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RESUMO 

 

A pesquisa tem como objetivo analisar a representação da figura da mulher torcedora de 

futebol por meio dos relatos construídos pela mídia esportiva. A ideia é problematizar 

tanto a construção imagética quanto o apagamento da mulher nas narrativas relacionadas 

ao esporte, inspirada nos conceitos da teoria crítica feminista, e correlacionar com os fatos 

históricos que marcaram a sociedade brasileira especialmente nas décadas de 1950 até 

1970. Além disso, o trabalho se propõe a identificar o papel da mulher dentro da 

hierarquia das torcidas, bem como a sua resistência em um ambiente majoritariamente 

masculino. Para tanto, o estudo se concentra na figura de Dulce Rosalina, primeira mulher 

líder de torcida organizada no Brasil e torcedora de maior destaque do Club de Regatas 

Vasco da Gama, através de reportagens veiculadas no Jornal dos Sports durante o período 

da sua presidência na Torcida Organizada do Vasco. Com resultados, temos que Dulce 

Rosalina foi uma figura extraordinária no ambiente futebolístico e enfrentou diversos 

mecanismos limitadores do seu empoderamento na torcida, como sexismo, impedimento 

político no Vasco da Gama e violência na arquibancada. Apesar de não se auto identificar 

como feminista, sua trajetória transcendeu tornando-se um dos símbolos na luta pela 

legitimação do espaço feminino na cultura do torcer.  

 

Palavras-chave: Representação feminina, futebol, torcida, Dulce Rosalina, Vasco da 

Gama, Jornal dos Sports. 
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ABSTRACT 

 

The research aims to analyze the representation of the female soccer fan figure through 

the reports built by the sports media. The idea is to problematize both the imagery and 

erasure of women in sport-related narratives, inspired by the concepts of critical feminist 

theory, and to correlate with the historical facts that marked Brazilian society especially 

in the 1950s to the 1970s. This paper proposes to identify the role of women within the 

hierarchy of cheerleaders as well as their resistance in a mostly male environment. To this 

end, the study focuses on the figure of Dulce Rosalina, the first female cheerleader 

organized in Brazil and a major supporter of the Club de Regatas Vasco da Gama, through 

reports published in the Jornal dos Sports during the period of her presidency in the 

Torcida Organizada do Vasco. With results, we have that Dulce Rosalina was an 

extraordinary figure in the soccer environment and faced several limiting mechanisms of 

her empowerment in the crowd, such as sexism, political impediment in Vasco da Gama 

and violence in the bleachers. Although she did not identify herself as a feminist, her 

trajectory transcended becoming one of the symbols in the struggle for the legitimation 

of feminine space in the soccer fan culture. 

 

Keywords: Female representation, soccer, crowd, Dulce Rosalina, Vasco da Gama, Jornal 

dos Sports. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elas sabem o que é impedimento, você sabe o que é respeito?  

 

A provocação está escrita em uma faixa exposta no Estádio Mangueirão pela 

Torcida Camisa 33, do Clube do Remo, time de futebol de Belém do Pará e expõe o 

desabafo de um grupo fundamental, mas ocultado na cultura do futebol: as mulheres 

torcedoras. Não é raro ouvir frases como “futebol é coisa de homem”; “mulher no estádio 

é Maria Chuteira”; “mulher não entende de futebol”, até mesmo enfatizadas por diretorias 

de clubes, como ocorreu no Campeonato Francês de 20171. Nele, a torcida do Olympique 

de Lion abriu duas bandeiras indicando que lugar de mulher é na cozinha e de homem é 

no estádio. O desafio de ser mulher e fã de futebol é recorrente em sociedades nas quais 

o esporte é majoritariamente masculino, tal como acontece no Brasil. 

Desafio este que sempre enfrentei. Costumo dizer que o esporte bretão, bem como 

o Clube de Regatas Vasco da Gama, sempre foram presentes na minha vida e me levaram 

ao campo da Comunicação Social. Inicialmente, almejava trilhar a carreira de jornalista 

esportiva. Entretanto, ao longo da vida acadêmica, percebi como a pesquisa pode 

contribuir para compreender e melhorar os processos comunicacionais e suas implicações 

na sociedade na qual estamos inseridos. Ao realizar o TCC sobre análise de fandons no 

                                                           
1 Reportagem veiculada por Uol Esportes. Acesso em 29 de janeiro de 2017 

<https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2017/01/28/torcedores-do-lyon-abrem-

bandeira.htm>. 

https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2017/01/28/torcedores-do-lyon-abrem-bandeira.htm
https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2017/01/28/torcedores-do-lyon-abrem-bandeira.htm
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ciberespaço e como empresas utilizavam a linguagem dos torcedores para criar um laço 

emocional com os fãs fez com que começasse a questionar a representatividade da torcida 

na mídia esportiva. 

Entretanto, a problematização dessa naturalização do espaço masculino não é 

fácil. O ambiente futebolístico está presente na minha vida desde sempre; ainda na 

infância costumava frequentar estádio de futebol e os campos de várzea. Frequentemente 

sofria tentativas de me impedir de frequentar partidas com o argumento que só teriam 

homens naquele ambiente. A torcedora aprende desde muito nova que sua presença não 

é bem vista no ambiente futebolístico. “Não use short curto”; “Não use maquiagem”; “Vá 

de tênis e cabelo preso”; “Não use camisa muito justa ao corpo”, o manual de 

sobrevivência das torcedoras inclui uma série de normativas para mascarar sua 

feminilidade.  

 Mulher e frequentadora assídua dos estádios cariocas percebi, ainda que 

superficialmente, a mudança do rito torcedor a partir da implantação do Estatuto do 

Torcedor, em 2003, do aumento da participação das transmissões televisivas e das ações 

no ciberespaço no ambiente futebolístico. Fato que fez crescer o discurso saudosista 

quanto ao futebol antigo contra o futebol contemporâneo. Tal sentimento me fez 

questionar como a mídia esportiva pode impactar a cultura do torcer, ainda calcada em 

um viés predominantemente masculino.  

O futebol é mais que um esporte, é um “espaço sociocultural” (FRANZINI, 2005) 

de criação e reafirmação identitária em cujo espaço a identidade das torcedoras está em 

constante questionamento, sobretudo nas arquibancadas brasileiras. A torcida, através de 

seus rituais, comumente expressa valores de exaltação da virilidade.  O senso comum 

associa recorrentemente a figura feminina à falta de conhecimento técnico e tático sobre 

o esporte e ao estereótipo da mulher vulgar que, quando se aproxima da cultura do futebol, 

busca ascensão social através de um relacionamento com jogadores de futebol.  

Por fim, como torcedora do Vasco da Gama, pude perceber a crescente 

participação da mulher nas torcidas de futebol carioca somado a um importante 

fenômeno: foi no interior do meu clube que ascendeu a primeira mulher líder de torcida 

do Brasil. Dona Dulce Rosalina tem seu espaço respeitado e está viva na memória dos 

torcedores vascaínos, contrastando com o ambiente machista ao qual torcedoras e 

profissionais estão submetidas nos campos de futebol do Rio de Janeiro. Assim, surge o 
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questionamento quanto ao papel da mulher dentro da hierarquia do torcer. E mais, como 

explicar o extraordinário? Como explicar a transcendência de uma figura fora do comum 

futebolístico? 

Dulce Rosalina, ou Tia Dulce, foi a primeira mulher a liderar uma torcida 

organizada de futebol no Brasil. Em 1956, Tia Dulce tornou-se presidente da Torcida 

Organizada do Vasco (TOV), cargo que permaneceu até 1976 quando saiu para fundar 

outra torcida de apoio ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Dulce Rosalina também foi 

eleita a “melhor torcedora” do país em concurso realizado pela então prestigiada Revista 

dos Esportes, na década de 1960.  

Tia Dulce foi casada com o jogador Ponce de Léon e inovou no modo de torcer 

ao implantar a chuva de papel picado e o concurso de bateria nas torcidas de futebol. 

Dulce faleceu em 19 de janeiro de 2004, mas ainda é reconhecida como uma torcedora 

símbolo do clube carioca ao ponto de dar nome a uma das ruas próximas ao estádio de 

São Januário, além de nomear um programa associativo do Vasco da Gama voltado para 

as torcidas organizadas do clube em 2018. 

Contrariamente ao que o senso comum faz pensar, a mulher fã de futebol está 

inserida em uma longa história no contexto do futebol brasileiro, como nos indica a 

representatividade de Dulce Rosalina para o Vasco. Historicamente, a mulher sempre 

esteve presente na cultura futebolística brasileira de tal forma que a palavra “torcida”, 

como designação de aficionado pelo futebol, tem origem na observação da participação 

feminina nos estádios2. Ainda na década de 1950, ou seja, 55 anos3 após o futebol ter sido 

oficialmente trazido para o Brasil, há registros da presença feminina nos estádios como 

parte importante da cultura do futebol da época.  

Este trabalho tem como objetivo analisar a representatividade midiática da 

torcedora Dulce Rosalina como forma de entender a história da mulher torcedora de 

futebol no Rio de Janeiro. Especificamente em um clube de expressão nacional e fixado 

no subúrbio carioca. Tia Dulce contraria a lógica do apagamento feminino ao qual a 

mulher é submetida em espaços sociais majoritariamente masculinos. Através de pesquisa 

                                                           
2 No século XX, o cronista Henrique Coelho Neto escreveu um texto chamando as mulheres, presentes na 

partida de futebol do Fluminense Football Club, de torcedoras, pois estas torciam as luvas e os lenços 

devido ao nervosismo do jogo e às altas temperaturas do Rio de Janeiro (LAUAND, 2016). 

3 O futebol tem origem na Inglaterra e foi trazido para o Brasil pelo paulistano, filho de ingleses, Charles 
Miller em 1895 (MAXIMO, 1999). 
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no acervo digital da Hemeroteca Nacional, o corpus de análise é limitado ao periódico 

Jornal dos Sports (RJ), visto a notoriedade deste jornal no período pesquisado. Os dados 

foram coletados por meio de busca pelo termo “Dulce Rosalina” no período em que Tia 

Dulce foi presidente da Torcida Organizada Vasco (TOV), ou seja, entre as décadas de 

1950 e a primeira metade de 1970. Além disso, também foram coletadas ocorrências em 

2004 para analisar a repercussão de sua morte na mídia esportiva. Sua figura como 

torcedora transcende sua história, sendo lembrada até momentos atuais e marcando a luta 

das torcedoras contra a misoginia no estádio de São Januário, sede do Vasco da Gama. 

O Jornal dos Sports, conhecido por suas páginas cor de rosa, foi o primeiro diário 

de notícias especializado em esportes do Rio de Janeiro. Fundado em 13 de março de 

1931, teve, como proprietário e cronista mais ilustre, o jornalista Mario Filho e deixou de 

circular em abril de 2010. Apesar da ênfase ao futebol, o periódico se propunha a valorizar 

as mais diversas modalidades esportivas. Fato que corroborou para a criação dos Jogos 

da Primavera, em 1947. Além disso, o JS também é conhecido por legitimar a liderança 

dos chefes de torcida e incentivar a festa nas arquibancadas através da competição Duelo 

de Torcida, que ocorria simultaneamente à disputa da partida entre os times em campo. 

A partir do crescimento da participação nos espaços virtuais e televisivos, a 

mulher vem ganhando maior visibilidade. Esse fenômeno tem estimulado uma importante 

reafirmação identitária feminina que enfatiza a lógica explicitada a partir da chamada 

“segunda onda” do feminismo, tal como a reinterpretação do papel social do gênero. 

Segundo Linda Nicholson (2000), gênero é uma construção social de personalidade e 

comportamento. Esta afirmação vai ao encontro da célebre frase de Simone de Beauvoir, 

em O Segundo Sexo (1949), “não se nasce mulher, torna-se mulher”, propondo uma 

desconstrução do ser mulher. Isso se aplica também às torcedoras, pois as mulheres em 

geral são levadas a administrar de forma concomitante sua identidade de gênero e sua 

identidade de fã. No caso das torcedoras de futebol, é essencial ter em vista que o 

mascaramento de sua feminilidade muitas vezes é um recurso para que sejam vistas como 

fãs “de verdade”, de forma que a autenticidade da paixão da mulher pelo futebol é 

constantemente contestada pelo gênero (DIXON, 2015). 

Ressaltamos que mulher e feminino ou feminilidade são termos que carregam a 

tensão dos valores impostos pelo patriarcado. É importante questionar, neste momento, 

quem pode ser categorizado como mulher. Apenas aquelas que nasceram biologicamente 
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marcada pelo sexo ou também aquelas que se identificam como tal, apesar de não possuir 

o marcador biológico? Cabe, também, discutir o papel da feminilidade dentro do sistema 

patriarcal da sociedade. Marcia Tiburi (2018) afirma que as características de 

feminilidade impostas às mulheres servem como um falso elogio e um poderoso 

instrumento de subjugação. Afinal, ser feminina significa ser doce e delicada, opondo-se 

simbolicamente à postura de enfrentamento. 

Entretanto, neste estudo mulher e feminino são utilizados para designar o binômio 

gênero-sexo instituído biologicamente. O objetivo é questionar assim o papel destas na 

hierarquia social no campo futebolístico em comparação à sociedade na qual está inserida. 

A crítica feminista dá conta de reinterpretar o papel social das mulheres presentes nas 

narrativas, neste caso, jornalísticas, demarcando os estereótipos de submissão impostos 

às torcedoras, mesmo quando essas não são apagadas do discurso. Além de retirar as 

torcedoras da invisibilidade e marginalização, tornando-as o centro da observação e 

resgatando a história de seu envolvimento com o esporte bretão, espera-se que 

compreendamos também como a mídia esportiva colabora para legitimação do espaço de 

líder de torcida.  Além disso, questionar como a figura da Tia Dulce transcende a sua 

existência e torna-se um instrumento para legitimação do poder de fala das torcedoras de 

futebol que ainda lutam pelo seu espaço na construção social predominantemente 

masculina e permeada por aspectos machistas do futebol moderno.    

Para tanto, o trabalho divide-se em três capítulos, especificamente, três fases da 

representatividade de Dulce Rosalina na cultura do torcer. Influenciada pela divisão em 

ondas do movimento feminista, a representação em fases propõe evidenciar que a 

trajetória de Tia Dulce pode ser dividida tanto em eventos marcantes, que começam 

difusos e avolumam-se até o clímax do acontecimento, quanto por décadas. Assim como 

ocorre na análise dos questionamentos das ondas feministas.  O primeiro abarca os modos 

de torcer nas décadas de 1950 e 1960 e os impactos da cobertura midiática, questionando 

como uma mulher torna-se chefe de uma torcida de massa, ou seja, como o extraordinário 

é legitimado pelo discurso jornalístico da época. Além disso, compara como a cultura do 

torcer se assemelha aos movimentos sociais da época. Isto é, como a ascensão de Dulce 

Rosalina no poder é também reflexo do início de empoderamento feminino na sociedade 

brasileira, bem como os mecanismos limitadores do poder feminino atuam na trajetória 

da líder de torcida. 
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Já o segundo capítulo abarca as questões da crise de representatividade de Dulce 

Rosalina na cultura do torcer carioca. Evidenciando os elementos que culminaram no 

enfraquecimento do poder de fala da torcedora e como tia Dulce enfrentou o surgimento 

das torcidas dissidentes do Vasco da Gama. Neste capítulo também discutimos a 

representação da violência associada à liderança de Tia Dulce, mesmo em momentos de 

ruptura da característica personificada das torcidas organizadas de futebol. Além disso, 

evidenciamos os elementos socioculturais que impactaram na transformação do ethos 

carnavalizado do torcer para a juvenilização e militarização das torcidas.  

Finalmente, o terceiro capítulo traz a transcendência da figura de Dulce Rosalina, 

isto é, como as torcedoras vascaínas contemporâneas interpretam a trajetória da torcedora 

símbolo do time. Ou seja, como uma mulher, que não se caracterizava como feminista, é 

ressignificada na luta da mulher pela legitimação do espaço feminino no ambiente do 

futebol. A figura extraordinária, portanto, ultrapassa a esfera do torcer e torna-se ícone de 

combate ao assédio no estádio de futebol carioca, especificamente em São Januário.  

 

 

  



19 
 

CAPÍTULO 1  

A primeira fase de representatividade feminina na cultura do 

torcer: ascensão da figura de Dulce Rosalina (1950 – 1960) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para compreender a representação feminina na torcida do futebol brasileiro como 

maneira de elucidar questões em torno da mulher no esporte, este trabalho considera a 

chave de leitura centrada na divisão por fases, tal como ocorre no movimento feminista e 

suas divisões por nas “ondas”. “Essas diferentes fases ocorreram em épocas distintas, 

historicamente construídas conforme as necessidades políticas, o contexto material e 

social e as possibilidades pré-discursivas de cada tempo” (NARVAZ; KOLLER, 2006, p. 

649). O objetivo deste capítulo é entender como as questões com relação ao papel social 

do gênero dentro da hierarquia social do torcer foi sendo instituídas ao longo das décadas 

de 1950 e 1960, sobretudo considerando o contexto do Rio de Janeiro. 

O conceito de “onda”, ou fase, empregado pelos estudos feministas, é aplicado a 

este estudo não só devido à centralidade da pesquisa no gênero, mas por fazer referência 

ao movimento natural dos momentos históricos do feminismo que, tal como as ondas do 

mar, “começam difusas e imperceptíveis e, aos poucos (ou de repente) se avolumam em 

direção ao clímax – o instante de maior envergadura, para então refluir numa fase de 

aparente calmaria, e novamente recomeçar” (DUARTE, 2003, p. 152).  

As fases da representação da tia Dulce na cultura do torcer, durante sua 

presidência na TOV, portanto, pode ser dividida em três grandes marcos. A primeira 

quando Dulce Rosalina chega à presidência da torcida; a segunda é caracterizada pela 
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crise de poder da líder e surgimento de dissidências na torcida; finalmente, a terceira dá 

conta da ressignificação das ações de chefe de torcida Dulce Rosalina no ambiente 

futebolístico. Assim podemos compreender que a primeira onda da cultura do torcer 

feminino ocorre antes do marco de 1950, quando Dulce Rosalina assume a presidência 

da Torcida Organizada do Vasco.  

A torcida é um ator importante para o futebol, desde o seu surgimento nos clubes 

da alta burguesia carioca até a expansão nas camadas mais populares da sociedade. A 

relação entre torcedor e time ultrapassa a experiência de assistir aos jogos nos estádios de 

futebol, revelando uma série de práticas que mantém relação com a formação da 

identidade do indivíduo e sua atuação nos espaços urbanos. “As formas de torcer, assim, 

diferenciam-se em cada momento da sociedade e dialogam com os seus costumes e 

transformações” (PINHEIRO, 2014, p. 02). 

A forma de torcer, tal qual a conhecemos, entretanto, é construída desde antes da 

inserção do esporte bretão na sociedade brasileira. Melo (2012), lembra que as 

competições de turfe e remo são modelos prévios de formas de adesão e exclusão dos 

expectadores no futebol. Mais especificamente o remo foi responsável pelo surgimento 

da “identificação clubística” (MELO, 2012, p. 39), elemento fundamental para inserção, 

popularização e prática do futebol moderno. Nestes esportes encontramos as tentativas de 

distinção de classe social.  

Se era fácil ter acesso às regatas, já que se desenrolam nas praias – não 

sendo necessário pagar ingressos, como nos hipódromos – deve-se 

considerar que as arquibancadas montadas pelos clubes, e 

principalmente o Pavilhão, tentavam “selecionar o público”, 

dificultando a “mistura” entre camadas sociais, algo que, na prática, se 

mostrou pouco eficaz em função das próprias características do litoral 

(MELO, 2012, p. 42). 

 

Na fase embrionária da inserção do futebol no Brasil, trazido por Charles Miller, 

em 1894, a torcida de futebol, tal qual como a conhecemos na contemporaneidade, não 

existia. Os modos de relação com o público espelham aquilo que já ocorria nos esportes 

consolidados, o turfe e o remo, principalmente no modo de identificação com os clubes 

das competições náuticas. Podemos afirmar que o esporte une dois aspectos importantes 

das características das touradas e do remo: o seu desenvolvimento em espaços fechados 

e o “modelo de participação” (MELO, 2012, p. 44) do expectador intimamente 

relacionado com sua admiração por um clube, além da tentativa de seleção do público 

assistente.  
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O espaço físico para o desenvolvimento do futebol, à época de sua chegada no 

país, é improvisado pelos times, como ocorre no terreno da Várzea do Campo, onde era 

necessário espantar os animais dos pastos para a prática do esporte (GUTERMAN, 2009). 

Apesar de seu caráter inicialmente amador e, de certa forma improvisado, o futebol 

desenvolveu-se entre a alta classe social brasileira, bem como seus expectadores, tal qual 

acontece nas touradas e nas competições de remo. A novidade esportiva trazida da 

Inglaterra era acompanhada pela elite “muito bem educada, como se podia esperar em se 

tratando de um esporte alimentado por gente rica” (GUTERMAN, 2009, p. 229)4, 

inclusive por representantes do belo sexo.    

A participação feminina no público das competições esportivas se inicia no século 

XIX por meio do turfe, “considerado de caráter aristocrático e familiar” (MELO, 2012, 

p.45). Acompanhadas de seus pais ou maridos, as mulheres presentes desfilavam seus 

melhores vestidos e joias. O evento esportivo também servia para apresenta-las à 

sociedade, “tornando-as conhecidas de um ‘bom partido’ (...). Para as solteiras era mesmo 

uma possibilidade de flertar, algo que afrontava a tradicional estrutura social” (MELO, 

2012, p. 45). 

O primeiro campeonato de futebol brasileiro ocorreu em 1902, em São Paulo, com 

ênfase para o público feminino presente que, segundo Guterman (2009), foi o destaque 

da competição por seus belos trajes e enfeitando a festa. A afirmativa de Marcos 

Guterman, ao enfatizar aspectos de beleza do público feminino mostra como as torcedoras 

não são representadas com a devida importância na cultura do torcer. Isto é, não são 

retratadas como protagonistas dos seus atos, são apenas enfeites de uma festa 

prioritariamente masculina. A mulheres encantadas pelo futebol, tanto quanto os homens 

expectadores e praticantes, são retratadas como um “adorno da festa” (GUTERMAN, 

2009, p. 229). 

 

                                                           
4 O formato e-book utiliza o sistema de posição ao invés de paginação.  
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Figura 1: Torcedoras bem vestidas ocupando as arquibancadas, no início do século XX, ao lado dos 
homens (Fonte: Guterman, 2009, p. 223) 

 

Mesmo assim, este retrato inicial da ocupação da mulher nos espaços de lazer é 

um avanço para a sociedade do início do século XX. Há, neste momento, certa ruptura do 

paradigma social das décadas anteriores. Apesar dos constrangimentos inerentes à época, 

o processo de urbanização e modernização das vias de transporte, bem como a influência 

do higienismo5, estimulam a presença da mulher nos espaços sociais em “contraponto à 

tradicional ideia de confinamento doméstico” (MELO, 2012, p. 47).  Ainda segundo Melo 

(2012), a presença feminina era exaltada, principalmente na plateia das competições de 

remo, também por indicar o ambiente como familiar. 

 

Enfim, nos anos iniciais do século XX, cada vez mais identificamos a 

presença de mulheres envolvidas com práticas esportivas, notadamente 

ocupando espaço frequente na assistência. Isso de alguma forma atendia 

a alguns interesses masculinos, entre os quais se pode inclusive destacar 

sua inserção em um mercado de consumo que se ampliava ao redor do 

esporte. Ao mesmo tempo não se pode negar que também foi fruto de 

sias reivindicações e significava uma conquista. Era um indicador de 

libertação, uma abertura de novas possibilidades, um avanço, uma 

                                                           
5 Segundo Junior e Lovisolo (2003), esse conceito chega ao Brasil no início do século XX e tem como ideal 
a prescrição de exercícios físicos e estímulo de hábitos de higiene pessoal. Os autores afirmam que, 
além de preocupação com a saúde da população, o higienismo caracteriza-se pela tentativa de uma 
formação moral, democratização da educação e formação de identidade nacional.  
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preparação para conquistas maiores que teriam também repercussão no 

esporte, tanto nas arquibancadas quanto nos espaços de competição 

(MELO, 2012, p. 51). 

 

 No Rio de Janeiro, em 1906, ocorreu a primeira competição carioca de futebol e 

as moças compareceram em grande número na arquibancada para acompanhar o jogo 

inaugural entre Fluminense e Paissandu. Esta partida também marca pelo interesse das 

classes operárias, Guterman (2009) relata que o “público refinado” e “torcedores comuns” 

brigavam por espaço até mesmo no telhado do Velódromo. Nos primeiros momentos do 

futebol no Brasil, o torcedor era retratado como expectador passivo do espetáculo, não 

era comum a interação entre público e jogadores durante o jogo. Apenas em 1904 o 

ambiente refinado e educado das arquibancadas foi perturbado pelas vaias de torcedores 

que já haviam criado laços emotivos com o esporte, o time ou algum jogador 

(GUTERMAN, 2009). A torcida, tal qual é conhecida na contemporaneidade, nasce 

apenas uma década após a imigração do futebol em território brasileiro. 

O modo de torcer, portanto, difere de acordo com o período ao qual se insere. Ou 

seja, a torcida elitista do início do esporte no país tem atitudes diferentes das décadas 

posteriores, baseadas nas práticas sociais da época e do público predominante nas 

arquibancadas. Nas décadas de 1910 e 1920, o futebol já havia se consolidado no país, 

entretanto o público ao qual se destinava ainda era a rica elite brasileira. Guterman (2009) 

relata que foram cobrados ingressos caros para as partidas da primeira competição entre 

seleções no Brasil, a Copa Sul-Americana de 1919, com o intuito de impedir que pobres 

e negros assistissem aos jogos nos estádios. Além disso, a seleção, resistente à 

popularização do futebol disputou a competição apenas com jogadores brancos. 

Segundo Malaia (2012), o campeonato foi realmente um marco na história do 

futebol no país. No ano posterior à conquista, foi decretado no Brasil uma legislação para 

normatizar os espetáculos artísticos e esportivos e o comportamento do público, proibindo 

manifestações que interrompessem ou perturbassem o espetáculo. Entretanto, Malaia 

(2012) afirma que o decreto também transparece a rendição das autoridades ao 

comportamento dos torcedores das gerais e arquibancadas ao excetuá-los das proibições 

dispostas no decreto.  

Importante ressaltar que tal divisão física do estádio entre geral, arquibancada e 

social também configura uma forma de divisão por classe social dos expectadores do 

espetáculo, oriunda das touradas (MELO, 2012). O uso de termos em inglês para relatar 

o jogo, ou match, também é uma evidência deste classicismo do esporte. Entretanto, as 
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designações para os expectadores de futebol, “torcedores”, “torcida” e “torcer”, revelam-

se um dos poucos termos genuinamente brasileiros, profundamente relacionados ao 

público feminino (MALAIA, 2012).  

 

Bem vestidas, usando luvas, chapéus e longos vestidos, as moças 

presentes nos estádios torciam seus objetos com suas mãos delicadas. 

Contorciam seus corpos com pulos e gestos, além de soltarem gritos 

altíssimos a chamar os nomes de seus jogadores preferidos, a grande 

maioria também sócios dos clubes e possíveis bons partidos. Esse era o 

comportamento inusitado que tanto chamou a atenção da imprensa e da 

sociedade e que configurou um novo personagem do futebol do 

período: as ‘torcedoras’ (MALAIA, 2012, p.64). 

 

Importante perceber que mesmo inaugurando um novo modo “inusitado” de se 

comportar durantes os jogos, as mulheres presentes eram representantes da elite urbana e 

ainda estigmatizadas como moças em busca de um “bom partido” para casar. Esta 

hierarquia social elitista no modo de jogar e torcer no futebol foi transgredido apenas em 

1922, quando o Club de Regatas Vasco da Gama, clube fundado por descendentes de 

portugueses do Rio de Janeiro, ganhou todas as partidas disputadas, conquistando o 

direito de participar do Campeonato Carioca do ano seguindo e pode ingressar na elite do 

futebol carioca (BLANC, 2009). 

Em 1923, o time de futebol do Vasco era formado por negros, operários e 

moradores de zonas periféricas do Rio de Janeiro e continuou sua ascensão vitoriosa rumo 

ao título do campeonato, atraindo a atenção do público, inclusive pessoas que não tinham 

o costume de acompanhar o futebol (BLANC, 2009). A conquista do campeonato desse 

e do ano seguinte, de forma invicta, incomodou a elite urbana carioca que, como último 

recurso, fundou uma nova liga de futebol e impediu a participação cruz-maltina sob a 

alegação de não possuir um estádio próprio (BLANC, 2009). Este episódio marcou a forte 

identificação dos torcedores com o clube, visto que estes se engajaram para arrecadar 

contribuições, possibilitando a construção do Estádio Vasco da Gama, conhecido como 

Estádio de São Januário6, inaugurado em 21 de abril de 1927. O modo de torcer neste 

período caracteriza-se pela proximidade entre torcida e clube, como evidenciado pela 

mobilização dos torcedores do Vasco da Gama, há forte envolvimento emocional e 

financeiro.  

                                                           
6 A história da construção do Estádio de São Januário está disponível no site do Vasco da Gama. 
Disponível em: < http://www.vasco.com.br/site/conteudo/detalhe/37/1927-inauguracao-de-sao-
januario-o-maior-estadio-da-america-do-sul >. Acesso em: 18 de setembro de 2018.  
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Segundo Giulianotti (2002), baseado na tentativa de taxonomia de Taylor (1971) 

e Critcher (1979), estes torcedores identificam-se como “membros” do clube. Isto é, 

 

uma identidade enraizada na inquebrantável relação recíproca entre 

torcedor e clube, a qual é estruturada em obrigações e deveres, com o 

torcedor detendo certo status “representativo” para o clube. Taylor 

descrevera esse arranjo como uma “democracia participativa” informal 

junto aos clubes locais (GIULIANOTTI, 2002, p. 06). 

 

Nas décadas de 1930 e 1940 o mundo foi marcado pela Segunda Guerra Mundial 

e, no Brasil, o Estado Novo de Getúlio Vargas exercia forte pressão política no futebol, 

na tentativa de criar uma identidade nacional. Getúlio também declarou ser “preciso 

coordenar e disciplinar essas forças, que se avigoram a unidade da consciência nacional” 

(GUTERMAN, 2009, p. 989), em clara preocupação em controlar a força social e cultural 

do futebol. Ou seja, o futebol passa a ser símbolo de brasilidade, apesar ainda da forte 

influência de outras modalidades esportivas, como o remo.  

O futebol passa a ser reconhecido por seu poder de unir indivíduos, de diferentes 

ideologias, classes sociais e experiências, através da paixão desportiva (GUTERMAN, 

2009). Constitui-se, então, o ideal de brasilidade e de democracia racial em torno do 

esporte bretão. A “raça brasileira” nasce em torno da paixão pela bola e miscigenação dos 

jogadores, agregando negros, mulatos, descendentes, operários e elite urbana. Além disso, 

a profissionalização do esporte era também a questão central das discussões, espelhando 

a expansão industrial e a urbanização da sociedade brasileira da época. Afinal, como 

Guterman (2009) afirma, reconhecer e recompensar financeiramente os “trabalhadores da 

bola” era uma forma de atrair apoio para o governo. 

Nessas décadas, principalmente após a abolição da política de gratuidade para as 

esposas e filhas de sócios, a partir de 1919, observa-se uma mudança nos costumes 

torcedores. A presença e representação das mulheres nos estádios diminui gradativamente 

e o ambiente passa a se caracterizar por ser “não-familiar” em função das brigas 

(MALAIA, 2012). Podemos, então, verificar o início do ethos masculinizante das torcidas 

cariocas.  

 

1.1 O espaço feminino na hierarquia do torcer: Dulce Rosalina chega ao 

poder 
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O futebol nacional é marcado em 1950 pela realização da Copa do Mundo no 

Brasil como parte do projeto de construção e reafirmação da identidade nacional moderna. 

Assim, o torcedor passa a representar a ideia de nação brasileira civilizada, cordial, alegre 

e coletivamente bem-comportada (COUTO, 2016). O esporte nacional transmite a ideia 

de sucesso da modernidade brasileira. 

 

A Copa de 1950 vinha assim num momento em que havia no Brasil o 

desejo de mostrar o orgulho por suas origens e desenvolvimento, uma 

forma de provar que o país não era somente um lugar musical, 

luxuriante e improdutivo. A construção do Maracanã e a vitória na Copa 

dariam uma lição ao mundo (GUTERMAN, 2009, p. 1302 - 1311).  

 

A “Era Maracanã” (HOLLANDA et al., 2012, p. 17) se configura pelo 

agigantamento numérico das torcidas e pela ideia de futebol como paixão nacional, apesar 

do insucesso da seleção brasileira em busca do campeonato mundial. A derrota do Brasil 

para a seleção uruguaia, o conhecido “Maracanazo”, também traz à tona o racismo da 

sociedade brasileira ao apontar como culpado o goleiro Barboza, único negro do elenco, 

contrapondo assim a ideia de democracia racial freyreana intensamente construída nas 

décadas anteriores (GUTERMAN, 2009).  

Nesse período a torcida uniformizada dos times de futebol avoluma-se, ocupando 

os espaços do Maracanã, maior estádio da América Latina na época, e evidenciando 

também a distinção por classes dentro do espaço das arquibancadas. A divisão entre 

Geral, Arquibancada e Cadeira Numerada diferenciava o público a partir do poder 

econômico e filiação com o clube (HOLLANDA et al., 2012). Ou seja, apesar do 

crescimento quantitativo das torcidas de futebol, esta ainda sofre influência da cultura 

torcedora do “público burguês” (MELO, 2012, p. 36) característico no remo. A união da 

nação em torno do futebol demostra-se como um processo utópico quando observada a 

partir da tripartição do espaço do torcer. 

A partir de 1950 o símbolo do chefe de torcida ganha força no imaginário 

futebolístico. A importância do líder se refere à exaltação do caráter carnavalesco da 

torcida e à preocupação em disciplinar as grandes massas que preenchiam o espaço físico 

dos estádios de futebol (HOLLANDA, 2012). Nesse período surge a figura de Dulce 

Rosalina Ponce de Léon, líder da Torcida Organizada do Vasco (TOV), a primeira mulher 

a desempenhar esse papel. Dulce assume a TOV em 1956, aos 22 anos, substituindo João 

de Lucas por indicação do mesmo (BLANC, 2009). Sua nomeação significa uma 
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importante ruptura no padrão masculinizante do futebol e corrobora para os avanços da 

participação da mulher nos diversos campos sociais.   

Dulce Rosalina nasceu em 07 de março de 1934, filha de imigrante português 

naturalizado brasileiro, e aos dois anos já era sócia do Vasco da Gama. Porém, encantou-

se definitivamente com o clube quando o presidente cruzmaltino, Raul Campos, declarou 

o orgulho de manter jogadores negros no time, corroborando com os ideais ensinados por 

seu pai, que lutava contra o preconceito racial. Em 1949, casou-se com o jogador Ponce 

de Léon, que atuou pelo Vasco da Gama e por São Paulo FC, Bonsucesso, Botafogo e 

Palmeiras.  A união durou até o falecimento do jogador, em 1965, com quem teve seus 

dois filhos. Segundo Aldir Blanc (2009), conta-se que Ponce tinha duas opções quando 

enfrentava o Vasco: perder e voltar quieto para casa ou ganhar e esperar passar a fúria de 

Dulce Rosalina, pois corria o risco de apanhar da esposa. 

Interessante perceber o uso da violência como demonstração da força simbólica 

de Dulce Rosalina como torcedora. Elias e Dunning (1992) nos indica que esta relação 

entre violência e representatividade torcedora se dá pelo desporto, e sua torcida, ser uma 

“área masculina reservada”. O ambiente futebolístico, então, é local de produção e 

reprodução da identidade de “macho”, a partir da resistência imposta pela luta. Assim, 

para validar a força de Dulce Rosalina com torcedora, Blanc a associa à violência 

esperada pela virilidade masculina do futebol.  

O decênio de 1950 é marcada pelas consequências sociais da Segunda Guerra 

Mundial, encerrada em 1945. O período marca a crescente participação da mulher branca, 

principalmente as estadunidenses, nos diversos campos sociais especialmente tendo em 

vista que ela é obrigada a deixar o ambiente doméstico para ingressar no mercado 

trabalho, visto que muitos homens foram gravemente feridos ou mortos em combate. O 

movimento feminista entra em aparente calmaria, sem grandes manifestações. Entretanto, 

temas como a igualdade entre homens e mulheres, participação social feminina e inserção 

no mercado de trabalho continuavam a ser debatidos nos diversos grupos e associações 

de mulheres (ZILBEL, 1998, p. 6).    

Neste hiato de manifestações, é publicado O Segundo Sexo (1949), de Simone de 

Beauvoir, fundamental para a chamada segunda onda do feminismo. O livro abarca 

importantes questões sobre o declarado “mito feminino”, apontando aspectos sociais da 

subordinação da mulher (ZINANI, 2009). Beauvoir estabelece no livro a célebre 

afirmação “Não se nasce mulher, torna-se mulher”, que orienta uma gama de 

questionamentos que culminará na segunda onda feminista na década seguinte.  
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A liderança de Dulce Rosalina indica também a aproximação dos questionamentos 

sociais quanto ao papel da mulher com a hierarquia do torcer. Isto é, pela primeira vez no 

Brasil a mulher deixa o seu papel secundário no futebol e passa a protagonizar um dos 

elementos importantes para o espetáculo futebolístico.: a torcida. O Jornal dos Sports, no 

primeiro ano de sua presidência, destaca as atividades da torcida organizada, enfatizando 

a participação de Dulce Rosalina.  

 

Esteve na redação de JORNAL DOS SPORTS, uma comissão dessa 

torcida [TOV], integrada das seguintes senhoras, senhoritas e senhores: 

- Dulce Rosalina, Marina Gomes, Teresinha Gomes, Almerina Gomes, 

Alahyma Domingues de Lima, José Fonseca, Domingos Ramalho e 

Sebastião Carvalho. Falando por seus companheiros, a srta. Dulce 

Rosalina adiantou de todo o programa da torcida organizada, sempre 

fiel aos lemas criados por Alvaro Ramos, seu patrono: - “Somos 

vascaínos nas vitórias e nas derrotas e Felicidade, teu nome é Vasco”, 

continua a sua missão de prestigiar todos os departamentos desportivos 

do clube, comparecendo em todas as competições sempre no incentivo 

(...) (Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1956, p. 10).  

 

Podemos observar, nesta primeira inserção midiática de Dulce Rosalina na década 

de 1950, que torcida organizada se caracteriza por um programa de apoio ao clube, 

reafirmando a missão de prestigiar a participação do Vasco da Gama em todas as 

competições desportivas, não só no futebol. A torcida é membro do clube, tal qual 

Giulianotti (2002) descreve, participativo e intrinsecamente relacionado com seu objeto 

de adoração.  

A participação feminina nas torcidas de futebol, como visto anteriormente, não é 

novidade na década de 1950. Entretanto, neste período podemos perceber que sua 

participação não está aliada à confraternização entre famílias de elite ou a busca por um 

bom partido entre os jovens associados dos clubes, membros da alta classe urbana do Rio 

de Janeiro. Por meio do trecho destacado, observamos a iniciativa de participação mais 

ativa no processo de torcer de Dulce Rosalina. Apesar da sua fala ainda precisar ser 

ratificada pela memória do patrono, ou seja, o poder de fala da Tia Dulce é validado por 

seguir fielmente a fala masculina de Alvaro Ramos.  

Além disso, o caráter de apoio ao clube é uma marca das torcidas organizadas ou 

uniformizadas durante a década de 1950 (HOLLANDA, 2012). Ou seja, não há 

referências a protestos com relação à diretoria ou ao time, tal qual percebemos na 

contemporaneidade. Ao contrário, a torcida é caracterizada por incentivar o time, através 
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de sua festa, e pelo aspecto moralizador disciplinante daqueles que, por ventura, venham 

a tentar transgredir a ordem.  

 

 Este traço enquadrador – o fenômeno configura aquilo que Toledo 

(2002) chama de “enquadramento moral” – se associava à dupla função 

das torcidas organizadas em seu nascedouro: vigiar a conduta do 

torcedor comum e coordenar de maneira organizada o incentivo à 

equipe. Tais pressupostos eram preconizados pelos principais meios de 

comunicação de então, notadamente os jornais e as rádios 

(HOLLANDA, 2012, p. 92). 

 

A edição de 13 de dezembro de 1957 do Jornal dos Sports evidencia o aspecto 

festivo preconizado pelos veículos de comunicação. Em nota na coluna Bola Society, o 

periódico traz como legenda da foto de Dulce Rosalina “[...], líder da torcida vascaína e 

que está preparando surprêsas (sic) para a peleja de domingo contra o Flamengo”.  

 

 

Figura 2: Recorte da nota sobre Dulce Rosalina na coluna Bola Society do Jornal dos Sports 

 

Dulce exerce o papel de organizadora da festa da torcida, coordenando o preparo 

e a execução no momento do jogo. Este aspecto também demonstra o acirramento das 
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rivalidades com uma disputa entre os times em campo e suas torcidas nas arquibancadas, 

entretanto sem incentivar a violência. O duelo se mantém no campo da festa, tal qual a 

disputa das escolas de samba (HOLLANDA, 2012).  

Refletindo os acontecimentos sociais da década, Dulce Rosalina, segundo o Jornal 

dos Sports, “representa uma geração de moças idealistas, que abandona o bem-estar das 

cadeiras numeradas para levarem o pavilhão cruzmaltino, às arquibancadas e gerais, das 

praças desportivas” (JORNAL DOS SPORTS, 11/12/1957). Assim como ocorre em 

outras áreas da sociedade, a mulher sai do conforto doméstico do “bem-estar” para 

ingressar nos campos públicos, “praças”, dominados pelo homem. 

O abandono das sociais para acompanhar o time nas arquibancadas e gerais 

também quebra a expectativa de distinção social nos espaços físicos dos estádios. Tal 

caráter separatista é uma herança das modalidades esportivas consolidadas anteriormente, 

desde as touradas (MELO, 2012).  Em 1820, o esporte mobilizava o público o que 

estimulou a construção de arenas, nas quais o valor dos ingressos vendidos variava de 

acordo com o conforto das instalações (MELO, 2012).  

De acordo com Victor Andrade de Melo (2012), as touradas deram lugar às 

corridas de cavalo como esporte de identificação do grande público. A popularização do 

turfe, segundo Melo (2012), foi buscada como meio de viabilizar economicamente o 

esporte, mas as representações reforçavam a distinção social entre populares e elite. Até 

mesmo as instalações das arquibancadas dos hipódromos visavam tal separação ao serem 

setorizadas entre público em geral, sócios e autoridades. Ou seja, a tripartição do setor de 

torcidas seguia o modelo classe média ou baixa, elite e autoridades para determinar 

divisão espacial.  

Podemos observar por meio da representação de Dulce Rosalina o início da 

representação da participação ativa das torcedoras vascaínas.  A “geração de moças 

idealistas” começa a deixar o estigma de passividade e subserviência às vontades 

masculinas no esporte para participar ativamente da torcida. O esporte deixa de ser um 

espaço para convívio e apresentação para sociedade, em busca de bons partidos para um 

casamento, para se tornar também objeto de adoração e formação identitária de mulheres 

torcedoras. Além disso, o espaço torcedor deixa de ser reservado exclusivamente a 

espectatorialidade para uma experiência mais participativa, ou seja, a torcida de futebol 

faz parte e nesse sentido parece abrilhantar o espetáculo esportivo nos estádios. Como 

afirma HOLLANDA (2012), o aspecto festivo carnavalesco da torcida passa ser exaltado 

e estimulado pelo Jornal dos Sports na década de 1950.  
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Tia Dulce, na esteira da identidade difundida da torcida ativa do Vasco da Gama 

propriamente, representa o torcedor identificado como membro do clube 

(GIULIANOTTI, 2002), participando intensamente, não só dos jogos de futebol, mas da 

vida cotidiana do clube. Nesse sentido, sua ação não se limita a vibrar pela vitória do time 

em campo. Dulce Rosalina também integrou a comissão para a construção da capela em 

homenagem à Nossa Senhora das Vitórias7, dentro das dependências de São Januário, e 

atuou vividamente no processo eleitoral para presidência do Vasco da Gama.  

 

A propósito do movimento político dentro do Vasco, referente à 

sucessão presidencial, o sr. Alvaro Ramos, pediu-nos que 

esclarecêssemos a posição da torcida vascaína, da qual o estimado 

desportista é patrono. É que apareceu subitamente no meio desse 

entusiasmo a senhora Dulce Rosalina, com uma função para a qual não 

dispõe absolutamente de qualquer autorização. Intitulando-se chefe da 

torcida, a senhora Dulce Rosalina tem telefonado para os conselheiros 

do clube cruzmaltino, solicitando o voto de cada um para a candidatura 

do sr. Allah Batista. E o sr. Alvaro Ramos concluiu: “A torcida vascaína 

não está envolvida em qualquer movimento de caráter político. A sua 

missão é inteiramente diferente. Portanto, carece a senhora Dulce 

Rosalina de qualquer autorização para pleitear algo em nome dos 

vascaínos” (JORNAL DOS SPORTS, 14/03/1958).  
 

O fato que tanto incomodou o patrono da torcida, Alvaro Ramos, evidencia 

também a limitação da participação feminina, no cotidiano da sociedade brasileira, e dos 

torcedores em geral, na vida política do clube. Mesmo sendo presidente e líder de torcida, 

Dulce Rosalina não tem autoridade para atuar politicamente no clube; o seu espaço é 

reservado ao torcer e às arquibancadas. O aparente avanço com relação à participação 

feminina nas décadas anteriores pode camuflar os aspectos limitadores do 

empoderamento da representação da mulher líder (PEREA, 2015).  

Tal qual as reinvindicações da primeira onda do feminismo, ocorrida no Brasil a 

partir da proclamação da república, em 1889, e que só obteve êxito com a 

redemocratização do país em 1945, o voto e a participação no processo eleitoral são 

vetados à mulher. Cabe ressaltar que a fala limitadora do poder de Tia Dulce, na 

participação ativa do processo democrático vascaíno, é masculina, expondo que, apesar 

de líder, Dulce não possuía o aval masculino, do patrono da torcida, para participar desse 

aspecto social do clube. 

                                                           
7 Noticiado pelo Jornal dos Sports, edição 09049, publicado em 05 de março de 1959. 
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Portanto, podemos perceber que o início da primeira onda da cultura do torcer 

feminino no contexto brasileiro é marcada por certo reconhecimento da participação ativa 

da mulher na torcida de futebol pelos veículos de comunicação e pela sociedade, ao menos 

no que concerne ao Vasco da Gama. Como evidenciado na publicação do Jornal dos 

Sports em 08 de março de 1958, quando noticia a cobertura da festa de aniversário de 

Dulce Rosalina, em 07 de março e relata: “[...] a data de 07 de março passará a ser a data 

do aniversário da imensa torcida vascaína e que, no próximo ano, terá uma comemoração 

em todos os Estados”.  

Contudo, o entusiasmo inicial com o forte envolvimento de Dulce Rosalina com 

o Vasco da Gama dá lugar a uma limitação de sua participação quando esta atua na espera 

política do clube. Até mesmo seu lugar de líder de torcida é deslegitimado quando a nota 

veiculada no periódico afirma que Dulce Rosalina intitula-se chefe de torcida. Ou seja, 

contrapondo às atuações como líder da torcida e ao seu cargo como presidente da Torcida 

Organizada do Vasco, o jornal insinua a falta de poder de fala de Dulce quando ao 

cotidiano político do Vasco e quanto sua representatividade com relação aos torcedores 

do clube. Fica evidente, então, que apesar de expoente torcedora, Dulce, assim como as 

outras mulheres, é estranha e inapta ao ambiente futebolístico.  

Além disso, fica evidente a ênfase do aspecto carnavalesco (HOLLANDA et al. 

2012) das torcidas uniformizadas da década de 1950. Não só a figura feminina de Dulce 

Rosalina sofre silenciamento quando revela interesse na vida política do clube. Hollanda 

(2012) afirma que neste período, também devido à força do retrato feito Jornal dos Sports, 

a cultura do torcer caracteriza-se pela animação e festividade nas partidas. Não há nesse 

momento evidências de protestos e críticas a dirigentes por parte das torcidas, o 

envolvimento de Dulce Rosalina no processo eleitoral é extraordinário ao esperado na 

época. 

 

1.2. A chefe de torcida: a moral carnavalizada das arquibancadas e a política  

  

A década de 1960 inicia com o fim do mandato presidencial de Jucelino 

Kubitschek. É fim de uma política de modernização do Brasil que reverberou na 

sociedade também no futebol brasileiro. Empolgados pela conquista da Copa do Mundo 

de 1958, o projeto de identidade nacional através do esporte consolida-se (GUTERMAN, 

2009), o que anos mais tarde, durante a ditadura militar, servirá como forte instrumento 
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de marketing ufanista. O futebol, bem como seus torcedores, ganha notoriedade cultural 

e politicamente.  

 Iniciado no decênio anterior, o futebol vive, na década de 1960, a consolidação 

dos grupos organizados de torcedores e expansão do seu poder de fala no clube de 

adoração. Neste período, “os chefes de torcida eram importantes e possuíam força no 

futebol, uma vez que o grupo era unido e não havia facção interna” (HOLLANDA, 2010, 

p. 34), resultando no crescimento progressivo destes grupamentos conhecidos como 

Charangas. O líder de torcida, neste período, tem o papel ordenador e disciplinador nas 

competições (HOLLANDA et al., 2012).  

 A importância dos torcedores para o futebol pode ser evidenciada na edição 00149 

do Jornal dos Sports. Nele, Carlos Augusto descreve o jogo entre América e Vasco a 

partir da perspectiva do torcedor na arquibancada, dividindo o primeiro tempo de jogo 

para a experiência da torcida vascaína e o segundo tempo para a torcida americana. Dulce 

Rosalina é personagem principal na descrição do ambiente torcedor cruzmaltino; a líder 

de torcida tinha sido recém-eleita “Torcedora Número 1” em concurso realizado pela 

rádio Continental. Assim como na década anterior, nos primeiros anos do decênio de 1960 

a cultura torcedora é retratada de modo festivo e carnavalesco, enfatizado pelos concursos 

de torcida.  

 

A chefe de torcida é D. Dulce Rosalina. Batucada em forma. A 

novidade é de D. Dulce: “seremos os primeiros (eles, vascaínos) a 

organizar um team football da torcida”. E, enquanto transborda 

simpatia, entra em campo o América. Alguns fogos. A torcida do Vasco 

é muito maior. Dulce prossegue: “sou sócia do Vasco, mas venho aqui 

para as arquibancadas”. 

E entra o Vasco, saudado pela charanga cruzmaltina. A palavra ainda 

está com a Dulce: “ganhei o título de torcedor nº 1 na Continental e 

ofereci ao Vasco”. 

Lá pelo meio do campo, homenagens são prestadas ao Bellini por ter 

encabeçado o movimento em prol do jogo benefício do Helio. A Dulce 

faz questão de bem informar: “Saberá é o mais querido da torcida 

vascaína” [...] (JORNAL DOS SPORTS, 14/11/1960). 
 

Toda a crônica desse primeiro tempo jogo acompanha as ações e impressões de 

Dulce Rosalina durante a partida. Contrariando ao afirmado por Alvaro Ramos, na 

ocasião da corrida presidencial do Vasco da Gama em 1958, Dulce tem seu papel de líder 

legitimado, o que lhe confere força para pleitear e representar os anseios dos torcedores 

vascaínos. Sua força como chefe de torcida é evidenciada na publicação de 16 de 

novembro de 1961, quando o Jornal dos Sports relata que Dulce “trabalhava 
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intensamente” como cabo eleitoral de seu candidato a presidência do clube. Neste caso, 

a sua legitimidade como representante da torcida vascaína se sobrepõe ao mecanismo 

limitador de seu empoderamento, diferentemente do que fora observado em 1958. Ou 

seja, não há necessidade da chancela do patrono da torcida e seu envolvimento é retratado 

pelo aspecto positivo.  

 A chefe de torcida é a torcedora símbolo da torcida do Vasco da Gama, ou seja, 

sua fala representa todo e qualquer apoiador do clube. Tia Dulce, através do seu papel na 

torcida, ganha destaque e poder de fala no ambiente masculino do futebol. Mesmo com a 

presença de outros torcedores expoentes, a ela recai a representação do ethos vascaíno. 

Dulce representa também o aspecto disciplinador da grande massa de torcedores, ou seja, 

vigia e coordena de maneira organizada o incentivo à equipe (HOLLANDA, 2012). 

 

Para os que se empenharão no grande duelo, avisamos, mais uma vez, 

que os trunfos para a grandiosa batalha de torcedores serão os conjuntos 

de bandeiras, alegorias, confetes, serpentinas, charangas (notadamente 

a parte de tambores e instrumentos de sôpro [sic]), conjunto de camisas 

com as côres [sic] das agremiações que estarão em ação, vibração (antes 

de ser iniciado o match) e as fantasias ou indumentárias singulares. 

Portanto, Dulce Rosalina e Jaime de Carvalho [líder da torcida do 

Flamengo], que serão os generais do espetacular duelo, devem ter em 

conta esses detalhes, pois eles serão os trunfos que marcarão preciosos 

pontos (JORNAL DOS SPORTS, 13/09/1962).      
   

 Nos primeiros anos da década de 1960, o papel do líder de torcida tem grande 

destaque na cultura do torcer. Os chefes são os coordenadores do incentivo das torcidas 

no momento das partidas e responsáveis pela festa organizada em função da disputa Duelo 

das Torcidas, promovida pelo Jornal dos Sports. A competição das arquibancadas tinha 

como objetivo extrapolar a rivalidade dos torcedores e embelezar o espetáculo esportivo 

(HOLLANDA, 2012). Dulce Rosalina, em função deste duelo, inovou ao adotar o uso de 

papel picado para saudar a entrada do time do Vasco da Gama em campo, como relata a 

edição de 05 de setembro de 1965 do JS. 

 A exaltação deste caráter carnavalesco das torcidas não é só em função do seu 

embelezamento. Hollanda (2012) afirma que esta característica da cultura do torcer, 

estimulada pelo Jornal dos Sports, tinha o real objetivo de conter reações violentas da 

massa de torcedores em crescimento exponencial após a construção Maracanã. Em 

consequência, podemos perceber o grande número de inserções de Dulce Rosalina no 

Jornal dos Sports: são 144 ocorrências durante o decênio.  
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 Neste período podemos perceber o reforço de seu papel de liderança na 

organização das festas nas arquibancadas e caravanas para acompanhar os jogos do 

Vasco. Tal qual na publicação de 05 de julho de 1963, quando o Jornal dos Sports traz 

uma extensa reportagem sobre a “caravana-monstro” da torcida do Vasco para 

acompanhar a partida contra o Campo Grande, no Ítalo Del Cima, na zona oeste do Rio 

de Janeiro, e a atuação de Dulce Rosalina na organização da torcida, usando sua casa 

como “comando geral”.   

 Dulce Rosalina representa uma força considerada extraordinária ao ambiente 

masculinizante do futebol. A sua atuação como líder de torcida ultrapassa a barreira do 

gênero no esporte, como fica evidente com a conquista do título de “torcedora brasileira 

número um” enfatizada pelo JS ao iniciar a reportagem sobre os preparativos para a 

“caravana-monstro”. Outra evidência do seu prestígio, retratada nessa mesma edição, é o 

fato da diretoria do Vasco a ter recebido para expor o trabalho a ser desenvolvido, visto 

que Dulce não apoiava a chapa vencedora.  

 

Dulce Rosalina, chefe da torcida do Vasco, revelou ao JS que recolheu 

o memorial pedindo a contratação de Gentil Cardoso, em face da 

decisão do técnico Jorge Vieira em não falar mais no Sporting nem em 

outro clube e, também, por haver recebido um apêlo [sic] dos dirigentes 

para que cessasse a campanha (JORNAL DOS SPORTS, 02/07/1963). 
  

Não é raro perceber ao longo da década de 1960 o envolvimento de Dulce 

Rosalina no cotidiano político do Vasco, um traço de sua atuação como chefe que 

contrapunha à cultura do torcer na época. Neste período, o chefe de torcida era um 

mecanismo de controle das massas, não cabendo ao seu papel social críticas ou protestos 

contra a diretoria. Esta característica moralizadora seria, no final do decênio de 1960, um 

dos fatores para o declínio do prestígio dos líderes de torcida. Entretanto, Dulce Rosalina 

tem um aumento de inserções no Jornal dos Sports: são 186 ocorrências na década de 

1970.  
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Figura 3: Dulce Rosalina é convidada a participar de reunião com a diretoria do Vasco da Gama (JORNAL 
DOS SPORTS, 15 de julho de 1963) 

 

O recorde destacado acima retrata o envolvimento de Dulce Rosalina com a 

diretoria do Vasco. É notório perceber que seu apoio no processo eleitoral tem grande 

importância para os candidatos, evidenciando que seu papel de chefe não se esgota na 

organização da festa da torcida nas arquibancadas. Além disso, Tia Dulce difere da cultura 

carnavalizada do torcer da época. Suas ações se caracterizam também pelo protesto contra 

técnicos, dirigentes e jogadores, como retrata o JS na edição 10489, de 29 de julho de 

1963:   

Torcida Contra J. Vieira 

A torcida do Vasco, liderada por Dulce Rosalina, não mais 

levará sua bateria aos campos em que jogar o seu clube, em face da 

resolução tomada ontem, à tarde, no Maracanã, logo após consumada a 

vitória do Fluminense. O comando geral da torcida decidiu ainda 

aguardar o resultado com o América para lançar-se na campanha de 

derrubada do técnico Jorge Vieira, desde que evidentemente venha a 

equipe a sofrer novo revés. 

[...] De sua parte, Dulce Rosalina irá procurar o goleiro 

Humberto para comunicar-lhe que o movimento visando a formação de 

fundo para a caixinha dos jogadores não terá mais a sua participação, 

de vez que ninguém quer mais colaborar depois da derrota de ontem. 

Falando em nome da torcida, Dulce Rosalina declarou ainda 

que o técnico Jorge Vieira não ficará mais no clube se o time perder 

domingo para o América. (JORNAL DOS SPORTS, 29 de julho de 

1963) 
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 Apesar da ameaça de protesto, a torcida do Vasco, sob o comando de Dulce 

Rosalina demostrou confiança e apoio ao time no treino anterior ao citado do jogo contra 

o América, como relata a edição de 01 de agosto de 1963 do JS. Ainda nessa edição, a 

reportagem relata que Tia Dulce, junto com Ramalho, tiveram uma longa conversa com 

o vice-presidente de futebol da época, Jaime Soares Alves, e o técnico Jorge Vieira. O 

fato ratifica a importância da torcedora para o Vasco da Gama, a sua insatisfação 

representa o sentimento da torcida do clube sendo devido, então, explicações sobre a fase 

no time em campo.  

 Tal qual acompanhamos na mídia esportiva contemporânea, os protestos contra o 

técnico cessam com a melhora do aproveitamento da equipe em campo. Após a vitória 

sobre o América, a torcida vascaína voltou a incentivar o time apesar da difícil situação 

no campeonato. Além disso, os jogos contra o Flamengo também marcam o duelo das 

torcidas, enfatizado pelo Jornal dos Sports na década de 1960. Tia Dulce tem papel 

fundamental na organização e manutenção do entusiasmo da torcida, segundo a edição 

do Jornal dos Sports de 24 de agosto de 1963. 

 

 

Figura 4: Dulce Rosalina chefia a organização da festa da torcida vascaína na arquibancada (JORNAL DOS 
SPORTS, 24 de agosto de 1963) 
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 Entretanto, o apoio dos líderes de torcida não se restringe ao clube de adoração. 

Importante ressaltar que em 1963 o futebol brasileiro esteve encantado com a 

performance da equipe do Santos, principalmente de Pelé, que se sagrou bicampeã sul-

americana e mundial. Guterman (2009, p. 2052) afirma que “ver o Santos em campo era 

como assistir a uma orquestra, razão pela qual se tornou o segundo time dos torcedores 

de todo o Brasil”. O apoio de Dulce Rosalina e outros líderes cariocas ao Santos rendeu 

homenagem do clube paulista, como evidenciado pela edição de 18 de janeiro de 1964. 

Quando, apoiada pela Câmara Municipal de Santos, a diretoria do time paulista enviou 

uma carta a todos os líderes de torcida da Guanabara em agradecimento ao apoio recebido 

na campanha do Mundial de Clubes do ano anterior. 

 Outro objeto de apoio dos líderes de torcida é a seleção brasileira de futebol, como 

evidenciado na Copa do Mundo de 1966. A moral carnavalizada de Dulce Rosalina, neste 

caso, também se refere à organização da festa “até o tri”, despedida acalorada em apoio 

ao time do Brasil, e ao controle do ímpeto da massa torcedores brasileiros. A edição de 

14 de junho de 1966 faz um chamamento dos torcedores para comparecer ao Maracanã e 

incentivar a seleção antes desta partir para disputar o campeonato e relata que Dulce 

Rosalina, assim como todos os outros líderes de torcida, deverão entregar um plano 

referente à festa.   

 A moral de Dulce Rosalina como incentivadora do time é constantemente 

enfatizada pelo Jornal dos Sports, durante a sua presidência na TOV. Suas inserções 

geralmente são acompanhadas de adjetivos, que realçam o aspecto festivo de uma 

participação nas arquibancadas, como animada e movimentada. Assim como podemos 

observar, em 10 de fevereiro de 1965, quando o JS relata a organização da caravana 

vascaína para acompanhar o time em sua partida contra o Corinthians, em São Paulo:  

 

A torcida do Vasco está se organizando mais que nunca para prestigiar 

o time, indo em massa, no próximo domingo ao Pacaembu, torcer 

contra o Corinthians. Além dos ônibus fretados pelo clube, que levarão 

os associados, a torcida organizada, comandada pela animadíssima 

Dulce Rosalina, está aceitando adesões. Qualquer torcedor do Vasco da 

Gama que quiser ir a São Paulo, prestigiar a equipe dirigida por Zezé 

Moreira, em sua estreia no Torneio Rio-São Paulo, só precisa procurar 

Dulce Rosalina e pagar a taxa de Cr$ 3 mil (JORNAL DOS SPORTS, 

10 de fevereiro de 1965, grifo nosso). 

 

A animação dos líderes de torcida carioca, aqui representada pela Dulce, e 

exaltação da figura do chefe feita pelo Jornal dos Sports nesse decênio reverbera na 
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proximidade dos profissionais do periódico com os torcedores. No ano de 1965, Tia Dulce 

foi uma das convidadas a participar da caravana do time de cronistas do Jornal dos Sports 

que faria, contra o time de jornalistas mineiros, um dos jogos preliminares na inauguração 

do Estádio de Minas Gerais.  

O apoio de Dulce Rosalina ao seu Vasco também rende representações folclóricas 

de suas ações. De acordo com a publicação de 12 de agosto de 1967, Dulce Rosalina, a 

fim de perturbar a concentração de Antunes, enviou uma carta de amor de uma suposta 

fã, marcando um encontro secreto, à casa do jogador adversário na véspera da partida 

contra o Vasco.  

Durante a década de 1960, é notório que a figura de Dulce Rosalina destaca-se 

sob dois aspectos: organização da festa em incentivo ao Vasco e seu envolvimento com 

o cotidiano político do clube. Ao contrário do esperado pela característica festiva 

enaltecida do torcer (HOLLANDA, 2012), Tia Dulce não representava a figura 

moralizadora carnavalizada dos líderes de torcida. Dulce, portanto, não funcionava como 

um impeditivo de protestos ou um mecanismo de controle de multidões, tal qual Hollanda 

(2012) descreve como um dos papeis exercidos pelos líderes de torcida.  

 Portanto, a liderança de Dulce Rosalina não se restringe a moral como 

organizadora das festas dos duelos de torcida, promovidos pelo Jornal dos Sports. Tia 

Dulce também representa a presença dos torcedores vascaínos na vida política e 

administrativa do clube. Tal característica pode nos indicar tanto o início de sua crise 

como uma líder de torcida quanto a transcendência da sua figura entre tantos torcedores 

símbolos do clube carioca.  

 

1.3 O envolvimento político e o poder de fala de Dulce Rosalina 

 

A década de 1960 também marca o declínio do poder dos líderes na cultura do 

torcer carioca. Hollanda (2012) atribui esta crise ao surgimento dos grupamentos jovens 

dissidentes. Esta nova forma de “sociabilidade torcedora” (TOLEDO, 2010) é explicada 

superficialmente por adoecimento e necessidade de substituição dos líderes.  

 

Outras explicações tinham um tom mais áspero, acusatório. Eram 

motivadas pelo cerceamento dos chefes de torcida, que tolhiam a livre 

manifestação dos torcedores. As alegações manifestas giravam, por 

fim, em torno do direito à vaia e à crítica mais contundente ao time, 

quer seja contra seus dirigentes, seus técnicos ou seus jogadores, em 
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situações de crise de desempenho da equipe (HOLLANDA, 2012, p. 

108-109).  

 

Entretanto, como já exposto, Dulce Rosalina não representa este cerceamento. O 

protesto e o envolvimento político de Tia Dulce são presentes desde o início de sua gestão 

como presidente da Torcida Organizada do Vasco. Em 17 de dezembro de 1963, o JS 

relata o protesto da torcida vascaína contra o então presidente, José Eduardo Estêves 

Fraga, sob o comando de Dulce Rosalina. Segundo a publicação Tia Dulce estava à frente 

dos gritos de “Foi, Foi ele sim, Foi ele quem deixou o Vasco assim” e, ao contrário do 

esperado pelo caráter moralizador do líder de torcida, não impediu que outros torcedores 

mais exaltados, postados na grade da arquibancada, chamassem o dirigente de ladrão.  

Em outra ocasião, o caráter de controle dos torcedores mais exaltados dos líderes 

de torcida é confrontado pela não ação de Tia Dulce. A edição de 06 de dezembro de 1964 

retrata que “um fanático que estava sentado no local onde Dulce Rosalina comandava os 

torcedores do Vasco da Gama jogou uma garrafa sobre a mesa de apontamentos e 

cronometragem”. Não há qualquer menção ou evidência de tentativa de controle do 

ímpeto deste torcedor por parte da tia Dulce, sua moral não cerceia o protesto do fã. 

É interessante também demarcar a oposição das palavras “fanático” e “torcedor” 

no fragmento destacado. De acordo com a taxonomia proposta do Giulianotti (2002), 

ambas designam a mesma categoria de tipo-ideal. Ou seja, indivíduos com investimento 

pessoal e emocional a longo prazo, independentemente do interesse mercadológico, e que 

“possuem um contrato cultural com seus clubes” (GIULIANOTTI, 2002, p. 15). 

Entretanto, o jogo de palavras trabalhado pelo Jornal dos Sports leva o leitor a crer na 

oposição dos significados, atribuindo valor negativo ao fanático. Assim, o fã aqui é 

retratado a partir do aspecto patológico da concepção de fanatismo, e não apenas da 

identificação emocional com o objeto de adoração.  

Então, mesmo que Dulce Rosalina não exerça a função de controle do ímpeto da 

multidão, através de suas atitudes, sua figura está ligada aos torcedores em oposição ao 

comportamento negativo dos fanáticos. Apesar de toda sua forte identificação com o 

clube, seu envolvimento financeiro e emocional, tia Dulce não é uma fanática, neste caso. 

É o tipo-ideal de torcedora fortemente ligada ao clube de paixão, mas sem prática de atos 

de violência passional inerente ao perfil patológico do fanático. 

Apesar de não configurar o ethos da cultura do torcer da década de 1960, o 

envolvimento político de Dulce Rosalina é constantemente retratado e, por vezes, 
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enfatizado. Como ocorre na publicação de 11 de agosto de 1964, ao relatar que “até a D. 

Dulce Rosalina” deposita esperanças na gestão do vice-presidente Antonio Soares 

Calçada.  

 

Figura 5: Recorte da coluna Linha de Frente do JS demostrando o envolvimento político de Dulce 
Rosalina (JORNAL DOS SPORTS, 11 de agosto de 1964) 

 

Tal fato nos faz questionar o poder de fala dos líderes de torcida e principalmente 

da mulher Dulce Rosalina. Segundo Djamila Ribeiro (2017), o poder de fala começa a 

ser pensado quando questionamos primeiro o lugar de fala. A universalização de 

categorias como “mulher” causa a invisibilidade das interseccionalidades e o lugar de fala 

passa a pertencer a um grupo específico de mulheres. Sendo assim, luta contra opressão 

vivida de mulheres negras, por exemplo, seria pautada pela mulher branca. Entretanto, 

suas experiências não se assemelham em sua totalidade devido ao conjunto de outros 

fatores de opressão social.  

Poder de fala, portanto, seria a capacidade de o indivíduo falar sobre determinado 

assunto a partir de sua experiência pessoal. Dulce Rosalina, a partir de sua profunda 

relação com o Vasco e com o cotidiano político do clube, adquire o poder de fala. Assim, 

suas considerações repercutem no clube e na mídia esportiva, sendo consultada quando 

há algum evento importante com relação ao Vasco, quer seja por parte da diretoria do 

clube, quer seja por parte do jornalismo esportivo. Dulce Rosalina, então, tem poder de 

discutir sobre temas relevantes com relação ao Vasco da Gama.   

Além disso, não são raras as inserções que dão conta de reuniões entre Dulce 

Rosalina, dirigentes e técnicos do Vasco da Gama. Inclusive, quando da venda do jogador 

Brito, Tia Dulce foi uma das mais efusivas protestantes e qualquer menção favorável à 

negociação era acompanhada de um “pedido de desculpas” à torcedora. Como ocorre no 

comentário de Afonso Martins, na coluna Som e Imagem, da edição de 07 de maio de 

1965 do Jornal dos Sports. Essa não foi a primeira ocorrência de protesto de Dulce 



42 
 

Rosalina com relação a possível venda de jogadores do elenco vascaíno. No início do ano 

de 1966, o Santos tentava a compra de alguns jogadores dos times cariocas, o Jornal dos 

Sports relatou o protesto de Dulce, com líderes de torcida de outros clubes, contra “os 

aliciadores do futebol paulista” (JORNAL DOS SPORTS, 1 de março de 1966).  

Apesar do Santos, como exposto anteriormente, ser o clube de São Paulo que 

reforça sua identificação com a torcida carioca, a rivalidade entre Rio de Janeiro e São 

Paulo é uma constante na representação do futebol. Guterman (2009) dá conta desta rixa 

já na Copa de 1930, quando a Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA), que 

brigava pela hegemonia no futebol brasileiro, vetou a participação de atletas paulistas na 

Copa, por discordar de a comissão técnica ser formada exclusivamente por membros 

cariocas. 

Em razão dessa rixa entre cariocas e paulistas, foi criada, em 1916, a Confederação 

Brasileira de Desportos (GUTERMAN, 2009). Em 1966, a entidade máxima do esporte, 

que deu lugar no futebol a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), presidida por João 

Havelange, recebeu o apoio de Dulce Rosalina na decisão do chefe da delegação brasileira 

para Copa do Mundo daquele ano.  

 

Apoio Vascaíno 

A chefe de torcida organizada do Vasco, Sra. Dulce Rosalina, horas 

antes da decisão do Presidente João Havelange de aceitar o cargo de 

chefe da delegação brasileira, foi à CBD hipotecar inteira solidariedade 

ao dirigente da entidade, escrevendo-lhe um bilhete nestes termos: 

“Bom amigo, Dr. Havelange  - Parabéns, o lugar é seu. Ficamos todos 

contentes. Se Deus quiser, você será o presidente do Tri bem 

merecidamente. Grande Abraço em Vicente Feola. Abraço sincero de 

todos os vascaínos, D. Dulce Rosalina, do Vasco” (JORNAL DOS 

SPORTS, 09 de março de 1966).    
 

 

 Além disso, o poder de fala de Dulce Rosalina como representante da torcida 

vascaína reflete em situações inusitadas em favorecimento do clube de adoração. A edição 

de 07 de abril de 1966 narra uma “tática nova” da torcedora para convencer o goleiro 

Ubirajara a integrar o elenco vascaíno, entregando-lhe um cinzeiro de porcelana de 

presente. A tática não foi exclusiva da vascaína, sendo repetida por Tarzan, líder da 

torcida do Botafogo, que entregou ao jogador um rádio de pilha na intenção de fazer o 

goleiro convencer Fidelis a deixar o Vasco e integrar o elenco alvinegro.  

 Podemos, portanto, perceber que, apesar do não incentivo ao protesto e 

envolvimento político dos torcedores na década de 1960, principalmente exercido pelo 
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Jornal dos Sports (HOLLANDA, 2012), Dulce Rosalina quebra o padrão e é recorrente a 

representação do seu envolvimento político, fato que lhe confere um significativo poder 

de fala com relação ao cotidiano político do clube. Entretanto, essa característica é 

constantemente posta à prova, além de desagradar aos dirigentes do clube. Assim, 

podemos começar a compreender os mecanismos limitadores de seu poder que 

culminaram com a saída da torcida na década seguinte.  
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CAPÍTULO 2 

 

A segunda fase da cultura do torcer feminino: crise de 

representatividade de Dulce Rosalina (1960 – 1970) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fim da década de 1960 é marcada pelo surgimento de dissidências das torcidas 

em todo o país. É neste período que observamos o aparecimento das torcidas jovens e, 

consequentemente, a diminuição da liderança dos chefes das antigas uniformizadas ou 

organizadas, também conhecidas como charangas. Este fenômeno se dá desde por 

envelhecimento, adoecimento e necessidade de troca das lideranças, até pela restrição de 

protestos imposta por alguns chefes (HOLLANDA, 2012). 

Entretanto, como exposto anteriormente, Dulce Rosalina não se encaixa no perfil 

de limitadora das manifestações dos torcedores mais exaltados. A dissidência torcedora 

do Vasco, embora não se justifique oficialmente, segundo Hollanda (2012) 

coincidentemente se forma no período de afastamento da líder por conta do acidente 

sofrido durante a caravana da torcida para acompanhar a partida entre Vasco e 

Corinthians, pelo Campeonato Taça de Prata, em 20 de outubro em 1968.  
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Figura 6: Capa da edição do JS com imagem do acidente da torcida vascaína, ocorrido          
em 20 de outubro de 1968 (JORNAL DOS SPORTS, 21 de outubro de 1968) 

 

Assim como afirmam Norbert Elias e Eric Dunning (1992), o estudo dos desportos 

realizado sem correspondência com a análise da sociedade é um estudo sem contexto. A 

crise de representatividade de Dulce Rosalina na torcida do Vasco não é apenas um 

fenômeno desportivo de surgimento dissidências. Fatores como gênero, envolvimento 

político e surgimento de uma cultura jovem na sociedade contribuíram fortemente para a 

criação da Força Jovem do Vasco, em 1970. 

O Brasil, desde 1964, vive o período da ditadura militar. Guterman (2009) afirma 

que o futebol tem papel fundamental neste período que caracterizou como “das trevas da 

história republicana brasileira, marcado pela megalomania do poder e pela apatia da 

sociedade” (p. 2220-2221). De fato, no que diz respeito à seleção brasileira, 

principalmente, o momento histórico é marcado por conquistas de campeonato e forte 

campanha de identificação nacional. “Ela era a essência brasileira, sua expressão de força, 

capaz de gerar orgulho patriótico e nacionalista” (GUTERMAN, 2009, loc. 2355).  

O regime aparentemente moderado no início tornou-se um dos regimes ditatoriais 

mais violentos e rigorosos a partir de 1968 com a implantação do Ato Institucional nº5, 

AI-5 (PINTO, 2010, p. 16). O mundo vivia o auge da Guerra Fria e o “perigo comunista” 

agregou as forças conservadoras brasileiras para a queda de Jango e apoio ao governo 
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militar, que, apesar da inicial promessa de um governo de transição, duraria duas décadas 

permeado por medidas impopulares e censura.  

 

Houve também mudanças administrativas e tributárias – muita gente 

que não pagava Imposto de Renda, como os jogadores de futebol, 

passou a ser cobrada com vigor, inclusive alguns bicampeões do 

mundo, como Garrincha, Didi, Zagallo e Nilton Santos. A 

impopularidade das medidas fez Castello Branco trair sua promessa de 

entregar o poder aos civis em 1966, estendendo seu mandato por mais 

um ano (GUTERMAN, 2009, loc. 2291 – 2294). 

 

Além disso, no contexto sociocultural, a década de 1960 é marcada pelas 

manifestações sociais, tanto de questionamento e defesa de minorias, tal qual a segunda 

onda do movimento feminista, quanto pela cultura jovem. O movimento hippie, por 

exemplo, eternizado pelo Festival de Woodstock, realizado em 1969, e a rebeldia 

estudantil de maio de 68 deram o tom das discussões sobre marcação identitária e 

insurgências da década (HOLLANDA, 2012; FRASER, 2007).  

É neste contexto social que começam os questionamentos quanto ao papel da 

mulher na sociedade. Orientada pela famosa frase de Simone de Beauvoir, em O Segundo 

Sexo (1949), “não se nasce mulher, torna-se”, intelectuais feministas começam a 

questionar o “mito feminino” e a subordinação da mulher ao homem, tratado como ser 

universal (ZINANI, 2009).  

Porém, no contexto brasileiro, os movimentos sociais são concentrados pela luta 

a favor da anistia (ZILBEL, 1998). O momento de total repressão a movimentos 

identitários teve alguma forma de abertura, apenas em 1970. Quando, ainda sob forte 

suspeita do regime militar, ocorrem as primeiras manifestações feministas. Em 1975, ano 

em que a ONU declara os próximos dez anos como a década da mulher, ocorre a semana 

de debates “O papel e o comportamento da mulher na realidade brasileira” (PINTO, 

2010).  
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Figura 7: Recorte de perfil de tia Dulce enfatizando o temperamento da torcedora, segundo o 
Jornal dos Sports (JORNAL DOS SPORTS, 31 de dezembro de 1966) 

 

Dulce Rosalina, o caso incomum de liderança feminina no ambiente masculino do 

futebol, apesar de não haver registro deste questionamento, o fazia na prática de sua 

cultura do torcer. Afinal, ela enfrenta diversas críticas quanto o seu modo torcedor, mas 

permanece como figura representativa do Vasco, presidente da Torcida Organizada do 

Vasco por 20 anos, saindo para fundar sua própria. 

O aumento dos questionamentos e as disputas por poder na sociedade, segundo 

Hollanda (2012, p. 109), “pouco a pouco foram sendo lidas como a dramatização de um 

‘conflito de gerações’, ocorrida tanto na sociedade quanto nas arquibancadas”. Os 

estádios passam, portanto, a ser campo de disputa da “microfísica do poder” do torcedor.  

 

Nesse sentido, a intensificação da presença de público no Maracanã 

pode ter sido um fator contribuinte para a fermentação das desavenças 

no interior de cada torcida, somada a mudanças estruturais no mundo 

do futebol: a concretização de um segundo momento do 

profissionalismo entre os jogadores, a criação de um torneio nacional 

de clubes e a consolidação das transmissões televisivas, ainda mais 

alargadora da malha clubística no país (HOLLANDA, 2012, p. 110). 
 

 De fato, a rivalização no interior das torcidas e o aumento das transmissões 

televisivas são marcos importante para o declínio do poder dos líderes de torcida. Na 

edição de 15 de junho de 1966, quando o Jornal dos Sports noticiou a presença de Dulce 

Rosalina e outros líderes de torcida na festa de despedida da seleção brasileira rumo ao 

tricampeonato, também enfatizou a influência da transmissão televisiva na cultura do 

torcer. “Tanto em 58 como em 62, o escrete realizou suas últimas partidas no Pacaembu 

e o torcedor carioca só teve oportunidade de acompanhar os lances pela TV e depois ir ao 

Galeão para levar seu até breve caloroso, no embarque para a Copa” (JORNAL DOS 

SPORTS, 15 de junho de 1966).  
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Entretanto, no caso vascaíno, outros fatores são igualmente relevantes, tais como: 

a disputa de gênero, visto que Dulce Rosalina é o extraordinário caso de uma chefe mulher 

no ambiente masculino, e o incômodo com a presença política de Tia Dulce. A relação 

entre dirigentes vascaínos e torcida é permeada de tensão e protestos mesmo na 

contemporaneidade. Podemos perceber que o torcedor é historicamente ativo na política 

do microuniverso ao qual está inserido e, por vezes, estas questões são reflexo do 

momento político social vivido pelo país (ARAÚJO, 2017). Ou seja, entendemos que o 

fã-ativismo, ao menos no que diz respeito ao cotidiano político do Vasco da Gama e sua 

relação com o contexto social do Brasil, não é um fenômeno novo, da mesma forma que 

a tentativa de cercear de membros da diretoria do clube as manifestações dos mais 

exaltados.  

   

2.1. Dulce na Berlinda: a crise de poder da líder de torcida 

 

 

 O sistema eleitoral do Vasco da Gama configura-se de forma indireta, isto é, os 

sócios são convocados, a cada três anos, para eleição de uma chapa. Esta nomeia 120 

conselheiros e a segunda colocada, 30 conselheiros, esses juntos aos 150 conselheiros 

natos, enfim, elegem o presidente do clube8. Em 1967, ocorreu uma reformulação no 

estatuto do clube, na qual o tempo de mandato foi alterado de um para três anos, o 

primeiro presidente a assumir após a reforma é Reinaldo de Mattos Reis9. 

                                                           
8 Informações retiradas do Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Disponível em <  
https://www.conjur.com.br/dl/estatuto-vasco.pdf >. Acesso em: 17 de dezembro de 2018. 
9 Cf. Site oficial do Vasco da Gama < http://www.vasco.com.br/site/conteudo/detalhe/5 >.  

Figura 8: Recorte da chamada da reportagem enfatizando a transmissão de tv em 
oposição à presença da torcida no estádio (JORNAL DOS SPORTS, 15 de junho de 
1966) 

https://www.conjur.com.br/dl/estatuto-vasco.pdf
http://www.vasco.com.br/site/conteudo/detalhe/5
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 Sendo assim, podemos perceber a importância da chapa e do grupo no processo 

eleitoral vascaíno. Dulce Rosalina, como mostra a edição de 17 de outubro de 1963, do 

Jornal dos Sports, tinha forte identificação com a chapa “Tradição Vascaína”, tornando-

se “grande cabo eleitoral” do grupo da oposição e ganhando o desafeto dos dirigentes do 

clube. Nessa mesma publicação, o Jornal dos Sports correlaciona a preferência política 

de tia Dulce com a ameaça de exclusão do quadro associativo do Vasco, acusada de não 

pagar as mensalidades. Essa não foi a única tentativa de cerceamento da participatividade 

política de Dulce Rosalina. Em 01 de novembro de 1966, o Jornal dos Sports relatou que 

Dulce Rosalina “voltou a pedir a saída de Zezé Moreira, estando ameaçada pelo 

Presidente João Silva de não entrar no clube”. Apesar de, em nota, relatar que o presidente 

do Vasco negou a crise entre diretoria e a chefe de torcida, o Jornal dos Sports traz a 

reportagem que informou a tentativa de João Silva de impedir a presença de Dulce 

Rosalina em São Januário.  

 

J Silva quer impedir Dulce de ir ao Vasco 

 

 Depois de falar pelo telefone com a Sra. Dulce Rosalina – que 

lhe disse estar falando em nome do alto comando da torcida exigindo a 

saída de Zezé Moreira da direção técnica do Vasco – o Sr. João Silva, 

presidente do clube, declarou que em hipótese alguma aceitará 

imposição da torcida, embora compreenda a angústia pela falta de 

vitórias. 

 É o seu pensamento, inclusive, proibir a entrada de Dulce 

Rosalina nas dependências do clube, pois acredita que ela está 

tumultuando os trabalhos que estão sendo feitos, com críticas injustas, 

embora reconheça nela o espírito da vascaína.  

 Em entrevista coletiva à imprensa, ele disse que respeita a 

opinião da torcida, mas que não pode estar acatando a imposição de um 

e de outro grupo, porque senão teria de mudar o técnico e o time toda 

vez que a equipe perdesse, porque ‘quando se ganha todos estão bem, 

quando se perde vem todos contra’, até os próprios jogadores. O 

Presidente João Silva disse lamentar profundamente as atitudes da Sra. 

Dulce Rosalina (JORNAL DOS SPORTS, 01/11/1966).  

 

A atitude desagradou a torcida do Vasco, que declarou greve em apoia à Dulce 

Rosalina, como noticiado pelo periódico em 05 de outubro de 1966. A pressão da torcida 

e o desempenho da equipe em campo resultaram na saída do técnico Zezé Moreira, 

comemorada por tia Dulce. A líder criticou, em entrevista, na edição de 13 de novembro, 

a demora para saída do técnico e a atuação do departamento médico do clube. 

Podemos, assim, correlacionar o mecanismo limitador da participação da mulher 

na política do clube com o ocorrido na sociedade brasileira. Apesar do movimento das 
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sufragistas brasileiras iniciar em 1889, a inserção da mulher na política é relativamente 

recente com relação ao período analisado, visto que apenas em 1945 conseguem exercer 

o direito ao voto para presidente da República. No futebol, não era comum a mulher ser 

sócia e exercer o direito ao voto; em alguns casos eram proibidas de integrar o quadro 

associativo, frequentando o clube apenas como dependente dos pais ou maridos 

(MALAIA, 2012). Tal fato foi fundamental para o surgimento do estigma de associar a 

participação das mulheres do futebol apenas como submissas às atitudes dos pais e 

maridos. Como já exposto na pesquisa, ser mulher e frequentar tais ambientes é 

comumente relacionado ao desejo de ser apresentada à sociedade e de flertar para 

conseguir casar com os “bons partidos” da sociedade. Não podemos menosprezar esse 

feito, visto que, para a sociedade da época, esse foi um grande avanço comportamental. 

Entretanto, ainda podemos observar os mecanismos opressores dos gostos e vontades 

femininos, já que a elas é cerceado o direito de participar ativamente do cotidiano do seu 

objeto de adoração, além da sua paixão pelo esporte ser estigmatizada pela subserviência 

ao desejo masculino. Dulce Rosalina, sócia do Vasco desde os 2 anos de idade, quebra 

esse paradigma. A torcedora usa o seu poder de fala para expressar a suas considerações 

sobre a política vascaína, além de exercer pressão na diretoria em busca de melhores 

profissionais para atuar na equipe do Vasco da Gama.  

No fim de 1966, o Jornal dos Sports publicou uma reportagem para homenagear 

os chefes de torcida, visto que é uma injustiça, para o periódico, a não concessão da 

honraria de Benemérito dos seus clubes, pois os líderes devotam “extremado amor e 

dedicação”. Segundo o perfil de Dulce Rosalina, a torcedora vascaína tem liderança 

autêntica e “Protestando veementemente contra os dirigentes do clube, toda vez que julga 

que isto se faz necessário, Dulce tem se indisposto com algumas diretorias vascaínas, 

notadamente com a atual, com quem está de relações cortadas” (JORNAL DOS SPORTS, 

31/12/1966).  

A crise com o então presidente, João Silva, durou até 05 de maio de 1967. No dia 

seguinte, o Jornal dos Sports noticiou que Dulce Rosalina retratou-se com o dirigente, 

que se sentiu ofendido pelos protestos da torcedora contra a diretoria e o técnico Zezé 

Moreira. Além disso, o presidente pediu “mais calma à torcedora quando tiver que tomar 

suas decisões”.  Importante ressaltar que o mandato de João Silva durou até 12 dezembro 
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de 1967, quando Reinaldo de Mattos Reis é eleito10. Apesar de ser empossado apenas em 

11 de março de 1968, Reinaldo já é representado pelo Jornal dos Sports como presidente 

do Vasco desde sua eleição.  

A nova diretoria eleita em 1967 também enfrentou os protestos de Dulce Rosalina, 

mesmo antes de empossada. Em 21 de dezembro, o Jornal dos Sports informou que a 

torcida vascaína, comandada por Dulce Rosalina, realizou um comício contra a 

contratação do técnico Paulinho. Segundo a publicação, tia Dulce queria a contratação de 

Martim Francisco para o cargo e Reinaldo Reis afirmou que não aceitaria imposição sobre 

as decisões com relação ao Vasco. Apesar do início conturbado, o ano de 1968 foi 

marcado por aparente tranquilidade entre a diretoria vascaína e Dulce. Esse período de 

calmaria também foi entendido como apoio de tia Dulce à presidência de Renaldo Reis, 

causando alguns protestos contra a líder e uma briga de poder dentro da torcida vascaína. 

Porém, importante marcar que, em 1968, Dulce precisou se afastar dos estádios devido 

ao acidente sofrido durante a caravana da torcida para São Paulo.  

O terceiro ônibus da caravana de 30 veículos, para acompanhar a partida entre 

Vasco e Corinthians, em São Paulo, capotou e rolou uma ribanceira próxima à cidade de 

Cruzeiro. O acidente, tratado como desastre e tragédia pelo Jornal dos Sports, abalou 

torcida, dirigente, jogadores e foi apontado, pelo periódico, como uma das causas da falta 

de concentração do time na derrota para time paulista, em 20 de outubro de 1968, visto 

que os atletas tomaram conhecimento do acontecimento horas antes do início da partida. 

Tia Dulce teve afundamento de crânio, fraturas na clavícula e no braço e perfuração do 

fígado, o que a obrigou a passar um longo período internada no hospital da cidade de 

Cruzeiro, onde recebeu visitas de torcedores do Vasco, líderes de torcida dos outros 

clubes do Rio de Janeiro11 e de dirigentes do clube cruzmaltino. Reinaldo Reis, presidente 

do Vasco da Gama, ao visitar os feridos no acidente, disponibilizou o departamento 

médico do clube para o tratamento dos acidentados, além de se comprometer a viabilizar 

o transporte dos torcedores para o Rio de Janeiro quando recebessem alta médica12.  

Mesmo com fortes dores e dificuldades para falar, segundo o Jornal dos Sports, Dulce 

Rosalina demostrava preocupação com a partida do time e relatava o acidente como 

                                                           
10 Informação disponível no quadro de presidentes do Vasco da Gama, no site do clube: < 
http://www.vasco.com.br/site/conteudo/detalhe/5 >. Acesso em 19 de dezembro de 2018. 
11 Cf. Edição 12395, de 26 de outubro de 1968, do Jornal dos Sports.  
12 Cf. Edição 12391, de 22 de outubro de 1968, do Jornal dos Sports.  

http://www.vasco.com.br/site/conteudo/detalhe/5
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“sacrifício” pelo Vasco. Dulce Rosalina ao narrar o acidente e como foi socorrida, 

declarou ao repórter do Jornal dos Sports “como é bom sofrer pelo Vasco”.  

 

 

Figura 9: Dulce Rosalina na enfermaria da Santa Casa de Cruzeiro, após acidente na caravana 
(JORNAL DOS SPORTS, 21 de outubro de 1968) 

 

Seu envolvimento com a política do Vasco e crítica às diretorias sempre foram 

características presentes na sua gestão como líder da Torcida Organizada do Vasco. 

Entretanto, após seu acidente e afastamento das arquibancadas, começam a surgir críticas 

sobre sua aparente apatia quanto ao cotidiano político do Clube. De fato, tia Dulce, 

mesmo ausente dos estádios, deixou o leito para reprovar as críticas do presidente 

Reinaldo Reais com relação ao zagueiro Dutra. O aparente apoio a Reinaldo Reis não 

legitima a perda de poder de tia Dulce, visto que a torcedora, ainda em recuperação do 

acidente sofrido na caravana, pediu serenidade aos vascaínos, pois a oposição já teria 
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conseguido o número suficiente de assinaturas para convocação de uma reunião do 

Conselho Deliberativo para pedir esclarecimentos do presidente do clube13.  

Todavia, em 17 de janeiro de 1969, na coluna Bate-Bola, o Jornal dos Sports 

publicou a reclamação de um torcedor do Vasco contra Dulce Rosalina, o que exemplifica 

os problemas enfrentados por tia Dulce na liderança da torcida do Vasco. É a primeira 

vez que a torcida ameaça o poder de Dulce como chefe de torcida, até então, a torcedora 

era vista como um problema apenas pela diretoria do Vasco. A legitimidade de tia Dulce 

entre os torcedores não sido questionada, e representada pelo Jornal dos Sports, a ponto 

de pedir a sua saída da presidência da TOV. Nesse momento, portanto, começa o processo 

de ruptura da representatividade de Dulce Rosalina como símbolo da torcida vascaína. 

 

Porque não lutamos para tirar a Sra. Dulce Rosalina da chefia da imensa 

torcida vascaína? Não podemos admitir que ela fique apoiando o Sr. 

Reinaldo Reis, como no caso Fontana. Queremos um chefe de torcida 

que lute pelo tradicional e tão querido Vasco (JORNAL DOS SPORTS, 

17/01/1969, grifo nosso)  
 

 

Além disso, a publicação também evidencia a luta de uma mulher no ambiente 

masculino do futebol. O torcedor evidencia o anseio por um chefe de torcida, ou seja, um 

homem torcedor que represente as vontades dos apoiadores do Vasco da Gama.  Hollanda 

(2012) afirma que Dulce “parecia mais vulnerável às críticas, apesar de sua boa reputação 

junto à imprensa e aos torcedores vascaínos”. De fato, o fim da década de 1960 e início 

de 1970 é marcado pelo aumento das críticas às atitudes de Dulce Rosalina, ora por apoiar 

a diretoria, ora por criticá-la. Os embates entre torcedores ficam mais evidente em 1971, 

quando, em 09 de junho, na coluna Bate Bola, o Jornal dos Sports publicou o manifesto 

de um torcedor, no qual aconselhou tia Dulce a se aposentar das funções de torcedora. 

Podemos observar que a crítica ao poder de Dulce Rosalina está relacionada 

principalmente ao seu gênero feminino. Trata-se de um perfil incomum de líder de 

torcida, ao contrário de todos os outros grandes clubes cariocas que possuíam líderes 

homens.  

 

O presidente Agatirno Gomes faz tudo por um Vasco grande e como 

recompensa recebe ataques traiçoeiros. O pior de tudo, porém, é que os 

ataques são feitos de forma grosseira e por quem não tem mais o direito 

de fazê-los. D. Dulce Rosalina, que atualmente nada acrescenta ao 

Vasco, até pelo contrário, não passa de uma interesseira, assim como o 

                                                           
13 Cf. Edição 12714, de 16 de outubro de 1969, do Jornal dos Sports. 
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Sr. Moacir Vaz. A torcida do Vasco precisa com urgência de um 

verdadeiro líder, que se cerque de homens de fato, para que não 

continuemos a ser achincalhados pelos torcedores dos outros clubes. 

Por estes motivos volta a insistir que está na hora de D. Dulce Rosalina 

se aposentar. Sei que o time não está bem, mas não é da maneira como 

agem D. Dulce e o Sr. Moacir que ele vai melhorar (JS, 03/07/1971, 

grifo nosso) 

 

As dissidências da torcida do Vasco da Gama consolidaram-se em oposição à 

figura de Dulce Rosalina. Durante 1970 e 1971, é comum encontrar publicações com 

críticas à tia Dulce principalmente com relação ao gênero da torcedores. O ambiente 

masculino do futebol é desequilibrado pela posição hierárquica de Dulce na torcida. O 

esporte praticado por homens, dirigido administrativamente por homens e, geralmente, 

acompanhado assiduamente por homens, no caso vascaíno, precisa lidar com a presença 

de uma mulher na posição estratégica de líder de torcida. Tia Dulce tem o poder de 

representar e falar por toda torcida vascaína, o que não é tão bem aceito, como 

evidenciado pelas reportagens destacadas. Eric Dunning (1992), ao relatar o esporte como 

uma “área masculina reservada”, observa que há uma relação sexo/gênero em todas as 

questões sociais.  

O ambiente da torcida de futebol se apresenta como espaço para formação 

identitária da masculinidade, no qual o poder combativo, no sentido de luta física, do 

homem é valorizado. Ou seja, a virilidade e o machismo da torcida são consequência do 

equilíbrio de poder existente no ambiente futebolístico, onde o homem é o ser dominante. 

Portanto, é factível entender que tia Dulce, apesar de legitimada como líder dos vascaínos, 

enfrente críticas machistas com relação a sua atuação como torcedora. A mulher no 

ambiente futebolístico, mesmo ocupando um espaço de poder dentro da hierarquia 

torcedora, sofre com o machismo institucionalizado do ambiente do futebol, sob a 

justificativa de apoio político ou modernização da torcida.  

Em 1971, a Força Jovem do Vasco, já estabelecida como torcida dissidente, 

criticou a oposição de Dulce Rosalina ao presidente Agatirno Gomes. A torcida já havia 

protestado contra as críticas de tia Dulce, manifestou pesar pela “guerra” entre a chefe de 

torcida e a diretoria e “comprou a briga” ao declarar apoio ao presidente. O fato foi 

retratado pela FJV como tão triste quanto a fase de derrotas do time do Vasco, entretanto 

o seu posicionamento em nada se aproxima de um tom conciliador. A FJV entra no campo 

de disputa para enfrentar a detentora legitimada do poder de fala da torcida, apresentando-
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se como oposição ao posicionamento de Dulce Rosalina e angariando o apoio de outros 

torcedores insatisfeitos com a representação da chefe de torcida.  

Tia Dulce, apesar das críticas sofridas, não abandonou seu perfil participativo na 

política do futebol. Durante o processo eleitoral de 1976, ela decidiu não apoiar a 

reeleição de Agatirno Gomes para presidente do Vasco, contrariando a maioria da torcida. 

Como evidenciado na publicação de 09 de outubro de 1976, que relatou a presença de 

todas as facções da torcida do Vasco na festa de lançamento da candidatura de Agatirno, 

com exceção de Dulce Rosalina. As discordâncias políticas fizeram Dulce Rosalina sair 

da presidência da Torcida Organizada do Vasco e fundar a RenoVascão, apoiando o João 

Medrado Dias, do grupo Renovação, no pleito vascaíno. Em 11 de novembro de 1976, 

Ruy Porto, na coluna Ataque e Defesa, do Jornal dos Sports, relatou a campanha de Dulce 

Rosalina lutando por votos para a “Chapa Renovação” na véspera da eleição.  

Podemos, portanto, perceber que a crise de poder de Dulce Rosalina começa 

intimamente ligada à política do Vasco da Gama, culminando na saída da torcedora da 

presidência da TOV. Porém, bem como retrata Hollanda (2012), o fato de Dulce ser 

mulher impacta diretamente na percepção de suas atitudes como torcedora. O ambiente 

masculinizado do futebol e o surgimento de uma forma do torcer voltada para a cultura 

jovem começa, na década de 1960, a se opor a figura de Dulce Rosalina. Os torcedores 

homens mostram sua insatisfação por não haver representação masculina na liderança das 

torcidas. Fato que pode ter contribuído para o surgimento das torcidas dissidentes do 

Vasco da Gama, sob o comando de Abílio Valente e Eli Mendes.  

 

2.2. Problema antigo: Dulce Rosalina e a representação da violência no torcer  

 

 O aspecto disciplinador dos líderes de torcida, estimulados pelo Jornal dos Sports 

e, de certo modo, pelo poder público, a partir da década de 1960 também enfrenta os 

crescentes casos de violência na cultura do torcer futebolístico. No entanto, o problema 

não é um fator novo na configuração do público esportivo. Victor Andrade de Melo 

(2012) já indica a presença de atos de desordem na plateia das touradas nas primeiras 

décadas do século XIX, “que não poucas vezes levaram a sua proibição temporária” (p. 

26). Os conflitos nas arenas tinham diversas causas, mas eram motivamos, 

principalmente, pela insatisfação do público frente à estrutura e organização das 

competições (MELO, 2012). No caso do futebol, os conflitos são potencializados pela 

identificação e paixão clubista. Os ânimos se exaltam para defender a agremiação, tal 
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como a defesa de sua honra. Em 17 de maio de 1974, o torcedor Antunes Castellar, em 

declaração enviada à coluna Bate-Bola, do Jornal dos Sports, afirmou que o 

enfrentamento das torcidas do Vasco e do Botafogo é um “problema antigo” decorrente 

do hábito das torcidas de ocuparem o mesmo lado das arquibancadas do Maracanã, visto 

que a torcida de Dulce Rosalina monopoliza o espaço e “fere as tradições da torcida 

alvinegra”. As arquibancadas são “campos de conflitos, arenas de disputas por espaço, 

representação e modos de dominação” (HOLLANDA, 2012, p. 109).  

 As disputas do torcer refletem a masculinidade e virilidade esperadas no ambiente 

futebolístico. Eric Dunning (1992) afirma que a disputa em desportos de combate - 

individual, como as lutas de boxe, ou coletivo, como no futebol ou rúgbi – representavam 

a formação da identidade de macho a partir do estímulo a luta. O aspecto de garra dos 

jogadores é transferido para o imaginário dos torcedores em defesa do seu clube. Assim, 

na década de 1960 surge na Inglaterra o fenômeno dos hooligans, grupo de torcedores 

cuja característica mais proeminente é o confronto violento entre rivais, que ganhou 

notoriedade (e crítica) internacional.   

 

[...] Pelo menos uma proporção significativa dos fãs de futebol 

que se identificam com a etiqueta hooligan parece estar tanto ou 

mais interessada no confronto como em assistir ao futebol. Para 

eles, o jogo é, em especial, o meio de expressão do seu machismo, 

que impondo, de fato, a derrota aos fãs rivais e provocando-lhes 

a fuga quer efetuando-o pela via simbólica, por meios de canções 

e de coros (DUNNING, 1992, p. 406-407).  

  

 Podemos observar, como Dunning (op.cit.) caracteriza, a violência dessa nova 

configuração do torcer está relacionada ao machismo do ambiente futebolístico. O 

equilíbrio de poder no futebol se dá através do uso da violência e força física, produzindo 

uma identidade de macho sustentada pela agressividade e disputa territorial. Assim, o 

estádio é esse campo de disputa na qual o indivíduo luta para manter sua honra e reafirmar 

o poder de sua identificação como homem-macho-lutador. Todavia, a violência no futebol 

não pode apenas ser caracterizada pela identificação com o ethos masculino do ambiente 

do desporto de confronto. São múltiplos fatores a serem analisados que contribuem para 

o ato de desordem nos campos de futebol, desde a aparente fuga da responsabilidade, 

conferida pelo anonimato da massa, até a divergência do julgamento social da violência. 

Ou seja, o torcedor organizado classifica o ato de violência diferente do esperado pela 
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sociedade civilizada. Para esse torcedor a briga não necessariamente é caracterizada como 

negativa (PALHARES e SCHWARTZ, 2015).  

Além disso, o surgimento desse reforço da virilidade no campo esportivo também 

pode ser relacionado ao período ao qual se insere a sociedade. Como já contextualizado, 

as décadas de 1960 e 1970 brasileiras são marcadas pela repressão da ditadura militar. 

Assim, a torcida carnavalizada sofre mais que juvenilização, mas o processo de 

militarização com a incorporação de características como burocratização, hierarquização 

e delegação de funções. Houve também a exploração de símbolos ligados ao militarismo 

ou a guerras, como por exemplo a identificação dos grupos de torcedores por “pelotão”, 

“tropas” e “comandos” (HOLLANDA, 2012). 

Um aspecto importante para as ocorrências de atos de violência no futebol é a 

característica do esporte em produzir rivalidades. É notório que esse elemento não é 

restrito ao universo futebolístico, porém, na cultura do torcer brasileira, é o primeiro 

esporte popular a unir a cultura de arena, das touradas, e a paixão clubista, originada nas 

disputas de remo (MELO, 2012). Assim, a rivalidade é potencializada pela paixão e torna 

adversários em inimigos e o estádio de futebol representa o território a ser defendido da 

ameaça de invasores. O Jornal dos Sports, nesse contexto, tem papel fundamental para o 

controle das reações mais exaltadas. Na década de 1970, observamos uma mudança da 

cultura do torcer, de intimamente ligada a persona do líder, a torcida passa a ser 

representada como grupo/massa. Assim, o papel disciplinador, antes imposto aos chefes 

de torcida, agora é exercido pela mídia esportiva, na carência de políticas públicas 

voltadas para o efetivo controle da violência nos estádios. Uma vez que a simples 

implementação de policiamento nos estádios tem como principal efeito o distanciamento 

dos confrontos do local das partidas, e não o controle e repressão dos atos (DUNNING, 

1992). 

 Em 29 de maio de 1971, o torcedor Marco Aurélio, identificado como integrante 

da Torcida Jovem do Botafogo, enviou para a coluna Bate Bola, do Jornal dos Sports, 

uma queixa de agressão por parte de membros da “torcida de Dulce Rosalina” no fim da 

partida entre Botafogo e Vasco, ocorrida em 23 de maio. Em resposta, no dia 13 de junho, 

a torcedora Marli Pedroso enviou para a mesma coluna um manifesto em apoio à “torcida 

da Sra. Dulce” afirmando que lamenta a agressão por parte dos vascaínos, mas “guerra é 

guerra” e tal ato seria validado pelo fato de um torcedor cruzmaltino ter sido agredido 

pela torcida botafoguense ao entrar por engano no setor adversário do estádio. Além de 

uma briga entre torcidas, essas declarações também evidenciam uma disputa de gênero. 
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A torcedora do Vasco é a defensora de Dulce Rosalina diante das acusações do torcedor 

botafoguense quanto às atitudes de integrantes de sua torcida. De maneira geral, podemos 

perceber que as mulheres estão atuando na cultura do torcer e enxergam a figura de tia 

Dulce como referência de representação. Nas duas ocorrências, o Jornal dos Sports adotou 

a postura disciplinar e conciliadora, ao afirmar que não podemos julgar uma torcida 

inteira por “procedimento de uns poucos” e  

 

[...] um erro não justifica o outro. A “guerra” das torcidas e dos 

torcedores não pode ser entendida ao pé da letra. Portanto, não podemos 

endossar o seu ponto de vista quanto ao “guerra é guerra” como não 

endossamos a atitude dos agressores, sejam de que clube for. Se não, 

crianças, senhoritas e senhoras como a leitora, só poderiam ir ao estádio 

fortemente protegidas por uma escolta e ainda assim correndo riscos. E 

o objetivo do esporte é totalmente contrário a esses atos, felizmente 

isolados, que ainda acontecem (JORNAL DOS SPORTS, 13/06/1971). 
 

 Podemos perceber três procedimentos na representação da violência no Jornal dos 

Sports, no início da década de 1970. Primeiro e mais claramente, o repúdio ao ato de 

desordem e tentativa do periódico de desvincular a cultura do torcer da violência no 

esporte. O agente dos conflitos não é representado como torcedor, mas como agressor ou 

pejorativamente de “uns poucos”. Já observamos no decênio a redução da problemática 

da violência nos estádios a atos de vandalismo, como se a exaltação de ânimos não fosse 

um aspecto inerente ao torcer. Essa visão simplificadora do problema resulta, em larga 

escala, na falta de discussão sobre as causas e políticas públicas para controle eficaz desse 

distúrbio da cultura do torcer. Nesse sentido, o retrato dos conflitos se aproxima do 

conceito de “hooliporn”. Poulton (2007) usa o termo originalmente cunhado com 

Allirajah (2002) para retratar os produtos midiáticos relacionados ao universo da 

subcultura hooligan. Tais registros, jornalísticos ou de entretenimento, promovem uma 

apreciação controlada dos atos de desvio moral, tal qual o consumidor de pornografia. 

Assim, mesmo que refutando as ações violentas, o Jornal dos Sports corrobora para a 

popularização das agressões dos torcedores.  

Outra característica encontrada na representação da violência, no caso vascaíno, é 

a tentativa de associação dos atos violentos com a figura de Dulce Rosalina. Tanto a 

crítica quanto o apoio identificam a torcida do Vasco a partir da persona de tia Dulce, a 

torcida pertence à líder. Dessa observação podemos depreender duas vertentes de análise, 

a tentativa de correlação do ato de distúrbio com a líder e a centralidade de Dulce Rosalina 

na torcida do Vasco. Isso é, o fato de os torcedores identificarem a torcida vascaína como 
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sendo a torcida de Dulce Rosalina nos mostra a personificação do grupo de torcedores, 

mesmo no período de ruptura desse modo de torcer. O início da década de 1970 é marcado 

pelo surgimento das torcidas dissidentes, assim, os jovens caracterizam uma nova forma 

de torcer voltada para o grupo e dissociado da instituição hegemônica do líder de torcida. 

Portanto, essa correlação de domínio de tia Dulce com o retrato da violência pode ser 

interpretada como uma tentativa de deslegitimação do poder de Dulce Rosalina na torcida 

do Vasco, e consequentemente o reforço do seu poder de torcedora. 

Além disso, o texto evidencia o caráter educativo do esporte na sociedade. De 

fato, o futebol surgiu, com regras semelhantes às que conhecemos contemporaneamente, 

nas escolas da Inglaterra para o controle disciplinar (GUTERMAN, 2009). O esporte era 

difundido nas escolas das classes trabalhadoras mais baixas como forma de moderar a 

violência existente entre os estudantes dessa camada social, porém, foi trazido para o 

Brasil por Charles Miller, membro da elite industrial paulistana, e se consolidou 

inicialmente como um esporte de elite. Contudo, o mesmo caráter disciplinador foi 

utilizado pela indústria ao empregar o futebol como meio de recreativo e agregador dos 

funcionários da empresa ferroviária São Paulo Railway (GUTERMAN, 2009).  O futebol, 

e posteriormente os estádios, deve ser considerado como um espaço disciplinar, assim 

como as instituições consolidadas socialmente, por exemplo escolas e família 

(GAFFNEY e MASCARENHAS, 2006). 

Por vezes, a desobediência ao caráter disciplinar do esporte, por parte dos 

torcedores, reverbera consequências para o clube de adoração. Assim, há uma 

transferência de responsabilidade de contenção das massas das autoridades e 

organizadores das competições para o clube de futebol. Em 1974, Vasco e Cruzeiro 

terminaram o Campeonato Brasileiro empatados. Nesse caso, o regulamento previa a 

realização de um jogo extra entre as equipes para decidir o campeão do ano, com mando 

de campo de Cruzeiro. No entanto, com base no artigo 59 do regulamento, o presidente 

do Vasco entrou com recurso para tentar realizar a partida no Maracanã, no Rio de 

Janeiro.  

Artigo 59 – Quando houver tentativa de agressão ou agressão, por parte 

do público ou de qualquer dirigente, associado ou empregados das 

associações locais, à arbitro, seus auxiliares, dirigentes, empregados ou 

jogadores da associação visitante, o Departamento de Futebol da CBD 

reestruturará a tabela do Campeonato, invertendo o mando de três dos 

jogos subsequentes da Associação local (JORNAL DOS SPORTS, 

31/07/1974). 
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O dirigente cruzmaltino alegou que o estádio do Mineirão deveria ser impugnado, 

após os casos de agressão ocorridos na partida entre o Vasco da Gama e Cruzeiro, pela 

fase de pontos corridos da competição. Dulce Rosalina chamou a atenção, na porta do 

prédio da CBD, ao mostrar os ferimentos decorrentes de uma pedrada que levou enquanto 

acompanhava a partida em Minas Gerais. Ela também confirmou ao Jornal dos Sports o 

desejo de pedir escolta policial, caso a partida não fosse transferida para o estádio 

carioca.14 Primeiramente, a Confederação Brasileira de Desportos decidiu suspender a 

partida de Minas Gerais e, após algumas disputas, o Departamento de Futebol atendeu ao 

pedido do Vasco e transferiu a final para o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro15. 

Aparentemente a pressão da equipe cruzmaltina deu certo e o Vasco da Ganha sagrou-se 

campeão brasileiro do ano de 1974. Ou seja, a desobediência dos jogadores e torcedores 

do Cruzeiro resultou na penalidade que pode ser apontada como uma das causas da perda 

do título nacional da equipe. Em vez de a punição ser atribuída aos agentes dos atos de 

violência, a instituição a qual representam é quem sofre com as consequências das 

desordens no ambiente futebolístico.  

Podemos inferir que a falta de punição ao indivíduo agente de desordem é um dos 

fatores para o aumento dos casos de violência na torcida de futebol. Além disso, a partir 

de 1976 observamos o uso de arma de fogo nos confrontos entre torcedores. Como se 

trata de um armamento letal, observamos que a eliminação dos inimigos futebolísticos 

começa a ultrapassar o campo do simbólico (DUNNING, 1992). Em 1976, Dulce 

Rosalina relatou o uso de facas e armas de fogo por parte da torcida do Atlético-MG. A 

líder afirmou que os atos de violência começaram ainda dentro do estádio e seu retorno 

ao Rio de Janeiro foi atrasado devido à necessidade de periciar os ônibus, perfurados por 

balas de revólveres. Nesse contexto, o Jornal dos Sports já retrata a violência como um 

fator para o afastamento das torcedoras dos estádios de futebol. Entretanto, Dulce 

Rosalina reafirmou que continuaria acompanhando o Vasco em jogos em outros 

Estados16. Ou seja, ao contrário do esperado pelo senso comum, a violência entre torcidas 

não é um fator primordial para o afastamento da mulher dos campos de futebol. Um fator 

que comprove tal afirmativa é o surgimento da Torcida Feminina como uma das formas 

de torcer dissidentes, quer seja como um grupo próprio ou uma subdivisão de torcidas 

existentes. 

                                                           
14 Cf. Edição 13443, de 31 de julho de 1974, do Jornal dos Sports. 
15 Cf. Edição 13444, de 01 de agosto de 1974, do Jornal dos Sports.  
16 Cf. Edição 14223, de 28 de setembro de 1976, do Jornal dos Sports.  
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2.3. Guerra Surda: Dulce Rosalina e as torcidas dissidentes do Vasco 

 

Além da crise de poder relacionada ao envolvimento político de Dulce Rosalina, 

a torcedora passou, no final da década de 1968, a enfrentar diversas críticas ao seu modo 

de torcer. Questionamentos como a falta de apoio da torcida no momento de dificuldade 

do Vasco nas partidas e modernização no seu modo de incentivo, com o uso de 

megafones, começam a confrontar o poder de Dulce como líder.  

 

Quero que Dona Dulce Rosalina e sua torcida organizada me 

respondam: onde é que se meteram quando o Santos empatou o jogo? 

Ficaram completamente mudos e só voltaram a se agitar quando o nosso 

Vasco passou à frente do placar. Ora, assim não é vantagem. Lanço este 

protesto para alertar nosso presidente, que dá muito cartaz a essa 

mulher, pois ela não incentiva nada (JORNAL DOS SPORTS, 

03/10/1968). 

 

 

 A edição de 13 de maio de 1969, na coluna Jogo Perigoso, o JS informou que a 

liderança de Dulce Rosalina passou a ser ameaçada principalmente por Abílio Valente, 

chefe de uma facção de oposição da torcida do Vasco da Gama. Em 22 de maio do mesmo 

ano, o Jornal dos Sports já reconhece a facção opositora como uma torcida dissidente na 

“guerra surda” pelo poder torcedor. Assim, ao contrário do afirmado por Hollanda (2012), 

a primeira torcida dissidente do Vasco não é a Força Jovem, fundada em 1970 por Eli 

Mendes. 

  

A vergonha 

Abílio, um português de sotaque bem carregado anda de briga com 

Dulce Rosalina, a quem acusa de admitir fala-finas na charanga da 

torcida do Vasco. Ontem ele estava mais veemente do que nunca e 

gritava para todos ouvirem.  

- A guerra vai continuar e eu estou criando a torcida dissidente Só abro 

mão da briga se a Dulce espantar os fala-finas que a cercam.  

Dulce, em contrapartida, entende que não tem que expulsar ninguém. 

- O Abílio está jururu e a sua torcida dissidente não vai vingar, não 

(JORNAL DOS SPORTS, 26/05/1969).  

 

  

Entretanto, ao contrário do esperado por Dulce Rosalina, as torcidas dissidentes 

tornaram-se realidade a partir do fim da década de 1960. Hollanda (2012) relata que o 

surgimento de grupamentos de torcida, contrários aos estabelecidos na figura dos antigos 
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líderes, é um processo em cascata iniciado em 1967 pela torcida do Flamengo. Não tardou 

para outras torcidas surgissem nas arquibancadas cariocas e, no caso vascaíno, em 07 de 

abril de 1970 o Jornal dos Sports retrata e existência de três facções de torcida do Vasco. 

Portanto, a partir da década de 1970, Dulce Rosalina perde sua hegemonia na cultura do 

torcer vascaíno e disputa o poder com a torcida dissidente de Abílio Valente e a Jovem 

Vasco, comandada por Eli Mendes17.  

A formação das torcidas dissidentes traz à tona o rompimento com um modelo de 

torcer vigente. A antes carnavalização das torcidas, exaltada e reafirmada pelo Jornal dos 

Sports, através dos duelos de torcida, passa a perder força frente ao modelo de torcer 

jovem e militarizado (HOLLANDA, 2012). Ou seja, a cultura do torcer nesse período 

sofreu a influência de dois fenômenos culturais amplamente difundidos: a valorização da 

cultura jovem e o regime político militar. Torcedores vascaínos passaram a reclamar pelo 

envelhecimento de sua torcida18 e a indagar por novos modos de torcer dissociados da 

persona do líder.  

De fato, a ideia de identificação da cultura jovem era deslocada das instituições 

tradicionais, como a família, marcando a rebeldia estudantil do período (HOLLANDA, 

2008). As torcidas de futebol, então, passam a representar um universo de poder de 

valores opostos aos transmitidos pela família, escola ou igreja do indivíduo. Assim, a 

figura de Dulce Rosalina sofre também com a “juvenilização” a partir da sua identificação 

como “mãe da torcida”19. 

   O conceito de juvenilização das torcidas, originalmente cunhado por Luiz 

Henrique Toledo, ocorre entre as décadas de 1960 e 1980 em consonância com contexto 

histórico. Isto é, as formas associativas dos jovens ganham novos e valorizados 

significados a partir do cerceamento de direitos e cidadania durante o regime militar 

(HOLLANDA, 2012). O processo de surgimento das torcidas dissidentes, portanto, 

ocorre durante o período de maior repressão de regime ditatorial. O Ato Institucional nº 

05, promulgado pelo presidente Marechal Costa e Silva, no dia 13 de dezembro de 1968, 

aumentou a censura e resultou por institucionalizar as torturas e prisões arbitrárias.    

Durante o regime militar, o futebol passou a representar a união e força do provo 

brasileiro. Os militares abraçaram o esporte como forma de mostrar aos brasileiros como 

seria possível tornar o Brasil um país de primeiro mundo; já tínhamos o melhor futebol 

                                                           
17 Cf. Edição 12885, de 07 de abril de 1970, do Jornal dos Sports. 
18 Cf. Edição 13466, de 24 de agosto de 1974, do Jornal dos Sports.  
19 Cf. Edição 12643, de 06 de agosto de 1969, do Jornal dos Sports.  
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e, sob a tutela militar, nos tornaríamos uma grande potência econômica e livre o perigo 

do comunismo. Importante ressaltar que o futebol, desde o Estado Novo de Getúlio 

Vargas, é usado como instrumento de identificação de grandes massas, através do ideal 

de brasilidade (GUTERMAN, 2009). Além da seleção brasileira, os clubes nacionais 

também ganharam notoriedade nesse processo com a criação das competições nacionais, 

construção geograficamente estratégica de novas gigantescas arenas e a inserção das 

transmissões televisivas dos jogos ao vivo (GAFFNEY e MASCARENHAS, 2006; 

HOLLANDA, 2012).   

A nova conjuntura do futebol nacional fortaleceu a prática das caravanas de 

torcida em apoio ao time. Apesar de não ser novidade na cultura do torcer, a partir da 

segunda metade do decênio de 1960, as caravanas ganharam em proporção de torcedores, 

distância e frequência. Além disso, o poder hegemônico dos líderes de torcida, na 

organização das viagens, passou a ser contestado com o surgimento de outros grupos de 

torcedores.  

No caso vascaíno, a primeira disputa por adesão às caravanas de grupos diferentes 

também retratou uma diferenciação de classes dentro da torcida. Em 1968, antes Abilio 

Valente declarar guerra contra a líder Dulce Rosalina, outro torcedor investiu contra o 

modo torcedor de tia Dulce. Gadelha, o primeiro opositor a ser retratado no Jornal dos 

Sports, organizou uma caravana de dez ônibus refrigerados para acompanhar o time em 

partida realizada em São Paulo. Tia Dulce, ao saber da movimentação do torcedor, 

organizou uma caravana com passagem de valor mais baixo e, assim, identificou a sua 

viagem como “do povo”, enquanto caracterizou a viagem de Gadelha como “dos 

cartolas”.  O Jornal dos Sports de 10 de março de 1968 narrou a disputa entre os torcedores 

como uma “luta de classes”.  

A relação das caravanas com a luta de classes, apesar de ser um fato isolado na 

caracterização das viagens, mesmo quando há disputa entre grupos de torcedores, é 

relevante quando comparada ao período de radicalização do regime e início das disputas 

por concessões democráticas na política nacional. O ano 1968 foi marcado pela fase 

tecnocrática do governo, “em que a política simplesmente inexistia” (GUTERMAN, 

2009, p. 2371), culminando com a insatisfação de apoiadores anticomunistas do regime 

militar e surgimento de protesto de estudantes por melhores condições de ensino, mais 

verbas para educação. Até mesmo Carlos Lacerda, um dos articuladores do golpe de 1964, 

passou a integrar a frente opositora ao governo junto com Juscelino Kubitschek e João 

Goulart. A morte do estudante Edson Luis de Lima Souto, durante protesto em março de 
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1968, tornou-se manifesto político e deflagrou uma série de manifestações em diversas 

capitais. Em resposta ao crescimento da insatisfação popular, inclusive dos militares de 

baixa patente, o governo passou a radicalizar a forma de repressão, culminando com a 

instituição do AI-5 (GUTERMAN, 2009; PINTO, 2010). 

A censura imposta pelo quinto Ato Institucional vetava, inclusive, menção 

negativa ao governo e a imprensa passou a ser proibida de publicar certas informações. 

Podemos, portanto, inferir que tal menção a classe se torna rara para retratar caravanas, 

de investimento econômico diferentes, devido a relação da disputa de classes com as 

discussões consideradas subversivas e de esquerda. É insipiente afirmar que houve 

censura a essas notícias esportivas a partir da análise das notas do Jornal dos Sports, 

entretanto a presença de censor nas redações dos jornais era uma prática corriqueira desse 

período do regime militar.  

Essa prática, além da tentativa de impedir a aproximação do Brasil com as 

questões da esquerda, também tem relação com a preocupação do regime militar com a 

imagem. Neste sentido, o futebol exerce a importante função de unir o povo em torno de 

uma identidade forte e vitoriosa. O investimento no esporte como identidade nacional 

também colaborou para profusão das torcidas dissidentes dos clubes, principalmente as 

ditas “torcidas jovens”, visto que a década de 1970 é marcada pelos movimentos de 

contracultura estudantil (VAZ, 2006). Assim, Eli Mendes se desliga da Torcida 

Organizada do Vasco e funda, em 1970, a Torcida Jovem do Vasco, que mais tarde se 

tornaria a Força Jovem do Vasco.  

Assim como Abílio Valente, a Torcida Jovem caracteriza a sua atuação em 

oposição à figura de Dulce Rosalina, principalmente oposição ao posicionamento 

político. Sabidamente opositora de Agatirno, Dulce Rosalina criticou em entrevista a uma 

emissora de televisão a gestão do então presidente e o diretor do departamento de árbitros. 

Na coluna Bate-Bola, da edição de 09 de junho de 1971, Antônio Alberto Pires, em nome 

da Força Jovem, declarou seu apoio ao presidente e declarou estar magoado com a atitude 

da líder de torcida, “assim como toda a torcida vascaína”. Além disso, o torcedor, apesar 

de aparentemente reconhecer e agradecer os feitos de tia Dulce como presidente da TOV, 

afirma que a torcida do Vasco precisa de “sangue novo”. Mais uma vez podemos observar 

a valorização de uma cultura jovem em oposição às instituições já estabelecidas no 

cenário vascaíno.    

Portanto, a cultura do torcer das décadas de 1960-1970 é fortemente impactada 

pela cultura jovem e pela expansão do futebol para além do tripé Rio-São Paulo-Minas. 
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Assim, as caravanas passam ter impacto na experiência como torcedor de futebol, 

extrapolando a sociabilidade torcedora para além do estádio e do dia da partida de futebol 

(HOLLANDA, 2012). Mesmo que pouco ativo no cotidiano político-administrativo do 

clube, o torcedor passa ter maior interação com o ambiente futebolístico “nos anúncios 

escritos para os jornais, nas estratégias para fretar e vender as passagens dos ônibus, nas 

divulgações voltadas para promover a torcida” (HOLLANDA, 2012, p. 115). 

Durante o período de sua presidência na TOV, na década de 1970, Dulce Rosalina 

é mencionada 81 vezes no Jornal dos Sports, dessas 14 ocorrências referem-se à 

promoção de caravanas para acompanhar o Vasco em outros estados. Muitas vezes a 

mesma caravana é anunciada em diferentes edições durante a semana que precede a 

partida, como estratégia para conseguir maior número de adeptos às viagens da torcida. 

Porém, em todas as ocorrências, a divulgação da caravana de Dulce Rosalina concorre 

com a de Eli Mendes, da Força Jovem.  Há, nesse caso, um processo cíclico de 

representação, ou seja, a torcida de Eli Mendes ganha notoriedade a partir da divulgação 

de suas caravanas concorrentes às de Dulce Rosalina. Assim, torcida jovem aumenta em 

número de adeptos e Eli Mendes passa a disputar a figura de torcedor símbolo com tia 

Dulce.  

O Jornal dos Sports legitima a força torcedora de Eli Mendes no ambiente 

vascaíno. Em 17 de setembro de 1971, o periódico noticiou os preparativos para a 

realização dos XXIII Jogos da Primavera do Rio de Janeiro, as Olimpíadas, criada pelo 

jornalista Mario Filho, contariam com a disputa de torcedores também. Assim como 

acontecia nos grandes clássicos de futebol, os Jogos da Primavera contavam com o Duelo 

das Torcidas enquanto os times disputavam as partidas em campo. Entretanto, a torcida 

vascaína foi representada por duas organizadas nas competições de 197120. Tanto a Força 

Jovem, de Eli Mendes, quanto a Torcida Organizada, de Dulce Rosalina, representavam 

o clube cruzmaltino nos duelos contra as organizadas adversárias, uma ruptura na 

liderança de tia Dulce na organização das festas em incentivo ao time.  Além disso, a 

própria torcida vascaína começa a identificar Eli e Dulce como representantes do torcedor 

cruzmaltino em igualdade de importância. Na ocasião da surpreendente vitória do Vasco 

da Gama contra Atlético Mineiro, em partida realizada em Minas Gerais, o torcedor 

Moacir Vaz, na coluna Bate Bola, parabenizou Eli Mendes e Dulce Rosalina por irem ao 

                                                           
20 Cf. Edição 13418, de 17 de setembro de 1971, do Jornal dos Sports.  
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Estádio do Mineirão apoiar o time carioca (JORNAL DOS SPORTS, 13 de setembro de 

1972). 

A torcida de futebol, nesse período, se torna elemento para ampliação da 

identidade do indivíduo. Segundo Hollanda (2012), para além da paixão clubística, a 

partir da formação e legitimação de dissidências na torcida, o fã começa a identificar-se 

com grupos a partir do aspecto geracional, as torcidas jovens; da proximidade geográfica, 

torcida comunitária de bairro, rua ou cidade; da identidade de gênero, torcidas femininas. 

Além disso, outro tipo de identificação torcedora começa a surgir, a associação da cultura 

do torcer com o hábito de consumo de bebida alcoólica. As “torcidas chopp” representam 

outra forma de identificação do torcedor, na qual a bebida, principalmente a cerveja, 

ganha relevância na sociabilidade torcedora. Apesar da escassez de estudos 

especificamente voltados para esse tipo de organização torcedora, entendemos que a 

relação se dá especialmente pela correlação do consumo de bebidas alcoólicas e o torcer 

com o lazer. Em 22 de fevereiro de 1975, a torcida Vascachaça, em nota ao Jornal dos 

Sports, agradece a visibilidade que o periódico oferece às torcidas de futebol e ao apoio 

da torcida chefiada por Dulce Rosalina.  

Após o enfrentamento inicial das dissidentes do Vasco, principalmente em 

oposição à persona de Dulce Rosalina como líder, as torcidas começaram a se identificar 

como “coirmãs” e a reconhecer a importância de Dulce e Eli Mendes para a cultura do 

torcer. Em 1976, a torcida Vascaço publicou no Jornal dos Sports um agradecimento às 

torcidas de Dulce e Eli por comparecerem ao amistoso do Vasco na cidade de Volta 

Redonda. O aspecto de agrupamento a partir da proximidade comunitária fica evidente a 

partir da nomenclatura da torcida, visto que Volta Redonda é conhecida como a “cidade 

do aço”. Assim sendo, da aglutinação de Vasco com Aço, surge a Vascaço com a intenção 

de se tornar a maior torcida do Vasco do interior do Rio de Janeiro21. A torcida de Abílio 

Valente também se caracteriza pelo sentido de comunidade, uma vez que esse, após 

enfrentamento com Dulce Rosalina, se identifica como chefe da torcida do Vasco na 

região serrana do Rio de Janeiro. 

 A dimensão identitária do gênero ganha espaço nas arquibancadas do Vasco da 

Gama a partir de 1973. A Torcida Femina do Vasco surgiu com o apoio de Dulce Rosalina 

e tinha a TOV como uma torcida aliada. Essa dissidência não se funda a partir da oposição 

à figura torcedora de tia Dulce, a líder, inclusive, acompanhou a comemoração de um ano 

                                                           
21 Cf. Edição 13983, de 30 de janeiro de 1976, do Jornal dos Sports.  



67 
 

de fundação do grupo na redação do Jornal dos Sports. O periódico foi escolhido pelas 

mulheres para sediar a festa por sua importância na legitimação da importância do 

torcedor para o espetáculo futebolístico e pelo desejo das torcedoras de homenagear o 

setorista do Vasco, Zé de São Januário.  

 

O aniversário da Torcida Feminina do Vasco, aqui no JS 

 

Uma tarde diferente na redação do JORNAL DOS 

SPORTS. De repente, flores, bolo, refrigerantes (uisque também) 

e muitas mulheres bonitas. Era a torcida feminina do Vasco, que 

aos gritos de Casaca/casaca/casaca/zaca invadiu o JS para a 

comemorar o seu primeiro aniversário.  

Na frente Iara. Depois, Vera Lucia, Natália, Zuleika, 

Lurdes e Fátima. Bandeiras e camisas do Vasco. Para confirmar 

a união que existe entre diversas torcidas do Vasco, uma figura 

das mais tradicionais: Dulce Rosalina, a chefe da Torcida 

Organizada, acompanhada por Zenilda Oliveira e Moacir Vaz. 

As meninas aproveitaram para conhecer os detalhes do 

Jornal que escolheram para fazer a sua festa. Zuleika foi ver como 

Arlindo e Fabio faziam diagramação. Vera Lúcia e Lurdes 

interessaram-se pelo trabalho geral do Esporte Amador e foram 

fazer perguntas a Milton Sales e Mário Paulo.  

Fátima Ribeiro, a mais descontraída, “assumiu” a chefia 

da reportagem, lado a lado com Max Morier. Ronaldo Cunha, o 

homem da pesquisa, teve que responder a uma série de perguntas, 

mas as gozações maiores foram mesmo sobre o repórter Armando 

Calvano. Alguém “denunciou” que ele é rubro-negro.  

Nesse clima, e com o tradicional parabéns para você, a 

velhinha foi apagada e o bolo servido. O assunto, então, ficou 

sendo somente o Vasco. Iara, a chefe da Torcida Feminina, 

mandou o recado:  

- Olha. Nós vamos botar para quebrar. 

Dulce Rosalina emendou: 

- Do jeito que as coisas estão é que não pode continuar.  

Motivo da bronca: o futebol juvenil do do clube.  

Segundo elas, grande parte da torcida está chateada com o 

que vem acontecendo com o Departamento Juvenil, desde a saída 

do treinador Célio de Souza e do dirigente Tadeu Macedo.  

- Nós queremos a volta dessa dupla que muito fez pelo 

Vasco.  

Junto com a afirmação, a promessa de Dulce Rosalina:  

- Na próxima terça-feira, a partir das 15 horas, vamos para 

a porta do Cineac, para reunir assinaturas de vascaínos que 

desejam a volta desses dois homens.  

As meninas se reúnem em volta da mesa e as frases vão 

formando o que pode ser considerado pensamento da Torcida 

Feminina. 

- Há dois anos que não fazemos nada nos juvenis.  
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- Toda a organização acabou. 

- Não se pode ficar só dependendo do Sr. João Silva.  

- Os garotos já não são nem mais aproveitados.  

As assinaturas do novo manifesto, vaõ ser encaminhadas 

diretamente ao Conselho de Beneméritos do Vasco. Para a 

Torcida Feminina, os oito títulos conquistados por Célio de Souza 

são mais do que suficientes para fazê-lo homem muito importante 

no clube.  

A campanha da Torcida Feminina pela volta de Célio de 

Souza ainda não tem nome. Elas prometem que ele será bem 

simpático, para reunir, realmente, todos os vascaínos.  

Como torcedoras, elas também fizeram algumas críticas 

ao time profissional. Para elas, o Vasco precisa voltar aos grandes 

times, aos grandes craques, aos ídolos de algum tempo.  

- Mulher vê tudo com mais interesse. Atualmente nem na 

parte social o Vasco está bem. Não temos nenhuma programação 

de bailes ou festas – a crítica é de Dulce Rosalina e fica registrada.      

Numa coisa, entretanto, as representantes da Torcida 

Feminina do Vasco estão de acordo: o time está muito bem 

entregue a Mário Travaglini.  

- Ele só precisa de mais apoio, ou seja, de melhor material 

humano para trabalhar. Nós queremos um time com craques 

realmente – desabafou Zenilda Oliveira.  

As meninas queria homenagear o nosso Zé de São 

Januário. Ele tinha acabado de sair. Mas a homanagem ficou 

registrada. O vascaíno Zé ia ver e sentir, mais uma vez, o quanto 

é amado pela torcida de seu clube.  

Com a mesma alegria com que chegaram, as torcedoras 

do Vasco foram saindo. Elas garantem que, já na próxima rodada 

do Campeonato de Juvenis, vão mostrar o que querem.  

Dulce Rosalina, uma espécie de grande cacique das 

torcidas do Vasco, com a experiência dos anos e do conhecimento 

das coisas do Vasco, limitou-se a uma previsão: 

- É, meu filho. Torcida e imprensa são as coisas mais 

fortes do futebol. O que essas meninas estão querendo é muito 

justo (JS, 12/05/1974).  

 

É necessário correlacionar o surgimento das torcidas femininas para além das 

dimensões de expansão da cultura futebolística no Brasil, ou seja, observar o fenômeno 

também sob a luz do contexto social da participação das mulheres na década de 1970. 

Essa forma de dissidência da torcida vascaína, uma vez que não se consolida pela 

oposição a figura da torcedora Dulce Rosalina, indica a efervescência dos 

questionamentos acerca do papel social da mulher brasileira.  

[...] Portanto, enquanto na Europa e nos Estados Unidos o cenário era 

muito propício para o surgimento de movimentos libertários, 

principalmente aqueles que lutavam por causas identitária, no Brasil o 
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que tínhamos era um momento de repressão total da luta política legal, 

obrigando os grupos de esquerda a irem para a clandestinidade e 

partirem para a guerrilha (PINTO, 2010, p. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Dulce Rosalina, segunda da esquerda para direita, presente na festa da Torcida 
Feminina do Vasco (JORNAL DOS SPORTS, 12 de maio de 1974) 

 

Apesar do aparente destaque às torcedoras, a ênfase na beleza das mulheres em 

detrimento do seu caráter torcedor é perceptível no texto da reportagem. O jornalista Max 

Morier, ao relatar a presença da Torcida Feminina na redação do Jornal dos Sports o 

descreve como “o mais bonito da cidade”22. Observamos, portanto, uma recorrência da 

representação da mulher como torcedora de futebol, mesmo quase 20 anos após a 

ascensão de Dulce Rosalina como líder de torcida. A mulher, tal qual ocorreu no relato 

das primeiras competições futebolísticas, é associada ao encantamento pela beleza. 

Embora dedique um espaço considerável para o relato da comemoração de um ano da 

Torcida Feminina do Vasco, apenas na segunda metade do texto o aspecto de torcedoras 

é realmente destacado. Quando o texto enfatiza que o grupo de mulheres critica o futebol 

profissional do Vasco “como torcedoras”, assim evidenciando a identificação e 

proximidade da relação delas com o objeto de adoração.  Podemos, portanto, inferir que 

a priori as torcedoras são identificadas a partir do ideal de beleza, alegria e feminilidade 

esperados socialmente. Apenas quando as críticas dessas fãs passam a ser relacionadas ao 

                                                           
22 Cf. Edição 13363, de 12 de maio de 1974, do Jornal dos Sports.  
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futebol profissional do clube, essas são caracterizadas como torcedoras de fato. Isto é, 

somente quando as mulheres demostram compreender aspectos intrínsecos ao futebol 

passam a ser representadas a partir da sua identidade de fã do Vasco da Gama, e não mais 

como um grupo de mulheres/meninas bonitas e alegres.  

Além disso, podemos observar ao longo do texto que, apesar de não fazer parte da 

Torcida Feminina, Dulce Rosalina é a porta-voz das torcedoras e personagem com o 

maior número de falas registradas. Podemos identificar a ratificação do poder de fala de 

tia Dulce quando essa é comparada ao grupo de outras torcedoras do Vasco. Nesse 

momento, não há quebra da hegemonia do poder de fala de Dulce, sua vivência como 

líder de torcida a confere “autorização discursiva” (RIBEIRO, 2017, p. 58).  Quando 

afirmamos que tia Dulce possui poder de fala nesse discurso jornalístico, não estamos 

apenas levando em consideração sua representação objetiva em termos quantitativos, mas 

a partir de uma leitura das significações produzidas pelo jornalista (BORDIEU, 2013).  

Nesse contexto, a “guerra surda” da formação das torcidas dissidentes, 

principalmente a torcida jovem, não permanece no imaginário da cultura do torcer. As 

figuras antagônicas, Eli Mendes e Dulce Rosalina, passam a representar 

concomitantemente o ideal de líder de torcida do Vasco. Além disso, a fragmentação das 

torcidas estabelecidas anteriormente fez surgir novas formas de identificação e 

sociabilidade, evidenciando outras formas de torcer. Porém, quando comparada a outras 

mulheres torcedoras, Dulce Rosalina destaca-se na representação do ideal de torcedora. 

A partir da legitimação do seu lugar de fala, através de suas ações como chefe da Torcida 

Organizada do Vasco, desde 1956, faz com que o grupo de mulheres fãs de futebol seja 

representado como o outro do outro. Ou seja, Dulce Rosalina representa o elemento 

extraordinário no ambiente futebolístico, mas com relação a outras torcedoras, ela é 

representada com o ideal universalizante de torcedora. Sendo assim, a relação Torcida 

Feminina com o Vasco é narrada, pelo Jornal dos Sports, como secundária, valorizando 

aspectos físicos das torcedoras em detrimento do envolvimento com o objeto de paixão.   
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CAPÍTULO 3 

 

Recriando a categoria mulher-torcedora:  

a transcendência de Dulce Rosalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A identidade torcedora e feminina, mesmo que concorrentes no imaginário das fãs 

de futebol, são indissociáveis. A vida pessoal da torcedora impacta na sua relação com o 

esporte, bem como o futebol intervém nas relações pessoais da fã. Quando assumiu a 

presidência da TOV, em 1956, Dulce Rosalina já era casada, aos 22 anos, com o jogador 

Ponce de Leon, atacante que atuou em equipes como Botafogo, Palmeiras e inclusive 

Vasco da Gama, e faleceu em 1965. Tia Dulce teve dois filhos frutos dessa união e a 

família manteve sua intensa relação com o futebol. Maria de Lourdes casou-se com o 

jogador Dutra, então zagueiro do Bonsucesso, e Poncinho tornou-se o fiel companheiro 

de Dulce nas arquibancadas do Vasco da Gama. A representação midiática da vida 

pessoal de Dulce Rosalina é escassa durante seus 20 anos de líder da Torcida Organizada 

do Vasco; a identidade de torcedora se sobressai aos acontecimentos pessoais. Isso é, para 

enfatizar seu caráter como líder de torcida e o apoio incondicional ao clube, as identidades 

de esposa e mãe são suprimidas. 

   Após deixar a presidência da Torcida Organizada do Vasco para fundar a Renovascão 

em 1976, por questões políticas, Dulce Rosalina ainda permaneceu atuante nas 

arquibancadas em apoio ao Vasco da Gama, o que lhe rendeu algumas homenagens. Em 

12 de agosto de 1998, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, através do requerimento do 

então vereador Áureo Ameno (PDT), cronista esportivo e torcedor declarado do Vasco, 
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conferiu a Medalha de Mérito Pedro Ernesto à Dulce Rosalina23, em reverência à 

representante de uma “elite de torcedores. Que não levavam grana. Que não ganhavam 

para torcer. Que sempre pregavam a paz entre os torcedores” (JORNAL DOS SPORTS, 

23 de janeiro de 2004).  

 De fato, o intenso envolvimento de Dulce Rosalina com o Vasco foi reconhecido 

ao longo dos seus anos como líder de torcida do time carioca, mesmo diante das críticas 

do ambiente futebolístico. Segundo a edição de 15 de agosto de 1968, do Jornal dos 

Sports, antes da partida entre Vasco e Flamengo, a Federação Carioca de Futebol 

homenageou Dulce e Jaime de Carvalho com medalhas, por representarem as duas 

maiores torcidas do Rio de Janeiro. Dulce foi inclusive escolhida pelo jornalista Claudio 

Aragão para narrar a história do Vasco, desde a fundação até o ano de 2003, para o livro 

A História do Vasco da Gama em Cordel, da editora Mauad (2003). Apesar de não adotar 

uma postura de enfrentamento direto, tia Dulce confrontou a hegemonia masculina e 

ganhou notoriedade na cultura do torcer, principalmente dentro da torcida cruzmaltina, 

como demostra o torcedor Regio Henrique em declaração para a coluna Bate Bola: 

 

DULCE E VASCO SE CONFUNDEM 

 

Falar de Dulce Rosalina é falar do próprio Vasco da Gama. E 

quem não o ama? Confesso que em muitas coisas tirei proveito da 

atuação da chefe de torcida Dulce e hoje sou um vascaíno orgulhoso do 

time que escolhi para o meu coração. 

Mulher simples, amiga, que nunca nega a sua simpatia a 

quantos a procurarem dentro e fora dos estádios, Dulce Rosalina vê 

passar o vigésimo ano no comando à frente de uma das mais briosas e 

simpáticas facções do Vasco da Gama.  

E aproveitando o ensejo, quero enviar à querida Dulce o meu 

abraço sincero e os votos de que Deus lhe dê ainda muitos anos de vida 

para o bem da própria vida do Vasco da Gama (JORNAL DOS 

SPORTS, 10/03/1976).  

 

 

 Dulce Rosalina faleceu em 19 de janeiro de 2004, vítima de infarto aos 69 anos 

de idade e 47 anos de atuação como torcedora do Vasco. A “primeira dama das 

arquibancadas” cariocas recebeu diversas homenagens após sua morte; a mais 

significante foi tornar-se nome de uma rua próxima ao Estádio de São Januário. O decreto 

nº 23.925, assinado pelo então prefeito César Maia, em 22 de janeiro de 2004, renomeou 

                                                           
23 O documento está disponível online em 
<http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/874a3fe356a1d6970325774c006180d5/a50a
979f0758ac7c032576ee005f5b1c?OpenDocument>. Acesso em: 12 de janeiro de 2019. 
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a Rua do Reservatório para Rua Dulce Rosalina em reconhecimento ao exemplo da 

“paixão carioca pelos times da cidade”. Além disso, no dia 23 de janeiro, antes do início 

da partida entre Vasco e Portuguesa, pelo Campeonato Carioca, foi realizado um minuto 

de silêncio em tributo à tia Dulce24. As torcidas organizadas vascaínas também 

homenagearam a líder, a exemplo da FJV que estendeu uma faixa nas arquibancadas de 

São Januário, declarando o luto da torcida cruzmaltina. A TOV, da qual Dulce foi chefe 

por 20 anos, entregou uma placa com os dizeres “Exemplo imortal de amor ao Vasco” a 

Ponce de Leon, filho de Dulce, na comemoração de 60 anos da torcida25.  

 Mesmo após a sua morte, continuou presente no imaginário do futebol carioca, 

especificamente o vascaíno. Em 2009, o jornalista Aldir Blanc, em parceria com José 

Reinaldo Marques, lançou o livro Vasco: A cruz do bacalhau, no qual conta a história do 

time da colina. Blanc, ao retratar as lendas vascaínas, dedica uma parte do capítulo à chefe 

de torcida. Mesmo sete anos após a sua morte, em 2011, Dulce Rosalina foi lembrada 

pelo Club de Regatas Vasco da Gama e próximo à data de seu aniversário ganhou uma 

reportagem em homenagem à sua vida de dedicação com clube. O site do Vasco 

relembrou fatos históricos de sua atuação como líder de torcida e revelou curiosidades, 

como o fato de tia Dulce ter se recusado a fazer cirurgias após o acidente durante a 

caravana de 1968 e afirmar que as cicatrizes eram a prova de sua dedicação com Vasco26. 

Em agosto de 2018, a diretoria do Vasco da Gama divulgou um plano associativo 

exclusivo para os torcedores organizados do clube e nomeou de Programa Dulce 

Rosalina, em homenagem à torcedora símbolo e “incontestável ícone de amor ao 

Cruzmaltino” (VASCO, 15/08/2018). Ou seja, a própria instituição Vasco da Gama 

associa a sua história à Dulce Rosalina e resgata a trajetória dessa torcedora ícone da 

cultura do torcer carioca do ostracismo imposto pelo ambiente masculinizante das 

arquibancadas do futebol.  

 Esse resgate histórico, dentro do movimento feminista, pode ser interpretado 

como um dos aspectos da Teoria Crítica Feminista, tal qual descreve Zinani (2009) e 

Nattie Golubov (2012). Entretanto, essa aparente revisão dos ícones da cultura do torcer, 

realizada pelo Vasco da Gama, não expressa uma significativa mudança no ambiente 

masculino e no lugar de fala da mulher no esporte e no clube. Para tanto é necessário que 

                                                           
24 Cf. Edição 22992, de 21 de janeiro de 2004, do Jornal dos Sports.   
25 Cf. Edição 23046, de 17 de março de 2003, do Jornal dos Sports.  
26 Reportagem foi republicada em 2014. Disponível em:< 
http://www.vasco.com.br/site/noticia/detalhe/1610/nesta-quarta-a-torcedora-simbolo-dulce-rosalina-
faria-77-anos-.>. Acesso em: 13 de janeiro de 2019. 

http://www.vasco.com.br/site/noticia/detalhe/1610/nesta-quarta-a-torcedora-simbolo-dulce-rosalina-faria-77-anos-
http://www.vasco.com.br/site/noticia/detalhe/1610/nesta-quarta-a-torcedora-simbolo-dulce-rosalina-faria-77-anos-
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haja uma revisão do papel social da mulher nas torcidas de futebol do Rio de Janeiro, 

especificamente do Vasco da Gama. Neste aspecto, detectar “a relevância da voz feminina 

e os traços do patriarcalismo” (ZINANI, 2009, p. 407) na cultura do torcer 

contemporaneamente é primordial para garantir a ruptura do paradigma masculinizante 

do universo futebolístico.  O lugar de fala da mulher passa a ser legitimado pelo resgate 

da história de Dulce Rosalina e sua reinterpretação como ícone torcedora. Assim, tia 

Dulce deixa de ser apenas símbolo da torcida para se tornar também ícone feminista da 

luta da mulher por espaço nas arquibancadas de futebol.  

 

3.1 A desconstrução do ser mulher no universo futebolístico 

 

 O feminismo é um campo teórico e prático que reivindica a equivalência de 

direitos entre homens e mulheres. Isto é, o fato de o indivíduo nascer com características 

femininas ou masculinas não deve significar uma programação das experiências as quais 

a pessoa deverá vivenciar visto que, mesmo para a biologia, o binarismo macho e fêmea 

é efêmero quando observamos os indivíduos hermafroditas, por exemplo. Portanto, sexo 

biológico e gênero são suas construções imbricadas, porém, independentes entre si 

(BUTLER, 2017). Nesta relação o sexo biológico é presumidamente dividido entre 

masculino e feminino, qualquer outra forma de identificação biológica torna-se inviável. 

Além disso, o gênero binário é uma construção social rígida na qual a pessoa “é” uma 

coisa ou outra a partir das marcas sociais ao qual está inserida, de modo que não há 

possibilidade de subjetividade na marca do ser, apenas o objetivismo da escolha binária 

masculino e feminino. Judith Butler (2017) afirma “uma pessoa é o seu gênero na medida 

em que não é o outro gênero, formulação que pressupõe e impõe a restrição do gênero 

dentro desse par binário”.   

O gênero, portanto, é uma expressão cultural da identidade, o indivíduo é um 

determinado gênero ou é o outro, levando em consideração que o outro na sociedade 

significações que impõem limites no comportamento daquela pessoa na sociedade. Judith 

Butler (2017, p. 32-33) afirma que “Como fenômeno inconstante e contextual, o gênero 

não denota um ser substantivo, mas um ponto relativo de convergência entre conjuntos 

específicos de relações, cultural e historicamente convergentes”. 

A desconstrução do gênero é inicialmente proposta a partir da segunda onda do 

feminismo. Inspiradas pela máxima de Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo as 
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feministas propõem uma discussão sobre a construção social do ser mulher a partir da 

diferenciação do gênero.  

Gênero é um termo usado para analisar os papéis “masculino” e 

“feminino” que se tornaram hegemônicos. A aparência de homem e 

mulher está profundamente ligada a regras de comportamento. Somos 

controlados social e domesticamente desde que fomos “generificados”, 

como afirma Judith Butler (TIBURI, 2018, p. 28). 

 

Este conjunto de regras que limitam e diferenciam são impostas desde o 

nascimento. Meninas não nascem com uma feminilidade aflorada, com preferência para 

cores de tons mais rosados e desejo por bonecas e panelinhas. Segundo Hancock (2014), 

o uso de rosa para as meninas e de azul para os meninos é uma convenção social 

construída pela publicidade infantil a partir dos anos 1980. Da mesma forma, o uso de 

tons pasteis para bebês é datado da Primeira Guerra Mundial; antes usava-se o branco. 

“Naquela época o rosa era a cor dos meninos, por ser ‘mais decidido e forte’, ao passo 

que as meninas deviam vestir azul, ‘mais delicado e amável’” (HANCOCK, 2014). 

Assim, podemos observar que o conjunto de experiências reservados a determinado 

gênero é uma construção social para manutenção de poder. Na cultura do torcer, o poder 

é masculino e o ambiente é socialmente construído para a perpetuação dos aspectos de 

virilidade sexista. Dulce Rosalina e toda sua trajetória na presidência da TOV rompe, em 

parte, com esse padrão estabelecido, considerando que o poder torcedor é exercido e 

liderado por uma mulher. 

 

Algumas teóricas feministas afirmam ser o gênero “uma relação”, aliás 

um conjunto de relações, e não um atributo individual. Outras, na senda 

de Beauvoir, argumentam que somente o gênero feminino é marcado, 

que a pessoa universal e o gênero masculino se fundem em um só 

gênero, definindo com isso mulheres nos termos do sexo deles e 

enaltecendo os homens como portadores de uma pessoalidade universal 

que transcende o corpo (BUTLER, 2017, p. 31). 

 

É importante ressaltar que o gênero masculino também é marcado culturalmente 

pela virilidade e objetividade, enquanto a marca da feminilidade é caracterizada pela 

docilidade e subserviência da mulher. Ou seja, o homem que desejar se afastar da 

identidade de macho também sobre a opressão da construção social da identidade de 

gênero. Marcia Tiburi (2018) afirma que o processo de docilização da mulher é 
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comparado a uma domesticação de um animal para o trabalho doméstico e sexual. Isto é 

o ser feminino é disciplinado a ocupar menos espaço ao andar com braços rentes ao corpo 

e sentar de pernas fechadas, a abaixar o olhar quando encaradas por homens, ou seja, a 

comportar-se “como uma mocinha” submissa frente ao poder masculino (LARA et. al; 

2016). Porém, tia Dulce não transmite esse ideal de submissão reservado ao feminino. 

Em seu obituário, o Jornal dos Sports, de 20 de janeiro de 2004, evidenciou que Dulce 

Rosalina muitas vezes “pôs o clube à frente tudo e chegou até a brigar com o seu marido 

[o jogador Ponce de Leon] em consequência de uma derrota”, além de não ter medo de 

enfrentar o grupo da situação política do Vasco. No início da década de 1960, Dulce e o 

filho Poncinho foram barrados de entrar no Maracanã por estarem com papel picado. A 

líder brigou com os policiais e acabou presa com o filho ao chamar o policial de 

flamenguista. Os jogadores do Vasco ficaram sabendo da prisão da chefe de torcida e 

afirmaram que só jogariam a partida caso a dupla fosse liberada, pouco tempo depois 

Dulce e o filho estavam acompanhando a equipe cruzmaltina na arquibancada (VASCO, 

14/08/2014). 

 

 

Podemos entender como a análise e interpretação da representação de tia Dulce se 

faz importante para compreender o espaço que a mulher ocupa e o seu papel nos diversos 

ambientes ao qual está inserida na sociedade, bem como para a desconstrução social dos 

Figura 11: Dulce Rosalina não se submeteu ao poder do grupo da 
situação do Vasco (JORNAL DOS SPORTS, 20 de janeiro de 2004) 
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limites impostos não só pelo gênero, mas também pela classe, raça e sexualidade. 

Desconstruir o conceito social de mulher é desconstruir sofrimentos acumulados (Tiburi, 

2018) para além do sexo biológico. Vilma Piedade (2017), ao cunhar o conceito de 

dororidade nos mostra que a opressão do gênero perpassa também por um acúmulo de 

dores e sofrimentos. Mulheres negras, por exemplo, lutam não só pela desconstrução do 

gênero, mas também pelo antirracismo e pela luta de classes. Dororidade é um conceito 

de luta interseccional do feminismo. Tia Dulce, mesmo que inconscientemente, 

confrontou a opressão de ser mulher no ambiente masculino do futebol. Através da sua 

personalidade aguerrida e dedicação ao futebol, não permitiu que seu gênero marcasse a 

sua participação nas formas de torcer, mesmo mais vulnerável às críticas que torcedores 

homens. Além disso, apesar de não ser representada como uma mulher negra, nem 

tampouco branca, Dulce Rosalina identificou-se com o Vasco a partir da defesa da 

igualdade racial. Filha de português, naturalizado brasileiro, que combatia o preconceito 

racial, Dulce se encantou definitivamente pelo Vasco quando o presidente Raul Campos 

declarou o orgulho do clube em manter jogadores negros no elenco (VASCO, 

14/08/2014).  

A partir da segunda onda feminista podemos afirmar que a experiência feminina 

inserida no conceito de “pessoal e político”, no qual a experiência vivida pela mulher no 

ambiente pessoal pode e deve ser compartilhada para obter uma solução política. 

Qualquer atividade socialmente institucionalizada, como o casamento, torna-se uma 

atividade política (BAIRROS, 1995, p. 460), assim como o enfrentamento dessas 

convenções sociais passa a ser uma desconstrução do ideal do gênero feminino, tal qual 

mulheres inseridas no ambiente masculino do futebol.  

A mulher presente nos estádios de futebol frequentemente enfrenta a virilidade do 

ambiente machista, comumente expressa pela frase “futebol é coisa de macho” ou 

“futebol é esporte de homem”. A estrutura social produzida e reproduzida no ambiente 

futebolístico confronta o ideal de docilidade e subserviência feminino com o modo de 

torcer viril associado ao esporte. Dunning (1992) afirma que “o desporto é crucial na 

sustentação de formas mais atenuadas e controladas de agressividade macho” (p. 411). 

Especificamente a torcedora de futebol é constantemente representada como histérica e 

especialmente motivada por querer ver ou tocar em seus ídolos (DIXON, 2015), homens 

escolhidos por seus dotes físicos e não por suas habilidades como jogador. Além de 

estigmatizada como “Maria Chuteira”, aquela que busca um relacionamento com jogador 
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de futebol para obter estabilidade financeira e status, ou “Maria Bandeira”, aquela que 

busca status dentro da torcida através de relacionamento com líderes de torcida. 

Interessante perceber que Dulce Rosalina casou-se com um jogador de futebol, bem como 

a sua filha, e não há representação pejorativa das torcedoras. Não há registros de 

associação de Dulce com o estigma de “maria chuteira”, mesmo quando a liderança da 

torcedora é questionada. 

Em maio de 2014, ano no qual o Brasil sediou a Copa do Mundo, o site Ego 

publicou uma reportagem, intitulada “Atuais e ex-‘Marias Chuteiras’ ensinam como 

conquistar os gatos da Copa”27, ao contrário do que encontrado na representação da líder 

de torcida vascaína, a mulher no meio futebolístico é comumente associada ao 

envolvimento sexual contemporaneamente. A matéria concentra entrevistas com 

mulheres que tiveram algum tipo de envolvimento com jogadores de futebol e um gráfico 

com tutorial de como ser uma Maria Chuteira (figura 12).  Todo o texto enfoca o aspecto 

sexual da relação entre as ditas “fãs de jogadores” e os profissionais, assim como o status 

financeiro. A reportagem reforça o estereótipo da mulher que usa o interesse pelo esporte 

para se aproximar do homem profissional. Já em julho de 2018, o site TV Foco publicou 

reportagem sobre a atriz Bruna Marquezine28. Entre outros aspectos da vida profissional 

e pessoal, a matéria destaca que a atriz “ganhou fama de ‘Maria Chuteira’”. O texto 

destaca os momentos do relacionamento da atriz com o jogador Neymar, enfatizando que 

seu envolvimento e aproximação com o atacante ocorre em períodos de grandes 

competições, como Olimpíadas e Copas do Mundo, classificando-a como “Maria 

Chuteira de luxo”. No mesmo mês, o site da revista IstoÉ Gente veiculou uma entrevista 

com Fani Pacheco, conhecida por suas participações em reality show, na qual a 

celebridade revela não ter aceitado se relacionar com conhecidos jogadores de futebol. 

As recusas são justificadas pelo fato de Fani afirmar não ser Maria Chuteira, não apenas 

por suas preferências pessoais ou pela abordagem dos atletas. Ou seja, apesar de ser uma 

mulher atraente, receber propostas de relacionamento de jogadores, Fani contrariaria a 

                                                           
27 O Ego era site da Rede Globo especializado em notícias de celebridades, foi desativado em maio de 
2017. A reportagem citada foi publicada em 27 de maio de 2014 e assinada por Priscila Bessa. Acesso 
em: 24 de julho de 2018. < http://ego.globo.com/famosos/noticia/2014/05/atuais-e-ex-maria-chuteiras-
ensinam-como-conquistar-os-gatos-da-copa.html >.  
28 O site, especializado em celebridades, é hospedado pelo portal IG. A reportagem, “Bruna Marquezine 
em Foco: Atriz supera carreira infantil, aparece nua na Globo, assume plásticas e ganha fama de ‘maria 
chuteira’”, é assinada por Lucas Medeiros. Acesso em: 24 de julho de 2018. 
<https://www.otvfoco.com.br/bruna-marquezine-em-foco-atriz-supera-carreira-infantil-aparece-nua-
na-globo-assume-plasticas-e-ganha-fama-de-maria-chuteira/ >. 

http://ego.globo.com/famosos/noticia/2014/05/atuais-e-ex-maria-chuteiras-ensinam-como-conquistar-os-gatos-da-copa.html
http://ego.globo.com/famosos/noticia/2014/05/atuais-e-ex-maria-chuteiras-ensinam-como-conquistar-os-gatos-da-copa.html
https://www.otvfoco.com.br/bruna-marquezine-em-foco-atriz-supera-carreira-infantil-aparece-nua-na-globo-assume-plasticas-e-ganha-fama-de-maria-chuteira/
https://www.otvfoco.com.br/bruna-marquezine-em-foco-atriz-supera-carreira-infantil-aparece-nua-na-globo-assume-plasticas-e-ganha-fama-de-maria-chuteira/
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lógica da mulher fácil em busca de notoriedade, não se mostra atraída pelo status e recusa 

qualquer envolvimento com os atletas.   

  

FIGURA 12: Manual sexista de como ser Maria Chuteira publicado pelo Site Ego (EGO, 27 de maio de 

2014) 

 

Outro aspecto reforçado por essas narrativas é o apelo ao corpo da torcedora. 

Frequentemente a mulher torcedora é destacada a partir de sua beleza, com forte apelo 

sexual. Não é raro ver ensaios sensuais com torcedoras e concursos de beleza, isto é, o 

corpo da torcedora mulher está a serviço dos desejos sexuais daquele que detém o poder 

dentro de culturas futebolísticas machistas, como na sociedade patriarcal brasileira. Esta 

é uma marca da “cultura do assédio”, conceituada por Marcia Tiburi (2018) como o lugar 

de carne, objeto de desejo do corpo feminino. Durante a Copa do Mundo de 2018, 

ocorrida na Rússia, a agência de fotografia Getty Images foi criticada por publicar em 

suas redes sociais uma galeria com as torcedoras mais sexy presentes nas partidas 

realizadas na Rússia. A empresa retirou o conteúdo do ar após a repercussão negativa e 
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comunicou que tal ocorrido não corresponde à política da empresa29. Tal comportamento 

sexista não foi exclusividade da agência de fotografia. A Fifa, entidade organizadora do 

evento, exigiu, durante a realização dos jogos, que as emissoras reduzissem as imagens 

de torcedoras atraentes. Segundo o chefe do departamento de responsabilidade social da 

entidade, Frederico Addiechi, os casos de assédio e sexismo foram superiores aos de 

racismo30. O senso comum correlaciona a mulher no universo futebolístico com o apelo 

sexual e tal preconceito é reproduzido pela mídia esportiva. Entretanto, durante as Copas 

do Mundo de 1970 e 1974, Dulce Rosalina foi convidada a organizar a festa de incentivo 

à seleção no Maracanã pelo Jornal dos Sports. Nesse contexto, tia Dulce representa 

assexualização da mulher em ambiente masculino. Podemos inferir, diante da sua 

representatividade no periódico, que ao demostrar sua intensa relação com o esporte e sua 

competência como líder de torcida, Dulce Rosalina perde o caráter sexual. Além disso, a 

idade é um outro fator que a faz ser representada como mãe da torcida e não como uma 

mulher bonita e alegre, tal qual ocorreu com o grupo da Torcida Feminina do Vasco. 

  A mulher fã de futebol enfrenta constantemente questionamentos quanto ao seu 

conhecimento sobre o esporte em busca da credibilidade de sua paixão (DA COSTA, 

2006). A fim de alcançar o ideal de torcedor de verdade, Jones (2008) comprova em sua 

pesquisa que a fã de futebol desvaloriza sua identidade de gênero. Nesse sentido, a mulher 

se desconstrói das marcas sociais do gênero, “masculinizando-se”, para se enquadrar 

dentro do perfil universal de torcedor e legitimar o afeto pelo seu time. O conceito de 

Simone de Beauvoir, no qual a mulher é o outro em relação ao ser universal masculino, 

pode ser aplicado ao ambiente machista do futebol brasileiro. Ser homem torcedor e 

jogador de futebol é o normatizado no ambiente esportivo. Desde a infância, meninos são 

presenteados com bolas, incentivados a torcer por um time de futebol, frequentar estádios 

e ingressar em escolinhas de futebol. Importante ressaltar que tal caracterização, apesar 

de normatizada, também é problemática. Nessa estrutura, a pessoa nascida com o sistema 

reprodutor masculino tem apenas a opção de explorar a virilidade e a competitividade dos 

                                                           
29 Reportagem veiculada pelo UOL Esporte, durante a cobertura da Copa do Mundo 2018. Acesso em: 24 
de julho de 2018. < https://esporte.uol.com.br/futebol/copa-do-
mundo/2018/noticias/2018/06/27/getty-publica-fotos-de-torcedoras-mais-sexy-e-criticada-e-pede-
desculpas.htm>  
30 Foram registados mais de quarenta e cinco casos de assédio durante a realização dos jogos na Rússia. 
A reportagem foi veiculada pelo site do Estadão em 12 de julho de 2018. Acesso em 24 de julho de 2018. 
< https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,fifa-proibe-emissoras-de-tv-de-filmarem-torcedoras-
bonitas-na-copa,70002399659>  

https://esporte.uol.com.br/futebol/copa-do-mundo/2018/noticias/2018/06/27/getty-publica-fotos-de-torcedoras-mais-sexy-e-criticada-e-pede-desculpas.htm
https://esporte.uol.com.br/futebol/copa-do-mundo/2018/noticias/2018/06/27/getty-publica-fotos-de-torcedoras-mais-sexy-e-criticada-e-pede-desculpas.htm
https://esporte.uol.com.br/futebol/copa-do-mundo/2018/noticias/2018/06/27/getty-publica-fotos-de-torcedoras-mais-sexy-e-criticada-e-pede-desculpas.htm
https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,fifa-proibe-emissoras-de-tv-de-filmarem-torcedoras-bonitas-na-copa,70002399659
https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,fifa-proibe-emissoras-de-tv-de-filmarem-torcedoras-bonitas-na-copa,70002399659
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esportes ditos de homem. O menino, portanto, é impedido de experimentar a 

multiplicidade de representações de sua identidade.  

 Já as mulheres raramente são introduzidas espontaneamente no universo 

futebolístico, em sociedades como a brasileira ou inglesa, que associam o futebol como 

um esporte majoritariamente masculino. O “discurso cultural hegemônico” (BUTLER, 

op. cit., p. 30) estabelece um limite para as experiências. Sendo assim, o conjunto de 

significações do futebol não pertence ao universo de experiências ligadas ao feminino e, 

portanto, em geral não faz parte do domínio imaginável (BUTLER, op. cit., p. 31) do seu 

gênero. A mulher é o outro estranho a essa prática cultural, um corpo que precisa se 

desfazer das marcas da feminilidade e aproximar-se do universal masculino para ser 

aceita nesse grupo da sociedade. Quando analisamos as imagens de Dulce Rosalina, 

veiculadas pelo Jornal dos Sports, observamos poucos adornos e traços discretos de sua 

feminilidade. A primeira-dama ou mãe da torcida já reproduzia a camuflagem de seu 

gênero, aparecia constantemente com camisas do clube, os cabelos curtos por vezes 

coberto por faixas ou chapéus do Vasco, brincos pequenos e algumas pulseiras. Enquanto 

as mulheres são pressionadas a desconstruir as marcas de feminilidade de seu gênero para 

se encaixar no universal, os homens também são pressionados a não demonstrar 

características associadas culturalmente ao feminino. O homem que expressa emoções 

através do chorou alguma vaidade, por exemplo, frequentemente é chamado de 

“mulherzinha”.  

 

Figura 13: Poucas marcas de feminilidade na figura de 
Dulce Rosalina (Fonte: CASACA, 9 de março de 2016) 
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 Nesse contexto, a marca do feminino é também uma marca de desvalorização e 

ofensa. Não apenas a mulher é impelida a desconstruir-se socialmente, o homem também 

é coagido a suprimir seus traços conectados a características vinculadas a um ideal de 

feminilidade. Ou seja, para ser legitimado no universo futebolístico o indivíduo precisa 

ser exclusivamente masculino, impedido de exercer totalmente a complexidade de sua 

personalidade subjetiva. A desconstrução do ser mulher é um processo pelo qual não 

somente seres biologicamente femininos precisam passar em busca de lugar de fala no 

futebol. A mulher não é apenas marcada como o outro, oposto ao ser universal. Ela 

carrega a marca da negatividade, aquela que precisa ser suprimida. O universo 

futebolístico supervaloriza a virilidade em oposição a características impostas ao gênero 

feminino. 

 Citando Michel Messner, Dunning e Maguire (1997) argumenta que o esporte se 

tornou o “último bastião do poder e da superioridade masculina” na sociedade 

estadunidense para combater o avanço das mulheres na sociedade no período pós-guerra. 

Ou seja, o ambiente esportivo é transformado para que homens pudessem ensinar aos 

meninos como ser másculo e viril diante da “feminização” da sociedade. Esportes como 

futebol, rugby e boxe, que exigem força e maior contato com o oponente, transformaram-

se em uma forma eficaz de imposição da “verdadeira virilidade” e com isso de valorização 

da violência. Tal discurso machista, portanto, é problemático independentemente do 

gênero. Tanto para a mulher, que adquire valor negativo, quanto para o homem que, para 

ter valor dentro da comunidade, tende a salientar sua virilidade por vezes pelo viés da 

violência, o hooliganismo.  

 Dulce Rosalina, durante sua presidência na TOV, foi uma figura destoante do 

universo masculino e machista do futebol. Não raramente enfrentou críticas quanto a sua 

forma de torcer, com pedidos para que fosse trocada por um representante masculino que 

demostrasse amor e dedicação ao Vasco, apesar da líder inovar ao introduzir papel picado 

e concurso de bateria na torcida e não se omitir quanto aos assuntos do cotidiano do clube. 

Ao longo dos 20 anos de presidência de torcida, mesmo durante a crise de 

representatividade da líder, Dulce conquistou o poder de fala e o carinho dos torcedores 

do Vasco da Gama, assim sua figura feminina foi ressignificada como a “mãe” dos 

vascaínos. O aspecto materno evidencia tanto o carinho e a proteção mutua entre torcida 

e Dulce quanto o distanciamento de sua imagem com a figura voluptuosa da maria-

chuteira. Além disso, tia Dulce representa a desconstrução do esperado socialmente pelo 
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gênero feminino. A líder é constantemente representada como forte, aguerrida e não 

submissa tanto ao casamento quanto ao poder político masculino do Vasco da Gama. 

 

3.2 O registro histórico vs a conjuntura contemporânea: O ostracismo feminino no 

futebol 

 

 O lugar de fala universal sempre foi majoritariamente masculino dentro de 

sociedades patriarcais como a brasileira. A história é contada a partir de um discurso 

androcêntrico, mesmo quando a personagem central se trata de uma mulher, como 

podemos observar nas reportagens assinadas do Jornal dos Sports sobre Dulce Rosalina, 

atribuídas a Zé de São Januário, pseudônimo do jornalista Alvaro do Nascimento 

Rodrigues, cronista da coluna “Pedrinha na Chuteira”, também conhecido como 

Cascadura e Grande Benemérito do Vasco, e ao repórter esportivo Max Morier, . ZO 

discurso, portanto, coloca o homem, referente ao branco heterossexual cisnormativo 

europeu, em posição de poder em relação às mulheres. As estruturas sociais também 

refletem essa representação. Dixon (2015) argumenta que subordinação e dominação são 

dualidades de uma mesma prática social produzida e reproduzida ao longo do tempo.  

Neste sentido, a teoria crítica feminista estrutura-se questionando a representação da 

mulher na sociedade. Inicialmente a crítica é uma prática de interpretação e análise que 

abarca dois aspectos da literatura: apagamento e reinterpretação do papel feminino. O 

primeiro diz respeito à mulher autora, revisando os cânones da literatura e resgatando a 

produção feminina até então desvalorizada e esquecida. “Esse aspecto possibilitou o 

desenvolvimento de um trabalho de pesquisa muito significativo no sentido de resgatar e 

analisar produções literárias femininas publicadas no século XIX e início do século XX” 

(ZINANI, 2009, p. 413).  

 

As Teorias Literárias Feministas, em primeiro lugar, estão atentas às 

formas em que a própria linguagem pode ser androcêntrica, e as 

consequências que representa para os processos de significação, mas 

sobretudo analisam as condições histórico-sociais da produção e as 

condições histórico-sociais dos discursos, entendidos como sistema de 

representação, e sua relação com práticas sociais não discursivas, com 

o entendimento que textos literários participam ativamente nos 

processos de interação social (GOLUBOV, 2012, p. 21. Tradução da 

autora)31. 

                                                           
31 Las teorías literarias feministas, en un primer momento, están atentas a las formas en que la propia lengua 

puede ser androcéntrica*, y a las consecuencias que esto tiene para los procesos de significación, pero sobre 

todo analizan las condiciones histórico-sociales de la producción y las condiciones histórico-sociales de la 
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A afirmativa de Nattie Golubov pode extrapolar os limites da literatura. De fato, 

a teoria crítica feminista surge a partir do avanço dos estudos culturais e de gênero na 

análise de obras literárias (ZINANI, 2009), mas a crítica da representação das mulheres 

pode ser feita em outras práticas sociais e culturais, dando origem às mais diversas formas 

de crítica à representação da mulher. Nattie Golubov (2012) afirma ser o manifesto do 

poder dos homens que contribui para a discriminação e subordinação das mulheres. “Os 

homens produziram discurso, apagaram os textos das mulheres e se tornaram os donos 

do saber e das leis, inclusive sobre elas” (TIBURI, 2018, p. 48).  O ostracismo, ao qual a 

mulher foi relegada na literatura, também pode ser observado em outros campos da 

sociedade como política, mercado de trabalho e esportes. Assim ocorreu durante décadas 

no futebol brasileiro. Além de não encontrarmos profissionais jornalistas fazendo a 

cobertura esportiva das torcidas de futebol, a própria hierarquia torcedora oprimiu a 

presença da mulher ao segundo plano e posteriormente ao seu esquecimento. Em 30 de 

julho de 1967, o Jornal dos Sports noticiou que na comemoração de aniversário do Vasco 

da Gama, Dulce Rosalina entregaria um troféu ao líder rival por ter sido eleito chefe dos 

chefes de torcida. Durante as Copas do Mundo de 1954 e 1966, Jaime de Carvalho, líder 

da torcida do Flamengo, foi considerado o chefe da torcida brasileira, organizando o 

incentivo à seleção32, mesmo que Dulce tenha sido eleita a torcedora número 1 do Brasil, 

na década de 1960, vencendo inclusive o chefe da torcida rubro-negra.   

 O apagamento da presença da mulher no futebol não é um fenômeno 

contemporâneo e precede a liderança de Dulce Rosalina na torcida do Vasco. Em 1941, 

o General Newton Cavalcanti apresentou ao Conselho Nacional de Desporto uma 

instrução para regulamentação do esporte feminino. As mulheres então foram proibidas, 

segundo o artigo 54 do decreto-lei nº 3.199, de praticar quaisquer “desportos 

incompatíveis com as condições de sua natureza”. Dentre eles, as lutas, halterofilismo, 

polo aquático e futebol (GOELLNER, 2005, p.145). Em 1975, este decreto foi revogado 

e substituído pela lei nº 6.251, mas as regras estabelecidas continuaram em vigor até 1986, 

quando a Comissão de Reformulação do Desporto Brasileiro legaliza e reconhece a 

                                                           
interpretación de los discursos, entendidos como sistemas de representación, y su relación con las prácticas 

sociales no discursivas, con el entendido de que los textos literarios participan activamente en estos 

procesos de interacción social. (GOLUBOV, 2012, p. 21) 
32 Cf. Edição 11512, de 14 de junho de 1966, do Jornal dos Sports. 
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necessidade de incentivar a participação feminina nas modalidades até então proibidas 

(DE SOUZA e MOURÃO, 2011, p. 41).  

 

O jornalista Sérgio Cabral conta que, perguntado certa vez sobre o que 

achava do futebol feminino, o comentarista esportivo e ex-técnico João 

Saldanha disse ser contra — e justificou, com sua língua ferina: 

“Imagina, o cara tem um filho, aí o filho arranja uma namorada, 

apresenta a namorada ao sogro e o sogro pergunta a ela: ‘O que você 

faz, minha filha?’ E a mocinha responde: ‘Sou zagueiro do Bangu’. 

Quer dizer, não pega bem, não é?” (FRANZINI, 2005, p. 316). 

 

 No Brasil, o futebol feminino foi pautado pelo olhar masculino. Sua proibição 

parte de um ideal masculino o qual a competitividade e agressividade do esporte não 

seriam compatíveis com o paradigma de docilidade, subserviência e feminilidade.  A 

prática do futebol de moças é apagada pelo poder masculino e assim mantém a ordem 

social de dominação e subordinação de mulher.  

 Entre as torcedoras, este apagamento é ainda mais significativo. A presença das 

mulheres nos estádios de futebol é notada desde a inserção do esporte em território 

brasileiro, como demostrado, no início da década de 1920, por Antônio de Alcântara 

Machado, cujo texto sobre a partida Corinthians e Palestra (antigo nome do atual 

Palmeiras), no Parque Antarctica, traz as torcedoras Miquelina e Iolanda como 

personagens principais do jogo com a finalidade de evidenciar como o elitismo dava lugar 

ao modo de torcer mais vibrante dos “populares” (FRANZINI, 2005, p. 318). A presença 

dessas mulheres torcedoras indica que a figuras de Dulce Rosalina não é tão 

extraordinária ao meio quanto o senso comum pode imaginar. Entretanto, sua figura é 

notada e foge da tentativa de apagamento no ambiente futebolístico. Apesar da sua 

constante presença nas partidas, o envolvimento feminino com o esporte é 

frequentemente classificado como passageiro e marginalizado (DUNN, 2014, p. 3), 

estigma refutado pela trajetória de Dulce na presidência da TOV.  O discurso sobre o 

futebol é construído para uma audiência presumidamente de masculina; até mesmo entre 

os profissionais de comunicação esportiva, a presença de mulheres ainda é 

significativamente menor que de homens, apesar da sua crescente inserção e destaque no 

mercado. Consequentemente, a história da mulher nas torcidas é contada 

hegemonicamente pela perspectiva masculina.  
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O público feminino passa a ganhar visibilidade a partir da maior midiatização do 

esporte, principalmente com a criação de ciberespaços, e é entendido como uma nova 

forma identitária de consumidor de produtos futebolísticos (DA COSTA, 2006). De fato, 

a visibilidade das comunidades de mulheres fãs de futebol abre um espaço de discussão 

quanto ao poder de fala masculino no esporte. Contudo, não se trata de uma nova 

configuração identitária, mas de uma revisão dos cânones esportivos. Tais espaços têm 

importante papel ao tirar do ostracismo importantes figuras para o futebol brasileiro. A 

Copa do Mundo de 2018 foi um marco nesse processo, pois pela primeira vez na história 

uma mulher narrou um jogo da competição. Isabelly Morais, vencedora de um concurso 

promovido pelo canal Fox Sport, estreou no jogo de abertura entre Rússia e Arábia 

Saudita. Além de Isabelly, o canal esportivo também contou com Manuela Avena e 

Renata Silveira como narradoras das partidas do torneio. Além disso, a rede Globo, única 

emissora de televisão aberta a ter o direito de transmissão da Copa do Mundo, teve como 

destaques da programação as apresentadoras Fernanda Gentil, Ana Paula Araújo, Glenda 

Kozlowski e Sandra Annenberg. 

 

 

Figura 14: Isabelly Morais, a primeira mulher a narrar uma partida de Copa do Mundo  
(Fonte: site do Fox Sports) 

 

É inegável o avanço das mulheres do campo esportivo, entretanto, para que haja 

uma real igualdade da mulher como profissional e, consequentemente, torcedora no 

futebol é preciso analisar as representações femininas na mídia esportiva. Ou seja, 

analisar e questionar qual padrão feminino é aceito pelo campo esportivo. Enquanto 

elencamos as profissionais da Copa do Mundo de 2018, é fácil perceber a falta de 

mulheres negras no campo esportivo. Isto evidencia o machismo e o racismo presentes 
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no futebol, para a mulher negra a ascensão a jornalista esportiva é ainda mais difícil do 

que o padrão Fernanda Gentil, alta, magra e de pele clara. 

Ao contrário do que Leda Maria da Costa expõe, a “mulher como-ser-que-torce” 

(2006) não é um perfil mais comum. Realmente podemos observar um crescente número 

de produtos voltados para esse público. Entretanto, torcedoras são presentes dos estádios 

do futebol desde a sua popularização. Além disso, grupamentos específicos formados por 

mulheres torcedoras são originários na década de 1970, como a Torcida Feminina do 

Vasco, fundada em 1973. A presença da torcedora tem sido mais forte 

contemporaneamente como consequência de um fenômeno mais amplo, vinculado à 

hipermercantilização (GIULIANOTTI, 2002, p. 9) do futebol moderno. Giulianotti 

(2002) argumenta que este processo, guiado pela entrada do capital das redes de televisão, 

pacotes de transmissão de competições, pay-per-view, e novos produtos midiáticos 

especificamente voltado para o futebol, é determinante para uma nova relação cultural e 

social. Com isso, grupamentos de torcedoras passam a lutar não somente pelo espaço no 

futebol, mas pela a legitimação da sua voz. A mulher busca reconhecimento do seu papel 

social dentro do futebol, dissociando sua figura da histeria não autêntica das ‘groupies’ 

(DIXON, 2015, p. 637). Ou seja, para além do ostracismo histórico, a torcedora luta pela 

ressignificação do seu papel dentro da hierarquia social do futebol.  

 

3.3. O aporte masculino na representatividade feminina no futebol 

 

 Outro aspecto da crítica feminista de representações diz respeito ao papel social 

desempenhado pela mulher e sua ressignificação. A romancista feminista nigeriana, 

Chimamanda Ngozi Adichie33, relata o perigo da “história única”, ou seja, como uma 

única narrativa sobre determinado grupo social cria estereótipos que limitam o 

entendimento das multiplicidades das identidades. Na sociedade brasileira, a história da 

mulher é permeada de estereótipos e preconceitos que funcionam como mecanismos 

limitadores do empoderamento feminino nas arquibancadas.  As narrativas jornalísticas 

sobre Dulce Rosalina apontam para a dualidade entre o reforço da sua liderança e o 

questionamento relacionando sua forma de torcer com o gênero. “Se pensarmos no papel 

que a bola desempenha enquanto elemento congregador de nossa identidade nacional, tal 

                                                           
33Chimamanda discursou sobre o assunto no evento TED Global em 2009. O discurso está disponível em: 

< https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=pt >. Acesso 

em: 30 de julho de 2018.  

https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=pt
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contraste coloca uma pergunta crucial: qual o lugar da mulher dentro do país do futebol?” 

(FRANZINI, 2005, p. 316).  Podemos ainda questionar o papel da mulher dentro das 

narrativas futebolísticas.  

A Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher34, 

a qual o Brasil é signatário, na sua sessão voltada para mulher e os meios de comunicação, 

afirma que “É preciso suprimir a constante projeção de imagens negativas e degradantes 

das mulheres nos meios de comunicação, sejam eles eletrônicos, impressos, visuais ou 

sonoros”. Além disso, o documento tem como objetivo “promover uma imagem 

equilibrada e não-estereotipada da mulher nos meios de comunicação”.  A declaração 

lista uma série de medidas para reinterpretação da representação da mulher nos meios de 

comunicação, entre eles: incentivar a não apresentação das mulheres como seres 

inferiores e objetos sexuais; propagar a ideia de que os estereótipos sexuais difundidos 

são discriminatórios.  

No futebol brasileiro, quando o discurso é voltado para o público feminino, este 

constantemente explora uma suposta falta de compreensão feminina acerca dos diversos 

aspectos do esporte. Leda Maria da Costa (2006) exemplifica ao afirmar que durante a 

Copa do Mundo de 2006, ocorrida na Alemanha, o programa Fantástico da Rede Globo 

veiculou um quadro no qual alguns de seus atores homens explicavam para mulheres as 

regras do futebol. Em 2010, a mesma emissora de televisão estreou, no programa Esporte 

Espetacular, o quadro EE de Bolsa, no qual a escritora Thalita Rebouças tentava com 

certa dificuldade e humor entender as regras do futebol. Neste mesmo ano, o site Virgula 

publicou uma reportagem35 intitulada “Manual Prático de Futebol: O que as mulheres 

precisam saber para não pagar mico”.  

                                                           
34 A declaração foi assinada em 1995 durante o encontro realizado pela Organização das Nações Unidas 

para promover a igualdade de gênero e eliminar a discriminação contra mulheres e meninas. Disponível 

em: < http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2014/02/declaracao_pequim.pdf >. Acesso em 

04 de julho de 2018.   
35 Acesso em: 03 de julho de 2018. Disponível em: < http://www.virgula.com.br/home/legado/manual-

pratico-de-futebol-o-que-as-mulheres-precisam-saber-pra-nao-pagar-mico/ >.  

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2014/02/declaracao_pequim.pdf
http://www.virgula.com.br/home/legado/manual-pratico-de-futebol-o-que-as-mulheres-precisam-saber-pra-nao-pagar-mico/
http://www.virgula.com.br/home/legado/manual-pratico-de-futebol-o-que-as-mulheres-precisam-saber-pra-nao-pagar-mico/
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Figura 15: Reportagem do site virgula direcionado para as mulheres durante a Copa do Mundo (Fonte: 
Virgula, 22 de junho de 2010) 

 

Dulce Rosalina vivenciou o sexismo na narrativa esportiva através das 

representações dos protestos contra sua liderança, não raramente o Jornal dos Sports 

retratou o desejo dos torcedores em substituir a chefe por um homem com mais dedicação 

ao Vasco.  Mesmo aparentemente não corroborando com a crítica sexista dos opositores 

de Dulce, o Jornal dos Sports não repreende a associação do ideal de torcedor com gênero 

masculino, como analisado anteriormente.  

 Logo, o lugar comum do discurso esportivo com relação às mulheres é relacionado 

à falta de interesse destas em relação ao futebol e seu desconhecimento quanto ao 

regulamento do esporte. Cabe lembrar que existem mulheres com total desinteresse no 

futebol (assim como também existem homens), mas chama atenção perceber a recorrência 

desse discurso na mídia especializada ao invés de conteúdo voltado para as fãs de futebol. 

A mulher torcedora raramente é retratada como conhecedora plena dos aspectos técnicos 

e táticos do esporte bretão.   

  A mulher também é representada como mera espectadora do protagonismo 

masculino nas torcidas de futebol. A série britânica The Real Football Factories (2006) 

documenta a rivalidade entre os times e a tradição hooliganista do Reino Unido e traz a 

voz feminina para a discussão do ethos torcedor somente uma vez. Antes da entrevista 

com o grupo de namoradas dos torcedores, é possível encontrar mulheres nas narrativas, 

mas sua presença não tem relevância para a caracterização da rivalidade exposta. Isto é, 

até então, a mulher aparece apenas como testemunha do ato de desordem provocado pela 

torcida. No quarto episódio ocorre a primeira e única inserção de mulheres como 
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personagens de destaque na narrativa. Elas são as namoradas dos torcedores e falam sobre 

a experiência de se relacionar com um hooligan, como seu namoro é afetado pela paixão 

do namorado por futebol. Dentro da hierarquia social relatada na série, a mulher exerce o 

papel da família do torcedor, aquela que deve ser o “suporte emocional” (PEREA, 2015) 

do homem, o porto seguro para o qual o hooligan volta após a partida de futebol e, 

eventualmente, os episódios de briga de torcida. Elas não pertencem a torcidas, não 

demostram interesse pelo futebol e até certo ponto rejeitam o esporte. Além disso, a 

mulher é representada como subordinada ao homem e à sua paixão pela torcida de futebol. 

Além disso, chama atenção a locação escolhida para a entrevista. Ao contrário dos bares, 

estabelecimentos comerciais e estádios. As mulheres são entrevistadas dentro de uma 

casa, variando entre a mesa de jantar e o quarto, onde durante a entrevista fazem seu rito 

de beleza. Mesmo insignificante para os olhares menos atentos, tal locação é sabidamente 

um espaço privado e familiar, o que revela “uma forma de sexismo sutil e contextual” 

(GOLUBOV, 2012, p. 25).  

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

Jones (2008) afirma que a narrativa sobre o universo futebolístico identifica o 

público feminino como indicativo de civilização do esporte, principalmente após o ápice 

da violência hooligan nos estádios ingleses. Portanto, a presença da mulher nos estádios 

é um indicativo da diminuição da violência no esporte, visto que o aspecto da fragilidade 

e docilidade esperada no gênero feminino opõe-se à virilidade violenta das torcidas. 

Assim, dentro da hierarquia do torcer, a mulher é o indicativo da ação masculina na 

torcida. Entretanto, Dulce Rosalina representa o oposto ao esperado pelo universo 

futebolístico. A líder é quem exerce a função de incentivo ao clube, a ela é associada a 

ação violenta da torcida vascaína e sua representação midiática não abarca o perfil de uma 

Figura 16: Frame da entrevista das mulheres no quarto episódio da série The Real 
Football Factories (PETER DAY, 2006) 
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mulher dócil e frágil. Ou seja, tia Dulce simboliza o extraordinário, inclusive para as 

torcedoras do Vasco da Gama, por sua representação midiática estar relacionada a sua 

função como torcedora e não somente ao suporte masculino ou exposição de seu corpo. 

 

Em lugar algum a mulher é tratada de acordo com o mérito do seu 

trabalho; por isso, esse procedimento é ainda mais flagrantemente 

injusto. É imperativamente inevitável que pague por seu direito de 

existir, a ocupar uma posição qualquer mediante favor sexual 

(GOLDMAN, 1910, p. 03).   

 

 Apesar de não ter a exposição de seu corpo e ter sua representatividade ligada ao 

seu esforço como líder de torcida, Tia Dulce não deixou de sofrer ataques sexistas e ser 

representada de acordo com o aporte masculino. Durante a primeira década da presidência 

de Dulce na TOV, sua representação era constantemente relacionada a Ramalho. Na 

reapresentação do elenco cruzmaltino, em 1964, o Jornal dos Sports noticiou a presença 

da torcida organizada e “dos chefes Dulce Rosalina e Ramalho”36. O torcedor conhecido 

por tocar trombeta com um talo de mamãe era representado como “fiel escudeiro” da líder 

de torcida e aporte para as decisões da chefe na organização das festas de incentivo ao 

Vasco da Gama. Mesmo entre os torcedores, a legitimidade de Dulce é através da 

aprovação dos torcedores homens. Diante da crise de representatividade do líder de 

torcida no início da década de 1970, com o surgimento de lideranças masculinas, o Jornal 

dos Sports divulgou, na coluna Bate Bola, o depoimento do torcedor Antônio Araujo 

Duarte, no qual presta homenagens a Dulce Rosalina.   

 

     Símbolo  

 

Na qualidade de sócio patrimonial do Vasco, torcedor assíduo das 

arquibancadas, sem partidarismo político dentro do clube e dentro da 

torcida, quero prestar minha justa homenagem a D. Dulce Rosalina, 

grande abnegada vascaína, que tanto tem feito pelo Vasco e que, na 

minha opinião, é um símbolo e uma glória do clube (JORNAL DOS 

SPORTS, 23/06/1971). 

 

A mulher quando representada no meio esportivo carrega a marca da sexualização 

de seu corpo, de carne a serviço do olhar masculino na naturalização da dita “cultura do 

assédio” (TIBURI, 2018, p. 61), que seduz a mulher para exposição de sua sensualidade 

e a condena também (TIBURI, 2018), quer seja recriminando a mulher dona de seu corpo 

                                                           
36 Cf. Edição 10721, de 24 de março de 1964, do Jornal dos Sports.  
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que o expõe ou sujeitando-a aos diversos tipos de assédio. Em 2016, o desfile para 

apresentação do uniforme do Clube Atlético Mineiro teve repercussão negativa nas redes 

sociais. O clube foi acusado de adotar postura machista e sexista ao vestir as modelos 

com apenas uma peça do uniforme e algumas com apenas biquínis e a bandeira da equipe, 

além de trazer na instrução de lavagem a frase “dê a sua mulher”. A divulgação do 

uniforme foi obviamente planejada para agradar ao torcedor homem heterossexual, 

ignorando a mulher fã de futebol.  

 

 

 A mulher no ambiente esportivo, portanto, precisa reivindicar seu direito ao 

espaço e ao corpo, quer seja como torcedora ou profissionalmente. É notório o 

crescimento da participação feminina no jornalismo esportivo, entretanto a profissional 

ainda sofre com recorrentes episódios de assédio no exercício da profissão nos estádios 

brasileiros. Em março de 2018, um grupo de 52 jornalistas lançaram a campanha Deixa 

Ela Trabalhar nas redes sociais com objetivo de evidenciar e combater as violências 

físicas, morais e psicológicas sofridas. Não há registro nos dados analisados do Jornal dos 

Sports de jornalistas trabalhando no periódico. Nesse contexto, podemos observar que 

mesmo uma representação satisfatória da liderança de Dulce Rosalina, ela produzida a 

partir de um olhar masculino sobre o esporte. Sendo assim, o ideal de mulher torcedora 

não questionada quanto a sua paixão, obedece aos requisitos masculinos do ambiente 

futebolístico, ou seja, Dulce ao longo da sua trajetória perde o status de representante 

feminina para ser representada enfaticamente como chefe de torcida do Vasco. A 

Figura 172: Desfile sexista do uniforme de 2016 do Clube Atlético Mineiro. FONTE: Site Oficial do Atlético 
Mineiro. 
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legitimação do seu poder torcedor é inversamente proporcional a representação de suas 

características femininas, tais como a adjetivação por “senhorita”, “moça”, “bela” ou 

“alegre”.  Ao contrário da representação do grupo de torcedoras da Torcida Feminina do 

Vasco, o perfil de Dulce Rosalina é construído a partir de características como a 

imposição de sua liderança, personalidade aguerrida, forte e não submissa aos mandos 

dos dirigentes do Vasco da Gama.  

 Outro movimento de reivindicação e reinterpretação de seu papel social nos 

estádios vem das torcedoras do Club de Regatas Vasco da Gama. O grupo Vascaínas 

Contra o Assédio, VCA, tem apoio do clube e da Secretaria de Estado dos Direitos 

Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos do Rio de Janeiro e segue o modelo do 

Movimento Coralinas, do Santa Cruz, promovendo encontros e campanhas nas redes 

sociais e no estádio de São Januário.  O VCA é responsável pela distribuição, em São 

Januário, do “machistômetro”, um guia sobre os comportamentos machistas nos estádios 

e qual a melhor forma de reação das mulheres. Esse grupo de torcedoras usa a imagem de 

Dulce Rosalina como ideal de torcedora respeitada no ambiente masculino e como aporte 

para a presença de mulheres no futebol contemporaneamente. Portanto, a história de 

Dulce Rosalina transcende a experiência torcedora para se tornar símbolo de resistência 

e empoderamento feminino na arquibancada vascaína. 

 

 

Figura 18: Postagem do VCA na rede social em comemoração dos 120 anos do Vasco da Gama e 
enfatizando o empoderamento feminino através da figura de Dulce Rosalina (Reprodução: Facebook) 

  



94 
 

Teresa de Lauretis (1987) afirma que a interpretação do gênero tanto é o processo 

de representação quanto o produto da sociedade, ou seja, o papel social da mulher no 

futebol na narrativa midiática pode ser um produto da sociedade retratada. Porém, 

também faz parte do processo de representação, criando estereótipos e desestimulando a 

presença e a participação da mulher no esporte e corroborando para o reforço do ambiente 

masculinizado e machista do futebol na sociedade. Reinterpretar o papel social da mulher 

é devolver o seu direito ao corpo e ao lugar de fala ao identificar os traços do 

patriarcalismo presentes e a relevância da voz feminina nas narrativas (ZINANI, 2009, p. 

407). O movimento das profissionais e torcedoras é uma tentativa de construção da 

liberdade de expressão feminista no esporte criando assim a “utopia feminista [...] em que 

ser mulher não significa ser o destinatário de todo tipo de violência” (TIBURI, 2018, p. 

32). 

A mulher, portanto, luta para legitimar seu lugar de fala (RIBEIRO, 2017) dentro 

do ambiente futebolístico e a trajetória de Dulce Rosalina representa a ruptura do poder 

masculino na torcida de futebol. Para as vascaínas contemporâneas, a construção da 

categoria “mulher-torcedora” passa pela compreensão e ressignificação da trajetória de 

Dulce Rosalina como símbolo do Vasco. A representação de tia Dulce, que rompe com a 

necessidade midiática de agrado ao olhar masculino, indica que, para além do senso 

comum, lugar de mulher também é dentro do estádio de futebol incentivando o seu time. 

Quando Sojourner Truth discursa afirmando não ser uma mulher37, de acordo com o 

parâmetro feminino branco e elitista da sociedade estadunidense de 1851, questiona o 

padrão de feminilidade e o protagonismo dos questionamentos brancos para a luta de 

igualdade de gênero. Aproximando a discussão para o campo esportivo, Dulce Rosalina 

representou a “não-mulher” do ambiente esportivo, as suas ações e sua posição dentro da 

hierarquia do torcer afastaram da “primeira-dama” da torcida carioca a característica de 

mulher-torcedora. As torcedoras contemporâneas, ao extrapolarem a trajetória de Dulce 

de torcedora símbolo para ícone de resistência, ressignifica a categoria da fã do esporte. 

Além disso, afasta a luta pela legitimação do espaço do torcer da ratificação masculino e 

a aproxima do aporte feminino da figura de Dulce Rosalina.  

  

                                                           
37 Abolicionista, escritora e ativista feminista estadunidense, Sojourner Tuth foi convidada para participar 
da Convenção dos Direitos da Mulher, em 1851, em Ohio, onde apresentou o discurso “E Eu não sou uma 
mulher”. Na ocasião, Truth evidenciou questões como a universalização da categoria mulher e o 
protagonismo branco na fala (RIBEIRO, 2017).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O simples hábito de ir a estádios de futebol pode significar um ato de resistência 

e empoderamento feminino. A mulher torcedora é constantemente desencorajada a 

exercer a sua paixão por seu clube, enfrenta a desconfiança dos torcedores homens quanto 

ao seu conhecimento sobre o esporte, a objetificação dos corpos e o apagamento da sua 

presença nas arenas desde a inserção do futebol no Brasil, por Charles Miller, em 1894. 

Não é raro perceber mecanismos de camuflagem do gênero feminino realizados por 

mulheres que frequentam as arquibancadas brasileiras. Até mesmo a chefe de torcida do 

Vasco, apesar do seu poder na hierarquia das torcidas, sofreu a ação desses mecanismos. 

Para ter sua liderança legitimada, Dulce Rosalina raras vezes é representada como uma 

mulher e tem sua vida pessoal retratada. Casada com o ex-jogador Ponce de Leon e mãe 

de dois filhos, a representação da sua família, intimamente ligada ao futebol, é incipiente, 

visto que sua liderança na TOV durou 20 anos. O futebol e ato de torcer tornaram-se 

elementos circunscritos exclusivamente ao gênero masculino e ao processo de formação 

identitária do homem macho. O senso comum no Brasil afirma que para ser 

verdadeiramente um homem, o menino precisa aprender a frequentar o estádio de futebol 

e expressar sua virilidade através da rivalidade ali presente. A torcedora, portanto, é uma 

invasora da área social reservada ao masculino e Dulce Rosalina é uma figura 

extraordinária no ambiente. 

 Entretanto, como observamos, a mulher foi e é um elemento importante para a 

consolidação do futebol na sociedade brasileira, visto que o esporte e a torcida são 

indissociáveis. Nos primeiros campeonatos de futebol, o público feminino frequentava as 

arenas como uma nova forma de sociabilidade para as moças da década de 1910. Uma 

vez que o esporte bretão era praticado por membros da elite burguesa brasileira nos clubes 
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já existentes, as filhas, irmãs e esposas dos atletas podiam assistir às partidas e 

confraternizar com outras famílias da alta classe. Ainda assim, não há correlação de 

paixão clubista com a mulher expectadora, sua presença nas arquibancadas é 

constantemente relacionada a uma nova forma de ser apresentada a sociedade e conseguir 

um bom partido. Essa associação da mulher presente em partidas com a busca por 

relacionamento permanece no imaginário coletivo do ambiente esportivo através da 

figura das marias-chuteiras, porém caracterizado negativamente. Somente em 1920 as 

frequentadoras das partidas de futebol foram designadas como torcedoras, devido ao 

torcer de lenços e luvas durante o jogo. Pela primeira vez as mulheres foram retratadas 

como fã expectadoras do evento esportivo, ainda que retratadas majoritariamente como 

adornos para a festa desportiva. O hábito dessas mulheres, observado pelos cronistas 

esportivo, fez com que surgisse uma nova significação para a palavra torcer utilizada 

exclusivamente pela sociedade brasileira. Ou seja, além de fundamentais para a 

popularização do esporte enquanto expectadoras, as mulheres também foram primordiais 

para o surgimento de uma forma brasileira de incentivar seus clubes de adoração. A 

brasilidade, explorada como forma de identificação coletiva, principalmente no Governo 

Militar, é fruto também da ação feminina nos estádios de futebol. 

 Ainda assim, pouco se fala sobre a mulher torcedora. A primeira vez que uma 

figura feminina ganha notoriedade na mídia esportiva foi com a ascensão de Dulce 

Rosalina à presidência da Torcida Organizada do Vasco em 1956. Tia Dulce é nomeada 

no momento em que os líderes de torcida exercem função primordial na cultura do torcer. 

Nas décadas de 1950 e 1960 o Jornal dos Sports, destaque da cobertura esportiva nacional, 

organizava os Duelos de Torcida e incentivava o caráter carnavalizado das torcidas 

organizadas.  Nesse período, a torcedora inovou ao implantar a chuva de papel picado nas 

arquibancadas e o concurso de bateria na TOV. Ainda assim, Dulce enfrentou a 

desconfiança e o sexismo do ambiente futebolístico e sofreu a ação de diversos 

mecanismos limitadores de seu poder de fala. Desde o questionamento de sua 

legitimidade para se envolver politicamente no clube até ao manifesto desejo de troca da 

liderança para um torcedor homem que tivesse verdadeiro amor ao Vasco. Percebemos 

que, mesmo impondo sua liderança e consagrada a torcedora número um do país, Dulce 

Rosalina tem sua identidade de torcedora questionada e precisa se estabelecer como 

verdadeira e isenta de interesses além do incentivo ao clube.   

 Propomos dividir a representação de Dulce Rosalina em fases, inspiradas nas 

ondas feministas, visto que, a sua trajetória na presidência da TOV pode ser marcada não 



97 
 

só pela década a qual está inserida, mas por eventos primordiais para o desenvolvimento 

de sua participação na torcida, como por exemplo o processo eleitoral do Vasco e o seu 

envolvimento com a política do clube. Estes, bem como ocorrem nas ondas feministas, 

começam difusos até se avolumarem no clímax e posteriormente dissiparem. Assim, a 

primeira fase da representação feminina na cultura do torcer é marcada pela 

carnavalização das torcidas. Mais do que exaltação à festa de incentivo ao clube, essa 

característica do torcer e a importância dos líderes de torcida se dá pela necessidade de 

controle da massa crescente nos estádios. Isto é, os chefes de torcida também exerciam a 

função disciplinadora nos estádios, contendo atos de violência e coibindo protestos dos 

torcedores. Entretanto, Dulce Rosalina não representava esse mecanismo impeditivo, ao 

contrário, sua trajetória enquanto presidente da TOV foi marcada por protestos e forte 

envolvimento com a política do Vasco da Gama. Essa característica a conferiu o estigma 

de uma mulher de personalidade forte e aguerrida, marcas normalmente atribuídas ao 

gênero masculino. Assim, podemos perceber que, ao se comportar como uma torcedora 

intensamente envolvida com o cotidiano do clube, Dulce Rosalina passa a ser 

representada a partir de aspectos socialmente relacionados ao gênero masculino. A 

“primeira dama da torcida carioca” rompe com o padrão de feminilidade esperado pela 

sociedade e ao mesmo tempo é enquadrada a partir de um olhar masculino sobre o torcer. 

 A partir do final da década de 1960, a cultura do torcer transformou-se de 

carnavalizada para juvenilizada e militarizada. Ou seja, como reflexo dos movimentos 

sociais da década, a cultura jovem e o regime militar, há uma ruptura no poder dos líderes 

e surge uma nova sociabilidade torcedora. As torcidas dissidentes, inicialmente, aparecem 

como forma de enfrentamento das lideranças legitimadas. Geralmente em oposição à 

coibição de protestos por parte dos chefes das organizadas, porém o caso vascaíno não 

pode ser entendido como tal. No período de surgimento das torcidas dissidentes, Dulce 

Rosalina estava afastada dos estádios em consequência do grave acidente sofrido durante 

a caravana da torcida para São Paulo. O seu período de recuperação teve apoio irrestrito 

do Vasco da Gama e do então presidente, Reinaldo Reis. Essa aproximação e o 

apaziguamento dos protestos políticos de Dulce resultaram em desconfiança por parte da 

torcida. A líder foi acusada de aceitar pessoas estranhas em sua torcida e de apoiar os atos 

do presidente vascaíno e assim surgiram a Torcida Dissidente de Abilio Valente e a 

Torcida Jovem, liderada por Eli Mendes. Percebemos, mais uma vez, a disputa de gênero 

na torcida vascaína, além do enfrentamento geracional. A representação Eli Mendes 

ganhou força tanto pelo aspecto jovem – por chefiar a facção cuja maioria dos integrantes 
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tinham entre 20 e 25 anos em contraponto a Tia Dulce, então com 37 anos – quanto por 

ser um homem chefiando uma facção torcedora.  

 A segunda fase do torcer também é marcada pela expansão do esporte para nível 

nacional e a inserção da transmissão televisiva do evento esportivo. O torcedor passa a 

ganhar mais visibilidade e a vivenciar mais intensamente a experiência da torcida, visto 

que as caravanas são noticiadas dias antes da partida. Além disso, com o desenvolvimento 

de campeonatos nacionais, as viagens e, consequentemente a convivência, são mais 

longas e recorrentes. Assim, nesse período há o acirramento das rivalidades entre clubes 

e o aumento da representação da violência relacionadas ao esporte. Semelhante ao que 

ocorre na Inglaterra, com o surgimento do hooliganismo, a cultura do torcer brasileira 

também passa a enfatizar o combate e a significar o grupo rival como inimigo a ser 

abatido. Entretanto, apesar do rompimento da centralidade da torcida na persona do líder, 

os atos de violência são constantemente relacionados a Dulce Rosalina. Ou seja, mesmo 

não mais representando toda a torcida do Vasco, a desordem dos torcedores é atribuída à 

tia Dulce, caracterizando mais uma tentativa de deslegitimação de sua liderança. Além de 

mulher e não jovem, Dulce Rosalina também seria incapaz de controlar o ímpeto de seus 

torcedores, assim, seu poder de chefe de torcida seria ilegítimo. 

 Contudo, a partir da década de 1970, as torcidas dissidentes foram se propagando 

e surgindo também como “coirmã” dos grupamentos já consolidados. Além da disputa 

geracional, dois aspectos são relevantes para a criação de facções torcedoras, de acordo 

com Hollanda (2012), a proximidade geográfica e a questão de gênero. Nesse período 

surge a Torcida Feminina do Vasco, evidenciando que Dulce Rosalina não é uma exceção 

nas arquibancadas de futebol. Além disso, o surgimento dessa torcida corrobora com o 

período de fortalecimento do movimento feminista no Brasil, visto que apenas em 1975 

as mulheres brasileiras começam a manifestar-se coletivamente quanto às questões de 

gênero e ao papel social feminino no cenário nacional. Desse modo, compreendemos que 

a torcida de futebol é um microuniverso da sociedade ao qual está inserida, refletindo 

seus questionamentos e avanços nas arquibancadas.  

 A relevância de Dulce Rosalina para a torcida do Vasco é evidenciada por suas 

premiações e homenagens, mesmo após sua morte, em 2004. No entanto, sua 

representação é notória também na luta pela legitimação do espaço da mulher no futebol, 

independentemente de paixão clubista. É evidente que sua trajetória será relembrada e 

exaltada pelas torcedoras vascaínas, como forma de legitimação da fala da mulher nas 

arquibancadas e contrapondo ao estigma do gênero. Dulce Rosalina prova que a mulher 
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pode compreender todos os aspectos referentes ao futebol, torcer para o seu clube sem 

interesse em relacionar-se com jogador em busca de status e frequentar estádios de 

futebol. Chimamanda Adichie (2009) evidencia o perigo das histórias únicas para a 

formação de preconceitos sobre uma cultura e Dulce Rosalina representa essa ruptura da 

história única do futebol na sociedade brasileira. Além disso, sua figura transcende ao 

registro histórico e torna-se símbolo para movimentos feministas nos estádios de futebol.  

 A mídia esportiva, por sua vez, produz e reproduz mecanismos sexistas do 

ambiente futebolístico. Não é raro perceber a disputa de gênero na representação de Dulce 

Rosalina durante toda sua trajetória como presidente da Torcida Organizada do Vasco da 

Gama. Contemporaneamente, as mulheres continuam sofrendo com esses mecanismos 

limitadores do seu poder nos estádios. A mídia esportiva ainda tende a reproduzir o 

preconceito da mulher ignorante quanto aos elementos constitutivos do futebol, 

desinteressada no esporte e impulsionada pelo poder econômico e aparência física dos 

jogadores profissionais. A revisão e ressignificação da representação de Dulce Rosalina 

no Jornal dos Sports, é uma tentativa de confrontar e romper com o ciclo reprodutivo da 

história única do futebol como área de formação identitária do homem macho. Além de 

evidenciar a cultura machista do futebol que culmina na reprodução de comportamentos 

sexistas, como os assédios a torcedoras e profissionais nos estádios de futebol. A mulher 

torcedora não pode ser representada midiaticamente como extraordinária ao ambiente, 

visto que sempre esteve presente nas arquibancadas de futebol. O seu corpo não deve ser 

representado como objeto de desejo, a partir do apelo sexual, a fim de chamar a atenção 

de jogadores profissionais. Ressignificar a trajetória de Dulce Rosalina também é parte 

de um processo para tornar o espaço das arquibancadas de futebol mais seguro para as 

torcedoras.  

 É válido ressaltar que a mulher vem ganhando espaço na mídia esportiva; o olhar 

sobre o futebol não é mais exclusivamente masculino. As mulheres são cada vez mais 

presentes no jornalismo esportivo e a partir de 2018 passaram a atuar como narradoras 

também. Ou seja, a voz feminina está começando a ser aceita para a transmissão das 

partidas de futebol. Entretanto, esse processo ainda é pequeno comparado ao número de 

profissionais homens e, quando analisado a partir da perspectiva da mulher negra, é 

insignificante. Isto é, não podemos afirmar que o campo esportivo é um espaço igualitário 

e aberto ao olhar feminino se continuarmos universalizando a categoria mulher. Dulce 

Rosalina se encantou pelo Vasco da Gama a partir da luta do clube contra o racismo e é 

necessário exaltar essa característica da líder também. Mais do que uma mulher ocupando 
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um espaço de poder na torcida, Dulce Rosalina foi mulher que se opôs às discriminações 

de raça.  

 Portanto, este trabalho se propôs a resgatar e reinterpretar a trajetória da liderança 

de Dulce Rosalina a fim de questionar o ethos masculinizante e excludente do futebol. 

Por meio de seu envolvimento com o Vasco da Gama, Dulce superou os mecanismos 

sexistas limitadores de seu poder e tornou-se torcedora símbolo do Vasco da Gama. Para 

além da sua ação enquanto chefe de torcida, tia Dulce transcendeu como símbolo da luta 

pela legitimação do espaço feminino nas arquibancadas cariocas. É evidente que a 

vascaína não é uma exceção na cultura do torcer, mas representa o extraordinário a partir 

do seu papel na hierarquia do torcer. Concluímos, então, que a mulher torcedora de 

futebol é uma figura constante e importante para consolidação do esporte. É preciso 

resgatar essas histórias e romper com a cultura machista do futebol brasileira, 

evidenciando que lugar de mulher também é torcendo nas arquibancadas por seu clube de 

paixão ou trabalhando nas coberturas dos eventos futebolísticos. O futebol não é uma área 

reservada de masculinidade, mas um espaço de convívio sociocultural que deve respeitar 

a diversidade identitária da sociedade ao qual está inserido.  
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