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INTRODUÇÃO: 

A ampliação de atividades relacionadas ao futebol de mulheres possibilitou a sua 

inserção no futebol em diferentes frentes. Para alguns é entendido como uma atitude de 

resistência porque as mulheres fizeram valer suas vontades, desejos e necessidades, 

enfrentado um universo caracterizado como próprio do homem, mas também, pode significar 

uma adaptação aos valores e práticas comuns a esse esporte, visto que, em algumas situações, 

essa inserção esteve ligada a afirmação de uma representação hegemônica de feminilidade 

“medida”, como se pode esperar, pela aparência dos corpos das jogadoras. 

As mulheres há muito estão presentes no futebol brasileiro, vão aos estádios, assistem 

campeonatos, acompanham o noticiário, treinam, fazem comentários, divulgam notícias, 

arbitram jogos, são técnicas, compõem equipes dirigentes entre tantas outras atividades. 

O machismo é um tema ainda presente no futebol, seja dentro dos gramados, ou na 

arquibancada, e é um tipo de violência que acaba sendo recorrente pelo país. As mulheres 

sofrem tal discriminação por ser um esporte em que o espaço é majoritariamente masculino, 

mas após anos de luta, estão conquistando seu espaço, seja dentro do campo ou nas 

arquibancadas.  

Segundo o Relatório da Discriminação Racial no Futebol, em 2018 foram registrados no 

futebol e em alguns outros esportes, 16 (dezesseis) casos de machismo. Desses casos 

descritos pelo Relatório da Discriminação Racial no Futebol, 15 deles foram envolvendo o 

futebol, sendo 13 com mulheres que trabalham com o futebol e os outros 3 casos com 

torcedoras. Já em 2019, foram 28 casos de machismo relacionados ao futebol e 1 caso em 

outros esportes, porém, no ano de 2020 houve uma grande queda de casos de machismo no 

futebol e esportes em geral, contabilizando 11 casos apenas relacionados ao futebol, não 

havendo relatos em outros esportes. 
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Preconceitos das mais variadas ordens (morais, biológica, religiosa, política, dentre 

outras) restringiram a participação das mulheres nos espaços de atuação do futebol e reiteraram 

por décadas a naturalização de que o ‘futebol não era coisa para elas’. Desde o início dessa 

prática do futebol existe um abismo entre as oportunidades apresentadas às mulheres e aos 

homens no desenvolvimento de características no que diz respeito a ter ou não “conhecimento 

e propriedade” para torcer, jogar ou entender sobre esse esporte, é o reconhecimento das 

desigualdades de tratamento histórico, social e espacial, através do esporte. As mulheres que 

tentam se orientar pelo mundo do futebol se deparam com preconceitos e grandes barreiras, 

como na família, de colegas, de professores, de treinadores e de outros agentes sociais, muitas 

delas, inclusive, podem sentir certo estranhamento sobre si mesmas quando se percebam 

atraídas pela prática do futebol. Prevalece a crença de que futebol ‘não é coisa de mulher’ e 

isso porque seu corpo, visto como demasiado fraco e lento, não seria adequado para a prática 

do referido esporte. 

Capellano (1999) nos mostra que as mulheres tiveram um papel precursor em relação 

às torcidas de futebol. O termo “torcer” foi incorporado ao futebol brasileiro devido ao modo 

como as moças das boas famílias se comportavam nestes eventos. Foram as mulheres, aliás, 

que consagraram a expressão “torcer”. Como não ficava bem para uma dama se descabelar, 

gritar, chorar, com seu time de coração, elas levavam para os estádios pedaços de pano, os 

quais torciam durante as partidas para aliviar a tensão. O hábito as fez ficar conhecidas como 

“torcedoras” e não demorou muito para o termo ser adotado para designar todos aqueles que 

compareciam com frequência às partidas no intuito de incentivar as equipes. 

(CAPELLANO,1999.) 

Aos poucos, as mulheres foram ganhando espaço no campo de futebol, como torcedoras, 

hoje em dia vemos mulheres em diversos espaços do esporte, como jogadoras, como jornalistas 

esportivas, como árbitras, como técnicas, espaços estes, inimagináveis até bem pouco tempo 

atrás. Segundo Costa (2006), nunca o termo “futebol é coisa de homem” esteve tão em baixa, 

para ela, a mulher como “ser que torce” está se tornando cada vez mais comum em nosso meio, 

tanto em espaços como as arquibancadas dos estádios, quanto nos espaços virtuais da internet. 

Ela nos mostra que: “Em grupo ou isoladas, o fato é que as torcedoras de futebol vêm ganhando 

visibilidade, estimulando, desse modo, novas formas de composição identitária feminina, assim 

como, criando um público apreciador e consumidor de futebol que traz para esse esporte 

diferentes demandas e significados.” 

Assim como em outros tempos, ainda há, hoje em dia, uma série de preconceitos quanto 

à mulher que gosta de futebol, se tratando de um país onde o futebol tem relação direta com o 

sentimento de identidade nacional, temos que pensar o quanto ainda precisa ser conquistado 
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pelas mulheres dentro desse “campo”. O futebol é um espaço de sociabilidade e de liberdade, 

onde as mulheres também têm seu lugar. 

METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo de caso, que segundo Thomas e Nelson (2002), é um tipo de 

pesquisa que investiga um caso (fenômeno ou situação) em profundidade para obter uma ampla 

compreensão, a qual poderá contribuir para explicar casos similares.” 

A abordagem é qualitativa, pois segundo Minayo (2001), esta trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. Aplicada inicialmente em estudos de Antropologia e Sociologia, 

como contraponto à pesquisa quantitativa dominante, tem alargado seu campo de atuação a 

áreas como a Psicologia e a Educação. A pesquisa qualitativa é criticada por seu empirismo, 

pela subjetividade e pelo envolvimento emocional do pesquisador (MINAYO, 2001, p. 14). 

Para a realização da pesquisa, foi utilizada a entrevista semiestruturada. De acordo com 

Triviños (1987) a entrevista semiestruturada é um dos principais meios disponíveis para que o 

investigador realize a coleta de dados. Esse autor privilegia a entrevista semiestruturada porque 

acredita que essa, ao mesmo tempo em que valoriza a presença do investigador, oferece todas 

as perspectivas possíveis para que o informante disponha de liberdade e espontaneidade 

necessárias que enriquecerão a investigação.  

A amostra se constituirá de torcedoras adultas (acima de 18 anos). Estima-se uma 

amostra de 6 torcedoras, torcedoras dos clubes: Sport Club Corinthians Paulista, Sociedade 

Esportiva, São Paulo Futebol Clube, Santos Futebol Clube, Associação Atlética Ponte Preta e 

Guarani Futebol Clube. 

A escolha dos clubes se deu devido a influência dos clubes no estado de São Paulo e 

sua história, já que são considerados os quatro grandes clubes de São Paulo, além dos dois 

maiores clubes da cidade de Campinas, onde está situada a Universidade Estadual de 

Campinas – Unicamp.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O   futebol  é,  por  excelência,  um  desses  lugares  em  que  a afetividade  da  política  

se  manifesta  para  além  da  racionalidade pragmática. Fortemente contido de paixão – 

individual e coletiva–  o  futebol  não  se  prende  exclusivamente  às  determinações  de classes,  
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na  medida  em  que,  tomadas  de  forma  clássica,  elas  são excessivamente  redutoras.  

Nesse  sentido,  a  dimensão  afetiva da  vida  esportiva  é  também  marcada  pela  paixão  e  

pelo ressentimento. É, portanto, o lugar da “inconsciência”, no sentido oposto  daquela  

consciência  racional  determinada  e  imposta  decima e de fora dos sujeitos e dos grupos. É 

um espaço privilegiado do  inconsciente  coletivo,  dos  indivíduos  e  das  massas. 

Muitas das respostas obtidas estão totalmente relacionadas com essa questão de 

afetividade política, como por exemplo, a representatividade feminina hoje que possui a 

Sociedade Esportiva Palmeiras, com uma mulher sendo a presidente do clube e o grande 

investimento no futebol feminino. Outra resposta que diz sobre a representatividade política do 

futebol é a da torcedora do Corinthians, onde diz que sua identificação com o clube vem muito 

dos ideais e questões políticas históricas do clube, como a democracia corintiana e também o 

investimento no futebol feminino.  

O futebol  expressa  os  sentimentos  mais significativos da organização humana, que é 

o da identidade e o de  pertencimento. Seja  com  relação  ao  clube  ou  ao  selecionado  

nacional, manifesta-se  um  sentimento  de  afetividade  e  de  pertencimento que  dá  sentido  

não  apenas  à  instituição  futebolística,  mas  ao lugar  a  que  ela  se  encontra  vinculada. 

Um fator comum de identificação das torcedoras com seus clubes é a questão familiar, 

já que, todas elas, em um primeiro momento, foram influenciadas pela família a torcerem por 

esses clubes, dessa forma, se identificarem com eles também. Um relato muito interessante de 

uma das entrevistadas, foi a da torcedora do Guarani, onde ela expõe uma relação familiar 

muito mais íntima com o clube, já que o seu tio avô é um dos fundadores do clube de Campinas. 

A representatividade passa muito além de identificação familiar e carrega isso em seu 

sobrenome, dessa forma, outros torcedores do clube se identificam nela, já que carrega consigo 

uma parte do clube. Ela já se envolveu com a política do clube, ainda tem vontade de trabalhar 

dentro do clube e hoje é vista como uma torcedora símbolo do Guarani.   

Assim como no passado, ainda há, hoje em dia, uma série de preconceitos quanto à 

mulher que gosta de futebol. Para os homens, parece impossível que uma mulher possa gostar 

do jogo em si e as acusam de estarem atentas ao esporte apenas por interesse em jogadores, 

como se elas não fossem capazes de observar, além da beleza de determinado jogador, sua 

capacidade técnica também. Se tratando de um país onde o futebol tem relação direta com o 

sentimento de identidade nacional, temos que pensar o quanto ainda precisa ser conquistado 

pelas mulheres dentro desse “campo”. O fato é que as torcedoras de futebol vêm ganhando 

visibilidade, estimulando, desse modo, novas formas de composição identitária feminina, assim 
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como, criando um público apreciador e consumidor de futebol que traz para esse esporte 

diferentes demandas e significados. O futebol é um espaço de sociabilidade e de liberdade, 

onde as mulheres também têm seu lugar. Quando perguntadas sobre a importância do seu 

clube e se elas se sentem representadas pelo clube, apenas duas das seis entrevistadas 

disseram que a importância é baixa e que não se sentem representada, muito por ações 

políticas do clube, em que acabaram afastando-as dos seus clubes, como a presença muito 

forte do machismo dentro da diretoria do clube, a falta de posicionamento em casos de racismo, 

casos de homofobia entre outros fatores sociais, que vão além das 4 linhas. Já as que se sentem 

representadas, relataram também essas questões políticas, onde os clubes entendem a 

presença feminina em suas torcidas e realizam ações afirmativas para esse público.  
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