindo a possibilidade de 

manifestações legítimas de violência. 

O futebol representa um esporte altamente competitivo. Pela lógica esportiva de 

uma competição, os jogos de um torneio começam em uma condição de igualdade dos 

adversários que ao final dos enfrentamentos seriam divididos em categorias distintas: 

um vencedor e os vencidos. Se pensarmos na ideia de um jogo diretamente associado 

com a necessidade de vencer, em que as táticas são desenvolvidas para o objetivo de 

atacar o campo contrário, avançar e enfraquecer a defesa adversária, podemos imaginar 

que o futebol é um esporte territorial e, também, uma “guerra” ritual. Uma disputa entre 

representantes de duas equipes opostas para defender sua propriedade e a violação da 

cerca do oponente, e que a vitória se refere simbolicamente a “eliminar” ou “matar”. 

Entre os torcedores, a busca pela vitória é encenada pelas suas próprias regras. A tensão 

agonizante entre ganhar e perder se manifesta por meio de uma variada gama de 

comportamentos codificados e improvisados que os atores materializam através de 

gestos, movimentos corporais e os clássicos cantos. 

Esses comportamentos se desenvolvem em um espaço caracterizado pela 

rivalidade, onde os torcedores de diferentes equipes percebem que não são somente 

diferentes e separados, mas também opostos e hostis. Neste jogo de rivalidades 

fortemente polarizadas, os participantes precisam uns aos outros para afirmar a sua 

identidade, “uma modalidade de afirmação dada pelo ângulo da aversão aos outros” 

(DAMO, 2005, p. 395). Assim, no campo das torcidas, os “lutadores” têm que competir 

e cooperar. 
                                                           
9 Tradução minha. Texto original: “además de virtuosismo con la pelota, los hinchas exigían entrega, 

corazón, guapeza, virilidad y coraje”. 



12 
 

 
 

Durante uma partida, as torcidas mostram o seu poder através de recursos muito 

diversificados: faixas na parte inferior das arquibancadas, bandeiras com seus mastros 

de bambu, papéis picotados que são jogados quando a equipe entra em campo, fogos de 

artifício e cantos que são gritados de acordo com as circunstâncias do espetáculo. O 

torcedor que se esforça, que incentiva o time, que vaia o adversário, obedece a uma 

série de convocações de auxílio e devoção ao time. Aliás, na cabeça dos torcedores, eles 

estão bastante convencidos de que sua participação no estádio é definidora dos 

resultados. Muitos deles consideram-se detentores da “camisa 12”, analogicamente, 

comparado ao décimo segundo jogador em campo. Eles são ainda capazes de alertar 

seus jogadores quando o adversário está para “roubar” a bola deles com o grito de 

“LADRÃO”. De toda variedade de aptidões que a torcida coloca em jogo para superar 

os seus rivais durante um evento esportivo, os cantos de torcida são contextos ideais 

para observar os mecanismos de afirmação/negação no processo das construções de 

identidades futebolísticas. Através dos cantos, ainda que não exclusivamente, as 

torcidas tentam garantir uma série de virtudes que são altamente valorizadas: a lealdade, 

o apoio, a incondicionalidade, o amor e a paixão pelo clube. E no mesmo processo, 

negam essas virtudes aos seus adversários. Essa disputa desencadeada nas 

arquibancadas tenderia a afirmar tipos de masculinidades fortemente ancoradas nas 

noções de poder, dominação e submissão sexual. 

“Os cantos de futebol, entendidos como um ato de musicar, produzem 

uma identidade através de um desempenho ritualizado em espaços 

públicos. Esse ritual secular fornece três atributos: “uma afirmação da 

comunidade”, “um ato de exploração” (tornar-se), “um ato de 

celebração”. Portanto, o canto de futebol marca o torcedor como parte 

da comunidade, que produz essa comunidade idealizada e também 

celebra essa comunidade, e como aquele que inclui a equipe. Os 

cantos de futebol são para todos uma criação afetiva de sociabilidade. 

O ritual secular também possui uma quarta função: a de separar 

aqueles que pertencem ao grupo daqueles que não pertencem10.” 

(COLLINSON, 2009, p. 17)  

 

Ou seja, estas práticas, podem tanto incluir como excluir, construindo oposições 

binárias que definem a cultura futebolística: torcida/jogadores, torcida/treinadores, 

torcida própria/torcida rival, torcida/árbitro e torcida/polícia.  

                                                           
10 Tradução minha. Texto original: “Football songs, understood as an act of musicking, produce identity 

through their ritualised performance in public spaces. Such secular ritual provides three things: “an 

affirmation of community”, “an act of exploration” (becoming), “an act of celebration”. Therefore, 

singing a football song marks one’s membership of a community, it produces that idealised community 

and it also celebrates that community, one that includes the team. Football songs are then allabout the 

affective creation of sociability. Secular ritual also has a fourth function: ritual separates those that belong 

from those that do not.”  
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Para sentir essas emoções, é preciso ser partidário, “ser torcedor de”, pertencer, 

constituir um “nós” confrontado com “eles”. Na verdade, a formação deste “nós” se 

produz na partilha de sentimentos e, discursivamente, na exaltação de uma série de 

virtudes que os torcedores acreditam que os definem: lealdade, coragem, amor e paixão. 

Como em qualquer processo de definição de identidades, a construção da identidade do 

torcedor é formulada neste duplo processo de afirmação de certas virtudes e da negação 

destas aos seus oponentes. O polo negativo concentra as fraquezas de seus oponentes: a 

covardia, a amargura, a falsidade e a vergonha. 

Um dos elementos articuladores dos cantos nas arquibancadas é a identidade 

sexual. Através da produção lírica se delineiam as fronteiras entre os gêneros. Não é a 

sexualidade que está em discussão, mas como Eduardo Archetti afirma:  

“o que está em jogo é a condição de macho, a virilidade e a 

conservação desse espaço que distingue os “homens de verdade” dos 

outros, dos “homens disfarçados de homens”, dos homossexuais11.” 

(ARCHETTI, 1985, p. 9) 

 

A condensação simbólica no futebol tem a ver com a expressão autoritária da 

sexualidade, porque para ser “homem de verdade” é necessário converter os rivais em 

“não-homem”, em anomalias de gênero, em “frouxos”, em “covardes”, em “fracos”, em 

“inimigos”, e este processo se dá através de práticas humilhantes, que é um exercício de 

poder que define os papéis de dominante e dominado. Esse jogo de poder gerado nesse 

discurso futebolístico é o que contribui para a produção do fenômeno que denomino de 

“sexismo desmasculinizador”. 

“Diferentes masculinidades são produzidas no mesmo contexto social; 

as relações de gênero incluem relações entre homens, relações de 

dominação, marginalização e cumplicidades. Uma determinada forma 

hegemônica de masculinidade tem outras masculinidades agrupadas 

em torno dela.” (CONNELL, 195, p. 189) 

 

Robert Connell, em seu estudo sobre Políticas da Masculinidade, denominou 

esta posição de superioridade como “masculinidade hegemônica”, que associa 

atributos como a autoridade, o poder e a honra, funcionando como um exemplo a ser 

seguido e reproduzido pelas virtudes que representam o ambiente em que está inserido. 

Os diferentes conteúdos ensinados ou aprendidos pelas masculinidades dos torcedores 

de futebol se dão dentro de um contexto heteronormativo de nossa cultura. A 

heteronormatividade pode ser entendida como um amplo sistema de relações de poder 
                                                           
11 Tradução minha. Texto original: “lo que se juega es la condición de macho, la virilidad y la 

conservación de ese espacio que distingue a los “verdaderos hombres” de los otros, de “los hombres 

disfrazados de hombres”, de los homosexuales”. 
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vinculadas a práticas e instituições que colocam a heterossexualidade como a norma em 

nossa cultura. Ela funciona como uma categoria que atravessa a cultura com 

implicações na vida dos sujeitos. A heteronormatividade produz formas hegemônicas e 

subalternas entre os heterossexuais, podendo também produzir uma hierarquia entre 

hetero/homossexuais. Assim, a “masculinidade hegemônica” seria uma variedade 

particular dentre as diversas masculinidades as quais todas as outras estariam 

subordinadas, inclusive as masculinidades homossexuais.  

E é nesta reprodução contínua dessa “masculinidade hegemônica” dominante 

dentro deste ambiente de socialização no qual impera a noção de “sexismo 

desmasculinizador” entre os jogadores, as torcidas, os treinadores, os jornalistas e a 

todos que compartem uma experiência comum que lhes permitem reforçar sua 

identidade masculina ou formar novas identidades. Atributos de uma “masculinidade 

hegemônica”, como a intensidade sexual, podem ser observados em diferentes cantos 

das torcidas. Neles as práticas sexuais são locais privilegiados nas 

“desmasculinizações” e hierarquizações entre homens.    

Arlei Damo também destaca que 

“o conteúdo dessas trocas está quase sempre relacionado com 

conteúdos de conotação sexual. As práticas sexuais cantadas, na 

maioria dos casos, diferenciam os sujeitos entre “nós” e “eles” 

vinculados a práticas de penetrar ou ser penetrado em uma narrativa 

diretamente vinculada as construções de masculinidades.” (DAMO, 

2014)  

 

A participação como “ativo” em uma relação sexual, mesmo que com outro 

homem, parece não diminuir a virilidade ou a masculinidade dos sujeitos. A ideia de 

masculinidade, de “macho” dominante, expressada pelo ato de penetrar, sempre está 

dirigida, não ao gênero feminino, mas, pelo contrário, ao mesmo gênero. No plano dos 

discursos, nos cantos e nos relatos, a masculinidade está associada ao “ativo”, e o 

feminino, ao “passivo”.  

“A identidade masculina se associa ao ato de possuir, tomar penetrar, dominar e 

afirmar, se necessário, pela força. A identidade feminina, ao ato de ser possuída, dócil, 

passiva e submissa12” (BADINTER, 1994, p. 165). 

                                                           
12 Tradução minha. Texto original: “La identidad masculina se asocia al hecho de poseer, tomar, penetrar, 

dominar y afirmarse si es necesario por la fuerza. La identidad femenina, al hecho de ser poseída, dócil, 

pasiva, sumisa”. 
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Para as torcidas, estas duas posições estão associadas a papéis e podem ser lidas 

como subjacente o papel do feminino pelo papel que tem os “outros homens”. Assim, a 

diferenciação entre os polos, homem e “não-homem”, coloca em jogo práticas e 

discursos em busca da distinção, e ao mesmo tempo, decreta a linguagem da 

subordinação. 

As dicotomias são montadas sobre dois polos hierarquizados que se diferem e se 

opõem, como se cada um fosse uno e idêntico a si mesmo. Um dos polos possui a marca 

da superioridade e da dominação: homem público, ativo, forte, potente, guerreiro e 

racional, enquanto o outro concentra os elementos da inferioridade e da submissão: 

mulher doméstica, passiva, fraca, impotente, pacífica e emocional. Esse discurso 

linguístico que está em jogo, reforça os estereótipos de gênero e associa os “ativos” a 

valores de superioridade e os “passivos” a valores de inferioridade. De um lado, a 

coluna dos valores masculinos representa os valores da virilidade, do gênero “ativo”, 

enquanto, de outro lado, a coluna dos valores femininos representa os valores da 

docilidade, da sensibilidade e do gênero “passivo”. Os homossexuais são aqueles que 

estariam colocados entre estas duas colunas. O discurso veicula e produz poder, sendo 

que a virilidade é o principal marcador social da diferença entre os gêneros. O homem 

“macho” é sempre viril, “ativo”, e vê o sexo como penetração. Os valores masculinos 

são identificados da mesma forma. O mundo linguístico mostra todos os “palavrões” 

que desqualificam aqueles que são penetrados: “tomar no cú”, “tomar no rabo”, “vai se 

foder”, “botar pra foder”, “foda-se”, “chupar meu pau”. Da mesma forma, chamar um 

homem de mulherzinha, boneca, “boiola”, “BICHA”, “frouxo”, “covarde” ou “viado” 

tem o mesmo significado. O homem heterossexual tem trauma de ser penetrado, pois, 

como se diz na gíria, não existe “ex-viado”, ou “garrafa de querosene nunca perde o 

cheiro”. Ficar castrado não é apenas perder o pênis, mas ter uma relação passiva com 

ele, perder sua masculinidade. No imaginário da dominação masculina, não existe a 

bissexualidade, pois o homem pela metade não é considerado um “homem de verdade”, 

ele está mais próximo dos atributos femininos, como bem expressa o termo 

“efeminado”, que é sinônimo de homem delicado, mole e brando, características citadas 

na coluna dos valores femininos. O “efeminado” é um homem “desmasculinizado”. Em 

resumo, o oposto da igualdade não é a diferença, mas sim a desigualdade. Assim, uma 

linguagem com igualdade de gênero pode se apropriar das diferenças de sexo, mas sem 

hierarquizá-las. O grande problema da linguagem “sexista desmasculinizadora” é que 



16 
 

 
 

ela legitima e reforça as desigualdades entre os homens, classificando-as de maneira 

hierarquizada e, muitas vezes, quando utilizada em excesso, ou no seu uso radical, pode 

levar a tipos de discriminação e violências de gênero. 

 

 

II - Intervalo: o trágico e o cômico 

 

A intenção desse trabalho não é enfatizar o aspecto trágico do ritual das 

construções de masculinidades e “desmasculinidades” no futebol, mas mostrar que o 

universo das torcidas é atravessado não só por esta lógica, mas também pela dimensão 

cômica e festiva que é encontrada nas melodias, nas exibições gestuais e visuais das 

arquibancadas e nos risos que despertam tanto os cantos como os comentários irônicos e 

bem-humorados dos torcedores. Além disso, foi a combinação de ambas facetas que 

permitiu identificar características que definiram o jogo de futebol como um espaço de 

criação, espontaneidade e liberdade. 

Nesse contexto, o uso deste duplo registro, o trágico e o cômico 

simultaneamente, produz um efeito lúdico e divertido entre os participantes. A 

dimensão cômica e a dimensão trágica se enlaçam em uma entonação de um canto que 

exalta a redução da masculinidade do rival, que é elaborado na base de uma alegre 

melodia, processo que Javier Bundio denomina de “a imitação de melodias conhecidas e 

divertidas, originárias da indústria cultural13” (BUNDIO, 2012). 

Em um estudo antropológico desenvolvido junto a meninos de rua por Lisiane 

Leczneiski, a autora identifica um elemento primordial ligado à sexualidade masculina: 

a exaltação da masculinidade através de jogos de palavras.  

“Os “palavrões”, que a nós podem chocar ou soar grotescos, parecem 

não ter a mesma conotação no universo dos guris, mas seguem um 

padrão que está impregnado de tal forma na sua linguagem, que, no 

contexto das músicas, parece mais uma forma divertida de mostrar e 

exaltar sua masculinidade.” (LECZNEISKI, 1995) 

 

Existe um código linguístico compartilhado nos estádios de futebol, no qual a 

utilização de “palavrões” cria um ambiente descontraído de disputas em torno do capital 

de masculinidade.  

                                                           
13 Tradução minha. Texto original: “la contrahechura de melodías conocidas y divertidas, originarias de la 

industria cultural”. 
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Não posso pensar que o “palavrão” é completamente sem sentido em um estádio 

de futebol. Como observou Ram Avraham Mandil: “O uso do “palavrão” só tem sentido 

se estiver atrelado a um impacto vital, já que é uma palavra da língua conectada a uma 

provação existencial, e uma partida de futebol é um lugar propício para a manifestação 

dessas provações” (MANDIL, 2012, p. 166). 

Embora haja a presença feminina, os estádios de futebol são recintos 

predominantemente masculinos. Nesses tipos de ambientes, alusões à sexualidade 

cumprem funções de construções de masculinidades, ao mesmo tempo em que 

hierarquizam de acordo com o capital de masculinidade entre os “homens de verdade” e 

os demais, subordinando e inferiorizando os “desmasculinizados”. Essa múltipla 

produção de masculinidade encontrada nos estudos de Lisiane Leczneiski é a mesma 

dos estádios de futebol, podendo ser encontrada em qualquer ambiente em que a 

presença masculina seja preponderante. Nesse contexto, foram destacadas as 

ambiguidades e contradições dessa natureza para indicar que em um jogo de futebol 

protagonizado pelas torcidas havia uma única finalidade: a busca de um poder 

simbólico, baseado num ideal de honra e masculinidade.  

Considerando alguns aspectos da obra clássica de Mikhail Bakhtin sobre o riso 

na Idade Média e marcando as distâncias metodológicas relevantes, o riso, no caso da 

disputa entre as torcidas, configura um sentido irônico e pejorativo, termos considerados 

bem distantes dos sentidos de renovação e de regeneração que o riso representava em 

outros tempos.  

No futebol, o riso se converte, principalmente, na busca de subordinar o 

adversário através de provocações construídas de forma contextual. Neste jogo onde a 

humilhação do oponente é a contrapartida da exaltação da própria reputação, são 

recorrentes exclamações irônicas das torcidas que fazem alusão às “falhas” dos outros. 

O riso pode ser desencadeado não só pelos cantos, que são um reflexo de diversas 

situações contextuais e dialógicas entre torcidas de equipes contrárias que se provocam 

e se contestam, competindo com estratégia e agressividade, mas também por 

comentários astuciosos das torcidas sobre diferentes motivos. A improvisação é habitual 

entre os participantes que podem provocar a derrota do inimigo, a má atuação de um 

jogador da equipe adversária, ou uma situação inesperada na arquibancada do rival. 

Também pode ocorrer que os comentários engraçados e irônicos estejam dirigidos a 

jogadores da própria equipe, embora estas provocações não se desenvolvam livremente 

com regularidade, porque falar sobre suas próprias deficiências poderia levar a 
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degradação. Estes discursos provocantes que despertam as risadas das torcidas são ações 

verbais ditas para todos, são comentários em voz alta, produzidos por várias 

circunstâncias da partida. 

A disposição de assumir riscos, considerada como valor social masculino, 

manifesta-se na valorização da simples presença na situação, uma vez que, estando em 

um estádio de futebol, automaticamente se é imputado um papel social, o de torcedor, e 

um “lado” em um sistema de mútua exclusão: torcedor e anti-torcedor rival, não 

descartando aqueles torcedores “neutros”, que estão ali apenas para desfrutar um bom 

espetáculo. A partir desta sujeição tácita de um lugar na situação, “estar lá” implica em 

correr riscos, colocar-se em jogo: ser gozado ou gozador não depende somente da 

vontade dos torcedores, mas também do imponderável resultado em campo. Esta lógica 

masculina competitiva assume também a forma de desafios verbais, um outro “jogo” 

dentro do jogo, relações jocosas futebolísticas em estado puro, em uma arena pública, 

na frente de todos. 

Provocar seja talvez um termo demasiadamente polido para expressar as 

brincadeiras entre torcedores rivais. Preferem os homens, que de resto são os que mais 

apreciam estas trocas, termos como “gozar”, “tirar sarro”, “judiar”, “pegar no pé” e 

outros do gênero, quase todos ambíguos, com indisfarçável conotação sexual. Em um 

estádio de futebol, um torcedor xingará todos os seu rivais, mas fora dele só gozará os 

que pertencem à sua rede de sociabilidade, normalmente a mais próxima ou intensa, 

como os amigos, parentes, colegas de trabalho e vizinhos. Fazem piadas, perguntam 

pelo resultado de um jogo que já sabem, insinuam, riem, vão ao trabalho com a camisa 

do clube, enfim, desfrutam das diversas possibilidades de exibir-se, de provocar, de 

gozar ao outro. Ao gozar o torcedor rival, abre-se a possibilidade de vir a ser gozado ou, 

preferindo-se, está se autorizando uma modalidade peculiar de comunicação. Isso 

implica, de um ponto de vista posicional, tornar-se “ativo/passivo”. E o que é notável: é 

o seu time quem lhe torna “ativo” ou “passivo”. Pela performance dele é que alguém 

terá o direito a fazer ou o dever de receber uma jocosidade (insulto ordinário), de gozar 

em ou ser gozado por alguém. A licenciosidade instaurada pelas jocosidades clubísticas 

faz do futebol um poderoso espaço de sociabilidade transversal, rompendo diversas 

hierarquias e categorias sociais, tais como: pobre/rico, negro/branco, criança/adulto, 

mulher/homem e assim por diante.  

“O terreno do humor é aquele em que a carga de agressividade entre quem ri e 

quem se constitui objeto do riso se resolve em uma piscada de cumplicidade” 
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(ESCARPIT, 1972). É uma suposta aliança entre o emissor e o receptor, que parte de 

uma identificação mútua, uma vez que quem ri se sente identificado com o receptor. O 

humor também constrói discursos em que a graça recai diretamente sobre o emissor, 

acentuando as adversidades de sua própria existência. Por sua vez, o cômico se encontra 

na outra extremidade, em que quem ri não se identifica de forma alguma com o objeto 

do riso. Esta falta de identificação determina a separação entre o sujeito que ri e o objeto 

do riso, produzindo uma carga de violência de que um discurso não sério pode 

canalizar, convertendo estas linguagens em práticas de exclusão: o cômico serve para 

estabelecer distância e dominação. Sem dúvida, nesse contexto, o riso é bem-humorado, 

mas também ofensivo (Cf. ESCARPIT, 1972). Nesse caso, é importante investigar 

como os cantos permitem interrogar as formas que são constituídas e reproduzidas as 

diferenciações sociais através dos discursos entre as torcidas.  

 

 

III - Início de segundo tempo: a origem do “EEEEE... PUTO!” 

 

Infelizmente, não encontrei nenhum registro em que dia e em que estádio de 

futebol foi cantado pela primeira vez um canto de torcida. Verónica Moreira e Javier 

Bundio, sobre a origem dos cantos de campo, assinalam que, aparentemente, essas 

músicas começaram a ser entoadas timidamente na Inglaterra no fim do século XIX e, 

de lá, a prática foi importada. Na década de 1940, cantaram-se as primeiras músicas nos 

estádios de futebol com tons mais expressivos. Os destinatários destes cantos eram, 

geralmente, os jogadores, e as músicas eram apenas destinadas a incentivar a equipe 

(Cf. MOREIRA; BUNDIO, 2014, p. 6). Com o passar do tempo, as torcidas em geral 

começaram a fazer músicas com mais complexidades e demonstrações de sentimentos 

de amor, de ódio, de tristeza e de alegria, aparecendo alusões à atualidade política e a 

temas sociais, fazendo tomar corpo uma expressão ideológica do futebol que possui 

seus próprios códigos e que emerge neste discurso particular, principalmente com a 

influência massiva dos espectadores provenientes dos setores de média e baixa renda 

nos estádios e a transmissão televisiva das partidas, que estimularam o processo 

criativo.  
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“Os cantos de estádio têm sido notoriamente carregados de ameaças, 

insultos, violência e intolerância. Neste sentido, existe uma diferença 

considerável com os cantos anteriores aos anos 70, que eram menos 

agressivos e tenderiam mais para a celebração e incentivo da própria 

equipe14.” (GANDARA, 1997)  

 

De certa forma, ao cantar estas músicas, as torcidas comunicam o que sentem, 

pensam e desejam aos adversários. E como é de se esperar, essas mensagens quase 

sempre vêm carregadas de negatividade e agressividade. 

“A análise dos insultos, em qualquer cultura, é fecundante para conhecer os 

valores sociais admitidos15” (GARCÍA MESEGUER, 1984, p. 80). É muito importante 

saber quando um insulto romperá o processo comunicativo e quando não dependerá do 

contexto da enunciação.   

Na forma de ofender o próximo, parecem estar subjacentes valores e normas de 

uma determinada cultura, valores inscritos e institucionalizados na realidade social 

cotidiana através de práticas linguísticas e sociais. Nesse sentido, é interessante realçar 

como existem insultos típicos, característicos de alguns grupos sociais, enquanto 

existem outros que possuem uma abrangência muito maior, como no caso dos insultos 

que ouvimos nos estádios de futebol, que são compartilhados, em sua grande maioria, 

pelo gênero masculino, sem divisão de classe. Na prática social de insultar o próximo, 

existem diferenciações internas entre os vários grupos sociais, que se articulam ao status 

do enunciador e ao contexto social da interação. 

Os insultos se constituem em uma relação de oposição binária aos valores: 

representam os desvalores. Os insultos revelam comportamentos e práticas sociais que 

são proibidos ou socialmente estigmatizados, nos dizem o que não se deve fazer, ou, 

mais radicalmente, o que não se deve ser. Colocam em relação identidades positivas e 

negativas, comportamentos esperados e proibidos, prescrições e proibições, permitindo 

assim a apreensão dos valores e normas que são dominantes em uma determinada 

sociedade. Insultar alguém pode ser considerado uma prática social em um contexto 

cultural: um termo considerado ofensivo num determinado grupo ou cultura pode não 

ter sentido ou mudar seu significado em uma outra. 

                                                           
14 Tradução minha. Texto original: “Los cantos de estadio han ido cargándose notoriamente de amenazas, 

insultos, violencia e intolerancia. En este sentido, existe una diferencia considerable con los cantos 

anteriores a los años 70, que eran menos agresivos, tendían mas al festejo y al aliento al proprio equipo”.  

15 Tradução minha. Texto original: “El análisis de los insultos, en cualquier cultura, es fecundísimo para 

conocer los valores sociales convenidos”. 
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Os indivíduos não se ofendem da mesma forma em lugares e épocas diferentes, 

nem todos possuem o mesmo poder de ofender, dependendo da estrutura hierárquica de 

uma sociedade. As ofensas verbais remetem a significações que são culturalmente e 

socialmente situadas e, portanto, são variáveis e diferentes entre as várias culturas, 

remetendo a uma totalidade que as define e atribui um contexto. 

 Entender o contexto em que os insultos são proferidos permite ver para além do 

significado das palavras: a dinâmica social que cada proferimento aciona. O insulto 

performa uma função nas relações sociais. Sua repetição cria o pano de fundo que pode 

legitimar uma permanente subalternidade e discriminação. No momento concreto de sua 

evocação, para além de comunicar a ideia ofensiva, ele tem a força de recriar a realidade 

social de inferiorização de minorias, reforçando ou restabelecendo as hierarquias sociais 

definidas. 

Enquanto gênero discursivo, o canto de torcida possui a particularidade de ser 

uma forma de discurso coletivo. Produzido e reproduzido a partir do anonimato da 

multidão, os cantos deixam transparecer uma voz supraindividual que se manifesta com 

características de coerência e coesão, com elementos que se repetem e hegemonizam a 

construção discursiva, mesmo quando são produzidos por diferentes torcidas. Dada a 

natureza massiva desta forma de expressão, é interessante interpretar o que diz essa voz 

que se constrói em voz coletiva e que tipo de visão de mundo compreende e representa 

o espetáculo dos cantos das torcidas. 

Para aqueles “despistados” ou pouco fanáticos do futebol, aqui vai uma breve 

explicitação sobre o grito, que é o tema principal deste trabalho, e que é entoado nos 

estádios mexicanos sempre na hora do tiro de meta: cada vez que o goleiro da equipe 

adversária se prepara para cobrá-lo, as gargantas dos torcedores rivais ao goleiro se 

unem, de forma crescente, em um canto grave “EEEEE...”, culminando em um 

“PUTO!” no momento em que o goleiro finalmente chuta a bola. Para entendermos a 

situação contextual desse grito e a sua origem, precisaremos ir até o México, mais 

precisamente para as arquibancadas de futebol americano. 

Em meados da década de 1980, nas partidas da AFAIM (Asociación de Futbol 

Americano Infantil de Monterrey), uma equipe chamada Potros tinha em suas 

arquibancadas uma torcida que se caracterizava em inventar seus próprios cantos. Em 

cada “pontapé inicial”, a torcida aplaudia e começava a gritar de forma “EEEEE...”, e 

assim que o jogador tocava a bola gritavam “PUM!”. Este mesmo costume foi passado 

10 anos mais tarde para a ONEFA (Organizacion Nacional Estudantil de Futbol 
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Americano), onde o grito era escutado em todos os “pontapés iniciais” do Borregos 

Salvajes, no Estadio Tecnologico, em Monterrey.16 

O grito chegou ao futebol em 2001, durante o Torneio de Inverno, quando os 

torcedores do Monterrey o adaptaram para colocar pressão sobre os goleiros rivais. A 

frase mudou de direção, em meados de 2003, e a hipótese mais provável que se remonta 

em torno da origem do grito, se deu com a transferência do goleiro Oswaldo Sanchez17, 

que atuava no Atlas, para o América por uma breve passagem, e logo após, para o seu 

grande rival, o Chivas Guadalajara, algo que causou grande revolta nos torcedores 

rubro-negros do Atlas.18  

Arlei Damo mostra como o futebol funciona através de um sistema de lealdades: 

“Torcer significa pertencer, e pertencer a um clube significa ser leal a 

ele. Vibrar quando ele ganha, sofrer resignadamente quando ele perde. 

Participar do mundo do futebol significa escolher um clube do 

coração. A identificação com o clube do coração é tão exacerbada por 

parte dos torcedores que muitos deles não dizem que o time ganhou ou 

foi derrotado, mas sim “vencemos” ou “perdemos”. Uma vez feita a 

opção, ela não deve ser alterada, pois o torcedor passa a pertencer ao 

clube. E o time desse clube está sempre competindo com os outros, 

definidos como adversários”. (DAMO, 2002)  

 

Nessa competição as torcidas, em seu processo de produção identitária, criam 

um personagem antagônico, o seu diferente.  

“A identidade é relacional. A identidade depende, para existir, de algo fora dela: 

de outra identidade que ela não é, que difere da identidade, mas que fornece condições 

para que ela exista” (WOODWARD, 2000, p. 9). Para a autora, a identidade, portanto, é 

marcada pela diferença que pode ser mais importante que outras, de acordo com casos 

e/ou grupos particulares. Essa diferença marca a exclusão do sujeito: se você é “x”, não 

pode ser “y”, e vice-versa. É uma importante observação a se fazer sobre as 

dissociações que transcorrem nas narrativas futebolísticas que julgam determinados 

sujeitos sociais: mães solteiras, comunidade LGBT, negros, entre outros, como 

excluídos ou inferiorizados na cultura normativa imposta pela sociedade. Assim, “a 

construção da identidade é simbólica e social” (WOODWARD, 2000, p. 10).  

                                                           
16 Disponível em http://www.mediotiempo.com/futbol/mexico/noticias/2016/01/13/asi-surgio-el-famoso-

grito-de-eeh-puto. Acesso em 20/07/2017. 

17 Oswaldo Sanchez começou a jogar pelo Atlas em 1993. Em 1996, transferiu-se para o América. Em 

1999, foi para o maior rival do Atlas, o Chivas Guadalajara, atuando até 2006. Teve passagens pela 

seleção do mexicana sub-20 em 1993 e pela seleção principal de 1996 a 2011, e ainda participou da Copa 

do Mundo de 1998, 2002 e 2006. 
18 Ver nota 15.  
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Entendo que a diferença e a identidade são produzidas dentro de um mesmo 

processo cultural. Nesse processo de construção de identidade e diferença, as torcidas 

criam sua negação na figura do torcedor adversário. Essa figura possui algumas 

particularidades interessantes, uma vez que esses torcedores compartilham inúmeros 

códigos. 

As rivalidades aumentam quando os clubes são mais próximos, como é o caso 

do Atlas e Chivas Guadalajara, que são as equipes mais representativas que dividem a 

cidade de Guadalajara. É nessa semelhança que surgem as condições para forjar ou 

produzir o opositor ou a oposição. Nenhum clube de futebol é mais próximo do Atlas 

que o Chivas Guadalajara e vice-versa. Ao mesmo tempo, nenhum clube é tão rival de 

um quanto o outro. 

“Ora, se a identidade diz respeito às diferenças, então há que se 

preocupar justamente com aqueles que são mais parecidos conosco e 

que mais ameaçam trazer confusão para a definição de nossa 

identidade. Portanto, é necessário afirmar a diferença contra o que é 

mais próximo, e que, portanto, mais nos ameaça”. (SEFFNER, 2004, 

p.99) 

 

Nessa relação, o rival, como principal adversário, acaba sendo a principal 

alteridade construída, a paixão pelo Atlas implica também na aversão ao Chivas 

Guadalajara, onde serão postas todas as representações de um comportamento 

masculino inadequado. A construção da superioridade masculina de uma torcida 

acontece com a “desmasculinização” da torcida adversária, caracterizando 

negativamente a sua masculinidade. Diante dessa rivalidade, os torcedores rubro-negros 

do Atlas expressaram o seu ódio com relação ao ex-jogador Oswaldo Sanchez, que 

ainda teria dito em uma entrevista que era agradecido ao clube que iniciou a sua 

carreira, mas que seu coração sempre pertenceu ao Chivas Guadalajara.  

E foi no Estádio Jalisco de Guadalajara que foi gritado pela torcida organizada 

“Barra 51” do Atlas os primeiros “EEEEE... PUTO!” nas cobranças de tiro de meta de 

Oswaldo Sanchez durante os “Clásicos Tapatios”, como é conhecido o jogo entre as 

duas equipes que representam a cidade de Guadalajara. É considerado o clássico mais 

antigo do futebol mexicano. Para os torcedores do Atlas, a transferência de Sanchez 

para o Chivas Guadalajara foi imperdoável, pela grande rivalidade dos clubes e por seu 

passado rubro-negro. O grito era uma necessidade de recordar a sua traição, mediante 

uma palavra que tentava minimizar a sua masculinidade. 



24 
 

 
 

Historicamente, o grito surgiu através da seguinte situação contextual: a 

transferência de um jogador específico para um clube rival de uma mesma cidade. O 

goleiro Oswaldo Sanchez não era homossexual, mas foi considerado um “traidor”, um 

“desleal”, um “covarde”, um “frouxo”, um “inimigo”, constituindo um “nós” 

confrontado com “eles”, e simbolizado como um sujeito oposto e inferior, implicando 

na sua carência de fidelidade. Por isso, historicamente, os destinatários do grito 

“EEEEE... PUTO!”, a partir daí, sempre foram os goleiros, pois era a posição oficial de 

Oswaldo Sanchez. Algum torcedor do Atlas, de forma improvisada, pela primeira vez, 

gritou “EEEEE... PUTO!” para Oswaldo Sanchez e achou divertido, então foram cinco, 

depois vinte e, em seguida, eram muitos e desde esse momento se tornou uma febre e, 

de repente, uma espécie de um costume. Nos estádios de futebol mexicanos, utilizar a 

palavra “PUTO” como um insulto ao goleiro rival heterossexual possui o sentido de 

diminuir publicamente a sua masculinidade e não de rejeitar alguma homossexualidade, 

que, praticamente em todos os casos, são inexistentes nos perfis dos goleiros. Trata-se 

de expor uma rivalidade, uma intimidação, na busca de subordinar o adversário através 

de provocações construídas de formas contextual. Outro propósito seria para exercer 

pressão no goleiro rival, colocá-lo como jogador visitante, em situação vulnerável para 

que o mesmo fique nervoso, desconcentre-se e erre. Não se trata de ofender a pessoa em 

si, mas sim atingir o goleiro adversário, não importando a torcida que insultou saber o 

seu nome e muito menos a sua orientação sexual. Indo ainda mais longe, posso dizer 

que o destinatário final do grito é o cobrador de tiro de meta, o que significa que pode 

também ocorrer um insulto contra um zagueiro que irá cobrá-lo. Nota-se, 

resumidamente, que a situação contextual em que se dá ao grito é dada em cima da 

cobrança do tiro de meta da equipe rival e não em cima do goleiro adversário, de forma 

pessoal. 

Eduardo Archetti destaca que 

“o futebol define um campo metafórico onde se afirma uma identidade 

de gênero aludindo por um lado ao sexual, e por outro lado ao poder, à 

força, à onipotência e à violência. A construção desta masculinidade 

opera minando a imagem do outro através da desclassificação e da 

humilhação19.” (ARCHETTI, 1985) 

                                                           
19 Tradução minha. Texto original: “el fútbol define un campo metafórico donde se afirma una identidad 

de género aludiendo por un lado a lo sexual, y por el otro lado al poder, la fuerza, la omnipotencia y la 

violencia. La construcción de esta identidad masculina opera socavando la imagen del otro a través de la 

descalificación y la humillación”. 
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A violência pode ser entendida como uma característica importante e desejável 

em alguns modelos de masculinidades. As torcidas cantam a possibilidade de vitória em 

um eventual confronto físico, além de referirem-se a torcida adversária como inferior, 

associando essa inferioridade a comportamentos sexuais bastante específicos, todos não 

heterossexuais. 

Quando há brigas, os “não-homens” são os “frouxos”, os “covardes”, os 

“fracos”, os que correm, frente a presença dos “homens de verdade”, os “machos”. 

Nesse caso, a vontade de exibir essa masculinidade se expõe com muita clareza nos 

cantos de torcida, aparecendo declarações do estilo “nós somos machos”, sendo a 

categoria que verdadeiramente prova a masculinidade, o que nos permite pensar a 

violência das torcidas como práticas que confirmam um tipo de masculinidade baseada 

em expor as habilidades do corpo contra grupos rivais. A participação das torcidas nos 

confrontos físicos delimita o conjunto que reúne os “homens de verdade” daqueles que 

são definidos como carentes de masculinidade. 

Desde então, durante toda a rivalidade esportiva entre os dois clubes, o grito foi 

adaptado em todos os “Clasicos Tapatios”, tanto pelos torcedores do Atlas quanto pelos 

do Chivas Guadalajara, cada vez que o goleiro adversário cobrava o tiro de meta. Os 

“Tapatios” que viajavam para apoiar seu clube em outros territórios do México, 

contagiaram as demais torcidas locais. O ato se alastrou por todas as torcidas mexicanas 

da Liga Mexicana e chegou à seleção nacional. 

A expressão se popularizou internacionalmente no Pré Olímpico da 

CONCACAF (Confederation of North, Central American and Caribbean Association 

Football), em 2004, realizada na cidade de Guadalajara, em Jalisco, onde se definiriam 

as seleções classificadas para as Olimpíadas de Atenas, na Grécia, que ocorrera no 

mesmo ano. Os torcedores mexicanos gritavam contra os goleiros da Jamaica, Trinidad 

e Tobago, Estados Unidos e Costa Rica.20  

Em 2006, na Copa do Mundo da Alemanha, foi o primeiro evento de grande 

porte internacional que os mais fanáticos torcedores mexicanos gritaram “EEEEE... 

PUTO!” aos goleiros adversários. Lembrando que Oswaldo Sanchez foi o goleiro titular 

dos jogos realizados pela seleção mexicana, mas o ruído que uma vez foi lançado 

especificamente ao próprio jogador, foi somente adequado aos goleiros adversários. 

                                                           
20 Ver nota 15. 
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Portanto, a situação contextual se criou em cima dos goleiros adversários cobradores de 

tiro de meta, no sentido de “desmasculinizá-lo”, torná-lo um “frouxo”, um “covarde”, 

um “inimigo”, e de diminuir publicamente a sua masculinidade e não de rejeitar alguma 

homossexualidade. A partir desta ideia, Oswaldo Sanchez ficou isento dos insultos 

durante a Copa do Mundo de 2006. 

Na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, novamente foi utilizada a 

expressão contra os goleiros rivais. A FIFA, que é a maior instituição internacional 

futebolística e que dirige diversas organizações esportivas, incluindo a Copa do Mundo 

de Futebol, não se manifestou. 

Nos Jogos Pan-americanos de Guadalajara, em 2011, o grito foi levado a outros 

esportes, como o voleibol. No mesmo ano, durante o Mundial de Futebol Sub-17 

realizado no México, os estádios mexicanos foram inundados por essa expressão, 

especialmente no Estadio Azteca, na Cidade do México, onde ocorreu a final entre 

México x Uruguai. O título foi conquistado pelo México, após uma vitória de 2 x 0 

sobre o rival. 

Durante o 63° Congresso da FIFA, realizado em 2013, nas Ilhas Maurício, foram 

aprovadas medidas duras contra o racismo e outros tipos de discriminações no futebol, 

estabelecendo sanções de advertências e multas ao clube até disputas de partidas com 

portões fechados. Em casos graves ou reincidentes, as punições incluíam a perda de 

pontos, a expulsão da competição ou até mesmo o rebaixamento para uma divisão 

inferior. Jogadores, técnicos e árbitros poderiam ser punidos com suspensão e até 

mesmo com a proibição de acesso a estádios de futebol.21  

A ideia era chamar à responsabilidade as federações e clubes com relação às 

ações dos seus jogadores, funcionários e torcedores e na necessidade de implantar as 

punições existentes de forma mais rígida em todas as confederações, federações 

afiliadas e ligas. A organização ainda queria que todos os clubes e federações afiliados 

fornecessem um plano de ação demonstrando a intenção de lutar contra todas as formas 

de racismo e discriminação entre os torcedores. Algo que não deu muito certo. 

                                                           
21 Disponível em http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,congresso-da-fifa-aprova-medidas-duras-

contra-racismo,1037541. Acesso em 20/07/2017. 
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Antes da Copa do Mundo do Brasil, em 2014, a FIFA lançou a campanha 

“#SayNoToRacism”22 nas redes sociais contra o racismo e a discriminação do futebol, 

recebendo o apoio de diversas personalidades do mundo da bola.  

O grito “EEEEE... PUTO!” ganhou fama em todo mundo quando a FIFA abriu 

um procedimento disciplinar contra o México pela conduta de seus torcedores na partida 

da primeira rodada da Copa do Mundo diante de Camarões, na Arena das Dunas, em 

Natal, em que o ato foi qualificado como impróprio e homofóbico. A máxima entidade 

do futebol mundial relatou que alguns torcedores mexicanos tiveram um 

comportamento inaceitável ao gritar palavras ofensivas no encontro, reiterou ainda 

aplicar “tolerância zero” perante qualquer forma de discriminação ou racismo. A FIFA 

havia sido procurada pela FARE23 Network, uma organização não-governamental que 

combate a discriminação no futebol, depois da partida entre México x Camarões, 

realizada no dia 13 de junho de 2014, em Natal, que terminou com a vitória mexicana 

por 1 x 0, no qual foi revelado que os torcedores fizeram insultos homofóbicos contra o 

goleiro camaronês Charles Itandje durante a partida.24 

Sobre discriminação, a FIFA reconhece a sua responsabilidade nos esforços para 

acabar com todas as formas de preconceito no futebol, como descrito no artigo 3 do seu 

estatuto:  

“A discriminação de qualquer tipo contra um país, uma pessoa ou 

grupos de pessoas por causa da raça, cor da pele, etnia, origem social, 

gênero, língua, religião, opinião política ou qualquer outra opinião, 

saúde, local de nascimento ou qualquer estatuto, orientação sexual ou 

qualquer outra razão é estritamente proibida e passível de punição por 

suspensão ou expulsão.”25 

 

O Código Disciplinar da FIFA deve ser observado em todos os jogos e 

competições organizados não apenas pela própria FIFA, mas também por todas as 

federações e por todos os respectivos membros, entre clubes, dirigentes, jogadores, 

                                                           
22 Disponível em 

http://www.portal2014.org.br/noticias/13361/FIFA+LANCA+CAMPANHA+CONTRA+O+RACISMO+

NAS+REDES+SOCIAIS.html. Acesso em 20/07/2017. 
23 Football Against Racism in Europe. 
24 Disponível em https://www.farenet.org/news/incidents-reported-fare-june-2014/. Acesso em 

07/08/2017. 

25 FIFA Statutes, April 2015 Edition. Disponível em 

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/generic/02/58/14/48/2015fifastatutesen_neutral.pdf. 

Acesso em 20/07/2017. 
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árbitros e todas as outras pessoas aceitas pela FIFA em um jogo ou competição, 

inclusive os torcedores, que podem fazer com que seu time ou seleção seja punido e até 

mesmo afastado das competições caso se manifestem de forma racista ou 

discriminatória. 

No dia seguinte após a FIFA ter anunciado uma investigação sobre o tema, o 

técnico da seleção do México, Miguel Herrera disse que não vê sentido homofóbico no 

grito mexicano que é escutado nos estádios da Copa do Mundo ao afirmar que é 

somente uma expressão para pressionar o goleiro rival. Acrescentou ainda que, durante 

as partidas, há situações que também podem ser consideradas como insultos a ser 

investigados, como o que é gritado aos árbitros por uma decisão que os torcedores não 

concordam.  

"Se vemos que uma expulsão é injusta ou uma má marcação do árbitro, os 

torcedores dizem de tudo, seria preciso investigar cada partida"26, declarou Herrera. 

Compartilho a mesma ideia de Miguel Herrera dizendo que os árbitros também 

recebem insultos com as mesmas significações que a palavra “PUTO”. Não se trata de 

ofender a pessoa em si, mas sim de atingir o árbitro, como um fiscal das regras, não 

importando a torcida que insultou saber o seu nome e muito menos a sua orientação 

sexual. Uma má marcação do árbitro ou uma expulsão injusta são situações contextuais 

que podem originar um insulto a quem não obteve o “controle da partida” e “errou” a 

favor do adversário, sendo considerado um “covarde”, um “fraco”, um “frouxo”, um 

“inimigo” e simbolizado como um sujeito oposto e inferior. Trata-se de exercer pressão 

ao árbitro, diminuindo publicamente a sua masculinidade e não de rejeitar alguma 

homossexualidade, que, praticamente em todos os casos, são inexistentes nos perfis dos 

árbitros. Os torcedores emissores do insulto acreditam ainda que essa intimidação possa 

fazer com que o árbitro tenha o “controle da partida” em favor de sua equipe ou até 

mesmo “conserte o erro” equivocado, marcando um pênalti duvidoso ou um gol 

impedido a favor do seu time ou expulsando algum jogador adversário. Os árbitros 

sabem que nunca receberão elogios da torcida, mas que para não receberem insultos, 

dependem de uma atuação segura e controlada para ambas as equipes, principalmente 

para as anfitriãs. 

                                                           
26 Disponível em http://esportes.terra.com.br/futebol/copa-2014/tecnico-do-mexico-minimiza-os-gritos-

homofobicos-datorcida,5cdf3d14bb9b6410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html. Acesso em 

20/07/2017. 
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Na partida da segunda rodada, realizada no dia 17 de junho de 2014, a torcida 

mexicana teve a mesma atitude perante o Brasil, no Estádio do Castelão, em Fortaleza. 

O jogo terminou empatado em 0 x 0, não houve gols, mas insultos sim. Os mexicanos, 

em bom número no Castelão, começaram a gritar "EEEEE... PUTO!" contra o goleiro 

brasileiro Júlio Cesar, comportamento costumeiro que sempre vinha acontecendo nos 

jogos de futebol na Liga Mexicana nas cobranças de tiro de meta dos goleiros rivais. Os 

torcedores brasileiros replicaram o tradicional grito mexicano na forma “abrasileirada” 

de “EEEEE... BICHA!” cada vez que o goleiro Guillermo Ochoa fazia a reposição de 

bola nos tiros de meta. Confirmada a apuração de homofobia novamente pela FARE 

Network na partida entre Brasil x México, a FIFA abriu novo procedimento disciplinar 

contra ambas as seleções.27  

Antes da Copa do Mundo de 2014, o goleiro brasileiro Júlio César já sofria com 

as torcidas adversárias quando atuou pelo Flamengo entre os anos de 1997 a 2005. 

Naquela época, como goleiro do Flamengo, Júlio Cesar era “homenageado” pelas 

torcidas rivais cariocas com uma paródia em referência ao fato dele ter se casado, em 

2002, com a ex-namorada do jogador Ronaldo Fenômeno: “Ô Júlio César, 

seu “viadinho”... Tua mulher já “deu o cú” pro Ronaldinho!”. Julio César não era 

homossexual, mas teve sua masculinidade posta em jogo por uma situação contextual: a 

sua atual esposa já foi “comida” por um outro jogador profissional, sendo considerado, 

um “fraco”, um “frouxo” e simbolizado como um sujeito oposto e inferior. Portanto, 

historicamente, o grito surgiu a partir deste contexto, no intuito de diminuir 

publicamente a sua masculinidade e não de rejeitar alguma homossexualidade, que era 

inexistente no perfil de Júlio César. Nesse sentido, o termo “viadinho” leva as mesmas 

significações da palavra “PUTO”, um insulto que significa carência de masculinidade. 

Mas, por ironia do destino, posteriormente o próprio Ronaldo, jogando no Corinthians, 

foi novamente provocado por torcedores adversários, em uma paródia aludindo ao 

episódio onde foi pego com três travestis em um motel no Rio de Janeiro: “Boi, boi, 

boi... Boi da cara preta... Pega o Ronaldo... Que tem medo de “buceta”!”. 

Após investigações, a FIFA decidiu absolver a FMF das acusações de 

manifestação homofóbica por parte da torcida nos jogos contra Camarões e Brasil, pelas 

duas primeiras rodadas da Copa do Mundo. A entidade emitiu um comunicado oficial 

afirmando que seu Comitê Disciplinar investigou o caso, que vinha sendo tratado como 

                                                           
27 Ver nota 23. 
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“conduta incorreta”, mas descartou o caráter de insulto. A FIFA não se manifestou 

sobre os gritos oriundos da torcida do Brasil. "O Comitê Disciplinar decidiu que o 

incidente em questão não é considerado insultante neste contexto específico 

(homofobia). Todas as acusações contra a Federação Mexicana de Futebol foram 

descartadas", informou a FIFA.28 

Depois de haver tolerado o grito nas ocasiões passadas, a FIFA decidiu rever a 

sua posição multando a FMF pelos gritos ofensivos proferidos pelos torcedores 

mexicanos na vitória por 3 x 0 contra El Salvador, realizado no Estádio Azteca, na 

Cidade do México, no dia 13 de novembro de 2015, em jogo válido pelas Eliminatórias 

da Copa do Mundo de 201829. Através de um novo sistema de monitoramento, a maior 

entidade do futebol mundial recebeu um relatório da FARE Network e abriu processos 

disciplinares contra a Federação Mexicana de Futebol e também outras federações, 

como da Argentina, Chile, Peru, Uruguai e Honduras. Segundo a FIFA, todos os casos 

foram taxados como homofóbicos os cantos que entoaram os torcedores das respectivas 

seleções, que segundo a Comissão Disciplinar da FIFA, constituiu uma violação do 

artigo 67 do Código Disciplinar da FIFA (CDF)30 por parte das federações. Guillermo 

Cantú, secretário geral da FMF, reagiu ao assunto:  

“É um tema que requer mais discussão, é um grito que se dá nas 

partidas e não é de agora. O grito não é discriminatório, é preciso 

compreender culturalmente algumas palavras. Alguns 

“mexicanismos” têm vindo acontecendo e o futebol não é a 

exceção."31 

 

Além da punição diante do jogo contra El Salvador, a Federação Mexicana de 

Futebol ainda foi punida pela FIFA pelo mesmo grito em partidas contra o Canadá, 

                                                           
28 Disponível em https://extra.globo.com/esporte/copa-2014/copa-2014-fifa-absolve-mexico-por-suposto-

grito-homofobico-12981027.html. Acesso em 20/07/2017. 

29 Disponível em http://www.farenet.org/news/incidents-list-reported-fare-november-2015/. Acesso em 

02/08/2017.  
30 FIFA Disciplinary Code. 2017 Edition. Disponível em 

https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/75/fifadisciplinarycode2017en

g_neutral.pdf. Acesso em 20/07/2017. 
31 Tradução minha. Texto original disponível em 

http://espndeportes.espn.com/futbol/mundial/nota/_/id/2570564/cantu-senalo-que-apelaran-multa-de-fifa-

por-gritos-homofobicos: "Es un tema que requiere más discusión, es un grito que se da en los partidos y 

no es de ahora", algo que justamente piensa que puede ayudar para que FIFA quite la multa. El grito no es 

discriminatorio, hay que entender culturalmente algunas de las palabras. Algunos “mexicanismos” que se 

han venido dando y el futbol no es la excepción”. Acesso em 20/07/2017. 
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Honduras, Estados Unidos, Panamá e Costa Rica, todas válidas pelas Eliminatórias da 

Copa do Mundo de 2018, como mostra o documento oficial da FIFA, Disciplinary 

Overview, 2018 World Cup Russia Qualifiers32: 

13/11/2015 
México 3 x 0 El Salvador                

Estádio Azteca, Ciudad de México (DF) 

Punição: multa de 20.000 

CHF33 + advertência 

25/03/2015 
Canadá 0 x 3 México                              

BC Place Stadium, Vancouver 

Punição: multa de 15.000 

CHF + advertência 

29/03/2016 
México 2 x 0 Canadá                       

Estádio Azteca, Ciudad de México (DF) 

Punição: multa de 15.000 

CHF + advertência 

02/09/2016 
El Salvador 0 x 2 México                

Estádio Cuscatlán, San Salvador 
Punição: advertência 

06/09/2016 
México 0 x 0 Honduras                    

Estádio Azteca, Ciudad de México (DF) 

Punição: multa de 30.000 

CHF + advertência 

11/11/2016 
Estados Unidos 1 x 2 México          

Estádio Mapfre, Columbus, Ohio 

Punição: multa de 20.000 

CHF + advertência 

15/11/2016 

Panamá 0 x 0 México                       

Estádio Rommel Fernández Gutiérrez, 

Ciudad de Panamá 

Punição: multa de 5.000 

CHF + advertência 

24/03/2017 
México 2 x 0 Costa Rica                  

Estádio Azteca, Ciudad de México (DF) 

Punição: multa de 10.000 

CHF + advertência 

08/06/2017 
México 3 x 0 Honduras                    

Estádio Azteca, Ciudad de México (DF) 

Punição: multa de 10.000 

CHF + advertência 

11/06/2017 
México 1 x 1 Estados Unidos          

Estádio Azteca, Ciudad de México (DF) 

Punição: multa de 10.000 

CHF + advertência 

 Vale ressaltar que, Guillermo Cantú, secretário geral da FMF, interpôs recurso 

ao TAS34 (Tribunal Arbitral du Sport) para apelar as multas impostas pela FIFA, no 

qual seria apresentado um documento explicando o contexto em que esse coro no 

México não é considerado um grito necessariamente homofóbico:  

                                                           
32 Disponível em 

http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/90/21/59/fifa_disciplinaryoverview_2

018fwcqualifiers_july2017_neutral.pdf. Acesso em 20/07/2017. 
33 Francos suíços. 
34 Possui a tradução para o inglês: CAS (Court of Arbitration for Sport). 
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“Nós temos alguma base para solicitar um recurso, eu acredito que o 

diálogo e a compreensão entre as partes (é importante), especialmente 

para explicar culturalmente algumas das palavras que têm vários 

significados dentro de nossa cultura. É importante que o mundo e 

obviamente a FIFA possam entender o contexto de algumas coisas35”.  

 

 Cantú segue convencido que a conotação de “PUTO” é muito distinta quando se 

traduz ao inglês, idioma em que se realizam os procedimentos disciplinares da FIFA:  

“O que mais nos preocupa é a conotação que se dá (ao grito) ao 

traduzi-lo do espanhol mexicano para o inglês. Essa conotação 

homofóbica referenciada pela imprensa da FIFA é a que não estamos 

de acordo. Em inglês, é única e exclusivamente homofóbico, por isso, 

se não tem o contexto ou a história de como nasceu e onde nasceu, e o 

contexto cultural, é muito difícil que (a FIFA) entenda uma tradução 

que não seja homofóbica.36 Ainda não conseguimos êxito nesse 

sentido, porque para poder lograr isso é preciso ter abertura de ambas 

as partes, sentar-nos, dialogar, discutir e depois, tratar de resolver o 

assunto. Estamos convencidos de que esta é uma boa oportunidade, 

por isso estamos nesse processo de recurso que nos levará em últimas 

instâncias ao TAS e acreditamos que, nesse sentido, temos muitos 

itens para demonstrar e aí é onde mais podemos ter um diálogo”.37  

 

Diante destas declarações, entendo que ao analisar o polêmico grito deve-se 

contextualizá-lo culturalmente e, assim, dar uma perspectiva adequada. Destarte, não é 

surpreendente que, primeiramente a FIFA, desconhecedora da cultura mexicana, na 

                                                           
35 Tradução minha. Texto original disponível em http://www.mediotiempo.com/futbol/seleccion-

mexicana/noticias/2016/01/13/la-fmf-apelara-a-fifa-multa-por-el-eeh-puto: “Tenemos cierta base para 

pedir una apelación, yo creo que el diálogo y el entendimiento entre las partes (es importante), sobre todo 

el poder nosotros explicar culturalmente algunas de las palabras que tienen varios significados dentro de 

nuestra cultura. Es importante que el mundo y obviamente FIFA puedan entender el contexto de algunas 

de las cosas”. Acesso em 02/08/2017. 
36 Tradução minha. Texto original disponível em  

http://www.mediotiempo.com/futbol/2016/10/04/femexfut-acudira-al-tas-por-grito-homofobico: “Lo que 

más nos preocupa es la connotación que se le da (al grito) al traducirlo del español en México al inglés. 

Esa connotación homofóbica a la que hace referencia los comunicados de FIFA es en la que no estamos 

de acuerdo. En inglés es única y exclusivamente homofóbica, entonces si no tienes el contexto ni la 

historia de cómo nace y dónde nace y el contexto cultural, es muy difícil que entiendas en una traducción 

que no es homofóbico”. Acesso em 02/08/2017. 
37 Tradução minha. Texto original disponível em 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=631019&idFC=2016: “No hemos todavía tenido éxito 

en ese sentido, porque para poder lograr eso se necesita tener apertura de ambas partes, sentarnos, 

dialogar, discutir y después tratar de resolver el asunto. Estamos convencidos de que esa es una buena 

posibilidad por eso estamos en ese proceso de apelación que nos va a llevar en las últimas instancias al 

TAS y creemos que en ese sentido tenemos muchos elementos para demostrar y ahí es donde más 

podemos tener un diálogo”. Acesso em 02/08/2017. 
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Copa do Mundo de 2014, no Brasil, criticou o grito como homofóbico, mas depois 

corrigiu a sua posição. 

Pelas quartas de final da Copa América de 2016, no jogo entre México x Chile, 

realizado no dia 18 de junho de 2016, no Levi's Stadium, Santa Clara, California, 

Estados Unidos, ocorreu um fato curioso. Diante da derrota de 7 x 0 para o Chile, 

alguns torcedores mexicanos abandonaram o estádio, mas os que permaneceram, 

começaram a insultar o próprio goleiro. Durante toda a partida, os mexicanos entoaram 

repetidamente o grito “EEEEE... PUTO!”, primeiramente ao goleiro chileno Claudio 

Bravo, e no final,  contra o goleiro mexicano Guillermo Ochoa.  Embora os torcedores 

mexicanos estivessem em maioria nas arquibancadas, nos últimos minutos do jogo, 

uniram-se à torcida chilena ao ponto de gritar “OLÉ” cada vez que os chilenos tocavam 

a bola como um sinal de inconformidade contra a sua própria seleção. Guillermo Ochoa 

era o adorado goleiro titular da seleção mexicana, mas o fato de ter levado sete gols na 

partida contra o Chile, foi considerado um “covarde”, um “frouxo”, um “fraco”, 

constituindo um “nós” confrontado com “eles”, e simbolizado como um sujeito oposto e 

inferior. Guillermo Ochoa não era homossexual, mas teve sua masculinidade posta em 

jogo por esta situação contextual. Portanto, historicamente, o grito nesta partida surgiu a 

partir deste contexto, no intuito de diminuir publicamente a sua masculinidade e não de 

rejeitar alguma homossexualidade, que era inexistente no perfil de Guillerme Ochoa. 

Inclusive a equipe mexicana, como um todo, também foi alvo de provocação, quando os 

mexicanos gritaram “OLÉ” a cada toque de bola da seleção chilena.38 

A parte medular do assunto que se encontra é uma interpretação de linguagem. É 

importante compreender que no México algumas linguagens podem assumir diversos 

significados e que o uso popularizado da palavra “PUTO” no estádio de futebol, 

também tem a intenção de perturbar e intimidar os adversários. “PUTO”, no contexto 

mexicano, é sinônimo de “frouxo”, “covarde”, “fraco”, “inimigo”, um sujeito oposto e 

inferior, um homem com carência de valores, de masculinidade, e não apenas como uma 

alternativa para homossexual ou prostituto. Há muitos anos, que diversos analistas e 

comentaristas de futebol mexicanos têm considerado esta expressão como parte de um 

costume dos cantos de torcida mexicanos, que são entoados nos estádios para pressionar 

os rivais e apoiar a sua equipe.  

                                                           
38 Disponível em https://www.helloforos.com/t/volteada-de-tortilla-mexicanos-le-gritaban-eeeeh-puto-a-

memo-ochoa-en-el-estadio/134578. Acesso em 02/08/2017. 
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A intenção da Federação Mexicana de Futebol era estabelecer que, a partir de 

sua perspectiva, o grito “EEEEE... PUTO!” não é uma expressão homofóbica, mas sim 

parte de uma cultura e um costume de sua torcida. Apesar disso, também tem procurado 

várias maneiras para erradicá-lo, ainda que não tenha conseguido, com ações dentro e 

fora do campo, incluindo as campanhas “Abrazados por el Fútbol”39 e “Ya Párale”40.  

Entretanto, a FIFA segue defendendo a sua posição pela qual tem multado o México ao 

considerar que os gritos são de caráter homofóbico. Se as multas seguem chegando, a 

FMF tem contemplado continuar abrindo procedimentos junto a TAS, que depois das 

audiências vai continuar com seu processo até chegar a uma decisão definitiva. A 

polêmica de que a FMF interpôs recurso junto ao TAS, impediu que a FIFA castigasse a 

reiteração da falta, vetando o mando de campo mexicano do Estádio Azteca, onde 

regularmente a seleção mexicana realiza seus jogos como anfitrião. 

"Está claro que a conotação da palavra (“PUTO”) é muito ampla e não tem um 

sentido homofóbico. Iremos a todas as instâncias para ser capaz de ver o nosso ponto 

considerado, até a apelação junto ao TAS. A palavra deve ser colocada num contexto 

adequado”41, disse Guillermo Cantu. 

As discussões entre FIFA e FMF foram levadas a cabo por advogados de ambas 

as entidades e, como já era esperado, o prazo concedido pela TAS chegou ao fim sem 

que houvesse um acordo em relação a conotação do grito “EEEEE... PUTO!”, o que 

levou o caso para uma resolução final no TAS, para decidir se o grito possui 

implicações homofóbicas ou não. Como os representantes da FMF não entraram em 

acordo com a FIFA, logo em seguida, eles teriam que convencer o painel da TAS que, 

no contexto mexicano, o grito não é homofóbico. O painel é composto por três árbitros, 

um selecionado pela FMF, outro pela FIFA e o presidente que nomeia o TAS. A busca 

de uma reconciliação seria uma melhor solução, porque a resolução final pode ser 

complicada para uma ou para outra parte, uma vez que se estabeleça um laudo, este é 

                                                           
39 Disponível em http://abrazados.futbol/. Acesso em 02/08/2017. 
40 Disponível em http://www.mediotiempo.com/futbol/2016/06/04/ya-parale-nueva-campana-contra-el-

ehh-puto. Acesso em 02/08/2017. 
41 Tradução minha. Texto original disponível em 

http://www.excelsior.com.mx/adrenalina/2016/10/05/1120663: “Queda claro que la connotación de la 

palabra (“PUTO”) es muy amplia y no es en sentido homofóbico. Iremos a todas las instancias para poder 

hacer ver nuestro punto, hasta la apelación con el TAS. Hay que poner en el contexto adecuado la 

palabra”. Acesso em 02/08/2017. 
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definitivo e definirá precedentes para outros procedimentos futuros. Até antes do 

término deste trabalho, o TAS ainda não havia se pronunciado para uma decisão final. 

 

 

IV - Jogo que segue: tiro de meta: “EEEEE... BICHA!”, a “moda” que “pegou” 

 

Depois de ter sido criado coletivamente nos estádios da Copa do Mundo de 

2014, a “moda” foi rapidamente adotada pela torcida do Corinthians, acostumada a 

proferir ofensas de conotação sexual aos são-paulinos. Eis mais um legado da Copa, 

entre estádios construídos e “destruídos” de forma suspeitosa, novos modais de 

transporte público, recém-abertas vias de trânsito e o 7 x 1 alemão, o tradicional grito 

mexicano veio para ficar. Foi apenas o contato mais pessoal, vindo com a Copa do 

Mundo de 2014, que fez o ritual dar as caras de forma expressiva nos jogos de times da 

primeira divisão do Brasil, principalmente em São Paulo e Belo Horizonte. No início, 

entoado pelos rivais de Cruzeiro e São Paulo, mas agora, em qualquer jogo. 

Há quem diga ainda, que os gritos de “EEEEE... PUTO!” nas cobranças de tiro 

de meta já haviam se propagado timidamente no futebol brasileiro, antes mesmo da 

edição da Copa do Mundo de 2014, a partir da participação de times mexicanos na Copa 

Libertadores da América. A torcida do Corinthians criou o hábito de insultar os goleiros 

de outras equipes em tiros de meta ao enfrentar a equipe mexicana Cruz Azul, na Copa 

Libertadores da América de 2012. Como tradicionalmente ocorre no México, o goleiro 

corintiano Júlio César foi chamado de "PUTO" ao repor a bola em jogo no empate por 0 

x 0, fora de casa. No Pacaembu42, com um 1 x 0 corintiano, os torcedores brasileiros 

devolveram a provocação para o goleiro mexicano José Corona.43  

                                                           
42 Estádio pertencente a Prefeitura da Cidade de São Paulo, onde o Corinthians foi a equipe que mais 

atuou em jogos como mandantes. No entanto, após ter construído o seu próprio estádio, a Arena 

Corinthians, em 2014, o clube alvinegro reduziu drasticamente os jogos que manda no Pacaembu. Dessa 

forma, o estádio, hoje sofre com a sua subutilização, já que os principais clubes da cidade já possuem os 

seus próprios estádios. 
43 Disponível em http://espn.uol.com.br/noticia/441344_manifesto-corintiano-e-colocado-a-prova-em-

classico-contra-sao-paulo. Acesso em 02/08/2017. 
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Com o passar do tempo, o grito foi “abrasileirado” para “BICHA” e ganhou 

força nas partidas contra o veterano Rogério Ceni, do São Paulo. Durante o Campeonato 

Paulista de Futebol de 2014, no clássico com o São Paulo realizado no dia 9 de março 

de 2014, no Pacaembu, torcedores do Corinthians gritavam “EEEEE... BICHA!” para o 

goleiro adversário Rogério Ceni, cada vez que o jogador cobrava um tiro de meta.  

O clube alvinegro foi, então, denunciado pela Coordenação de Políticas LGBT 

da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo e pelo 

advogado do São Paulo. Ambos queriam a punição corintiana com base no CBJD 

(Código Brasileiro de Justiça Desportiva) e no Estatuto do Torcedor. O caso chegou até 

o TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo), que decidiu arquivar as 

denúncias.  

Marcelo de Lima e Silva, presidente do TJD-SP decidiu que os gritos proferidos 

contra o camisa 1 são-paulino não eram homofóbicos, e sim faziam parte de um 

“deboche público” e uma “euforia coletiva motivada pela tensão do jogo”.  

Lima e Silva publicou em sua decisão: 

“O que ocorreu com Rogério Ceni no mencionado jogo foi 

homofobia? Claro que não. Faltou ali o ‘animus’ da vontade positiva e 

dolosa de criticar a opção sexual do atleta, existindo uma distância 

muito grande entre o que aconteceu com ele e uma atitude realmente 

homofóbica. Não houve ofensa à sua sexualidade ou orientação 

sexual”. 

 

 Finalizou o presidente o TJD-SP: 

“Foi mais um deboche público, uma zombaria, uma piada em coro, 

uma grande piada “politicamente incorreta” motivada pelo que a 

psicologia social e de massa chama de “efeito manada”, em que os 

torcedores, dentro de seu grupo e levados pela emoção do momento, 

esquecem qualquer tipo de ética, valor moral e bons costumes. Apesar 

do pensamento coletivo machista, proferido em uníssono no estádio 

por esses torcedores hipnotizados pela união do grupo, não havia na 

conduta uma decisão consciente, mas uma simples euforia coletiva 

motivada pela tensão do jogo e o calor das arquibancadas, que são as 

molas propulsoras desse irracional comportamento verbal em que os 

indivíduos passivos apenas seguem a maioria”. 

 

Para justificar o arquivamento do processo, o presidente do TJD-SP comparou as 

ofensas a Ceni com os insultos raciais sofridos por Arouca, volante do Santos, que foi 
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chamado de “macaco” depois de uma partida contra o Mogi Mirim44. “Temos ali uma 

clara ofensa racial ao atleta que é negro, o que levou o TJD à punição preventiva, fato 

esse diferente do que ocorreu com o atleta Rogério Ceni do São Paulo”, publicou Lima 

e Silva.45 

O termo “BICHA” tende a estar presente em todos os estádios, o “macaco” não. 

Além disso, todos os atletas poderão ser “vítimas” do grito de “BICHA”, mas nem 

todos poderão ser chamados de “macaco”, somente os jogadores negros. Rogério Ceni 

não era homossexual, mas teve sua masculinidade posta em jogo por uma situação 

contextual: o apelido de “bambi” referenciado ao São Paulo, dado pelo ex-jogador 

corintiano Vampeta em uma entrevista no início dos anos 200046. A “moda” “pegou” e 

ficou até os dias de hoje. Portanto, historicamente, o grito surgiu a partir deste contexto, 

no intuito de diminuir publicamente a sua masculinidade e não de rejeitar alguma 

homossexualidade, que era inexistente no perfil de Rogério Ceni. 

O grito, que foi iniciado para provocar o goleiro são-paulino Rogério Ceni, virou 

quase uma rotina dos torcedores nos jogos do Corinthians, independentemente do 

rival. De lá para cá, a prática também ganhou expressão na Arena Corinthians, também 

conhecida como Itaquerão.  

Por temor de uma punição do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), o 

Corinthians lançou um apelo aos seus torcedores para que abandonassem os gritos de 

“EEEEE... BICHA!” nos estádios antes do confronto com o São Paulo do dia 21 de 

setembro de 2014,  que seria a primeira visita do rival do Morumbi47 ao Itaquerão, um 

estádio com uma acústica melhor que a do Pacaembu. No novo estádio, os gritos de 

“BICHA” ficariam mais evidentes. A iniciativa foi tomada depois de o clube perceber 

que o grito estava ganhando força na torcida do time nos jogos em casa contra os 

goleiros adversários no momento da cobrança do tiro de meta. O clube alvinegro 

divulgou em rede social na internet o seguinte manifesto:  

 

                                                           
44 Disponível em http://globoesporte.globo.com/sp/santos-e-

regiao/futebol/times/santos/noticia/2014/03/arouca-e-chamado-de-macaco-apos-goleada-do-santos-bom-

nem-ouvir.html. Acesso em 20/07/2017 
45 Disponível em http://esporte.ig.com.br/futebol/2014-04-02/tjd-sp-nao-ve-homofobia-em-gritos-de-

bicha-a-rogerio-ceni-e-arquiva-processo.html. Acesso em 20/07/2017. 

46 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=XO9kBX1fmPw. Acesso em 07/08/2017. 
47 Estádio do São Paulo. 
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“Aqui é o time do povo. Do povo e para o povo. Desde 1910, aqui se 

combateu o elitismo e o racismo. Aqui houve pioneirismo na inclusão 

social e racial. Aqui não tem pobre, rico, negro ou branco. Aqui somos 

todos Corinthians. Aqui nos engajamos para ir às ruas e brigas pelas 

“Diretas Já” em um movimento inédito e histórico que uniu o futebol 

e democracia. Como fazemos na arquibancada e em campo, aqui 

lutamos até o fim para que todos sejam iguais. E, aqui não há, e nem 

pode haver, homofobia. Pelo fim do grito de “BICHA” no tiro de meta 

do goleiro adversário. Porque a homofobia, além de ir contra o 

princípio de igualdade que está no DNA corintiano, ainda pode 

prejudicar o Timão. Aqui é Corinthians”.48 

 

O apelo, porém, não foi atendido. Dentro de campo, o Corinthians venceu o São 

Paulo por 3 x 2, de virada, diante de uma atuação contestada da arbitragem, com dois 

pênaltis a favor do Corinthians e duas expulsões, uma de cada lado, o árbitro Luiz 

Flávio de Oliveira foi apontado pelos são-paulinos como o grande responsável pelo 

placar. Fica a pergunta: será que o árbitro foi chamado de “BICHA” pelos torcedores 

são-paulinos? E nas arquibancadas, os corintianos continuaram entoando “EEEEE... 

BICHA!” durante a cobrança de tiro de meta pelo goleiro Denis, substituto de Rogério 

Ceni. Nota-se que o insulto não era direcionado de forma pessoal ao goleiro Rogério 

Ceni, e sim pela situação contextual de os são-paulinos serem apelidados de “bambi” e 

isso gerar uma provocação e uma “desmasculinização” do goleiro rival, sendo assim, 

considerado um “covarde”, um “fraco”, um “frouxo” e simbolizado como um sujeito 

oposto e inferior. Portanto, independente de quem jogaria embaixo das traves, Denis ou 

Rogério Ceni, a torcida alvinegra chamaria o goleiro adversário de “BICHA”, pois este 

é um grito que não se trata de ofender a pessoa em si, mas sim atingir o goleiro 

adversário, não importando a torcida que insultou saber o seu nome e muito menos a 

sua orientação sexual. As provocações fizeram o STJD pedir a abertura de investigações 

sobre a possibilidade de ter ocorrido discriminação homofóbica no estádio do Itaquerão. 

O Corinthians foi ameaçado de punição por homofobia, mas acabou não dando em 

nada. 

O atacante Paolo Guerrero do Corinthians, que foi considerado o melhor em 

campo na partida, minimizou a polêmica, quando o manifesto foi propagado pela 

torcida alvinegra:  

                                                           
48 Disponível em https://www.sul21.com.br/jornal/corinthians-lanca-manifesto-contra-a-homofobia. 

Acesso em 20/07/2017. 
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“Até agora, não percebi uma discriminação. Achei que era uma 

brincadeira para tirar a concentração dos caras que são do time rival. É 

um tema que a torcida precisa resolver. Estou dentro de campo, 

concentrado no meu trabalho. Não escuto essas coisas”.49 

 

Assim como os torcedores do Corinthians interessados em provocar o goleiro 

rival, tantas outras torcidas que reproduzem o gesto se apoiaram no argumento de que 

esses xingamentos não são formas de discriminação, apenas uma forma de distrair ou 

desestabilizar os adversários.  

Depois de haver tolerado o grito no jogo contra o México, na Copa do Mundo de 

2014, a FIFA corrigiu a sua posição e decidiu punir a CBF, pelos gritos ofensivos de 

“EEEEE... BICHA!” proferidos pelos torcedores brasileiros contra os goleiros 

adversários nas partidas contra Colômbia, Bolívia e Paraguai, todas válidas pelas 

Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, como mostra o documento oficial da FIFA, 

Disciplinary Overview, 2018 World Cup Russia Qualifiers50: 

06/09/2016 
Brasil 2 x 1 Colômbia 

Arena Amazônia, Manaus 

Punição: multa de 20.000 CHF + 

advertência 

06/10/2016 
Brasil 5 x 0 Bolívia 

Arena das Dunas, Natal 

Punição: multa de 25.000 CHF + 

advertência 

11/10/2016 
Brasil 3 x 0 Paraguai 

Arena Corinthians, São Paulo 

Punição: multa de 35.000 CHF + 

advertência 

 

 O jogo Brasil 3 x 0 Paraguai tinha tudo para ser uma grande festa, porém, foi 

marcado por um fato polêmico. Desde os primeiros minutos, a torcida brasileira 

“perseguiu” o goleiro Anthony Silva, do Paraguai, com gritos de “EEEEE... BICHA!”, 

quando o jogador se preparava para cobrar os tiros de meta. O locutor oficial do 

Itaquerão chegou a dar uma “bronca” nos torcedores, pedindo respeito e tentando evitar 

mais uma punição à seleção: “Alô torcida brasileira, vamos apoiar o Brasil e não 

insultar os adversários”. Foi ignorado. Segundos após o pedido, a torcida voltou a 

proferir os insultos ao goleiro paraguaio. Pela reincidência, a CBF correu o risco de 

perder o direito de atuar no Itaquerão nas próximas partidas, como aconteceu com a 

seleção chilena, que foi impedida de atuar no Estádio Nacional de Santiago após receber 

                                                           
49 Ver nota 42. 
50 Ver nota 31. 
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seguidas punições pelo mesmo comportamento ofensivo de seus torcedores. No entanto, 

apesar da FIFA não ter se pronunciado para uma decisão, não estava mais nos planos da 

seleção brasileira voltar a São Paulo nas próximas partidas.51 

Pelo Campeonato Brasileiro de 2016, Santos e Flamengo duelaram na Arena 

Pantanal, em Cuiabá, e não saíram de um empate sem gols, num jogo de “estrelas 

apagadas” e pênalti não marcado no último minuto. Cenário ideal para que os grandes 

vilões fossem o “homem do apito” e o técnico do Flamengo Zé Ricardo, péssimo na 

escalação e nas alterações. Mas não foram. A cada tiro de meta cobrado pelo goleiro 

santista Vanderlei, ouvia-se o coro de “EEEEE... BICHA!” das arquibancadas. Desde a 

sua existência, a torcida do Flamengo jamais fizera isso. Aliás, o grito não constava na 

cultura brasileira até 2014. Com o surgimento das novas arenas, ele apareceu. 

“Torcedores de Copa do Mundo”, que se mantiveram afastados de estádios nas últimas 

décadas e aprenderam o “EEEEE... PUTO!” dos mexicanos e resolveram inserir o 

hábito no futebol brasileiro52. Essa escassez de “palavras de ordem” viria do perfil 

predominante desses torcedores, estereotipados como “torcedores coxinhas”, por sua 

maior identificação com a elite branca, de pouca tradição e assiduidade em estádios. 

Essa condição explicaria a falta de maior repertório e a escolha inadequada do momento 

para usar xingamentos, cantos e gritos de “guerra” durante uma partida. A “moda” 

“pegou” principalmente em São Paulo, onde a elitização do esporte pós-Copa foi mais 

notória, mas se espalhou pelos demais cantos do Brasil. 

É improvável que, ao copiar os mexicanos, os torcedores brasileiros tenham 

usado a palavra com os mesmos significados ofensivos que atribuídos a ela pelos 

demais torcedores latinos, embora em nossas arquibancadas ouçamos com frequência 

xingamentos que explicitam preconceitos. Pode ter havido algo como uma reação 

estetizada e contrastiva, já que o substantivo “PUTO”, na fala comum do brasileiro, 

sofreu deslocamentos sintáticos e ganhou outros significados, como, por exemplo, 

intensidade ou qualidade: estar “puto da vida” ou presenciar um “puta jogo” (termo 

mais utilizado em São Paulo) de futebol. Em outros jogos do Brasil, “PUTO” foi 

transformado em “BURRO”, com o tom usado pelo coro torcedor surtindo os mesmos 

efeitos insultivos.  

                                                           
51 Disponível em http://www.correiodoestado.com.br/esportes/cbf-e-investigada-pela-fifa-pela-3a-vez-

devido-a-gritos-de-bicha-da/301475/. Acesso em 20/07/2017. 
52 Disponível em http://espnfc.espn.uol.com.br/flamengo/nosso-flamengo/10300-aos-gritos-de-bicha-

perdemos-por-0x0. Acesso 07/08/2017. 
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Nesse sentido, o grito “EEEEE... BICHA!” entoado inicialmente pela torcida do 

Corinthians e que depois foi propagado por diversas torcidas do Brasil, por ser uma 

tradição que não nasceu no Brasil e que foi copiada dos mexicanos, possui a mesma 

função insultante do grito “EEEEE... PUTO!”. Portanto, apesar de semanticamente 

possuírem significados distintos, tanto no Brasil quanto em outros países da América do 

Sul, “BICHA” e “PUTO”, no contexto futebolístico do grito, possuem a mesma 

intenção de “desmasculinizar” o cobrador de tiro de meta adversário. Acrescento ainda 

que provavelmente não foram escolhidos os termos insultantes “viado”, “gay”, “boiola” 

e “homossexual”, mas sim o termo “BICHA”, por este ter a mesma estrutura gramatical 

da palavra “PUTO”: uma palavra dissílaba paroxítona, que se encaixou perfeitamente na 

fonética do coro. 

A ideia de “machos” e “PUTOS” se encontra estabelecida em relações de poder: 

ser “PUTO”, na cultura futebolística mexicana, é ser dominado, está relacionado com a 

carência de masculinidade, com o “sexismo desmasculinizador” e não com a 

homossexualidade, chegando-se a pensar, neste contexto, que um homem que viola 

outro não comete uma prática homossexual, mas sim um gesto de poder. As torcidas 

expressam esta distinção entre ato homossexual e gesto de poder em suas práticas e em 

seus discursos.  

Sendo assim, dentro da categoria “PUTO” existem diversos tipos de 

masculinidades, todas estas que não encaixam no modelo ideal de heteronormatividade, 

inclusive o homossexual, portanto equiparar “PUTO” somente com o homossexual pode 

estar correto dependendo do contexto, mas é uma visão bastante reducionista nesta 

cultura.  

 

 

V - Apito final: considerações finais 

 

Desde que o futebol começou a se tornar mais competitivo, as torcidas de 

futebol se provocam. Este jogo de criatividade vindo das arquibancadas sempre foi um 

charme a mais no espetáculo chamado jogo de futebol. Evidente que a linha entre a 

provocação e a discriminação é bem tênue, mas sabemos muito bem que insultar o 

goleiro adversário de “PUTO”, no contexto do grito mexicano referenciado no texto, é 

bem diferente do que as bananas que foram atiradas para jogadores negros na Europa. 
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Ali sim é um ato que representa um comportamento discriminatório: o sujeito não vai 

para o estádio apenas para provocar o time adversário, mas também para discriminá-lo. 

Obviamente, o estádio de futebol é um microcosmo da sociedade (Cf. 

DAMATTA, 1982). A partir do momento que o “politicamente correto” se torna 

dominante, este microcosmo reflete as mudanças na sociedade e se transforma a fim de 

ser socialmente “aceito”. Além disso estamos assistindo a um fenômeno de 

“normatização do torcer” por parte de autoridades que, ao que parece, nunca entraram 

em um estádio de futebol, ocorrendo um controle do comportamento do torcedor, onde 

em muitos lugares não pode beber cerveja, não pode levar bandeira, clássicos com 

torcida única, não pode xingar e não pode ficar em pé, ou seja, muito do encanto está se 

perdendo. Para alguns, o futebol está ficando chato demais. 

Outro fator pode explicar este fenômeno: a tentativa de elitização do público, 

onde se busca substituir o público mais popular por um de maior poder aquisitivo, que 

possa consumir mais, e ao mesmo tempo, um público mais “frio”. Este novo público 

rentabiliza melhor as novíssimas arenas e é mais comportado na forma de torcer, mas 

traz uma “frieza” que não coaduna com o espetáculo. Um dos atrativos de um estádio de 

futebol é o ambiente que o cerca, e a estratégia de dirigentes esportivos e políticos é 

acabar com esta atmosfera em nome de uma “duvidosa” rentabilidade e segurança.  

Basta dizer que na Inglaterra, onde o preço dos ingressos sextuplicou nas últimas 

duas décadas, ainda existem normas mais rígidas: em certos estádios se levantar para 

comemorar um gol ou “homenagear” a mãe do árbitro pode implicar em ser convidado a 

se retirar do recinto. A torcida que fazia parte do espetáculo virou uma plateia com 

muitos aplausos e poucos cantos.53 

As novas arenas e o “padrão FIFA” formaram diferentes narrativas e passaram a 

ganhar espaço nas discursividades sobre futebol no mundo, possuindo um grande 

controle do público na tentativa de individualizar suas ações em um processo que, em 

alguma medida, poderia ser comparado ao modelo do panóptico que, segundo Michel 

Foucault, “é uma máquina de dissociar o par ver-ser visto: no anel periférico, se é 

totalmente visto, sem nunca ver; na torre central, vê-se tudo, sem nunca ser visto” 

(FOUCAULT, 2005, p. 167). Essa vigilância se aplicaria ao conjunto de torcedores. 

Com isso, esses sujeitos deixariam de ser entendidos como anônimos na multidão, o que 

algumas interpretações sugerem que produz um sentimento de inimputabilidade em suas 

                                                           
53 Disponível em http://espn.uol.com.br/video/472860_joao-castelo-branco-mostra-que-atual-realidade-

dos-estadios-da-inglaterra-nao-e-unanime-entre-torcedores. Acesso em 07/08/2017. 
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condutas. Essa “novidade” das novas arenas corresponde a um processo disciplinar dos 

torcedores, que autorregulamenta suas ações. “Quem está submetido a um campo de 

visibilidade, e sabe disso, retoma por sua conta as limitações do poder na qual ele 

desempenha simultaneamente os dois papéis; torna-se o princípio de sua própria 

sujeição” (FOUCAULT, 2005, p. 168). Esse processo de individualização dos sujeitos 

torcedores visualizado nas novas arenas, a partir dos assentos individuais e do 

monitoramento realizado pelas câmeras, pode ser pensado como uma tentativa de 

manter mais estáveis os marcadores identitários dos indivíduos dentro dos estádios. 

Essas novas arenas tendem a inserir os frequentadores de seus espaços em 

espetacularidades diferentes das que existiam nos velhos estádios. Diferentes atores 

envolvidos com o futebol de espetáculo de diferentes perspectivas concordam que 

teremos uma mudança de comportamento dos torcedores. Dentro desses novos 

comportamentos, parece produtivo questionar como as masculinidades serão 

atravessadas por esse novo cenário. Ao mesmo tempo em que se produz uma elitização 

das praças esportivas quase sempre utilizando os critérios de segurança e conforto como 

justificativa para esse processo bastante excludente, essas alterações têm permitido, 

também, novas discursividades sobre gênero, sexualidade, raça e etnia no espaço dos 

torcedores de futebol. Novas questões parecem estar sendo colocadas. 

Um dos principais problemas do “politicamente correto”, mesmo em sua forma 

institucional, é o peso atribuído à linguagem. Em muitos casos, o corretor acha positivo 

quando o corrigido emprega a linguagem "politicamente correta", mesmo sem a sua 

concordância. Espera-se que um indivíduo pelo menos finja "se comportar", mas não 

necessariamente acreditar nos valores de corretor. O corrigido pode se limitar a simular 

um interesse por não soar preconceituoso em sua língua, mas realmente pensa o 

contrário. O “politicamente correto” na sua variante linguística permanece, então, nas 

águas de aparência, onde apresenta um resultado superficial. A solução da correção 

linguística não resolve o problema extralinguístico do insulto, discriminatório ou não. 

Eufemismos podem distorcer o significado, mas não subverter a ordem cognitiva. 

Ludwig Wittgenstein formulou a ideia dos "jogos de linguagem”, onde a 

linguagem como prática requer o conhecimento prévio em que cada palavra tem um 

significado, por isso não é necessário para uma comunicação eficaz definir cada palavra 

em uma frase. “A significação de uma palavra é o seu uso na linguagem” 

(WITTGENSTEIN, 1999, p. 43, §43), e o “jogo de linguagem” é o conjunto da 

linguagem e das atividades com as quais está interligada” (WITTGENSTEIN, 1999, p. 
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30, §7). O “ato de denominar” (WITTGENSTEIN, 1999, p. 36, §27) não implica “o que 

fazer a seguir”, não está predeterminado porque falta contexto. Não pode haver palavras 

carregadas de significado fora de um “jogo de linguagem”. Para o fenômeno do 

“politicamente correto” e a sua fixação à linguagem, este é um problema fundamental. 

Substituir os termos, discriminatórios ou não, não resolve a questão, pois quem 

usa os termos “politicamente corretos” pode aparentemente acreditar no que diz, mas 

não necessariamente será sempre assim. No entanto, o oposto é igualmente verdade: 

quem não substitui o termo supostamente pejorativo não necessariamente tem a 

intenção de discriminar. Este é um dos aspectos mais contraditórios e comuns do 

“politicamente correto”, pois o que é utilizado como “incorreto”, como desviante de um 

tipo ideal, nem sempre é ofensivo, muito menos “errado”. É algo baseado em 

percepções e interpretações, por isso é necessário explicar os jogos de linguagem de que 

provêm. O problema da teoria da comunicação em seu esquema mais básico é que 

quando um emissor envia uma mensagem para um receptor, suprime-se todo o contexto, 

no qual a mensagem adquire mais sentido que em outros. Nesse contexto ou jogo de 

linguagem é essencial alertar a intenção do emissor ao utilizar um termo.  

Se pensarmos que a violência não existe sem cultura e é resultado de processos 

socioculturais, toda essa agressividade verbal que se expressa nos cantos, pode ser 

interpretada a partir de mecanismos culturais ou campos metafóricos, uma prática 

lúdica, inserida em uma performance cultural. Isto é ainda reforçado pelo caráter 

cômico que contribui para consolidar um espaço para a expressão legítima de estigmas 

sociais, preconceitos e estereótipos. 

A particularidade dos cantos de torcida é que, neles, são exibidos de forma clara 

e agressiva, uma série de representações e valores sobre a realidade social e os atores 

considerados como alteridade. Esses “outros” constituem representações sociais que se 

fundamentam em estereótipos e preconceitos que circulam amplamente na sociedade e 

poderão ir além do campo futebolístico. As representações sobre “nós” e “outros” são 

construídas a partir de uma lógica da representação dicotômica, excludente e polar. 

Desta forma, o “outro” é sempre representado como uma alteridade radical localizada 

no polo negativo das distintas escalas de valores. 

No contexto do grito “EEEEE... PUTO!” utilizado pela torcida mexicana, gritar 

“idiota”, “estúpido” ou “imbecil”54 teria pouca piada: “PUTO” é útil pela sua brevidade 

                                                           
54 Exemplifiquei com insultos brasileiros. 
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e simplicidade na especificidade desse jogo de linguagem. No entanto, há uma distância 

descomunal entre gritar “PUTO” e o fato irrefutável de que 100% daqueles que gritam 

estão plenamente conscientes de que o goleiro adversário é homossexual e, portanto, 

inferiores aos heterossexuais. 

Por ser o futebol, historicamente, um ambiente predominantemente masculino, 

onde são colocados muito mais valores do gênero masculino do que os do gênero 

feminino, os torcedores em geral presumem que todos os atores envolvidos no 

espetáculo futebolístico, preferencialmente os jogadores, torcedores, árbitros e 

treinadores, sejam, em sua grande maioria ou todos, heterossexuais. Partindo desse 

princípio, no contexto do grito, ao chamar de “PUTO” um jogador adversário, sabendo 

que ele é heterossexual, ou melhor, sabendo que ele não é homossexual, não afeta a sua 

homossexualidade, e sim a “desmasculinização” dele. O contexto mudaria bastante se o 

grito fosse entoado para um jogador homossexual. Mesmo assim, teria que ser analisado 

ainda a sua situação contextual e a sua intencionalidade. A partir dessa leitura, explicito 

essa diferenciação: 

 

Grito Receptor Intenção Tipo de Discurso 

“PUTO” heterossexual 
Atingir a sua 

“desmasculinização” 

“Sexismo 

desmasculinizador” 

“PUTO” homossexual 
Atingir a sua 

homossexualidade 
Homofobia 

 

Apesar desta distinção, não pretendo esgotar a possibilidade de que o “sexismo 

desmasculinizador” em excesso, ou no seu uso radical, pode levar a tipos de 

discriminação e violências de gênero.  

O Dicionário da Real Academia Espanhola (DRAE) admite que o termo 

“PUTO”, com seu feminino e plural, não possui necessariamente uma conotação 

sexual55: 

 

 

  

                                                           
55 Diccionario de la Real Academia Española. Disponível em http://dle.rae.es/?id=UjqH8h6. Acesso em 

07/08/2017. 
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Puto, ta. 

Quizá del lat. vulg. *puttus, var. del lat. putus “niño” 

adj. malson. U. como calificación denigratoria. Me quedé en la putacalle. 

adj. malson. U.c. antífrasis, para ponderar. Ha vuelto a ganar. ¡Qué puta suerte tiene! 

adj. malson. U. para enfatizar la ausencia o la escasez de algo. No tengo un puto duro. 

m. y f. malson. prostituto. 

m. malson. sodomita (que practica la sodomía). 

 

A língua espanhola é rica em inflexões, formas, intenções e intensidade 

expressiva. A questão não está necessariamente nas palavras, mas sim na intenção ao 

expressar essas palavras. Não é nada mais do que se diz, mas como é dito. No DRAE, o 

termo “PUTO”, cuja etimologia vem do latim “putus” que significa “menino”, tem os 

seguintes significados malsonantes, como adjetivos: usa-se como classificação 

depreciativa, usa-se como antífrase, para ponderar e usa-se para enfatizar a ausência ou 

escassez de algo. O DRAE, não incluiu o termo adjetivo “PUTO”, no contexto do grito 

mexicano, que possui seus sinônimos vulgares “covarde”, “fraco”, “frouxo”, “desleal”, 

como sendo um termo que é utilizado para se referir a uma pessoa carente de valor. Seu 

significado semântico pode ser censurável e vulgar, mas, nesse contexto, refere-se a 

essa tal carência.  

O uso do termo “PUTO” no México é frequentemente muito confuso, 

principalmente para os estrangeiros que o ouvem em eventos internacionais como a 

Copa do Mundo de Futebol. A palavra é entendida de formas diferentes, mas os 

questionamentos refletidos do grito mexicano referenciado ao goleiro adversário nos 

estádios de futebol estão sendo, inicialmente, considerados pela FIFA e por outras 

instituições como um insulto homofóbico, exercendo contra o destinatário uma forma 

de violência verbal em referência a homofobia, enquanto que no México e em muitos 

países da América do Sul, pode ser utilizada para se referir uma pessoa carente de valor, 

inscritos em uma relação de poder, em que é colocado em jogo a posição do sujeito que 

afirma e o sujeito que o recebe. No entanto, a extensão do seu uso (e abuso) pode 

subverter a semântica que a define, conforme contextos e intencionalidades com que é 

expressa. 

Por todo o exposto, acredito ser completamente equivocada a decisão da FIFA 

ao considerar que o grito “EEEEE... PUTO!”, entoado pela torcida mexicana nas 
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cobranças de tiro de meta do goleiro adversário, seja um comportamento discriminatório 

e homofóbico, de aversão aos homossexuais. 

Do campo semântico para o campo de jogo, mais especificamente para as 

arquibancadas, dentro do contexto mexicano e da maioria dos países sul-americanos, 

“PUTO” é um insulto que significa, ao mesmo tempo a carência de masculinidade e 

uma relação de poder e dominação. Os “verdadeiros homens” ou “machos”  

“constroem um protótipo ideal de masculinidade em que se valora a 

bravura, a coragem, a honra, a arrogância, a força física, a virilidade, a 

autonomia, a resistência a dor e a predisposição ao confronto violento. 

Em contrapartida, rejeita-se a fragilidade, a sensibilidade, a fraqueza, 

a timidez, a covardia, a heteronomia e o repúdio às práticas violentas. 

As pessoas que se aproximam aos protótipos normativos de “homens” 

ou “machos” serão definidos como parte da torcida, pelo contrário, os 

que não se aproximarem, serão representados em termos de 

alteridade”56 (CABRERA, 2013, p. 242),  

 

nomeando-os como “PUTOS”, construindo, então, uma moralidade masculina 

que opera traçando fronteiras identitárias, inferiorizando aqueles que biologicamente 

compartem suas características sexuais mas que não possuem a mesma identidade 

masculina, já que suas representações são distintas. 

Essa afirmação da identidade masculina é continuamente posta em jogo nos 

cantos das torcidas. Simbolizar o outro como “PUTO”, não remete a sua sexualidade, 

mas sim ao seu comportamento social segundo os parâmetros grupais determinados 

nesta cultura heteronormativa, significa negar-lhe a qualidade de “homem de verdade”. 

Ser “macho” passa por não ser feminino, não ser homossexual, não ser dócil nem 

submisso, mas ainda que seja homossexual, a relação deve ter um papel “ativo”, ser o 

dominador, não importando a sua relação homossexual, mas sim o papel exercido nela. 

Portanto, até mesmo dentro da categoria homossexualidade existe um “sexismo 

desmasculinizador”, que constrói diferentes tipos de masculinidades: o homossexual 

“ativo” no polo superior e o homossexual “passivo” no polo inferior. Esta definição de 

ser “macho” também está presente nos sujeitos que apresentam uma atitude evasiva 

diante dos confrontos violentos, enfrentando e tolerando as dores, contra as torcidas 

                                                           
56 Tradução minha. Texto original: “construyen un prototipo ideal de masculinidad en el que se valora la 

bravura, coraje, honor, guapeza, fuerza física, virilidad, autonomía, resistencia al dolor y predisposición al 

enfrentamiento violento. En contra partida se rechaza la fragilidad, sensibilidad, debilidad, pusilanimidad, 

cobardía, heteronomía y el repudio a las prácticas violentas. Las personas que se aproximen al prototipo 

normativo de “hombres" o “machos” serán definidas como parte de la hinchada, por el contrario, quienes 

no lo hagan serán representados en términos de alteridad”. 
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adversárias e com a polícia, e também nos que fazem o consumo abusivo de substâncias 

alcoólicas e ilícitas.  

Eduardo Archetti sinaliza que “o mundo masculino não só se opõe ao mundo 

feminino, mas também aparece associado à ideia de maturidade, autonomia, 

independência e capacidade de exercer sua vontade57” (ARCHETTI, 1985, p. 95). 

A FIFA, no entanto, classificou o termo “PUTO” como “politicamente 

incorreto”, ofensivo e discriminatório para todos os homossexuais. A associação do 

emissor da mensagem gritando “EEEEE... PUTO!” com uma suposta homossexualidade 

do goleiro rival (ou até mesmo de outros atores, como o árbitro) é praticamente nula. É 

um insulto, sem dúvida, mas útil para suas características em um jogo de linguagem ou 

contexto específico, com escassa relação com a categorização que classificou a FIFA. 

Afinal de contas há que se analisar quem está autorizado a dar o sentido e o 

significado das palavras utilizadas em um estádio de futebol? Nos episódios em que os 

xingamentos utilizam a sexualidade como conteúdo de trocas jocosas, tende a surgir, 

eventualmente, o termo homofobia, sempre proposto por instituições, pesquisadores ou 

militantes de grupos que defendem a tolerância às práticas sexuais. Em alguma medida, 

sujeitos que estão fora do espetáculo futebolístico. 

Além disso, quem constrói a correção, neste caso a FIFA, não fica comprometida 

e envolvida também ao indicar ao corrigido uma discriminação? Não constrói a FIFA, 

implicitamente, que todos que gritam no estádio como sendo somente heterossexuais, 

quando há inúmeros indivíduos homossexuais que também usam o termo, dentro e fora 

de um estádio? Não cai ao corretor a “incorreção” que precisamente deseja evitar? Este é 

um problema muito comum entre os adeptos do “politicamente correto” para construir a 

imagem do suposto ofendido. No contexto futebolístico referenciado neste trabalho, o 

termo “PUTO” não significa homossexual até que não se construa como tal. Entre a 

comunidade homossexual masculina, diversos adjetivos são utilizados com frequência 

como um escárnio saudável entre os seus membros, ainda que vários os adotem com 

orgulho. O conflito não está nas palavras, mas nas intenções. É necessário reiterar esta 

distinção. Enquanto alguns possam se sentir ofendidos pelo termo “PUTO”, talvez não 

no contexto dos estádios de futebol, mas em outros, a construção da ofensa corresponde 

mais ao ambiente social, à relação do ofendido com o emissor baseada em uma 

                                                           
57 Tradução minha. Texto original: “el mundo masculino no solo se opone al mundo femenino, sino que 

aparece asociado a la idea de madurez, autonomía, independencia y capacidad de ejercer su voluntad”.  
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experiência anterior: a educação previamente adquirida e a sensibilidade construída com 

base em interações sociais. Tudo para dizer que a “incorreção política” não é sinônimo 

de discriminação deliberada, ela é entendida como o desvio do tipo ideal de correção 

política. Quem usa os termos que os adeptos do “politicamente correto” constroem como 

“discriminatórios”, seja por ignorância ou porque não os entende da mesma forma, nem 

sempre tem a intenção de discriminar. O problema do “politicamente correto” como 

comunicação encontra-se neste fato: é quase impossível conhecer a intenção imediata, e 

deter-se com a intenção interpretada ao receber a mensagem é desnecessário. Em 

resumo, o ser “politicamente correto” é uma soma de convenções muito distensas, nem 

todos os indivíduos compartilham nem conhecem. Assim como “incorreção política” não 

é sinônimo de “discriminação consciente”, muito menos o “politicamente correto” 

implica uma ausência de discriminação.  

 Nos estádios de futebol, as hierarquias que caracterizam as relações sociais na 

normalidade desaparecem até certo ponto, os torcedores estão livres para gritar o que 

quiserem. Quando isso acontece, diz Victor Turner, pode haver uma “inversão de 

status”. Enquanto as autoridades FIFA, Federação Mexicana de Futebol e até mesmo a 

polícia, perdem o poder que normalmente ostentam, os torcedores adquirem uma voz que 

em outro contexto permaneceria em silêncio. Goste ou não, essa é a natureza do 

espetáculo futebolístico, no qual reina o melhor e o pior da liberdade de expressão. 

Nestas circunstâncias, a FMF, sob pressão da FIFA, tem se esforçado para fazer com que 

seus torcedores deixem de gritar o insulto. Dado a “inversão de status” que ocorre no 

estádio, a resistência por parte do público é, acima de tudo, um desafio à autoridade. 

Assim, quanto mais as autoridades trabalham para suprimir o grito, mais forte gritam os 

torcedores. 

 A relutância de alguns torcedores mexicanos para deixar de gritar “PUTO”, não 

se deu só porque o pedido vem das autoridades, mas também porque muitos consideram, 

com razão, que essas autoridades são regidas por uma dupla moral. A posição da FIFA, 

na visão de muitos, é contraditória, para não dizer hipócrita. Enquanto multa a FMF por 

um grito que ela taxa ser homofóbico, o organismo internacional concedeu o direito de 

organizar a Copa do Mundo em 2018 e 2022 à Rússia e Qatar, respectivamente, países 

que não são caracterizados por seu apoio à diversidade sexual58. Pouco ajudou o ex-

                                                           
58 Disponível em http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/06/parlamento-russo-aprova-lei-que-bane-

propaganda-gay.html e http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/relacao-homossexual-e-crime-em-73-

paises-13-preveem-pena-de-morte.html. Acesso em 07/08/2017. 
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presidente da FIFA, Joseph Blatter, que em 2010 propôs como uma “solução” para que 

as pessoas homossexuais se abstivessem de ter relações sexuais durante a Copa do 

Mundo de 2022, no Qatar59. Esta não é a primeira vez que a luta pela inclusão, ou a favor 

de outras causas, recua para segundo plano quando os interesses econômicos da FIFA 

estão em jogo. Por exemplo, antes da Copa do Mundo no Brasil, as autoridades 

expulsaram forçadamente de suas casas milhares de pessoas para construir 

infraestrutura60. Além de abusos de trabalho na construção de estádios na Rússia61 e 

Qatar62. Nada disto deveria ser surpresa. Afinal, Jérôme Valcke, o ex-secretário-geral da 

FIFA, já deixou claro que “menos democracia às vezes é melhor para organizar uma 

Copa do Mundo”63. Com estes antecedentes, deve-se sempre questionar as intenções da 

FIFA e se os seus esforços de “responsabilidade social” não estão concentrados em outro 

lugar. Se a FIFA, que representa uma autoridade, impõe multas e advertência por gritar o 

insulto, os torcedores seguirão gritando para desafiá-la.  

 Embora o intuito deste trabalho não seja apresentar respostas e sim fomentar 

diálogos, pretendo contribuir para criar consciência e promover debates e tentativas de 

novos questionamentos, para que se entenda o contexto por trás do grito, desde a sua 

origem. Esforços que requerem também a adoção de agendas políticas que levem em 

conta tais cuidados e que promovam a cultura dos direitos humanos a partir de uma 

lógica criativa e insurgente, efetivamente emancipatória, voltada a afinar olhares, 

estimular inquietações, promover sensibilidades, ensejar atitudes anticonformistas, 

desestabilizar doutrinas e atentar a possíveis mecanismos de opressão que o próprio 

enfrentamento possa produzir. 

Seja como for, relacionados ou não, diferenciar os conceitos de “sexismo 

desmasculinizador” e homofobia, pode contribuir para compreendermos dimensões 

distintas de mesmos fenômenos ou de processos conexos. Abandonar o conceito de 

“sexismo desmasculinizador” e tratar certos fenômenos como homofóbicos pode 

certamente comprometer a produção dos efeitos conscientizadores que são esperados. 

Finalizo este capítulo com uma pergunta inquietante: se as atitudes “sexistas 

                                                           
59 Disponível em http://virgula.uol.com.br/esporte/blatter-pede-abstinencia-a-gays-em-2022-e-polemiza/. 

Acesso em 07/08/2017. 
60 Disponível em http://veja.abril.com.br/brasil/anistia-internacional-destaca-remocoes-forcadas-para-

obras-da-copa/. Acesso em 07/082017. 
61 Disponível em https://www.hrw.org/pt/news/2017/06/15/305095. Acesso em 08/07/2017. 
62 Disponível em http://torcedores.uol.com.br/noticias/2016/03/copa-2022-fifa-acusada-de-passividade-

sobre-mao-de-obra-escrava. Acesso em 08/07/2017. 
63 Disponível em http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/noticia/2013/04/valcke-menos-

democracia-vezes-e-melhor-para-organizar-uma-copa.html. Acesso em 08/07/2017. 
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desmasculinizadoras” seguem potencializando a desigualdade entre homens, poderão 

ser estes comportamentos uma das causas da homofobia? 

  

 

VI - Resenha pós jogo 

 

Enquanto o futuro permanece uma incógnita, a FARE Network decidiu incluir, 

recentemente, o grito “EEEEE... PUTO!” mexicano no seu Guia Global sobre Práticas 

Discriminatórias no Futebol, Versão 1, Junho 2017, assim conceituando:  

“”EEEEE... PUTO!” é um canto homofóbico normalmente dirigido 

para o goleiro oposto quando ele cobra o tiro de meta. “PUTO” é o 

masculino para “puta” e significa literalmente “homem prostituto”, um 

homem que tem relações com outros homens por dinheiro. A palavra 

tem, no entanto, uma conotação heterossexista mais geral e 

particularmente no contexto de futebol é usado como um termo 

pejorativo e um canto homofóbico, referindo-se aos homens 

homossexuais de uma forma depreciativa.”64  

 

O guia cataloga uma série de práticas discriminatórias por países e no caso do 

Brasil, o grito “EEEEE... BICHA!” não foi incluído, sendo destacado a apenas o termo 

“BICHA” dentre outros. 

Nessa mesma época, a FIFA divulgou, três dias antes do início da Copa das 

Confederações de Futebol de 2017, na Rússia, uma nova regra de combate ao grito. Com 

isso, os árbitros teriam autoridade para parar um jogo e fazer um comunicado ao público 

pedindo que a discriminação pare; depois suspender a partida; e, finalmente, caso o 

problema continue, decidir cancelar o confronto. Além disso, fiscais estão espalhados 

pelo estádio para monitorar o comportamento dos torcedores. Esses fiscais elaboram 

relatórios, que serão analisados pelo Comitê de Disciplina da FIFA, que vai decidir se 

haverá ou não punição. 

O aviso da FIFA é mais direcionado para os mexicanos, mas estende-se a todos 

os adeptos das seleções que vão estar presentes na Copa das Confederações. A própria 

anfitriã Rússia também é motivo de preocupação por parte da entidade, onde os jogos 

dos campeonatos russos de futebol são alvos com frequência de mensagens racistas e de 

                                                           
64 Global Guide to Discriminatory Practices in Football, Version 1, June 2017. Disponível em 

http://www.farenet.org/wp-content/uploads/2017/06/Global-guide-to-discriminatory-practices-in-football-

low-res.pdf. Tradução minha. Texto original: ““EEEEE… PUTO!” is a homophobic chant usually 

directed at the opposition goalkeeper when he is taking a goal kick. “Puto” is the masculine for “puta” 

and literally means “male prostitute”, a man who has relationships with other men for money. The word 

has, however, a more general heterosexist connotation and particularly in a football context is used as a 

pejorative and homophobic chant, referring to gay men in a derogatory way.” 
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extrema-direita nas arquibancadas. A FMF chegou a criar diversas campanhas e enviar 

mensagens a seus torcedores pedindo que o grito fosse extinto, mas isso não serviu para 

erradicá-lo. Paralelamente, a própria FMF e os torcedores defendem o canto, alegando 

que ele faz parte da cultura e do vernáculo mexicano. Veem-no como parte de uma 

alegria típica do futebol. Enquanto isso, o grito continua sendo entoado expressivamente 

na Liga Mexicana, no qual os próprios clubes não atenderam ao chamado. 

Mesmo assim, na primeira rodada, o México foi alertado pelo comportamento da 

torcida, com gritos homofóbicos de “EEEEE... PUTO!”, sempre quando o goleiro da 

seleção portuguesa, Rui Patrício, cobrava um tiro de meta. Não por acaso, a Federação 

Mexicana de Futebol, após o jogo contra Portugal, publicou em rede social um 

comunicado pedindo para a torcida mudar o comportamento durante os jogos na Rússia: 

 “Como sabem, a FIFA leva com muita seriedade o canto que fazemos 

quando a bola está com o goleiro, e as possíveis punições são graves. 

Continuar com este comportamento de nada servirá o esforço no 

campo se por isso perdermos o jogo, se a partida for suspensa ou se te 

expulsam do estádio. Perderemos nós, perderá você, perderemos 

todos”65.  

 

Percebe-se com clareza que a FMF está mais preocupada com as punições do que 

com a “educação” do comportamento de sua torcida. 

Nos jogos de futebol da Liga Mexicana, existem elementos que nunca faltam: 

duas equipes, quatro árbitros, duas torcidas e o grito de “EEEEE... PUTO!” quando o 

goleiro rival cobra o tiro de meta. Assim como a FIFA estabeleceu na Copa das 

Confederações, a Liga Mexicana modificou o seu regulamento, acrescentando um 

protocolo que também leva vários passos como o da FIFA, no qual as partidas poderiam 

chegar a ser suspensas caso algum comportamento discriminatório dos torcedores 

mexicanos seja reiterado. Este protocolo consiste em três etapas: a primeira é deter a 

partida e solicitar aos torcedores para cessar o comportamento, a segunda etapa, a 

partida se suspenderá de cinco a dez minutos em caso de reincidência, e por último, a 

suspensão da partida e a interdição do estádio. Por sua parte, o protocolo referido só 

deve ser ativado se o árbitro determinar que o grito é considerado discriminatório, 

contando assim que esta decisão será tomada de acordo como o seu juízo para aplicar as 

disposições do regulamento.66  

                                                           
65 Disponível em http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-das-confederacoes/noticia/fifa-aperta-cerco-

antidiscriminacao-e-mexico-pede-para-torcida-parar-gritos.ghtml. Acesso em 07/08/2017. 
66 Disponível em http://ligamx.net/cancha/detallenoticia/21143/comunicado-oficial. Acesso em 

07/08/2017. 
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Portanto, com esses novos estatutos estabelecidos pelas organizações FIFA e 

Liga Mexicana, ficou definido que os juízes terão autoridade para suspender ou parar 

uma partida caso os torcedores exibam alguma atitude homofóbica ou racista. O árbitro 

será livre e responsável para atuar com este protocolo para evitar qualquer expressão 

discriminatória. A controvérsia com que pretendo finalizar este trabalho é que, ainda que 

estão querendo proibir o grito de “EEEEE... PUTO!” dos torcedores mexicanos contra os 

goleiros adversários, chamar de “PUTO”, por alguma má marcação ou uma expulsão 

injusta, o próprio árbitro, que seria o responsável por reconhecer algum suposto ato 

homofóbico, ainda parece estar permitido e “normalizado”. 
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