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Resumo 

A presente monografia consiste numa reflexão sobre as relações de gênero 

estabelecidas na Torcida Uniformizada do Fortaleza a partir das observações das 

torcedoras organizadas no denominado Núcleo Feminino. Tomou-se o “Clássico-rei” 

como centro principal de conflitos estabelecidos com “o outro” (ou a outra); e a própria 

torcida como cenário em que as disputas simbólicas, travadas entre elas mesmas, se dão, 

muitas vezes, de forma ríspida. Reflete, também, sobre um protagonismo emergente, 

observado em ações produzidas por elas, nas quais buscam uma maior participação nas 

atividades desenvolvidas pela torcida, procurando obter, assim, crescente visualização 

enquanto sujeitos da própria torcida. Entretanto, pude notar que comumente são 

cerceadas pelas desigualdades determinadas socialmente pelos gênero, reflexos da 

própria sociedade na qual estão inseridas. O “poder simbólico” (Bourdieu, 2011) 

permeia toda a pesquisa. As disputas, os sentidos que as torcidas dão aos ícones 

referentes a elas, a importância que os territórios conferem aos grupos são, em sua 

maioria, imersos em uma estrutura capitalizada pelo subjetivo. Outro conceito que 

embasa o argumento teórico da presente pesquisa é o de “bio-poder” (Foucault, 1999), 

que considera a relação de poder estabelecida entre os corpos, como imersa na realidade 

observada em campo. A metodologia utilizada nesta monografia consiste na objetivação 

participante (Bourdieu, 2011), em que a pesquisa de campo utiliza-se do corpo como 

instrumento de análise, para além do Ver e do Ouvir, elemento de fundamental 

importância para a densidade obtida nesta reflexão. 

 

Palavras-chave: Torcida Organizada, gênero, poder simbólico, disputa mimética. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Comecei a frequentar estádios aos oito anos de idade. Levado pelo meu tio paterno e 

padrinho Marcelo Marques, tive o prazer de me tornar tricolor. Na arquibancada, o lugar 

das emoções, ao menos para mim, tanto chorei como sorri vendo o Fortaleza Esporte 

Clube jogar. Lembro-me da primeira vez que entrei no Estádio Municipal Presidente 

Vargas (PV) em 1998, não me recordo contra quem era a partida, muito menos se houve 

ou não gols; mas, ao lado esquerdo da Torcida Uniformizada do Fortaleza, recordo-me, 

com detalhes, dos braços oscilando em uma sincronia “bolshoniana”, dos cânticos, das 

bandeiras, das faixas, papéis picados, etc. Daí por diante o jogo no gramado foi 

secundarizado frente ao jogo na arquibancada. 

Minha pré-adolescência foi permeada pelos signos da torcida através de um dos 

primos que fazia parte da diretoria, possibilitando-me um contato indireto com a TUF. 

Indireto, pois era visualizada ao longe, já que os esforços maternos giravam no sentido 

de impedir um laço concreto entre o jovem torcedor e torcida organizada. A busca por 

uma identidade de torcedor organizado fez-me não perder o contato, mesmo que 

escasso, com esta, levando-me a conhecer os “mitos, lendas e heróis” da referida 

torcida. Aos catorze anos comprei a minha primeira camisa da TUF e com ela, de 

“brinde”, veio a primeira “carreira”
1
 da rival. Deste modo compreendi que frequentar o 

Benfica
2
 em dia de jogo do adversário, vestindo o material da torcida, não era uma 

atitude muito prudente. Mas o fato possibilitou-me refletir, posteriormente, sobre a 

carga simbólica que ostentava em meu corpo naquele momento. 

Tenho a impressão de que as lembranças de situações como aquela me 

possibilitam descrever de forma muito mais densa o “peso” que uma camisa de torcida 

exerce sobre o corpo que reveste. Naquele mesmo ano, 2005, o então presidente da TUF 

seria assassinado, e o afastamento das arquibancadas seria imposto a mim, por decisão 

familiar. Voltei a frequentar os estádios assiduamente em 2009 por intermédio de um 

colega de faculdade, J. C. Emídio. Cada vez mais o campo de pesquisa se desenhava em 

uma construção cotidiana do torcedor-pesquisador. As conversas pós-jogos misturavam 

senso comum e teorias sociais em busca da compreensão dos fenômenos visualizados há 

                                                             
1 Carreira constitui-se do termo “levar carreira” significando “correr em fuga”. 
2
 Bairro onde situa-se o estádio Presidente Vargas 
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pouco tempo. Com as disputas, os bares; com os bares, as conversas e, com elas, 

conceitos como: simbólico, território, efeito perverso foram sendo adicionados ao meu 

vocabulário acadêmico. 

Mas ainda não passava pela minha cabeça a ideia de pesquisar torcida organizada. 

Meu tema era outro, constituído de outra forma. Na época eram estudos sobre ensino, 

educação e escola que me provocavam academicamente. Em 2010 ingressei no 

movimento estudantil. Os temas dos estudos políticos eram diversos: reestruturação 

curricular, reforma universitária, stalinismo, trotskismo, mas o que me chamava mais 

atenção eram os debates sobre gênero. Compreender que somos constituídos através de 

uma cultura hegemônica, que diferencia socialmente homens e mulheres e saber que eu 

também reproduzo tais concepções, mesmo sem querer, me fez desejar mudar estas 

práticas machistas, sabendo que isso deve ser um exercício cotidiano. 

O interesse excitante pela reflexão sobre torcidas organizadas, os estudos 

incessantes sobre gênero e o convite por parte de uma amiga, Vanessa Gomes Araújo, 

para fazer um trabalho justamente sobre as mulheres das torcidas organizadas (envolvia 

a TUF e a sua rival), me acendeu um desejo entusiasmado de desenvolver uma pesquisa 

com base nessa temática. 

 

Justificativa 

A torcida organizada em geral é um assunto recorrente em debates acadêmicos 

acalorados desde o século passado. Porém, o vínculo desse campo de investigação aos 

estudos de gênero é uma preocupação recente nas Ciências Sociais, e tanto é que houve 

enorme dificuldade em encontrar bibliografia temática. Observou-se que a seara da 

Educação Física acumula algumas reflexões sobre o tema, porém vão, muitas vezes, em 

outras perspectivas, com outras metodologias e raramente abordam autores das Ciências 

Sociais. Deste modo, foi um desafio à parte estabelecer reflexões sobre as torcedoras 

organizadas, sem teoria prévia que a fundamentasse. 

Este trabalho monográfico justifica-se pelo esforço de compreender a vinculação 

da mulher a um meio que se constrói hostil, levando em conta que se naturalizou, em 

nossa sociedade “patriarcal”, a feminilidade como uma condição desvinculada da 

violência, e que, historicamente, via-se como patológico qualquer ato mais ríspido 
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ensejado por uma mulher (haja vista a histeria, que só era atribuída às mulheres). Por tal 

razão foi redobrada a atenção no sentido de não tornar este estudo condicionado à 

violência feminina, já que não considero tema fundante para a pesquisa produzida, 

embora o tema da violência tenha importância incontestável, não o trataremos aqui 

como campo central de investigação, por fugir do nosso objetivo. 

Esta monografia aborda o estudo das redes de sociabilidade que “as meninas” 

estabelecem dentro da torcida, entre si, com os demais membros e com as outras 

agremiações, levando-se em conta que uma série de fatores facilita ou dificulta o 

estreitamento dos laços dentro e fora do grupo estudado. Levo em conta, também, como 

se estabelece a relação de gênero dentro da torcida: se há desigualdade nessas relações, 

como as meninas lidam com estas diferenciações e se existe algum tipo de mudança nas 

visões e percepções sobre o campo e os lugares do gênero. 

 

Metodologia 

Quanto à metodologia, creio que devemos refletir sobre o que pretendemos neste 

trabalho acadêmico. Bourdieu, no segundo capítulo de o Poder simbólico, escreve: “O 

homo academicus gosta do acabado” (2011 p. 19). Ele se refere ao fato de que 

buscamos esconder as imperfeições, que, como os pintores que só mostram seus 

quadros após a última pincelada, só nos sentimos confortáveis, ou até confiantes, após 

reajustarmos o arcabouço teórico-metodológico.  

É importante que atentemos para o percurso de pesquisa traçado ao longo do 

trabalho produzido. Nele, ressalto que a metodologia utilizada sempre nos escapa do 

controle, e se autoconstrói durante a pesquisa, ainda mais se pretendemos fazer pesquisa 

de campo, como foi o caso. Acredito, ainda, que é esta flexibilização metodológica que 

traz elementos outros, não previstos numa reflexão a priori. 

 

O que conta, na realidade, é a construção do objecto, e a 

eficácia de um método de pensar nunca se manifesta tão bem 

como na sua capacidade de construir objectos socialmente 

insignificantes em objectos científicos ou, o que é o mesmo, na 

sua capacidade de reconstruir cientificamente os grandes 

objectos socialmente importantes, apreendendo-os de um 

ângulo imprevisto [...] (BOURDIEU, 2011, P.20) 
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É importante ter-se claro que tanto o objeto quanto a metodologia foram 

preestabelecidos e fundamentados teoricamente nesta pesquisa, mas sofreram, também, 

mudanças durante o percurso. Acredito que as estruturas sociais estão se reconfigurando 

constantemente e, principalmente, que o que está velado pelo manto do senso comum, 

disposto sobre o objeto, só pôde ser revelado após algumas idas a campo. 

Carlo Ginzburg, em seu livro Mitos, emblemas, sinais, analisa os estudos de 

Morelli sobre crítica de arte. Morelli defende que os autores dos quadros podem ser 

reconhecidos por seus traços característicos, porém não seriam “[...] os olhos erguidos 

para o céu dos personagens de Perugino, o sorrisos dos de Leonardo [...]” (1989 

p.144) que serviriam como meio de reconhecê-los. Seria justamente o contrário. Morelli 

observou e catalogou formas de dedos, unhas, orelha próprios de Botticelli, Cosmè 

Tura, da Vinci e outros, a fim de distinguir as cópias das obras originais. 

Bourdieu, da mesma forma, acredita que devemos atentar para o que nos parece 

mais comum no campo de pesquisa; diz que consideramos certas questões “tão 

elementares que nos esquecemos de as pôr (deixamos de considerá-las como algo 

relevante à pesquisa)” (2011, p.21). Quando algo nos é tão cotidiano que não atentamos 

para sua importância no estudo, acabamos negligenciando certas ações dos sujeitos, 

desconsiderando-as antes de analisá-las. 

Outra questão que considero pertinente, no que diz respeito aos estudos 

metodológicos de Bourdieu, é o que o autor chama de objetivação participante, “e que é 

preciso não confundir com a observação participante, a análise de uma – falsa – 

participação num grupo estranho”; onde destaca que a objetivação é a necessidade que 

o pesquisador tem de se afastar do objeto, pois ele acredita que:  

 

[...] muitas vezes, constituem o interesse do próprio objecto 

estudado para aquele que o estuda, tudo aquilo que ele menos 

pretende conhecer na sua relação com o objecto que ele 

procura conhecer [...] (BOURDIEU, 2011, p.51) 

 

A preocupação de Bourdieu é para que o pesquisador não seja ofuscado por seus 

pressupostos – os quais acredito que sejam proveitosos academicamente, desde que 

analisados rigorosamente – e que consiga fazer uma pesquisa qualificada e bem 
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embasada, descrevendo e analisando o que foi observado e não o que gostaria que o 

campo apontasse. Desta forma entendo que, nesta pesquisa, a experiência de campo se 

configurara como única forma de desvendar os pormenores das práticas cotidianas das 

torcedoras. Assim, recorro a Laplantine, que defende a experiência de campo como 

forma de embasamento empírico destes pressupostos:  

 

É uma atividade decididamente perceptiva, fundada no 

despertar do olhar e na surpresa que provoca a visão, buscando 

numa abordagem deliberadamente microsociológica, observar 

o mais atentamente possível tudo o que encontramos, 

incluindo, e talvez, sobretudo, os comportamentos 

aparentemente mais anódinos [...] (LAPLANTINE, 2004, p. 
15) 

 

Debruçar-se sobre o campo é imprescindível para se construir uma boa 

argumentação teórica. Laplantine distingue o Ver do Olhar antropológico. Segundo o 

teórico, Ver seria a função de enxergar, receber imagens e a visão deve ser “mediada, 

distanciada, diferenciada, reavaliada, instrumentalizada (caneta, gravador, câmara 

fotográfica ou de vídeo...) e, em todos os casos, retrabalhada pela escrita.” (2004, 

p.17); já o Olhar seria a capacidade de perceber, de guardar, de vigiar; aos moldes do 

que Laplantine descreve, seria a qualidade de questionar, “quem vai em busca da 

significação das variantes.” (2004, p. 18) 

Outro aspecto positivo, ao meu ver, no pensamento de Laplantine é sobre o que 

ele pontua como “Corpo e Olhar”, isto é, a necessidade contundente de perceber o 

campo além do olhar. Seria a profundidade metodológica de sentir este campo empírico 

– e no, meu caso, sentir como a torcida influencia a vida cotidiana das meninas.  

 

A descrição etnográfica não se limita a uma percepção 

exclusivamente visual. Ela mobiliza a totalidade da 

inteligência, da sensibilidade e até da sensualidade do 

pesquisador. Através da vista, do ouvido, do olfato, do tato e 

do paladar, o pesquisador percorre minuciosamente as diversas 

sensações encontradas. Por conseqüência a escrita etnográfica 

não deve apenas estar atenta às cores [...], mas também ao 

brando rugoso, estridente, agudo, [...], etc. É em particular 
através da aprendizagem da língua e da cozinha que podemos 

ter acesso à especificidade de uma sociedade que descobrimos 

pela primeira vez e que temos intenção de estudar. 

(LAPLANTINE, 2004 p.20) 
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Envolver-se com o campo – seja criando intimidade ou emocionando-se com a 

pesquisa – não reflete um menor distanciamento, pois atentamos para a objetivação 

participante que favorece um olhar mais minucioso sobre o observado. As idas a 

campo, acredito, foram analisadas sempre ao lado do discurso das torcedoras. Para isso, 

me vali de entrevistas semiestruturadas, para, desta forma, conseguir construir um 

melhor argumento para o que fosse observado dentro do ambiente da torcida. Porém, os 

momentos que obtive informações mais contundentes nunca foram os de entrevista, mas 

os de conversas informais, em que não havia um gravador “patrulhando” a fala da 

interlocutora. 

Acompanhei de perto as meninas em sete jogos do campeonato estadual do ano 

de 2012, sempre ao lado delas nos seus ambientes (lugares do estádio que elas 

frequentam, especificamente). Destes sete jogos que acompanhei, cinco parti da sede da 

torcida, o que me possibilitou uma aproximação das interlocutoras e maior 

profundidade nas análises posteriores. Pude acompanhar de perto seis associadas, sendo 

quatro diretamente ligadas à diretoria da torcida, e duas não, possibilitando, assim, que 

vozes, possivelmente discordantes, fossem ouvidas e incorporadas ao trabalho 

monográfico. Além dos jogos, observei três festas da torcida, sempre com olhar crítico, 

sem esquecer a relação com os associados, o que permitiu análise aprofundada das 

relações para além dos limites impostos pelo estádio de futebol.  

Considerando que este estudo trata das relações sociais estabelecidas na torcida 

em questão, os nomes das interlocutoras serão protegidos e nomes fictícios serão 

utilizados nos momentos em que forem necessários.  

 

Campo: um desafio metodológico 

Como já mencionei anteriormente sou torcedor do Fortaleza Esporte Clube, do qual a 

TUF é a maior torcida uniformizada e objeto de estudo desta pesquisa. É importante 

fazer esta consideração por ser um fator que facilitou a aproximação das interlocutoras e 

abriu “brechas” para que a torcida fosse exposta aos meus questionamentos. 

Inicialmente, passei a frequentar o lugar do estádio, ocupado tradicionalmente pela 

torcida, apenas observando, sem entrar em contato com as meninas. Posteriormente, 

entabulei conversa com algumas que já conhecia, conseguindo obter algumas 
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informações, mas consistia apenas em um contato inicial, visto que a maioria delas 

havia se afastado da torcida. 

Era necessário ir à sede social da torcida, a qual não conhecia, onde poderia ser 

feita observação mais profunda, sendo possível obter informações mais precisas. Para 

isso, entrei em contato com um conhecido que integra a diretoria, perguntando se a 

minha presença, como pesquisador, seria aceita. Após sua anuência, passei a frequentar 

a sede em dia de jogos mais importantes como os Clássicos-rei e o jogo disputado pela 

Copa do Brasil contra o Náutico, o qual sua torcida organizada (Fanáuticos) é aliada da 

maior rival da TUF e, portanto, constitui-se também como rival da torcida tricolor. 

Os jogos em que compareci à sede social da TUF, não diferente dos outros, fui 

uniformizado com o material da torcida, o que fazia com que me igualasse aos demais. 

Mesmo que a identidade de pesquisador não fosse negada em nenhum momento, todos 

me tratavam como a um igual, deste modo tive que fazer tudo o que eles faziam. 

Diziam-me constantemente: “se está aqui, tem que ajudar”. Então carreguei bateria, 

bandeira, ajudei a colocar o bandeirão, levei grito; em meio a isto, fazia uma ou outra 

pergunta para alguma torcedora, portanto, engajar-me no trabalho pesado ajudou a 

aproximar-me delas também. 

A maior dificuldade ao longo da pesquisa foi obter entrevistas gravadas. Nos 

jogos, sempre estavam muito apressadas, cumprindo tarefas e, no dia a dia, a maioria 

trabalhava, assim, as informações mais “valiosas” foram dadas em espaços fora da 

“burocracia”, onde elas possivelmente sentiam-se mais à vontade para falar sobre suas 

relações dentro da torcida, portanto, consegui informações carregando material, 

pegando o almoço na sede social, no ônibus indo para o estádio, em uma festa. Os 

lugares eram diversos e dificultavam ao máximo conceder entrevistas formais. 

As experiências obtidas nesta pesquisa foram instigantes: o trajeto feito para o 

estádio, no ônibus alugado pela torcida, deixava-me preocupado, pois a torcida rival 

poderia, a qualquer momento, apedrejar-nos, então era um momento de constante 

tensão. Esta foi uma pesquisa em que tive que estar em estado de prontidão, como quem 

espera um ataque, já que conflitos sempre eram uma possibilidade real. Presenciei 

alguns destes, uns contra os rivais, outros consistiam em brigas entre a própria torcida. 

Vi pedras sendo jogadas em direção ao meu carro, perto do bairro José Walter, bombas 

e rojões utilizados para afastar os “inimigos”, correria e choro nas arquibancadas. A 
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Antropologia, enquanto “ciência marginal”, me possibilitou estas experiências, sem a 

vivência das quais, não conseguiria fomentar uma análise profunda sobre a torcida em 

estudo. 

 

2. FUTEBOL E TORCIDA ORGANIZADA NO BRASIL 

 

Brasil está vazio na tarde de domingo 

Olha o sambão, aqui é o país do futebol.  

(Milton Nascimento / Fernando Brant.) 

 

O desenvolvimento do futebol no Brasil 

A história, falada e escrita, faz menção a um país futebolístico, que teria se estruturado 

cultural e politicamente sobre a bola e entre as quatro linhas. Não é raro encontrar 

composições, crônicas, peças, romances, poesias que contenham em verso ou prosa a 

frase: “Brasil, o país do futebol”. Mas como um país tão grande como o nosso, tornou-

se referência mundial no âmbito futebolístico? De onde surge e se populariza o “esporte 

bretão” que torna o Brasil um país “respeitado” e “amado” mundo afora? 

 

O surgimento do jogo de bola em terras tupiniquins 

No Brasil o futebol é quase que onipresente. Em todo estado, talvez em toda cidade, um 

campo de futebol pode ser encontrado. Segundo Máximo Pimenta, em seu livro 

Torcidas Organizadas de Futebol: violência e alto afirmação (1997), seria Charles 

Miller o semeador do futebol no Brasil. Sendo filho de britânicos, Miller, estudou em 

Londres a partir dos 9 anos e em seu retorno teria trazido “em sua bagagem, duas bolas, 

uma agulha, uma bomba de ar e dois uniformes.” (1997, p. 40). A primeira partida no 

país teria ocorrido em 1894, entre “os operários da companhia de gás e os ferroviários 

da São Paulo Railway (RAMOS, 1984: 27)” (1997, p. 40). Nessa fase, as agremiações 

eram formadas unicamente por britânicos brancos, que dificultavam a participação até 

de outros europeus.  
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As controvérsias sobre a difusão da prática futebolística no Brasil são muitas. 

Luiz Henrique de Toledo, em Torcidas organizadas de futebol (1996), relata que a 

“segregação” existente entre os desportistas e simpatizantes de tais práticas, no começo 

do século XX, se dava de forma clara e aberta, mas não impossibilitava que “a bola 

rolasse” nos bairros periféricos da capital paulista. Evidencia ainda que, enquanto os 

grandes clubes começavam a estruturar-se, envoltos por simbologias étnicas e 

“classistas”, os campos de várzea
3
 eram utilizados pelo operariado das fábricas, aos 

quais eram, muitas vezes, negada a possibilidade tanto de praticar o esporte, quanto de 

torcer para um destes clubes. 

No estado cearense, o historiador Airton de Farias, em seu livro História do 

Ceará (2009), afirma que o primeiro a trazer o esporte que viria a ser “paixão nacional” 

para o nosso estado, teria sido “José Silveira, jovem estudante na Suíça, que trouxera 

em 1904 a primeira bola [...] com um livrinho de regras.” (2009, p. 373) Segundo o 

autor, Silveira teria organizado a primeira partida de futebol do estado em “25 de 

dezembro daquele ano, no segundo plano do passeio público [...]” (2009, p. 373) teria 

sido uma partida disputada entre cearenses “de boa sociedade” contra uma “equipe de 

ingleses, moradores em Fortaleza e de um navio ancorado em passagem para o sul” 

(2009, p. 373). 

Em 1915 é fundada a Liga Metropolitana Cearense de Futebol, LMCF, presidida 

por Alcides Santos, fundador do Stella Foot-Ball, time que balizaria a fundação do 

Fortaleza Esporte Clube em 1918, pelo mesmo Alcides Santos. A liga era composta por 

apenas quatro times, visto preconceito de classe e de cor imperante neste período. Eram 

os times filiados à LMCF: Stella, Maranguape, Rio Negro e Ceará. Antes da fundação 

da Liga, os jogos eram disputados em praças públicas pela falta de campos de futebol; 

esta viria a ser criada sob o pretexto de que “havia muitas brigas e discussões, com 

times que marcavam jogos na mesma hora em que o outro tinha marcado” (FARIAS, 

20019 p. 375), desta forma os jogos passaram a ser disputados em um campo alugado, 

batizado de “Campo do Prado”. 

Visando obter filiação à Confederação Brasileira de Desporto, a CBD, em 1920 

as equipes que eram filiadas à Liga Municipal fundaram oficialmente a Associação 

                                                             
3
 Várzeas são planícies próximas a rios. Campos de várzea ou futebol de várzea referem-se ao futebol 

amador jogado em solo com pouca ou nenhuma grama, muitas vezes apenas com a “terra batida”. O 
termo surge em São Paulo nos campos improvisados às margens do rio Tietê, na década de 1950. 
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Desportiva Cearense (ADC), tornando-se assim algo próximo à primeira divisão do 

campeonato estadual, deixando à margem os times suburbanos que eram constituídos 

por jogadores negros e pobres, em sua maioria. Farias ainda ressalta que a ADC não 

tinha estatuto, que as “regras” eram estabelecidas pelos participantes da Associação, 

valendo seus interesses particulares em detrimento da “legalidade” da Associação. 

O futebol, tanto no Ceará como no resto do Brasil, pretendia-se um esporte para 

poucos, onde uma elite o praticava amadoristicamente, inclusive com toda a exigência 

dos padrões europeus. Os termos eram todos em inglês e o figurino exibido nas 

arquibancadas, frequentadas pela “alta sociedade”, era francês. A massificação do 

futebol no Brasil veio com a profissionalização do esporte em meados dos anos 1930. A 

política desenvolvimentista de Getúlio Vargas incentivava a criação das associações 

esportivas, se utilizando do esporte como ferramenta de propaganda governamental. 

Essa profissionalização fez com que os negociantes e industriais da época se 

interessassem pelas agremiações futebolísticas. As indústrias passaram a ter seus times, 

dando oportunidade aos seus operários mais habilidosos, pagando bons salários e 

conferindo-lhes prestígio. 

 

A popularização 

A possibilidade de ascensão social e a identificação dos torcedores com os seus clubes 

fizeram com que o “jogo de bola” se massificasse rapidamente. Pimenta atribui grande 

importância da popularidade do futebol à influência de jogadores negros, que davam 

uma “ginga diferenciada” às jogadas e possibilitaram grandes vitórias às seleções 

brasileiras. Diz que foram de fundamental importância para que o futebol se tornasse 

um referencial brasileiro para o mundo. 

 

Roberto da Matta deslumbra-se com as representações e as 

dramatizações desta arte ritualizada, salientando que a sua 

força integrativa, propicia à massa brasileira, especialmente aos 

menos favorecidos, a experiência de igualdade e justiça social. 

(1982: 17) (PIMENTA, 1997, p 43) 
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Não diferente do que Getúlio Vargas fez, os militares, no período da ditadura 

civil-militar(1964-1984), manipularam a “paixão nacional” como instrumento de 

amortecimento das contradições em que viviam os brasileiros da época. Desviando o 

foco do que estava ocorrendo no País e propagando um desenvolvimento industrial 

através da mídia que era financiada pelos militares, o futebol se colocava cada vez mais 

em evidência e era presente cada vez mais no cotidiano brasileiro. A copa mundial de 

futebol torna-se um momento de “patriotismo” ímpar no imaginário tupiniquim. É 

possível observar que nem no 7 de setembro, data da comemoração da independência do 

país, é possível ver tantas bandeiras brasileiras desfraldadas quanto na copa, portanto a 

propaganda: 

 

Faz com que o povo analfabeto, desnutrido, explorado, 

desempregado, manipulado, inferiorizado, sinta orgulho de ter 

tido a sorte divina de nascer no “país da bola” (PIMENTA 

apud RODRIGUES, 1997, p. 46) 

 

Não foi à toa que a maioria dos estádios brasileiros foram construídos ou 

ampliados em plena ditadura militar, ou anteriormente no governo populista de Vargas. 

Na inauguração do Pacaembu, o então presidente, Getúlio Vargas proferiu a seguinte 

frase: “uma obra erguida por São Paulo para serviço do Brasil” (PIMENTA, 1965, p. 

47). Estruturar grandes arenas poderia dar impressão de desenvolvimento – o Maracanã 

foi construído em aproximadamente dois anos, tempo recorde. 

Arenas com capacidade para mais de cem mil pessoas; o Maracanã com 

capacidade para duzentas mil; as gerais, espaços dos estádios onde se pagava baixos 

preços para assistir ao jogo; os “portões abertos” (jogos que o público entrava sem 

pagar). O acesso era facilitado ao máximo, visando atrair grande número de pessoas 

para contemplar os dribles de seus ídolos. 
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*Estádio Data inauguração/ampliação Capacidade 

Maracanã 16 de julho de 1950 200 mil pessoas 

Morumbi 15 de agosto de 1952 130 mil pessoas 

Mineirão 5 de setembro de 1965 130 mil pessoas 

Beira-Rio 6 de abril de 1969 90 mil pessoas 

Olímpico Monumental 19 de setembro de 1954 85 mil pessoas 

Arrudão 4 de julho de 1972 75 mil pessoas 

Pacaembu 29 de abril de 1940 70 mil pessoas 

Castelão 11 de novembro de 1973 120 mil pessoas 

*Dados compilados pelo autor. 

 

Com toda a popularidade do futebol brasileiro mundo afora, empresas 

multinacionais vislumbraram uma possibilidade de mercado e passaram a financiar 

grandes clubes, estampando suas logomarcas nas camisas dos jogadores. Estas empresas 

tornaram-se a peça fundamental na reestruturação do futebol no Brasil, fortalecendo as 

relações capitalistas dentro do universo futebolístico. Neste momento muda-se a origem 

do jogador brasileiro, passando, este, a vir de escolinhas de futebol. Escolinhas que 

cobram altas taxas, impossibilitando a participação de pessoas de classes menos 

favorecidas. A partir da década de 1990 acontece uma mudança na política desportiva 

brasileira. Se nos governos populistas, a ordem era massificar o futebol, em nossa 

democracia, a tendência é a sua elitização. 

 

A elitização 

A partir de 1990, os governos brasileiros tomam uma série de medidas em direção à 

elitização do esporte “paixão nacional”. Primeiramente, vários estádios são reformados, 

diminuindo a capacidade do público, extinguindo os setores populares e colocando 

cadeiras numeradas. Na inauguração do Mineirão, em 1965, sua capacidade era de 130 

mil pessoas, em uma reforma, em 2004, extinguiu-se o setor popular e colocaram 

cadeiras em todos os setores do estádio, diminuindo sua capacidade para 75.783 

pessoas; nas reformas para a copa da FIFA de 2014 sua capacidade será diminuída para 

64.500 pessoas. 
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O Castelão, em 1980, em uma partida entre Brasil e Uruguai teve o maior 

público da sua história, contabilizando em 118.496 pessoas, com capacidade total para 

120 mil. Em 2002, acabaram com o setor que chamavam de “geral” e colocaram 

cadeiras nas arquibancadas, baixando o número de espectadores para 60,326 pessoas. 

Para a Copa da FIFA de 2014, está previsto uma ampliação para 67.034 pessoas. Com a 

diminuição da capacidade das arenas esportivas, a necessidade de se ampliar o preço 

dos ingressos foi iminente.  

 

*Estádio Ano/capacidade Ano/capacidade Ano/capacidade 

Maracanã 1950 - 200 mil 

pessoas 

2000 - 103.022 

pessoas 

2007 – 82.238 

pessoas 

Morumbi 1970 – 130 mil 

pessoas 

1996 - 85 mil pessoas 2014 – 67.450 

pessoas 

Mineirão 1965 – 130 mil 

pessoas 

2004 – 75.783 pessoas 2014 – 64.500 

pessoas 

Castelão 1980 – 120 mil 

pessoas 

2002 – 60.326 pessoas 2014 – 67.034 

pessoas 

*Dados compilados pelo autor. 

 

Em 2002, o preço do ingresso no Castelão era de dez reais, havendo várias 

promoções durante o ano, diminuindo o preço do ingresso e possibilitando a ida do 

torcedor aos jogos. Em 2004, o ingresso passava a custar quinze reais e, em 2010, 

chegava a 30, até 40 reais. No Estádio Presidente Vargas, com capacidade de suportar 

até vinte mil pessoas, houve jogos em que o torcedor teve que desembolsar até 100 reais 

para assistir ao seu time jogar, o que torna inviável, para uma família média brasileira, 

frequentar uma partida ou duas por semana, com o ingresso a esse preço. 

O aumento do preço dos ingressos proporciona uma “seleção” dos torcedores 

“desejáveis”, que seria a classe média acima de trinta anos que, em teoria, teriam 

empregos estáveis, bem remunerados e que poderiam configurar um público 

consumidor potencial para a indústria futebolística. Esta política de “seleção” dos 

torcedores não é nova, nem a busca pela criminalização das torcidas organizadas que 

vem consonante a esta. Em 20 de agosto de 1995, no programa “Cartão Verde”, 
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transmitido pela Rede de Televisão Cultura, um dos apresentadores, Juca Kfuori, fez a 

seguinte declaração: 

 

Profundamente antipático o que eu vou dizer, sei que não vou 

ter a simpatia de ninguém, sei que é politicamente e 

absolutamente incorreto o que eu vou dizer, mas uma das 

soluções que eu vejo imediata é proibir, terminantemente, o 

futebol com portões abertos; futebol de massa nem pensar, 

porque é a senha para bandidos tomarem conta do estádio. 

Cobrar o ingresso e cobrar caro, cada vez mais caro, com 

cadeiras em todos os setores do estádio. Tornar o futebol um 

esporte para a elite, vão lá 40 mil abençoados por Deus, da alta 
classe média desse País (...). Evidentemente que não são os 

pobres os culpados pela violência. Os culpados pela violência a 

gente conhece desde a distribuição de renda neste País, mas 

que infelizmente, 90% desses vândalos são do ‘lumpesinato’, 

são; são explorados, são; são um bando de desocupados, são... 

ou são explorados dessa gente, em regra os presidentes de 

‘Torcidas Organizadas’; em regra cartola de clube de futebol, 

que subvenciona essa gente, por questões da política interna do 

clube (...) (KFUORI apud PIMENTA, 1997, p. 109-110) 

 

Como foi possível observar na declaração do cronista futebolístico, a elitização, 

a retirada de torcedores de poder aquisitivo menor dos estádios, seria o único modo de 

resolver os problemas da violência em dias de jogos. Responsabilizando os torcedores 

organizados, que fariam parte do que o apresentador chamou de “lumpesinato”, termo 

que remete à palavra lumpemproletariado, a qual é explicada no Dicionário do 

pensamento marxista, de Bottomore, deste modo: 

 

Em O Dezoito Brumário de Luís Bonaparte (1852), Marx 

refere-se ao lumpemproletariado, termo que traduz do alemão 

lumpemproletariat, como “o lixo de todas as classes”, “uma 

massa desintegrada”, que reunia “indivíduos arruinados e 

aventureiros egressos da burguesia, vagabundos, soldados 

desmobilizados, malfeitores recém-saídos da cadeia (...) 

batedores de carteira, rufiões, mendigos”, etc., 

(BOTTOMORE, 1988, p. 223). 

 

O verbete explica que a própria essência da palavra “lumpesinato”, utilizada 

pelo jornalista Kfuori, em si, estabelece o “lugar” da sociedade em que este grupo se 

“encaixa”, que seriam os mesmos “pobres” que o próprio jornalista inicialmente nega e 

posteriormente deixa claro quem ele considera que seriam os “culpados pela violência”. 



25 
 

Tal postura implica em uma reflexão pouco aprofundada do evento e das condições que 

o espaço físico proporcionava para a produção de violência por parte de alguns 

torcedores. 

O jogo que rendeu esta crítica de Kfuori foi entre os júniores de Palmeiras e São 

Paulo. Partida que foi disputada no estádio Pacaembu, que estava em reforma, com 

pedras, resto de madeira e aço espalhados pela arquibancada, sem policiamento 

condizente ao número de torcedores presentes à disputa. No início do conflito, os 

poucos policiais que estavam no lugar corriam sem poder fazer nada para sanar o 

problema. Deste modo, responsabilizar apenas os torcedores parece-me precipitado e 

pouco condizente com a realidade complexa do momento e do espaço de jogo. 

 

O surgimento da torcida organizada e sua consolidação 

Muitos cronistas e estudiosos do futebol no Brasil, como Máximo Pimenta (1997) e 

Luiz Henrique de Toledo (1996), consideram que as charangas são as precursoras das 

torcidas organizadas atuais. Charanga seria uma banda geralmente possuindo apenas 

instrumentos de sopro, podendo também ser incluídos alguns instrumentos percussivos. 

Seria considerado também que charanga seriam bandas que tocam músicas populares. A 

primeira charanga a animar as arquibancadas teria sido a “Charanga do Flamengo” 

criada em 1942 por Jaime Rodrigues de Carvalho. Essa teria uma concepção um pouco 

diferente das torcidas organizadas de hoje, condenavam a violência e o uso de 

palavrões, mas incentivavam seus times do início ao fim das partidas e ficaram na 

história de seus clubes. Em Fortaleza, as marchinhas tocadas pela “Charanga do 

Gumercindo” animavam a arquibancada nos jogos do Fortaleza Esporte Clube, nas 

décadas de 1960 e 1970.  

As torcidas organizadas, como são conhecidas atualmente, agregavam uma 

responsabilidade a mais quando foram criadas em meados de 1970: além de 

incentivarem o time na arquibancada, como as charangas já faziam, estes novos 

movimentos propunham-se a “fiscalizar” as diretorias de seus clubes, cobrando 

responsabilidade dos que estavam à frente do time ou da instituição. Logo se 

transformaram em movimentos de massa, encorpando e dando significados aos nomes 

aderidos. O que era um movimento restrito aos estádios, foi tomando conta das ruas, dos 

sambas, do carnaval. As rivalidades entre os clubes entranharam e se enraizaram nas 
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torcidas reformulando-as. A necessidade do conflito, a imposição do ”terror”, a 

polarização do discurso entre o “nós” e os “outros” reconstruíram-se nas torcidas 

organizadas, vindo a exprimir-se como ethos destes sujeitos, podendo ser visualizados 

em grande parte dos agrupamentos por todo o Brasil, inclusive no estado do Ceará. 

Dessa maneira, pude visualizar diversos modos 

de expressão deste ethos dentro da própria torcida 

estudada. Verbalizada em seus cânticos: “a TUF é 

muito mal, muito mal, muito mal, pega a Cearagay e só 

bate de pau”, nos seus lemas: “Leões da TUF: a mais 

temida”, “Antônio Bezerra maldito”, “Vila União: o 

terror do mano a mano”; e em seus corpos, como 

mostra a figura 1, impregnando o “corpo” de símbolos, 

de território
4
, de intimidação. As garras do leão 

desenhado nas costas do torcedor, misturadas com o 

fogo e trazendo a subscrição “DION”, que 

possivelmente faz referência ao bairro Dionísio Torres 

da cidade de Fortaleza, projeta a relação do corpo com o território ocupado e 

reconhecido pelo sujeito. As disputas se reestabeleceram nos bares, nas festas, o futebol 

invadia a cidade e reestruturava o seu cotidiano. 

 A disputa entre torcedores se complexifica na medida em que extrapola o 

campo e o estádio. Elias considera que o jogo é um confronto “mimético”, que 

possibilitaria experimentações da excitação de um confronto real com a segurança de 

que o corpo não correria risco de sofrer danos graves (ELIAS, 1992). A “busca por 

excitação”, isto é, das mais diversas sensações, entre elas medo, prazer, dor, segundo 

Elias, poderia, através do desporto, direcionar a um quantum de perda talvez, das 

tensões provenientes do stress cotidiano (1992, p.79). Elias ainda considera que “em 

todas as formas de desporto, os seres humanos lutam entre si direta ou indiretamente”, 

mas que também não somente entre a humanidade, diz que pode se configurar uma 

disputa contra qualquer coisa: 

                                                             
4 Considerarei o conceito de território desenvolvido pela professora Glória Diógenes: “Os 
territórios são campos concretos/simbólicos produtores de Sentido [...]” (DIÓGENES apud 
DIÓGENES, 2008: 22) “[...] são elementos sagrados intransponíveis para ambas as torcidas, 
tanto no estádio, nos terminais, nos pontos de ônibus, nos bailes funk.” (DIÓGENES, 2003 : 90) 

Figura1 Tatuagem simbolizando 
poder sobre territórios. (imagem 
retirada da internet) 
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O desporto pode traduzir-se num combate entre seres humanos 

que lutam individualmente ou em equipas. Pode ser uma luta 

de cavaleiros e de uma matilha de cães em perseguição de uma 

raposa veloz. Pode assumir a forma de uma corrida de esqui, 

desde o cimo da montanha até o vale, um tipo de desporto que 

não é só um confronto entre seres humanos mas é, também, um 

desafio com a própria montanha coberta de neve (ELIAS, 

1992, p. 83-84). 

 

A batalha travada entre o homem e a montanha é muito característico do que é 

compreendido enquanto “jogo” por Elias. A busca por estas emoções encontradas em 

“disputas miméticas” pode se dar em um jogo de xadrez, em uma peça teatral, em uma 

partida de futebol, na montanha, esquiando; pulando de uma ponte preso a uma corda 

elástica, ou pode não se verificar em nenhuma dessas situações. O controle da situação 

regularia a emoção que o indivíduo sentiria. Elias reflete sobre como “evocar” uma 

plena excitação agradável, conservando a vigilância em manter este “agradável 

descontrolo de emoções sob controlo” (1992, p. 80). 

O “jogo” de futebol seria uma batalha mimética em que os dois grupos se 

enfrentariam buscando cada um a eliminação do outro. A torcida passa a fazer parte 

desta batalha e como se estivesse na retaguarda da equipe em campo, trava um combate 

com o seu próprio corpo, em primeira instância. Seria o “torcedor individual”. Esse, luta 

contra o ar, chutando-o e socando-o com a esperança de que o “guerreiro” que está em 

campo faça o mesmo em busca do gol; trava uma luta contra a própria voz que, por 

vezes, teima em não sair. Chora, se irrita, pragueja contra o rival ou contra o “seu” 

jogador que errou o passe. O “torcedor individual” demonstra sentir os “golpes que são 

desferidos” contra seu time, ou quando seu time consegue marcar um gol ou se 

aproxima de marcar um. Isto se torna perceptível quando a falta é marcada contra ou a 

favor, em um apito do juiz em quase qualquer situação e mais claramente quando o gol 

é concretizado, a euforia catártica da vitória ou a vergonha humilhante da derrota são 

expressas pelo corpo do torcedor.  

Em segunda instância, o “torcedor coletivo”: este por sua vez se prepara para 

uma guerra; sabe decorada cada provocação e cada resposta das provocações do seu 

“inimigo”. Geralmente anda em grupos, que chegam às arenas futebolísticas prontos a 

fazerem o possível para humilhar a outra torcida. Este tipo de torcedor, geralmente 

torcedor organizado, (mas se aproximaria de um sentimento ou um estado, pois pode 

estar em mutação constante entre um e outro – “torcedor individual” e “torcedor 
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coletivo”) se constitui e toma força a partir, e em consonância, à rivalidade que é 

alimentada durante as partidas ou à história dos clubes.  

Nos Clássicos-Rei
5
 entre Fortaleza e Ceará, acompanhados durante esta 

pesquisa, foi possível observar uma série de músicas e palavras de ordem que são feitos 

uma em detrimento à outra. Quando a torcida Cearamor (maior torcida do Ceará 

Sporting Club) canta:  

 

Que porra de capital, quem sacode é o estremece. 

O castelão balança com a maior do nordeste 

Maior da capital é nois vê se não esquece  

huh!! estremece  

sou da maior do nordeste   

 

A Torcida Uniformizada do Fortaleza responde imediatamente ao final da 

música da sua maior rival: 

 

Estremece é o caralho vocês tão sem moral 

O castelão balança com a maior da capital 

Vim da selva sou leão sou demais pro seu quintal 

Hu tem moral a maior da capital 

 

Posteriormente, é cantada outra música para tentar humilhar a adversária e 

depois outra, em um ciclo buscando superar a rival “no grito”. A torcida organizada 

reflete esta “luta” na arquibancada com ataques e defesas em seus cânticos, em suas 

palavras de ordem. São preestabelecidas, ensaiadas, gravadas e colocadas em prática no 

“campo de batalha” em que se configura a arquibancada. É nisso que a torcida 

organizada se constitui: primeiro em incentivar o time na “batalha”, depois fiscalizar o 

clube e, finalmente, se opor à outra torcida. Mas, como assim a torcida organizada se 

constitui por causa da outra? Poderiam argumentar. Não é que uma torcida se constitua 

por causa da outra, mas considero que a força de uma torcida seja diretamente 

                                                             
5
 Foram acompanhados quatro jogos entre Fortaleza e Ceará durante o primeiro semestre de 2012. 
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proporcional à rivalidade que é estabelecida com outra (ou outras) torcida. Elias 

compreende que “no comportamento em jogo, as duas equipas constituem, entre si, uma 

única configuração” (1992 p. 87), que as ações de uma equipe se justificam por causa 

da outra. 

A rivalidade entre as torcidas é, muitas vezes, estabelecida antes mesmo delas 

existirem. A rivalidade geralmente é iniciada entre os clubes: entre o Fortaleza e o 

Ceará as crônicas contam que, no ano de 1922, em um campeonato disputadíssimo e 

cheio de provocações, os clubes passaram a ser os maiores rivais no estado do Ceará, o 

que concretamente gera grandes públicos e grandes jogos, não pelo excelente ou 

péssimo futebol jogado pelos times cearenses, mas pela rivalidade e cobrança que o 

espetáculo proporciona. Voltaremos ao Clássico-rei, posteriormente. O que quero dizer 

com isso é que, potencialmente, todos os conflitos que as torcidas geram (ou culminam, 

em vias de fato) foram consolidados antes da própria existência delas. Elias estabelece 

que “o desporto é uma imitação dos confrontos da vida real” (1992, p. 79) em 

contrapartida, as próprias torcidas organizadas provam que o contrário também é 

verdade: a “vida real” pode vir a ser uma imitação dos conflitos desportivos. A 

hostilidade entre as torcidas, entre as pessoas que fazem parte das torcidas é constituída 

desse modo. Pelas cores da camisa que o outro veste, é possível saber se trata de aliado 

ou inimigo.  

A popularização das torcidas organizadas no estado cearense ocorreu através dos 

bailes funk que aconteciam na cidade: os bailes eram divididos por seguranças. Os 

grupos de bairros ficavam em determinado lado, dependendo da hostilidade que se tinha 

com outros grupos. Utilizarei a nomeação que os próprios sujeitos empregam a estes 

grupos de bairros, pois muitas vezes se constituíam em “galeras” que se autonomeavam 

e defendiam-se mutuamente enquanto tal. Glória Diógenes, em seu livro, Itinerário de 

corpus juvenis: o baile, o jogo e o tatame (2003), nomeia esses coletivos juvenis 

também dessa forma. Estes grupos se confrontavam dependendo do bairro a que 

pertencessem. As “galeras” de bairros vizinhos, geralmente se confrontavam na rua 

assim como levavam esta hostilidade para as festas. Dessa forma, a segurança da festa 

dividia-a em detrimento destes grupos, formou-se então o que denominaram de “lado 

A” “lado B” e “lado C”, os grupos passaram a fazer alianças para conseguir 
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“sobreviver” em meio a esses conflitos. E demonstravam as alianças na “pista”
6
 e nas 

montagens: 

 

Pirambu só dá na cara 

Goiabeira mete é bala 

Messejana pega e aleija 

e quem sequestra é a Pajussara, então 

ôooo a TUF é o terror, ôooo quebra a Cearamor, de pau  

ôooo a TUF é o terror, ôooo quebra a Cearamor 

Carlito e os grafiteiros, é... é tudo gente amiga é... 

Parque Arachá te pucha, CDM te pisa (Bis) 

Tem o Novo Maraca e o Bom Jardim também 

quero ver Pio XII no outro jogo que vem (Bis) 

 

No final da década de 1990, os integrantes de torcidas organizadas que 

frequentavam estas festas funk passaram a incidir nestes grupos que foram agregados às 

torcidas, deste modo ficou o “lado A” ligado à Torcida Uniformizada do Fortaleza e o 

“lado B” à torcida Cearamor (o “lado C” não se aliou a ninguém), dividindo a cidade e 

dando mais agressividade às torcidas. Os territórios das “galeras” se transformaram nos 

territórios das torcidas e as cores das torcidas se transformaram nas cores das “galeras”. 

Já não se sabia mais se as mortes eram causadas por meio das disputas territoriais entre 

as galeras ou devido à “luta simbólica” da torcida. Em pouco tempo, isso já não fazia 

muita diferença.  

 

 Gênero e percurso: as mulheres na torcida organizada 

O termo gênero vem de ser utilizado pelas feministas acadêmicas, intencionando mudar 

o sentido desta palavra, por volta de 1970. Os estudos biológicos defendiam a 

diferenciação entre homens e mulheres através das suas genitálias; e “[...] usavam a 

reprodução para ligar o gênero com a sexualidade, explicando dessa forma a 

                                                             
6
 Termo “nativo” utilizado para designar o local onde ocorrem brigas. 
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inevitabilidade e a naturalidade da subordinação das mulheres.” (VANCE, 1995). Foi 

nessas condições que o determinismo biológico foi questionado; foi nos estudos de 

gênero e na ousadia destas antropólogas, em debater e evidenciar outra visão sobre a 

diferença entre homens e mulheres, que se possibilitou um aprofundamento teórico 

sobre a questão. 

Posteriormente, necessitaram-se de novas categorias para explicar o que estas 

feministas tentavam delimitar e compreender. H. Moore, em Compreendendo sexo e 

gênero (1997), faz uma distinção entre o que Errington chama de sexo: delimitou-o às 

nossas diferenças biológicas, genitais; o que entendia por gênero: o que nos é imposto 

socialmente como categorias comportamentais de cada sexo, isto é, o temperamento, as 

roupas, o cabelo, são todos convencionados socialmente para cada gênero, 

especificamente; e ainda sobre o que ela chama de “Sexo” com “S” maiúsculo: que seria 

“[...] os significados que as culturas dão aos corpos e às práticas corporificadas[...]”, 

seria o sexo, carregado de todos os preconceitos e categorizações sociais. 

O que é relacionado com cada gênero, também, é o seu “lugar” nessa sociedade. 

Lugar de submissão ou de privilégios, onde os valores arraigados em nossa sociedade, 

centrados no masculino, imprimem às mulheres certas “funções sociais”, tais como a 

aptidão ao privado, impondo-lhes explicita e implicitamente, utilizando-se muitas vezes 

do humor, que reproduz o pensamento hegemônico, onde a mulher deve encaixar-se no 

cotidiano: “lugar de mulher é na cozinha” ou “mulher no volante, perigo constante”. 

Estas são “piadas” que ajudam a manutenção do status quo, presente nas escolas, 

faculdades, no mercado de trabalho, na política, podando, direcionando o sujeito a 

determinadas práticas condizente ao “socialmente aceito”. 

Em História da sexualidade (1988), no capítulo V, Foucault explica que, à era 

romana, o poder sobre vida e morte era concedido ao pai de família; posteriormente, a 

era dos grandes reinos, aos Soberanos e, a partir do século XVIII, estabelece-se o que 

ele chama de “bio-poder”: 

 

A velha potência da morte em que se simbolizava o poder 

soberano é agora, cuidadosamente, recoberta pela 

administração dos corpos e pela gestão calculista da vida. [...] 

escolas, colégios, casernas, ateliês; aparecimento, também, no 

terreno das práticas políticas e observações econômicas, dos 

problemas de natalidade, longevidade, saúde pública, habitação 
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e migração; explosão, portanto, de técnicas diversas e 

numerosas para obterem a sujeição dos corpos e o controle das 

populações. Abre-se, assim, a era de um ‘bio-poder’. 

(FOUCAULT, 1988, p. 152) 

 

O poder sobre o corpo inicia-se, diz Foulcault, a partir do século XVII, com o 

apontamento à busca do controle das práticas sexuais, investindo no “tabu”, no silêncio, 

na censura, “como se, para dominá-lo no plano real, tivesse sido necessário, primeiro, 

reduzi-lo ao nível da linguagem, controlar sua livre circulação no discurso, bani-lo das 

coisas ditas e extinguir as palavras que o tornam presente de maneira demasiado 

sensível” (1988, p. 23). No século XVIII, segundo Foucault, o sexo passa a ser 

administrado e regulamentado pelo estado, uma “incitação” em falar-se do sexo em 

nível médico, biológico, analítico, dando toda a legitimidade científica à 

“patologização” do corpo e das praticas sexuais (1988, p. 30, 31). 

São também estas pesquisas científicas que buscam legitimar a diferenciação 

entre os gêneros, justificando a aptidão feminina para afazeres domésticos e a inaptidão 

ao uso da força; justificando biologicamente a necessidade da variação de parceiras aos 

homens, enquanto às mulheres a monogamia seria considerada intrínseca; ou mesmo o 

destino a que elas devem se submeter, dando importância diferenciada às pessoas 

formadas em medicina e enfermagem, por exemplo, visto que historicamente a primeira 

era exercida majoritariamente por homens e a segunda por mulheres. 

Da mesma forma, as relações de gênero se diferenciam em certos esportes. O 

futebol, jogado e acompanhado em sua maioria por homens, proibida a participação de 

mulheres em partidas oficiais até o ano de 1979 pelo Conselho Nacional de Desportos 

(GOELLNER, 2005 p. 147), delimitando a participação das mulheres às arquibancadas, 

envolvia-as em inúmeras regras comportamentais. Era de bom gosto que os torcedores 

levassem suas famílias aos jogos, porém não era permitida a euforia no momento da 

penalidade ou do gol a estas mulheres até a década de 1940, pelo menos. 

A presença feminina nas arquibancadas futebolísticas brasileiras existe desde a 

chegada do esporte ao nosso país; cada época à sua maneira, com limitações ou regras 

comportamentais mais ou menos flexíveis, as torcedoras estavam lá. Compreendo que o 

que mudou e permitiu às mulheres uma maior apreciação pelo futebol, não foi a 
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diminuição da violência ou mesmo o maior conforto das arenas esportivas apenas, mas, 

sobretudo, a flexibilização, dita anteriormente, dessas tais “regras comportamentais”.  

A possibilidade de ocupar lugares diversos em meio a condutas morais ríspidas, 

“abrindo caminhos” dentre a solidez da “honrada” “respeitabilidade” feminina, é 

equivalente a uma flor que luta contra o asfalto para brotar. Compreendo que uma série 

de processos e de transformações sociais, uma delas as lutas das mulheres (feminismo
7
), 

abriram tortuosamente estas “brechas”, as quais possibilitaram o ingresso das mulheres 

nos estádios, por exemplo. Algo que era estranhado em primeiro momento, tal como 

uma mulher envolvida no ápice de uma partida de futebol, vem a ser gradualmente 

“naturalizado”, transformando-se em conspícuo, habitual, cotidiano, vulgar.  

Voltando a Foucault, o poder sobre o corpo, o “bio-poder”, permanece 

influenciando nossas relações sociais, porém, de modo menos explícito em alguns 

âmbitos. Os movimentos sociais de mulheres, e recentemente os governos, esforçam-se 

para que o controle social sobre as relações intergênero (“bio-poder”) mude a 

centralidade. A violência doméstica deixa de ser matéria privada (“briga de marido e 

mulher, ninguém mete a colher”), e torna-se de interesse social (Lei Maria da Penha
8
). 

As campanhas que objetivam desnaturalizar a permissiva violência conjugal, as leis que 

visam reprimir os agressores e responsabilizar o Estado pela integridade física de 

mulheres agredidas e miram a “naturalização” da autoridade feminina sobre seu próprio 

corpo, projetando liberdades de escolha a estas mulheres. 

Liberdade de estar no estádio torcendo, gritando; de ser membro de uma torcida 

organizada e não ser infligida a estas meninas a necessidade de assimilar uma 

identidade que não é sua, que, em busca da aceitação do grupo, forja-se uma construção 

de si sobre o estereótipo masculino, o que alguns depoimentos revelaram que ocorria até 

meados de 2004 na TUF: 

                                                             
7 As mulheres se organizaram e se organizam buscando expandir seus direitos. O feminismo se configura 
em um movimento social, filosófico e político que visa uma sociedade onde mulheres e homens sejam 
socialmente iguais, respeitadas suas particularidades. O período de início do movimento feminista ainda 
não é um consenso entre elas, portanto vou considerar que os movimentos feministas iniciaram-se a 
partir da segunda metade do século XIX e tiveram seu ápice na década de 1960.  
8 Lei 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006, visa uma maior coerção a crimes praticados contra 
mulheres dentro do ambiente doméstico. Maria da Penha é uma fortalezense que sofreu 
espancamentos diários e duas tentativas de homicídio por parte de seu marido na época, com quem 
permaneceu casada durante seis anos. A primeira deixou-a paraplégica. A denúncia foi feita após uma 
eletrocussão e um afogamento. O julgamento se estendeu durante dezenove anos, levando-o a cumprir 
dois anos de prisão. 
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[...] realmente na época que eu entrei (2001), eram muito 

poucas, era quase nada de mulher, é tanto que tu sabe, num sei 

se tu já viu, eu me vestida igual a homem pra ir pra estádio, 

porquê, assim... Se fosse uma mulher... Passava o cara 

assoviando, era aquela coisa, mas como eu... Eu ia vestida 

igual a homem, que era pra justamente ninguém nem olhar nem 

falar, então ninguém nem ligava, mas depois de um tempo... 

Era tanta da mulher que dizia: “valha” é muita mulher [...] 

(Juliana Ex-integrante da TUF, entrevista concedida no dia 
15/5/2011). 

 

A literatura sobre mulheres que torcem é muito escassa e as estatísticas ainda 

mais. Luiz Henrique de Toledo, em seu livro Torcidas Organizadas de futebol, calcula 

que em 2001, 23% das pessoas que frequentavam estádio eram mulheres, a empresa de 

consultoria Sport + Markt estima que em 2012, este cálculo chega a 30%. Outro dado 

revela que o interesse feminino pelo futebol vem aumentando: em 2006, 74% das 

mulheres brasileiras se declaravam torcedoras de algum time
9
; em 2012, já seriam 80%. 

10
Esse crescente interesse feminino pelo futebol influencia o clube, o time, as 

arquibancadas e também a torcida organizada.  

 

3. CLÁSSICO-REI 

 

Compreendi a importância de escrever um capítulo refletindo sobre o Clássico-rei
11

, 

pois, como vimos anteriormente, a rivalidade pode vir a ser um catalizador das emoções 

– ”excitação”, diria Elias –, que podem ser percebidas no decorrer dos jogos. 

Compreendendo a relação das duas maiores torcidas, dos dois maiores clubes do estado 

do Ceará – Leões da TUF e Cearamor
12

 – e suas disputas por status, o que envolve o 

campo de futebol, os clubes, os jogadores, a arquibancada, o policiamento ostensivo, os 

                                                             
9 Fonte: Dossiê Esporte – IPSOS/Marplan-SporTV 
10 Fonte: empresa de consultoria Sport + Markt 
11

 O termo “Clássico” remete à tradição, memória, ao que se tornou habitual a algum tempo. A 
expressão é utilizada para referir-se à disputa futebolística entre os clubes que detenham maior tradição 
de enfrentamento, confronto que carrega maior peso simbólico tais como Corinthians X Palmeiras, em 
São Paulo; Flamengo X Vasco, no Rio de Janeiro; Fortaleza X Ceará, no estado cearense, porém, existem 
diversos outros tipos de clássicos, tais como o Clássico das Cores, que são partidas disputadas ente 
Fortaleza e Ferroviário, e o Clássico da paz que se configura no jogo entre Ferroviário e Ceará. 
12

 Torcidas do Fortaleza Esporte Clube e Ceará Sporting Club, respectivamente. 
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instrumentos percussivos, as bandeiras e faixas das torcidas em questão; observei que o 

Clássico-rei começa muito antes do apito inicial da partida. 

O ano de 2012 foi especialmente complicado para a efetivação do Clássico-rei 

no campeonato estadual, pois, o Estádio Plácido Castelo, maior arena futebolística do 

estado, conhecido como Castelão, com capacidade para 60 mil pessoas, foi fechado para 

reforma. Desse modo, estaria disponível para as disputas do campeonato o Estádio 

Municipal Presidente Vargas, que comporta o máximo de 20 mil pessoas e está situado 

no Benfica, bairro tradicional da cidade. A incógnita seria se haveria duas torcidas ou 

apenas uma, nos jogos entre Fortaleza e Ceará, visto a capacidade do estádio e o 

problema que as autoridades viam com relação à segurança. 

A disputa iniciou-se nas diretorias, em janeiro deste ano, dois meses antes do 

primeiro confronto entre os times. A primeira partida seria mando de campo
13

 do Ceará 

Sporting Club, o que quer dizer que, caso fosse determinado por torcida única, teriam as 

arquibancadas apenas para sua torcida. O presidente do Fortaleza, Osmar Baquit, foi 

contra essa determinação, já que a torcida tricolor seria impedida de entrar no estádio. 

Durante dois meses a decisão de se ter torcida única foi revogada e instalada inúmeras 

vezes. Além da pressão que a torcida faria se estivesse sozinha – seja de um time como 

do outro – na partida em seu favor, a disputa entre torcida única e duas torcidas se 

configurava em disputa de força política entre os clubes, que no emaranhado que a 

rivalidade entre Fortaleza e Ceará proporciona seria mais uma vertente do jogo 

estabelecido entre eles. Nas vésperas do primeiro confronto, a Justiça decidiu a favor do 

comparecimento das duas torcidas à partida.  

A compra dos ingressos, visto toda a simbologia que é expressa em torno da 

prática torcedora, torna-se uma prévia do jogo. A chegada dos grupos uniformizados, a 

fila colorida com as cores da torcida, as músicas cantadas na espera da abertura da 

bilheteria, as conversas, a correria que se instaura quando passa um torcedor do time 

rival, tudo é envolvido nas relações que a disputa simbólica entre os clubes estabelece. 

A ansiedade pelo jogo é notada no empurra-empurra em frente à bilheteria, que fica 

repleta de torcedores “amontoados”, disputando um ingresso para a partida. 

                                                             
13

 O termo “mando de campo” é utilizado para definir o time que é responsável pelo estádio naquela 
partida, por exemplo: na partida referida acima, o Ceará era o responsável pelo Estádio Presidente   
Vargas. 
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Pude comparecer e observar, enquanto pesquisador, quatro partidas entre 

Fortaleza e Ceará, no decorrer do campeonato cearense de 2012, estas disputas 

ocorreram todas aos domingos. O domingo, como dia de descanso para muitos, 

possibilita um maior público nos estádios e, portanto, uma maior preparação das 

torcidas. A cidade se reorganiza aos domingos: o fluxo automobilístico diminui e 

passam a seguir outros trajetos; as pessoas ocupam outros lugares e o transporte público 

é utilizado em outros “sentidos”. Em domingos de clássico-rei, a geopolítica da cidade 

se evidencia. Os territórios são ratificados e, por vezes, retificados nas disputas 

territoriais juvenis. As camisas e as bandeiras identificam o possível “inimigo” e as 

cores são, muitas vezes, o suficiente para desencadear conflitos.  

 Acompanhei os quatro clássicos-rei do ano de 2012, indo à sede dos Leões da 

TUF antes da partida e fazendo o mesmo trajeto com o ônibus da diretoria, que leva o 

material da torcida. Foram, esses domingos determinantes na pesquisa, os quais me 

possibilitaram tanto entrar em contato mais profundamente com a estrutura física da 

torcida, como visualizar as relações entre os sujeitos que a compõem. Chegar à sede dos 

Leões da TUF, em um domingo de clássico-rei, podia trazer alguns perigos. Os 

terminais são ambientes de disputa, já que é uma via comum aos que vão ao estádio: um 

território em permanente contestação. No dia 12 de fevereiro de 2012, primeira vez que 

fui à sede da torcida, estava muito apreensivo: 

 

No domingo peguei um ônibus para ir à sede social, desci no 

terminal do Siqueira14, teria que pegar outro ônibus para ir ao 

bairro em que se localiza a sede da torcida. Estou à paisana15, 

tenho receio de deparar-me com alguém da torcida rival, ligo 

para o contato na torcida, para saber qual o ônibus que devo 

apanhar para chegar à sede, anoto em minha agenda e vou para 

a fila. Mesmo à paisana estou apreensivo, estar no lugar errado, 
na hora errada em um dia como esses, é o que se precisa para 

se meter em uma roubada. (Fragmento do diário de campo, 

12/2/2012). 

 

Em contrapartida ao terminal, a sede, ou a rua da sede, transparecia um lugar de 

relaxamento aos membros da torcida. À sua frente havia algumas pessoas uniformizadas 

e isso me tranquilizou a ponto de colocar minha camisa, identificando-me como 

                                                             
14

 Bairro periférico de fortaleza 
15 Termo utilizado para classificar o sujeito que não está exibindo nenhum material do time ou da 
torcida. 
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membro da torcida. Uma música da TUF que ecoava de dentro da casa, 

intencionalmente ou não, demarcava o território tricolor. As camisas e a música 

consoavam em um domínio, ao menos parcial, do espaço, delimitando a área dos Leões 

da TUF: 

 

Só fico mais tranquilo quando vejo as primeiras camisas 

tricolores; dou sinal para o ônibus parar, coloco minha camisa 

da torcida e desço. Sei que é a sede pela música alta que 
demarcava o território: “vermelho, azul e branco são as cores 

do terror, ela chega arregaçando quando ver a cearagay”. Já era 

por volta das onze horas da manhã. A sede é uma casa 

localizada na periferia da cidade de Fortaleza, sem pintura que 

a identifique, paredes brancas, apenas com um letreiro em cima 

do portão desejando “feliz 2012”. (Fragmento do diário de 

campo, 12/2/2012). 

 

Um misto de festa e trabalho é o que transparece com o decorrer do tempo 

dentro da sede. A música e o álcool descontraem o ambiente, as conversas são em sua 

grande maioria sobre confrontos com torcidas rivais, mas ali também é um local de 

preocupações e de trabalho duro.  

Senti a necessidade de fazer uma descrição da sede dos Leões da TUF, para 

possibilitar uma maior compreensão de como se distribui o espaço e do que se passa no 

interior da sede:  

 

A sede tem uma antessala onde fica uma televisão e um 

videogame, nas paredes, molduras de algumas viagens feitas 

pela torcida, um calendário com várias contas a pagar e um 

desenho dos irmãos Pinheiro, que eram antigos diretores da 

TUF, Addler, Arley e Marcionílio Pinheiro, o primeiro é 

presidente de honra e o Marcionílio, o guerreiro, como 

costumam nomeá-lo, foi assassinado em dezembro de 2005 

pela torcida do Botafogo. É nessa sala que o material é 

preparado para ser colocado no ônibus também, uma escada dá 

acesso ao andar superior. É de onde desce o bandeirão e as 

faixas da torcida. Há o corredor que leva à cozinha, e um 
quarto entre a antessala e a cozinha, onde havia uma cama e 

algumas coisas espalhadas no chão. A bateria estava guardada 

lá. Na cozinha há um fogão antigo, onde as meninas estavam 

cozinhando o almoço, uma geladeira mais ao fundo e uma 

estante com copos, pratos, talheres e depósitos, uma porta para 

um banheiro à esquerda e a porta para o quintal, à direita. No 

quintal, algumas mesas e cadeiras empilhadas, um varal 

secando algumas roupas, com paredes pintadas em vermelho, 

azul e branco, numa delas lia-se em letras destacadas: “Leões 
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da TUF”. Na parede ao lado, um pach, redondo, dividido em 

quatro com as cores vermelha e azul se alternando, em vez de 

ter um desenho, o centro é preenchido com as letras NF, em 

cima escrito “Leões da TUF”, com a letra antiga da torcida e 

embaixo escrito “Núcleo Feminino”, com letra nova, em 

branco. As mesas dos puxadores (puxador é o indivíduo 

responsável por ditar a música que será cantada e 

principalmente de cobrar o desempenho na arquibancada) estão 

guardadas no quintal também, embaixo de uma grande coberta 
que dá sombra quase à totalidade do espaço. (Fragmento do 

diário de campo – descrição da sede da TUF, 12/2/2012). 

 

A organização e contagem do material, o ônibus para conduzir o material ao 

estádio que demora, as pessoas que não chegam na hora, são uma preocupação para os 

que estão mais à frente da torcida. A partir deste momento, as mulheres passam a se 

destacar no rito dominical do clássico-rei. A hora do almoço, que é preparado por duas 

ou três mulheres, as quais se desdobram entre a “olhada” nas crianças
16

 – que correm 

por perto das panelas – o revezamento da “neném” – que vaga pelos braços das “mães-

torcedoras-cozinheiras” e o cuidado com “suas” panelas ferventes – que irão alimentar 

todos que estão na sede, indistintamente, evidencia que há funções distintas entre os 

gêneros dentro da torcida. 

Além do papel doméstico e materno que algumas das torcedoras exercem, foi 

observado que a responsabilidade de organização do material a ser levado para o estádio 

passa pelo crivo de uma das meninas, que ocupa o cargo diretivo de chefe de 

organização, função esta que divide com o namorado. Antes de o material ser colocado 

na antessala para ser conduzido ao ônibus ela faz a contagem de tudo que será levado e 

manda alguém carregar. Ela conta e distribui as camisas da “organização”: são camisas 

únicas, que não são vendidas nas lojas, que identificam os indivíduos responsáveis e que 

teriam mais importância na torcida. Estas camisas carregam uma carga simbólica bem 

forte, pois ficam na posse da diretoria e, segundo foi observado durante alguns meses, 

só é dada a quem se destacou na semana anterior, como uma medalha de 

reconhecimento que pode ser retomada a qualquer momento. 

 

A diretora de organizativo distribui as camisas da 

“organização”. Um dos rapazes vai buscar a dele, e no mesmo 

momento ela nega a camisa. Em tom de repreensão pergunta da 

camisa que ele teria levado para casa no jogo anterior e diz que 

                                                             
16

Eram três crianças com idades entre cinco e sete anos e uma criança de colo com menos de um ano. 
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ele teria que ir buscar a camisa na sua casa ou ficaria sem a 

identificação de Organizador. Ele tentou argumentar a distância 

da sua casa, mas ela foi incisiva em não permitir que ele 

pegasse outra camisa. (Fragmento do diário de campo, 

12/2/2012). 

 

O ônibus que leva o material da torcida chega. A maioria dos que estão presentes 

na sede se mobiliza para ajudar. Nesta hora, é colocada a bateria, as faixas e o 

bandeirão. Uma parte entra no ônibus, outra parte se divide em carros e motos e outra 

parte espera a chegada de mais gente para irem andando para o estádio. Dentro do 

ônibus, a diretora de organizativo faz questão de lembrar que estamos levando todo o 

material da torcida e que não é para ninguém ficar “tirando onda com as pessoas na 

rua”. Um dos rapazes que estava em pé, perto do motorista, manda todo mundo fechar 

as janelas e as cortinas, alguns atendem ao pedido. 

As motos e os carros dão sinal para o motorista segui-los. Chamam de escolta. 

Observo que eles fecham ruas para facilitar o andamento do ônibus e dizem o itinerário 

que será seguido. Todas as vezes em que fui com o ônibus da diretoria foi escolhida 

uma rota diferente. Quando era avistado um grupo de torcedores rivais, um dos carros 

parava esperando o ônibus passar enquanto o resto da escolta seguia acompanhando-o. 

Este é, talvez, o momento mais tenso do dia (a ida e a volta), é o período de maior 

vulnerabilidade, tendo em vista que o veículo pode ser vítima de emboscada ou cruzar 

com um número grande de rivais e ter que confrontar. Como ocorreu no último clássico-

rei do ano: 

 

Nesse dia fui de carro para o jogo, diferente de todos os outros, 

que fui com o ônibus da diretoria. Saímos da sede por volta das 

13hr. Como já era de praxe, a escolta ia ditando o caminho a 
percorrer. Vou acompanhando o ônibus a trás, um carro de uma 

das aliadas com três pessoas e o outro da própria torcida vão à 

frente. Logo que entramos em uma das avenidas movimentadas 

perto da sede da TUF, nos deparamos com cerca de quinze 

pessoas da Cearamor, fardados, no ponto de ônibus. O carro da 

frente para e uma das meninas que estava no carro desce com 

uma camisa da torcida na mão e grita: “Cearagay, Cearagay”. 

Com a outra mão faz um gesto mandando o ônibus passar e 

como se tivesse alguma coisa enrolada na camisa vai em 

direção aos rivais, que se espalham correndo. Ela entra no carro 

e continuamos nosso caminho. Como estou atrás do ônibus, 
vejo pessoas da torcida com a cabeça para fora, provocando os 

rivais, prática que era sempre repreendida pela diretoria. 

Percebi que estávamos indo por um lugar totalmente diferente, 
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entrando em ruas estreitas e com pouco movimento, eu não 

tinha a menor ideia de onde estava. Pegamos uma avenida mais 

larga (não lembro o nome, ao lado de uma penitenciária) e 

seguimos. Percebi que o carro da diretoria parou e paro logo à 

frente, quando me deparo com cerca de quarenta integrantes da 

Cearamor. A mesma menina que tinha descido anteriormente 

torna a descer e gritar: “Cearagay, Cearagay! Desce! Pega!” Os 

alvinegros correm em direção contrária, jogando pedras em 

nossa direção, uma chuva delas cai bem próximo do meu carro, 
enquanto passam alguns dos meninos da TUF mandando os 

inimigos não jogarem pedras: “não joga pedra, senão vai 

morrer!” dizia um dos rapazes que passava ao lado do carro, 

um outro me pediu um isqueiro, no que atendi prontamente, 

logo depois ouvi estouro de fogos. Um dos meninos que me 

conhecia me mandou fechar os vidros e sair dali, pois estaria 

ficando muito perigoso, saí e fui em direção ao PV. (Fragmento 

do diário de campo, 14/05/2012). 

 

Os clássicos-rei sempre são jogos de muita tensão, mas as finais de campeonato 

se configuram especialmente conflituosas. Os ânimos são potencializados pela 

possibilidade que a vitória ou a derrota exprime no condicionante histórico do clube (ou 

melhor, do torcedor). Vencer um campeonato dá status ao clube, mas também ao 

torcedor individualmente, desta forma o resultado do jogo final do campeonato pode vir 

a guiar toda a relação entre os clubes, as torcidas e mais especificamente entre os 

torcedores, o que pode proporcionar mais conflitos entre as torcidas organizadas. É 

tanto que o jogo que teve mais conflitos nesse ano foi a final do campeonato. 

A chegada ao estádio é também um momento de relaxamento, quando se sabe 

que o encontro com o “inimigo” é muito improvável e, mesmo se acontecer, o ambiente 

com grande número de membros da torcida pode garantir a segurança necessária ao 

material. Diferentemente dos demais associados, a diretoria é quem entra primeiro. O 

material deve ser posto nos seus devidos lugares o quanto antes. No geral, as meninas 

não ajudam a carregar material, já que há muita gente para cumprir essa tarefa, mas 

quando não, elas fazem o possível para ajudar, como percebi no jogo contra o Guarani 

de Sobral, no dia 5 de fevereiro de 2012. A entrada do material no estádio é precedida 

por uma revista em cada peça. Bateria, faixas, bandeirão, é tudo desdobrado e redobrado 

para que alguns policiais possam ver se o material não esconde algum tipo de arma. 

Depois da revista, o material é levado para um setor embaixo das arquibancadas 

para ser preparado. Bandeirão e faixas são encaminhados diretamente para a 

arquibancada para serem postas as faixas, e testado o bandeirão. Embaixo da 

arquibancada ficam bandeiras, bambus, bateria, onde as bandeiras são postas nos 
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bambus e a bateria é “aquecida”. A faixa do Núcleo Feminino é posta pelas próprias 

meninas, que escolhem o seu lugar no estádio. Foi observado também que é a diretora 

de organizativo que define quais bandeiras serão colocadas nos bambus e também é 

quem faz o empréstimo deles. É uma tarefa significativa, já que são tais bandeiras que 

levam os símbolos dos núcleos. A escolha de uma em detrimento de outra, pode gerar 

problemas entre os bairros e a diretoria. 

O “aquecimento” da bateria, como é chamado pelos membros da torcida, é o 

momento em que a bateria faz um tipo de ensaio, porém, em pouco tempo, torna-se algo 

além de um ensaio, como fica constatado neste fragmento do diário de campo: 

 

Quando finalizamos a preparação das mais de vinte bandeiras, 

testando cada uma antes de serem guardadas ao lado, a bateria 
da torcida começa a tocar. Em um grito frenético, um dos 

puxadores da torcida convoca os demais membros a se 

juntarem à bateria: “Quem for da TUF...” e os outros que 

estavam presentes, cerca de trinta pessoas, continuaram: “pode 

se ‘ajuntar’, quem não for vamos quebrar”. Em sincronia quase 

perfeita o chamado podia ser escutado por quem estava 

próximo, inclusive na arquibancada. Em pouco tempo, o vão, 

que era ocupado por não mais que cinquenta pessoas, foi 

tomado por uma turba de cerca de duzentas ou trezentas 

pessoas, todos pulando e cantando como se fossem um corpo 

só. Os instrumentos silenciaram e o puxador foi para o meio da 
turba, gritando e chamando a atenção dos demais, os olhares 

eram todos seus; em gritos de incentivo e cobrando 

“disposição” do grupo ao cantarem na arquibancada, fez-se 

uma contagem e no três iniciou-se um coro simultâneo do 

grupo que já contabilizava em mais de trezentas vozes: “somos 

Leões da TUF chegamos pra invadir o Castelão balança com o 

dizem por aí: dizem por aí que a TUF é o galerão, quando ela 

entra no baile deixa os pilantras no chão, vermelho, azul e 

branco são as cores do terror, ela chega arregaçando quando 

ver a cearagay. Arerê eu sou Leões da TUF até morrer ê ê”  

Em uma dança que semelha uma batalha campal os corpos se 

batem trocando chutes, socos, “ombradas”, “cotoveladas”. É 

uma simulação de um conflito. Ninguém parece se espantar, 

nem mesmo os policiais que passam olhando. Ninguém 

interfere. O término de outra música e o chamado do puxador, 

mais um grito, mais uma música, mais uma batalha. Percebo 

algumas mulheres no entorno do aglomerado, observando tudo 

nas proximidades, algumas vezes levando um empurrão “sem 

querer”, poucas se arriscam a entrar no “conflito”. Presto mais 

atenção em uma que está vestida com um agasalho da torcida e 
com seus cabelos trançados, ela é a única que se aventura em 

meio a corpos suados que não a perdoam dos golpes desferidos 

no ar que, por ventura, atinge um ou outro (ou outra, no caso). 

A “dança-combate” só é finalizada quando faltam 

aproximadamente quinze minutos para o jogo começar. O 

grupo se encaminha para a arquibancada. Antes, a última 

dança: como um ritual de entrada. O puxador mais uma vez faz 
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as honras: “Vai bateria mostra que tem moral” – o coro mais 

uma vez atende seu chamado – “vou mandar o sai da frente pra 

maior da capital” – o “corpo-turba” se desloca para a frente 

como um tanque de guerra – “saia da frente que a TUF é muita 

gente” –invadindo por completo a arquibancada tricolor. 

(Fragmento do diário de campo, 12/2/2012) 

 

Este momento é comum em outros espaços da torcida, portanto considero 

importante conceituar este “ato”/”ação” enquanto uma “dança-combate”, que mistura o 

ritmo de seus tambores à mimética batalha corporal; se manifesta em um instante de 

violência cadenciada, traduzindo as fortes batidas e as letras instigantes das músicas em 

movimentos corporais 

conflituosos. O “corpo-turba” se 

configura em uma massa 

indistinta de pessoas que parecem 

confluir, anarquicamente, em um 

mesmo sentido, como em um 

espetáculo de rock, que ao som de 

uma música, o público, ou parte 

dele, segue o mesmo ritmo 

corporal. Em festas, antes de a 

atração principal começar, a bateria da torcida se posiciona e toca músicas da mesma 

forma que é tocada no estádio, com o puxador determinando-as. O “corpo-turba” aos 

poucos se formando e a “dança-combate” sendo efetuada da mesma forma. A “dança-

combate”, esta “luta mimética” entre os “iguais”, delimitada por regras veladas, as quais 

parecem ser extremamente frágeis, avoluma os sentidos estabelecidos àqueles 

momentos, seja o da festa ou o de 

torcer.  

Forjo estes dois conceitos 

(“corpo-turba” e "dança-

combate”) buscando exprimir a 

densidade que os sujeitos da 

torcida conferem a tais 

“momentos”. O primeiro, “corpo-

turba”, compreende-se em um 

Figura 2 "Corpo-turba": um aglomerado permeado pelo 
simbólico. (imagem retirada da internet) 

 

 Figura 3 "Dança-combate": a luta mimética (imagem retirada da 
internet) 
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grupo de pessoas envoltas em única identidade, a qual minimiza as diferenças ao ponto 

de tornarem-se, para quem ver de fora, indistintos entre si, objetivando as mesmas 

emoções, “excitações” (ELIAS, 1985). O que os torna um corpo é a simbologia que 

permeia o momento em que se juntam. A “dança-combate” é o ensaio, coreografado sob 

o imprevisível, de uma batalha imaginária. Uma imitação dançante, sob o controle do 

descontrole, de um duelo desejável. 

Acompanhei algumas destas festas da torcida, vários estilos musicais e vários 

motivos para festejar: os vinte anos da torcida, a festa do “reggae” ou o campeonato de 

futebol que o núcleo feminino organizou, todos abriam espaço para a “dança-combate”, 

como que em um ritual, onde seria pedida a permissão para a “festa começar”, 

trataremos da festa no próximo capítulo. 

 

4. AS MENINAS FESTEJAM A TUF 

 

Considero de grande importância para este trabalho monográfico fazer a análise de uma 

das festas da torcida estudada, pois configura um espaço de socialização ímpar que, 

diferentemente do ambiente de estádio – onde a centralidade é o campo, a rivalidade –, 

pude visualizar uma interação mais aprofundada entre os sujeitos que participam da 

referida festa. Assim, pude enxergar mais facilmente como é a relação entre as 

interlocutoras da pesquisa dentro destes espaços. 

Presenciei três eventos festivos ao longo da pesquisa: esta, que foi a festa de 20 

anos da torcida, a festa temática de Reggae e um torneio de futebol. Estes momentos 

foram muito semelhantes: a localização de cada grupo, as vestimentas das meninas, a 

relação entre associados e associadas. Farei a descrição desta por considerá-la a festa 

mais importante efetuada durante a pesquisa, por ter sido realizada durante o dia, 

possibilitando visualizar mais facilmente as relações em meio à festa e por ter sido a de 

maior duração entre as três citadas. 
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A festa 

No dia da festa, 23 de outubro de 2011, saí de casa por volta das sete e meia da manhã, 

vestido com camisa da TUF, pois o acesso ao evento seria permitido apenas a quem 

estivesse usando o material da própria torcida. Fui pegar minha narradora na praça do 

bairro Vila União, trajava camisa feminina da organizada e um short Jens apertado, que 

chegava ao meio da cocha; fomos em direção ao estádio Alcides Santos, sede do 

Fortaleza Esporte Clube, localizado no bairro Jóquei Clube, Grande PICI, de onde sairia 

o ônibus para o local do churrasco. Logo que chegamos ao ponto de encontro minha 

interlocutora acenou para suas amigas que estavam nos esperando, tendo em vista que 

todas iriam comigo no carro. 

Fomos ao encontro delas. Minha interlocutora nos apresentou rapidamente e 

logo começaram a conversar outras coisas, tanto da torcida quanto de assuntos 

referentes ao cotidiano vivido por elas, indo do batom, que “todo mundo estava 

usando”, passando pelo “cara gostoso” sem camisa que estava passando na hora, até a 

gravidez de uma das amigas. Mesmo estando perto delas o tempo todo, não se inibiram 

em falar sobre “os caras” que passavam ou qualquer assunto que as interessasse; em 

alguns momentos puxavam conversa comigo, em outros, minha presença parecia 

irrelevante. 

Foi perceptível, logo no momento de chegada, que todas usavam o material 

feminino da TUF, que não se resume a camisas baby looks. Havia saias, shorts, 

cartucheiras, bonés, pulseiras e outros artigos de que não me recordo. Todos os 

materiais tinham algo que remetia ao conceito ocidental de feminilidade, fossem as 

flores, dispostas na maioria dos materiais, a cor rosa que aparecia vez por outra nos 

detalhes dos ornamentos. 

Também era notável que todas do grupo utilizavam maquiagem bem forte, 

“bolsinhas” pequenas, alçadas em seus ombros, estas, ornamentadas de peças brilhantes, 

douradas, verdes, rosas, vermelhas; elas revestiam-se de brincos, pulseiras, colares, 

chamativos como suas bolsas e maquiagens. Ao redor percebi que a maioria se vestia de 

forma parecida, mesmo que algumas meninas utilizassem mochila em vez de bolsinhas 

delicadas, calça em vez do short curto predominante, traçavam de alguma forma a 

feminilidade condizente à sociedade a qual estão inseridas.  
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Por volta de nove horas da manhã, saímos da sede do Fortaleza seguindo em 

direção ao sítio onde aconteceria a festa de vinte anos da TUF; foram comigo no carro 

minha informante e as três amigas dela, o que foi proveitoso do ponto de vista 

acadêmico, pois suas conversas, mesmo que eu não intervisse fazendo muitos 

questionamentos, me proporcionaram várias questões a serem refletidas ao longo deste 

trabalho etnográfico. Um dos assuntos que se estendeu ao longo do percurso traçado 

referia-se a um confronto envolvendo integrantes do núcleo feminino da TUF e do 

bonde feminino da Cearamor
17

: relatavam que havia uma foto
18

 anterior onde as 

meninas da TUF estavam todas de melissa
19

 e outra foto em que as meninas da 

Cearamor calçavam tênis. 

Ao chegarmos ao sítio onde aconteceria a festa, percebi que não havia nenhum 

tipo de identificação da torcida na entrada, certamente para evitar conflitos com as 

torcidas rivais. Um salve com a buzina do carro e um homem gordo, aparentando pesar 

cem quilos, medindo aproximadamente um metro e setenta de altura, olhou para o carro, 

provavelmente tentando me reconhecer. O portão foi aberto após um grito de uma das 

meninas que estava no carro. O sítio estava todo ornamentado em vermelho, azul e 

branco. Faixas dos bairros e núcleos, bandeiras da torcida utilizadas no estádio e 

bandeiras de suas aliadas de todo o Brasil: São Paulo, Pernambuco, Pará, Rio Grande do 

Norte e outras. 

Uma das meninas desceu do carro, pegou uma camisa da organização e dirigiu-

se para o bar, onde ajudaria na venda das bebidas e distribuição da feijoada – que não 

seria cobrada. Alguns cumprimentos rápidos, por parte das meninas, e saímos em busca 

de um lugar para nos sentarmos. A mesa, colocada sob uma árvore proporcionando 

sombra a todos, foi ocupada pelo grupo ao qual estava acompanhando. Percebi que se 

tratava de um conjunto delimitado das associadas mais antigas, com algumas exceções. 

A mais nova estava na torcida há pelo menos três anos; uma delas estava há mais de dez 

anos e foi dito na mesa que havia uma associada há mais de quinze anos, que não teria 

ido à festa. 

Aos poucos foi chegando mais gente e adicionando mesas; em alguns minutos 

éramos aproximadamente vinte pessoas, a maioria mulheres, que, como as outras que já 

                                                             
17

 Maior torcida organizada do Ceará Sporting Club. 
18 Não encontrei essa foto. 
19

 Marca de sandália feminina famosa, por tanto, de custo alto. 
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estavam comigo, se adequavam ao modelo feminino socialmente proposto. A chegada 

de uma delas, em especial, foi comemorada pelas outras. Estava grávida de nove meses, 

disse que iria ter a criança até quarta-feira (estávamos no domingo), era a mais antiga do 

grupo e perceptivelmente a mais respeitada; se ela falava, as outras escutavam e 

prontamente atendiam-na. Algumas tentavam chamar sua atenção de diversas formas. 

Em um momento da festa, perguntou-me se eu possuía carro, respondi positivamente; 

imediatamente disse-me, em tom de ordem, para colocar a chave na mesa, pois, se não, 

eu ficaria sozinho a noite toda. Sorri constrangido e procurei mudar o rumo da conversa. 

No bar, pude notar que apenas as mulheres eram responsáveis por garantir as 

vendas. Os diretores da torcida aproximavam-se excepcionalmente; na maioria das 

vezes para controlar o tumulto que, vez por outra, instalava-se para comprar as bebidas 

ou pegar a feijoada. As associadas que estavam no bar também estavam maquiadas, 

cabelos arrumados, shorts colados, semelhante às outras mulheres que participavam do 

evento; exceto pela camisa que vestiam, a qual se destacava pelo vermelho dominante, 

chamando atenção à palavra “organização”, na parte posterior da camisa. Estas, que se 

diferenciavam por sua vestimenta, eram, em maioria, mais novas na torcida. As que 

estavam no bar e eram mais antigas, faziam parte do grupo das meninas que estavam em 

minha companhia. A diferença do tempo dentro da TUF mostrou-se uma disputa bem 

marcada nas conversas destas torcedoras: as que seriam mais antigas reivindicavam 

autoridade sobre as mais novas, já que teriam uma história dentro da Organizada. 

Houve um momento da festa que todos se posicionaram em frente ao palco. 

Incitados por um homem que detinha o microfone, começaram a cantar músicas que se 

assemelhavam a gritos de guerra, todas falavam da TUF; sobre seu poder frente às 

demais torcidas, umas sobre seu maior rival, Cearamor, outras falavam das torcidas 

aliadas
20

. Algumas músicas eram acompanhadas por uma espécie de coreografia, com 

seus braços ou camisas, jogando-os de um lado para o outro, no ritmo da música 

cantada pelo homem sob o palco. Logo depois este mesmo homem passou o microfone 

para o mestre de cerimônia (MC) Bacana, um cantor de funk que escreve as letras das 

músicas da torcida. Estávamos também próximos ao palco – eu, minha interlocutora e 

outras amigas dela – eu sabia as letras de algumas das músicas cantadas, mas preferi 

ficar observando atentamente, até que uma das meninas bateu no meu braço dizendo 

                                                             
20 As torcidas aliam-se entre si por todo o Brasil, visando facilitar a visita no caso de o time ter que jogar 
fora, ou de proteger-se de torcidas inimigas. 
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para que eu cantasse e batesse palmas, pois estava com os braços cruzados e com o ar 

introspectivo. 

Neste momento me obriguei a cantar, acho que foi em reação ao susto tomado, 

mas comecei a voltar minha atenção ao comportamento dessa menina em especial. Ela 

mudava de lugar a todo o momento e rapidamente. Posicionava-se em frente ao palco, 

voltava, cantava ao meu lado, batia palmas. Exprimia, ao menos naquele momento, 

inquietude, diferenciando-se das demais. Conversava com várias pessoas, tanto com as 

outras meninas, quanto com os outros rapazes. Dinâmica e comunicativa; sua 

maquiagem resumia-se a um batom claro, porém vestia a baby look e o short colado, 

comum às outras meninas. O modo como andava, como cumprimentava e interagia com 

as outras pessoas, as brincadeiras que tirava, condiziam ao arquétipo que nossa 

sociedade ocidental adota, hegemonicamente, enquanto masculino. 

Havia algumas meninas que carregavam tal carga comportamental, a qual é 

compreendida na cultura dominante ocidental como masculina
21

, mais profundamente, 

em relação às outras. Recordo-me de apenas uma ou duas em um determinado grupo, 

não consistiam maioria, pelo contrário. Não percebi serem tratadas de forma diferente 

por seu corpo ser mais musculoso, ou pela total falta de maquiagem. Eram respeitadas 

enquanto associadas da torcida, pelo o que consegui perceber, mesmo que nas conversas 

das meninas que participei enquanto observador, aparecessem termos lesbofóbicos, tais 

como “sapatão” e outras comparações que menosprezam a condição homoafetiva das 

meninas, as ofensas eram cometidas principalmente em relação às rivais. 

A primeira confusão imprimiu um ar de tensão ao ambiente que anteriormente 

era festivo. Houve três ao todo, com pouco espaço de tempo entre uma e outra. Pensei, 

inicialmente, que teriam sido brigas entre os bairros, porém, minha interlocutora 

informou-me que foram desentendimentos provocados pelo consumo exagerado de 

bebidas alcoólicas. Em um dos desentendimentos uma mulher pôs-se entre os rapazes 

que estavam brigando, jogou um copo de cerveja em um deles, empurrou-o até cair 

sobre uma mesa, em seguida outras pessoas se envolveram no tumulto, algumas 

meninas que estavam no mesmo grupo que eu, foram para perto, possivelmente para ver 

melhor, e acabaram somando-se à confusão. Tudo foi relativamente rápido e, logo 

                                                             
21

Buscando facilitar o entendimento sobre as relações sociais estabelecidas pelas torcedoras estudadas, 
consideraremos “masculino” ou “feminino” o que condiz com os valores da sociedade ocidental no 
período do estudo. 
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depois, uma das meninas que voltaria comigo perguntou se não poderíamos ir embora, 

pois “só pioraria depois daquela confusão”.  

Retornamos com as mesmas pessoas no carro. O assunto mais discutido na volta 

era sobre as meninas mais novas que estavam no bar e “que não tinham respeito pelas 

mais antigas”. Reclamavam das atitudes “desrespeitosas” das mais novas: uma das mais 

antigas teria ido ao bar, pedido um prato de feijoada e teria sido exigido que obedecesse 

à ordem da fila, apenas ao pedido (que segundo elas, era tratado como uma ordem) de 

uma ainda mais antiga que o prato foi servido. Não conversamos por muito tempo, 

passamos boa parte do caminho calados, pois estávamos bem cansados. Deixei-as no 

ponto de ônibus mais próximo, a minha interlocutora fui deixá-los em casa. 

 

Refletindo sobre a festa 

Pude observar que a maioria das meninas presentes na festa se portava de forma a se 

adequar ao padrão de feminilidade imposto pela nossa cultura ocidental. Tomado como 

natural, encaram sexo e gênero como se fossem sinônimos. As estudiosas feministas 

diferenciam sexo e gênero desde a década de 1970, tratando o sexo como aspecto 

biológico dos seres humanos (macho, fêmea) e o gênero como os aspectos 

socioculturais (homem, mulher); refletindo sobre o que colocam como “natural” de cada 

gênero, isto é, a mulher deve ser “dócil” e o homem agressivo, a mulher cuida dos filhos 

– “instinto materno” – e o homem deve prover o sustento da família. 

Os estudos feministas, tais como os produzidos por Henrietta Moore, apontam 

para outro caminho. Consideram que a condição de cada gênero é construída pela 

cultura da qual fazemos parte. Nossa cultura ocidental nos imprime e busca 

“naturalizar” que o menino goste de azul e a menina de rosa, que os meninos gostam de 

brincar de “luta” e as meninas de “casinha”. Assim, os estudos sobre gênero defendem 

que nossa postura, enquanto homem ou mulher, frente à sociedade, nos é imposta pela 

construção social que sofremos desde a infância, como foi explanado anteriormente. 

Percebi, também, que as meninas nesta pesquisa, representavam papéis 

identitários
22

 distintos dependendo do ambiente em que estivessem. Na festa: 

                                                             
22 Goffman considera que “quando um indivíduo se apresenta diante de outros, consciente ou 
inconscientemente, projeta uma definição da situação, da qual uma parte é o conceito de si mesmo” 
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mostravam-se “feminilizadas”, como o padrão sociocultural hegemônico às conduzia. A 

maquiagem, as vestimentas coladas, os acessórios, as cores, as flores, além do modo de 

falar, de se comportar, de interagir criam este “temperamento feminino dócil”, deste 

modo, tanto elas se reconhecem enquanto “mulheres”, como os outros atores sociais as 

veem como tais. Goffman, em A Representação do Eu na Vida Cotidiana (2009), reflete 

sobre como os indivíduos estabelecem relações múltiplas de acordo com a resposta que 

o ambiente necessita e que o próprio indivíduo procura. O autor pontua quatro situações 

em que o ator social desencadeia estes atos: 

 

Afirmei que quando um indivíduo chega diante de outros suas 

ações influenciarão a definição da situação que se vai 

apresentar. Às vezes, agirá de maneira completamente 
calculada, expressando-se de determinada forma somente para 

dar aos outros o tipo de impressão que irá provavelmente levá-

los a uma resposta específica que lhe interessa obter. Outras 

vezes, o indivíduo estará agindo calculadamente, mas terá, em 

termos relativos, pouca consciência de estar procedendo assim. 

Ocasionalmente, irá se expressar intencional e conscientemente 

de determinada forma, mas, principalmente, porque a tradição 

de seu grupo ou posição social requer este tipo de expressão, e 

não por causa de qualquer resposta particular [...] Outras vezes 

as tradições de um papel pessoal poderão levá-lo a dar uma 

impressão deliberada de determinada espécie e, contudo, é 

possível que não tenha, nem consciente nem 
inconscientemente, a intenção de criar tal impressão. 

(GOFFMAN, 2009. p. 15-16) 

 

Através desta reflexão de Goffman, pude compreender que havia, 

constantemente, uma reconstrução identitária, quando partimos para o campo da 

rivalidade entre as torcidas. As torcedoras relembravam, e faziam questão de contar, 

histórias de brigas entre as duas torcidas – TUF e Cearamor – em que elas participavam 

e demonstravam uma agressividade equiparável à que os homens da torcida 

demonstram. Elas mostram os troféus
23

 em suas páginas da internet, cantam e gritam 

músicas sobre seu ódio à outra torcida, e riem quando falam de como puxaram o cabelo 

da rival após baterem em seus rostos. Mesmo assim privilegiavam aquelas que eram 

                                                                                                                                                                                   
(2009, p. 220) considerarei esse “conceito de si mesmo” como o que chamamos de “identidade”, a qual 
molda-se referente ao agrupamento social que está interagindo, por tanto a identidade seria uma 
reconstrução cotidiana do “eu” frente ao “outro”, onde o “eu” tenta estabelecer o que diz ser e o 
“outro” presume o que “eu” seja. 
23 Como as torcidas organizadas chamam os materiais tomados de torcidas rivais, geralmente 
precedidos de confrontos, o que demonstra a vitória desta torcida. 
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“belas”, que se arrumavam e que usavam roupas da moda, demonstrando isto no 

momento em que frisaram a foto a qual as 

meninas da TUF calçavam sandália da marca 

Melissa: símbolo de status e feminilidade. 

Como foi expresso anteriormente, nossas 

vidas sofrem intervenção de padrões 

estabelecidos, portanto, são estes padrões que nos 

fazem relacionar um comportamento a um certo 

gênero, isto é, quando dizemos que uma mulher é 

“masculinizada”, entendemos que esta reflete um 

comportamento característico adotado 

prioritariamente por homens na sociedade em que 

estamos inseridos.  

Elisabeth Badinter reflete sobre a violência feminina em seu livro: Rumo 

equivocado: o feminismo e alguns destinos (2005). Trata sobre a problemática da 

violência feminina, onde considera a agressividade feminina perante a sociedade 

europeia. Considera que o senso comum exibe uma postura complicada frente às 

mulheres: “vitimizando-as”; defendendo a tese sobre a qual as mulheres não poderiam 

ser agressoras, e mesmo que fossem, seriam “apenas” para se proteger. Badinter traz 

ainda, a reflexão em que propõe a mulher tão produtora de violência quanto o homem, 

argumenta a inclinação à elaboração do sofrimento alheio por elas, citando o exemplo 

das mulheres das SS nazista: “elas eram em número de 3.817 em 1945, ou seja, 10% do 

efetivo total” (BADINTER, 2005, p. 79) e da importância das mulheres no genocídio 

em Ruanda, no ano de 1994 que “dentre os 120.000 acusados de genocídio, 3.564 

foram mulheres” (BADINTER, 2005, p. 80). 

O que Badinter sugere refere-se à compreensão de que a violência não é 

intrínseca ao sexo masculino, mas que ela é legitimada a este gênero. Por isso, podemos 

perceber a grande diferença numérica de casos expostos sobre violência feminina e 

masculina nos programas policiais, por exemplo. Reafirmo sua reflexão quando analisa 

a violência sob o aspecto das frustrações que a sociedade impõe aos indivíduos:  

 

Figura 4 Núcleo Feminino exibindo "troféu". 
(imagem retirada da internet) 
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Frustrações maiores para os meninos do que para as meninas, 

numa sociedade que demonstra admiração irrestrita pelo 

sucesso econômico e pelos sucessos pessoais, porém 

frustrações que serão cada vez mais compartilhadas pelas 

jovens de nossa sociedade, que também proclamam a igualdade 

sobre os sexos. Portanto, podemos apostar que a violência 

delas aumentará, sob a dupla pressão da frustração social 

sexista, que não é necessariamente uma só. (BADINTER, 2005 

p. 85-86) 

 

Não quero dizer com isso que não estamos inseridos em uma sociedade que 

privilegia o masculino, nem que as mulheres não precisem de uma delegacia ou lei 

específica para tratar dos casos de violência doméstica praticados contra elas, pelo 

contrário. Existe violência contra a mulher por estes padrões comportamentais serem 

legitimados pela sociedade, pela cultura vigente, o status quo, consolidarem uma 

diferenciação e uma relação de submissão entre homens e mulheres. 

A análise de Badinter, neste trecho de sua obra, reflete sobre a esfera privada em 

que a mulher era obrigada a permanecer durante a maioria dos seus dias, reprimindo sua 

agressividade dentro do ambiente doméstico. Quando a mulher passa a “frequentar” a 

esfera pública, toda a carga conflitiva do mercado de trabalho, por exemplo, passa a 

pesar sobre as relações sociais que estabelece, muitas vezes frustrando-a e 

potencializando as reações violentas. 

Pude perceber que na festa da torcida organizada em questão, estes padrões 

estavam muito bem delineados, diferente do ambiente de estádio em que se misturam 

algumas funções, como foi explicitado anteriormente. Primeiro, a adequação do 

comportamento de cada gênero, depois a função destes na organização da festa. Quem 

estava abrindo o portão e fazendo a segurança era um homem; quem ornamentou a festa 

foram as meninas; quem estava no palco era um homem, quem estava no bar, servindo 

comida e vendendo a bebida eram as meninas. Evidenciando, deste modo, a 

diferenciação das funções exercidas entre homens e mulheres e explicitando, nesta 

última exemplificação, a utilização do corpo feminino como objeto de consumo: como 

quando se compra uma cerveja, a “objetificação”, a “coisificação”, a “fetichização” do 

corpo feminino agrega a ela qualidade de mercadoria do desejo e produz um sobrevalor 

à cerveja.  

A palavra fetiche é oriunda do latim e tem seu significado atrelado ao místico, 

sagrado e ao sobrenatural; Marx a utiliza para descrever as práticas mercantis que 
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exercem influência sobre o subjetivo. O termo “fetiche da mercadoria” foi 

reinterpretado por Karl Marx a fim de dar nome ao modo que o capital inebria, vela, as 

relações entre a mercadoria e o ser social. O fetiche estabeleceria uma relação entre o 

“concreto” e o “imaginário”, Marx assim o considera: 

 

Há uma relação física entre as coisas físicas. Mas a forma 

mercadoria e a relação de valor entre os produtos do trabalho, a 

qual caracteriza essa forma, nada têm a ver com a natureza 
física desses produtos nem com as relações materiais dela 

decorrentes. Uma relação social definida, estabelecida entre os 

homens, assume a forma fantasmagórica de uma relação entre 

coisas. Aí, os produtos do cérebro humano parecem dotados de 

vida própria, figuras autônomas que mantêm relações entre si e 

com os seres humanos. É o que ocorre com os produtos da mão 

humana, no mundo das mercadorias. Chamo a isso de 

fetichismo, que está sempre grudado aos produtos do trabalho, 

quando são gerados como mercadorias. (MARX, 2012. p. 94) 

 

Em nota de aula, à cadeira intitulada Pensamento Político Marxista, ministrada 

no primeiro semestre de 2011, na Universidade Federal do Ceará, a professora A. P. de 

Carvalho e o professor do IFCE M. S. Marques escrevem sobre o que seria fetiche da 

seguinte maneira: 

 

Marx tomou a mercadoria pelos epítetos: ‘o misterioso da 

forma mercadoria’, com sua estrutura ‘fantasmagórica’; com 
‘toda a magia’ que ‘enevoa’ o seu ‘caráter enigmático’; cheio 

de ‘manhas teológicas’ e de ‘sutilezas metafísicas’; como 

‘coisas físicas e metafísicas ou sociais’; como ‘propriedades 

naturais sociais’ e ‘objetivas; esta ‘forma acabada’, que ‘vela’ e 

‘revela’, ‘por meio desse qüiproquó’. [...] Seria possível retirá-

lo desse invólucro místico? (CARVALHO, MARQUES. 2011) 

 

Deste modo a reflexão a ser feita neste momento da pesquisa é de como, muitas 

vezes, o corpo da torcedora é utilizado como vitrine para potencializar a venda da 

mercadoria, seja camisas, bonés ou mesmo a própria torcida e o clube. Através de 

campanhas de marketing que utilizam imagens seminuas de torcedoras e relacionam a 

compra da mercadoria com a possibilidade de utilização do corpo feminino.  
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5. TORCIDA ORGANIZADA, AGORA COM AS MENINAS. 

 

De onde vem o Núcleo? 

Em 1991 era fundada a torcida organizada Leões da TUF. Durante toda a década de 

1990 ela foi se estruturando e se fortalecendo. Ao final da referida década, com a 

massificação das torcidas organizadas no estado do Ceará, através da inserção da 

juventude “funkeira”
24

 ao ambiente de jogo e a mistura indissociável destes dois 

ambientes (baile funk e torcida organizada de futebol), as práticas das "galeras”
25

, de 

chegar aos bailes em grupos, anunciando-se com suas montagens particulares, foi 

inserida nas torcidas cearenses. Tradicionalmente, as torcidas ramificam-se muito em 

referência à disposição geopolítica da cidade e de seus grupos juvenis.  

A TUF historicamente se dividiu em núcleos. Cada núcleo é composto por um 

ou mais bairros que se juntam para ir ao estádio em dias de jogo. A relação entre os 

grupos juvenis da cidade determinava quais bairros iriam firmar aliança e quais seriam 

inimigos na “cidade”, no baile funk e no estádio. A nucleação das galeras dos bairros foi 

um fenômeno que possibilitou entendermos concretamente, na arquibancada, como 

funcionava a divisão geopolítica da juventude fortalezense, como foi explicado no 

capítulo anterior.  

 

E o Núcleo Feminino? 

Em meio a essas disputas entre os bairros, núcleos, galeras, as meninas se faziam quase 

invisíveis. Estavam na torcida, mas não a protagonizavam. Os núcleos as afastavam em 

função dos conflitos que aconteciam nos jogos ou nos bailes. O núcleo feminino foi 

uma resposta organizativa, a qual afirmava a presença das meninas na torcida, ou nas 

torcidas, visto que a imensa maioria das torcidas organizadas brasileiras, senão todas, 

tem setores exclusivamente femininos.  

                                                             
24

 Jovens que frequentavam festas que tocavam funk, no final da década de 1990 e começo de 2000 
25 Grupos juvenis que identificavam-se com certo território da cidade, cada grupo era identificado por 
um nome ou uma sigla. 
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Do Norte, com o bonde feminino Remoçada (Clube do Remo, Belém); passando 

pelo Nordeste com o comando feminino da Máfia Vermelha (América F.C., Natal), ou o 

núcleo feminino da Inferno Coral (Santa Cruz F.C., Recife); pelo Centro Oeste com o 

bonde feminino da Facção Brasiliense 

(Brasiliense F.C., Brasília); pelo Sudeste 

com o bonde feminino da Dragões da Real 

(São Paulo F.C., São Paulo); finalmente 

chegando ao Sul com o núcleo feminino da 

Mancha Azul (Cruzeiro E.C., RS). Todas 

estas são ramificações das torcidas citadas, 

fazem parte delas e, como os demais 

núcleos, são subordinadas a uma diretoria, 

na maioria das vezes.  

Na TUF, o núcleo feminino veio ganhar mais importância a partir da década de 

2000, com o acesso do Fortaleza à série A do campeonato brasileiro de futebol no ano 

de 2002, disputando-a em 2003. A torcida estava sob a administração da família 

Pinheiro, que visualizava uma grande possibilidade de ampliar a torcida através da 

captação de recursos com a venda de materiais da própria torcida. Portanto, a diretoria 

imprimiu grande esforço para desvencilhar a imagem da torcida de certas práticas que a 

sociedade, em geral, condenava, tal como pichações, uso de drogas ilícitas, etc. 

Outra medida foi a maior inserção do núcleo feminino na torcida, sendo ponta de 

lança em projetos sociais como a distribuição de brinquedos no dia das crianças, visitas 

a casas de repouso para pessoas idosas, ou a orfanatos, entre outras atividades com o 

mesmo cunho social. Ações estas que podem reafirmar o senso comum de que a mulher 

detém algum tipo de circunspecção maternal, que cuidar do próximo é condição da 

própria feminilidade, tal qual a mãe que deve, a qualquer custo, cuidar do seu filho. O 

que pode limitar a mulher a uma condição de cuidados com o lar em detrimento ao uso 

da força, por exemplo. 

O núcleo feminino foi fundado junto aos outros núcleos da TUF. Por volta de 

2005, (os núcleos não foram formados todos de uma vez) quando ainda não havia uma 

“organicidade” das meninas, elas não participavam da “vida política” da torcida e o 

número de meninas na torcida era muito pequeno, deste modo havia núcleos que não 

contavam com a participação feminina, fazendo com que as torcedoras necessitassem de 

Figura 5 Setores femininos de algumas torcidas 
aliadas da TUF (imagem retirada da internet) 
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uma ramificação própria na torcida. Apesar de a formação do núcleo feminino procurar 

distanciar as meninas da TUF de possíveis conflitos e apresentar-se enquanto um modo 

de situa-las dentro da torcida, pelo crescente número de meninas associadas, este modo 

organizativo foi seguido pelas demais diretorias, mesmo depois de haver uma grande 

ampliação da quantidade de meninas associadas na segunda metade da década de 2000. 

 

O núcleo feminino hoje 

Os dois acessos do Fortaleza E.C. à série A do campeonato brasileiro em 2002 e 2004, 

foram de crucial importância para a ampliação do núcleo feminino da TUF. A maior 

visibilidade da torcida e o modo como estava tratando a oportunidade de crescimento, 

possibilitou um ambiente mais favorável às meninas: com material próprio e 

diversificado, com sede social onde podiam ter acesso à internet e outras vantagens. 

Com as reuniões periódicas do núcleo feminino, passaram a tratar de assuntos 

relevantes às meninas da torcida, elas passam a se organizar para pensar o próprio 

material, por exemplo, ou uma festa que pretendam fazer. 

Estes fatores se misturaram às disputas espaciais-simbólicas entre as duas 

maiores torcidas da cidade de Fortaleza e imprimiram outro ritmo ao núcleo feminino. 

A violência tornou-se um fator relevante no cotidiano das meninas da torcida, pois a 

função social delas naquele espaço teria sido, de acordo com uma das interlocutoras, 

reestruturada: 

 

Tem uns que veem que é só apoiar o time e tem outros que não: 

que tem o mesmo papel do homem: apoiar o time e defender, 

defender as duas listras que é um dos tópicos de um TUF, que é 

defender, defender os materiais da torcida. (Cíntia, fevereiro de 

2012) 

 

Ao perguntar qual o papel da mulher na torcida organizada, a interlocutora 

revela que houve uma mudança recente nas “obrigações” destas. Se antes elas tinham 

como função apenas o apoio ao time nas arquibancadas, agora elas vêm revelando que 

devem defender a torcida, isto é, proteger fisicamente: “se rolar alguma confusão, a 
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primeira coisa que as meninas fazem é correr pro o material, proteger mesmo” (Lúcia, 

11/7/2012). Ou simbolicamente. 

As meninas devem, segundo outra interlocutora, proteger o “nome” da torcida, 

seja em conflitos com a rival em dia de clássico ou em outros ambientes em que a 

“honra” do grupo esteja sendo ameaçada. Vem se tornando mais comum o conflito entre 

as meninas. Elas vão à busca de reconhecimento individual e coletivo, digladiando-se 

nos terminais ou estádios, como foi revelado em uma entrevista, onde questionei se a 

interlocutora em questão participava de conflitos entre as torcidas: 

 

Claro, sempre... Nos estádios, no famoso corredor, nos 

terminais, ou na rua. Chego junto e peço a blusa (tenho coleção 

em casa) ou chamo pro x1 (parte do terminal onde andam os 

ônibus). Tem que ser assim, se eu não fizer, elas farão comigo 

ou com outra de minha torcida, tem que andar pelo lado certo, 

porque o errado é cobrado. Se for pra alguma mãe chorar, eu te 

garanto que não vai ser a minha. Leões da TUF desde 1991, 

caçador de alvinegro. Eu vivo pela minha torcida e morrerei 

por ela. (Jéssica, 2010) 

 

Na fala da torcedora entende-se que há apenas um lado certo, subentendendo-se 

que é sua torcida; também é mencionado que o que for errado será “cobrado”, e 

explicita o modo da cobrança, dando a entender que não será sua morte que será 

chorada. Porém, ao final, ela fala que a torcida vale uma vida e que a sua é dedicada a 

esta. Várias meninas com quem conversei afirmaram ter sua vida dedicada à torcida, 

que muitas vezes preferiam esta às suas famílias biológicas. 

 

Pra mim num é mais que o Fortaleza porque isso num poderia 

ser, o Fortaleza vem em primeiro lugar, lógico, mas depois do 

Fortaleza é a TUF com certeza. É como a minha mãe fala: eu 

amo mais o Fortaleza e a TUF do que a minha própria família 

verdadeira né, mas é não é que eu convivo muito aqui né, todo 

dia é isso, torcida organizada, e todo dia tem uma barreira pra a 

gente enfrentar, uma coisa, uma dificuldade e que aproxima 

mais a gente da torcida entendeu? (Lúcia, 11/7/2012) 
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As interlocutoras desta pesquisa, em sua maioria, declaravam um afeto fraternal 

para com a torcida e seus associados, comparavam-na com suas famílias, como foi 

possível observar no fragmento de uma entrevista concedida por uma das interlocutoras: 

 

a TUF pra mim é uma família, é uma família onde todo mundo 
torce fortaleza; eu sempre falo: a gente é uma família, a gente 

briga, discute, depois faz as pazes, todo mundo unido, graças a 

deus, hoje em dia. É uma segunda família. (Germana, 

25/3/2012) 

 

Não escondiam a existência de problemas na torcida, ou as brigas que 

aconteciam: 

  

Então... falam que é uma família bem complicada, toda família 

é complicada né. Você com sua família verdadeira é 

complicada imagine a família enorme que é a TUF. Tem suas 
brigas diárias, mas... Eu já chorei, já disse que eu ia sair mas, 

no outro dia eu penso, visto minha camisa e vou pra luta. 

(Lúcia, 11/7/2012) 

 

Suas preocupações diárias, seu divertimento no fim de semana, as amizades são, 

em sua maioria, dentro da torcida organizada. Elas se relacionam, e fazem questão 

disso, em sua maioria, apenas com pessoas da mesma torcida, inclusive a maioria 

namora ou é casada com integrantes da sua torcida. Porém, a relação que as 

interlocutoras declaram ter com a torcida vai de acordo com a proximidade que esta tem 

com a diretoria. 

 

Organicidade e a relação com a diretoria. 

Usarei o termo “orgânico” para identificar aquelas torcedoras que estão no dia a dia da 

torcida, que estiveram na sede quase todas as vezes que a visitei que se responsabilizam 

por ela e que cumprem algum papel determinante na organização desta. Levando em 

conta que o termo “orgânico” pode estar associado a organismo ou organizações de 

complexidades variadas, dentro e fora das ciências biológicas; o emprego, por 

compreender que estas meninas são de fundamental importância para a entidade: a TUF.  
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Considero importante a classificação em questão, pois observei “tipos” distintos 

de torcedoras organizadas. Weber (1999) considera que o objeto de estudo das ciências 

sociais atinge tamanha complexidade que se faz impossível estudar um tema por 

completo. Por isso, nos debruçamos sobre um fragmento finito da realidade buscando a 

compreensão aprofundada sobre determinado tema. Deste modo, seria intrínseca à 

Sociologia a construção de “tipos-ideais”, os quais eliminariam todos os demais 

elementos que o influenciariam e voltariam seus olhares apenas ao fragmento em 

questão. 

 

Sendo uma ciência generalizadora, a sociologia constrói 

conceitos-tipo, “vazios frente à realidade concreta do histórico” 

e distanciados desta, mas unívocos porque pretendem ser 
formulas interpretativas através das quais se apresenta uma 

explicação racional para a realidade empírica que organiza. 

Esta adequação entre conceitos e a realidade é tanto mais 

completa quanto maior a realidade da conduta a ser 

interpretada, o que não impede a Sociologia de procurar 

explicar fenômenos irracionais (místicos, proféticos, 

espirituais, afetivos). (QUINTANEIRO, 2002. p. 112). 

 

Assim, o primeiro “tipo”, citado anteriormente, é sujeito de ação na torcida, se 

diferencia e é reconhecido por isto. O segundo “tipo” de torcedora organizada se faz 

presente na arquibancada, na festa, é identificada enquanto torcedora organizada, mas se 

diferencia fundamentalmente da torcedora orgânica por não incidir politicamente na 

torcida ou diretoria e por não haver uma preocupação mais profunda para com esta. 

Este segundo “tipo”, chamarei de “mecânica” (por polarizar em relação à que 

denominei de “orgânica”), pois ela “pertence” à torcida, mas quase não interfere no 

cotidiano da instituição. Como em um estado de inércia, é geralmente levada por 

decisões alheias. A apropriação da torcida, por esta torcedora, é parcial e em momentos 

de disputa interna esta, comumente, sai em desvantagem. É importante compreender 

que esta torcedora “mecânica” faz parte da instituição tal qual a torcedora “orgânica”, 

portanto, a diferença entre as duas pode ser facilmente negligenciada. 

Desse modo, vejo ser de fundamental importância o detalhamento de algumas 

atividades que percebi ao longo da pesquisa, as quais são exercidas pelas torcedoras 

“orgânicas” dentro da torcida: em dia de jogo estas meninas são responsáveis pela 
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organização do material a ser levado ao estádio, bem como pelo ônibus que levará tal 

material, também ajudam a organizar as bandeiras e faixas na arquibancada. No dia a 

dia da torcida elas participam e organizam todas as reuniões do núcleo feminino, 

contribuem para a organização de todas as festas, propõem ações sociais para a torcida e 

etc. Enquanto as torcedora “mecânicas” participam destes momentos, mas não ajudam a 

organizar.  

 

Conflito geracional: e as “tal” das novinhas? 

Percebi no decorrer desta pesquisa que existe, entre as meninas da TUF, um conflito 

“temporal”, isto é, uma grande desconfiança das meninas que estão a mais tempo na 

torcida para com as meninas que entraram recentemente. Tal conflito se dava, na 

maioria das vezes, de forma oculta, velada, negando-o ou revelando de forma sutil sua 

existência. Muito raramente era exposto qualquer tipo de discordância na torcida, 

principalmente em entrevista ou conversa enquanto pesquisador. 

Percebi esse conflito quando, na festa de 20 anos da TUF, no dia 23 de outubro 

de 2011, uma das meninas comentou sobre as “novinhas” que só estariam “atrás de 

homem” na torcida. Poucas meninas falavam sobre isto, as que comentavam já haviam 

saído da torcida ou estavam afastadas e não participavam cotidianamente desta. O 

discurso da torcedora, como mencionei anteriormente, vai de acordo com o seu “lugar” 

na torcida, desse modo acredito que as meninas que estavam organicamente nesta, 

evitavam ou negavam a existência de conflitos possivelmente por estarem “incumbidas” 

de um discurso “oficial”, o qual deveria transparecer a coesão aos olhares forasteiros. 

Ao perguntar às interlocutoras se havia algum tipo de conflito dentro do núcleo 

feminino a resposta era negativa, em maioria: 

 

[...] hoje em dia, graças a deus, num tem não, mas antes tinha 

muito. Muito das meninas, quando eu entrei na TUF, as 

meninas mais velhas, que tavam na torcida, faziam cara feia 

pras meninas mais novas, que tinha ciúmes dos meninos, num 

era nem tanto de namorar não, mas ciúmes de amizade mesmo, 

as meninas tinham muito ciúmes. (Germana, 23/3/2012) 
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Como é possível perceber no discurso da interlocutora acima, os conflitos estão 

localizados no passado da torcida, para as que estão próximas à diretoria pelo menos. 

Inicialmente, foi difícil perceber se ainda existia algum tipo de choque entre as gerações 

da torcida, mas com a aproximação e o acompanhamento delas aos jogos pude perceber 

a existência deste conflito. 

 

[...] ficavam com um olhar estranho. Tipo, tinha das meninas 

né, nem muito dos meninos, a maior estranheza foi realmente 

das meninas, do núcleo feminino, acho que elas veem que a 

maioria entra por causa de homem e pra você mostrar que não 

está por causa disso, custa algum tempo. Acho que até hoje 

ainda tem um olhar estranho das que são bem mais antigas na 
torcida. (Cíntia, fevereiro de 2012) 

 

A crítica, como foi mencionada pela interlocutora, é mais ou menos incisiva de 

acordo com o tempo de torcida organizada que determinada torcedora tenha. A 

“estranha”, a “outra”, incomoda, interfere em um cotidiano regular, pois traz a carga da 

dúvida, do imprevisto e o inesperado é rejeitado. As mais antigas praticam uma 

verdadeira caça a estas que chamam de “novinhas” ou “modinhas”, como é possível 

observar nas imagens em anexo
26

. No estádio, na festa, ou mesmo na internet, 

manifestam profunda ojeriza a estas “novinhas” que, segundo as meninas mais antigas, 

não têm “ideologia de torcida organizada”. 

No livro Os estabelecidos e os Outsiders de Norbert Elias e John Scotson, os 

termos supracitados indicam especificamente, para Federico Neiburg, em Apresentação 

à Edição Brasileira, a seguinte conceituação:  

 

As palavras establishment e established são utilizadas, em 

inglês, para designar grupos e indivíduos que ocupam posições 

de prestígio e poder” e “na língua inglesa, o termo que 

completa a relação é outsiders, os não membros da “boa 

sociedade”, os que estão fora dela. (ELIAS, 2000, p. 7).  

Elias e Scotson utilizaram estes conceitos para “interpretar” as relações de poder 

e a desigualdade social, presentes em um povoado industrial inglês, na cidade de 

Winston Parva. Assim, compreendo que podemos utilizar estes conceitos para melhor 

                                                             
26

 Tendo em vista o tamanho das imagens, considerou-se mais viável colocá-las como anexos. 
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entendermos as relações dentro da “comunidade” (Torcida Uniformizada do Fortaleza) 

abordada pelo estudo em questão. Percebendo que condiz à mesma relação de distinção 

social que polariza entre “aceitos” e “rejeitados”, pois tanto no povoado estudado por 

Elias, quanto na torcida analisada na presente pesquisa, “os indicadores sociológicos 

correntes (renda, educação, ou tipo de ocupação)” (ELIAS, 2000, p. 7) são 

relativizados em detrimento de outras questões.  

Questões estas que podem estar relacionadas mais profundamente à contenda 

simbólica das relações de poder, do que às necessidades concretas de subsistência, tais 

como a anomia em relação a seu coletivo específico, à “antiguidade” do sujeito na 

comunidade, ou à “degeneração” dos “bons costumes”, costumes os quais, vale 

ressaltar, que se diferenciam entre os sujeitos da pesquisa de Elias e os sujeitos desta 

pesquisa. Deste modo considerarei que as “veteranas” na TUF se adequam ao conceito 

de “established” e as “novinhas” ao de “outsiders” empregados por Elias (2000).  

O discurso das “estabelecidas” (ELIAS, 2000) na torcida, direciona à reprovação 

(ou provação) das “outsiders”. Estas “novinhas” deverão provar que merecem estar na 

torcida e, portanto, adequar-se ao modelo de suas antecessoras. Esta provação também 

não se demonstra explicitamente e condiz ao ambiente em que se opera. A condição de 

outsider pode ser mudada apenas com o consentimento das “estabelecidas”, neste 

sentido o “capital simbólico” (Bourdieu) vigente, ditará as regras às “novinhas”.  

Também foi possível observar que a condição de “novinha” não condiz apenas 

com o tempo de torcida, mas envolve uma perspectiva das “veteranas” (estabelecidas) 

sobre estas “novatas” outsiders, que computam a possibilidade de apropriação e 

possível inserção nas reuniões do núcleo feminino e consequentemente sua organicidade 

na torcida, mas é calculada principalmente a probabilidade de mudança de torcida. A 

mudança de time/torcida, segundo as interlocutoras, é a ação mais “odiada” entre os que 

fazem parte desta “rede social” de torcedoras(es) organizadas(os). 

Como foi possível observar anteriormente em uma entrevista, para estas 

torcedoras sua entidade (Torcida Organizada, TUF) é uma das principais razões de suas 

vidas e ocupam parte considerável de seus afazeres diários: “É como a minha mãe fala: 

eu amo mais o Fortaleza e a TUF do que a minha própria família verdadeira”, nesse 

sentido podemos compreender que a mudança de uma torcida ou um clube pode 

demonstrar fraqueza, falta de caráter ou mesmo desrespeito, pois elas mesmas falam que 
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“tem gente brincando de torcida organizada” e para as interlocutoras em questão não se 

trata de uma brincadeira ou distração. 

 

Compreendendo a relação entre as categorias: Orgânicas e Estabelecidas 

Categorizei as meninas da TUF em “orgânicas/mecânicas” e “estabelecidas/outsiders” 

buscando facilitar a compreensão de como as mulheres se localizam na torcida, porém 

estas duas conceituações distintas podem gerar uma confusão, já que o entendimento do 

que são as torcedoras “orgânicas” e “estabelecidas” ou “mecânicas” e “outsiders” pode 

levar à equiparação destas nomeações, e não se trata disso. Ao categorizar as torcedoras 

organizadas da TUF, as situei em duas linhas reflexivas distintas: a primeira refere-se às 

“orgânicas/mecânicas”, que se configura no entendimento da situação de “apropriação” 

ou não, da torcida, por estas meninas; já a segunda linha reflexiva – 

“estabelecidas/outsiders” – se conforma na compreensão das “relações de poder” 

suscitadas entre elas, especificamente. 

A necessidade de diferenciar estes dois campos reflexivos: da “apropriação” e da 

“relação de poder”, se compreende na existência de torcedoras que não podem ser 

consideradas “orgânicas”, pois elas não estão no dia a dia da torcida, mas certamente 

podem ser compreendidas enquanto “estabelecidas”, já que exercem forte influência 

sobre as demais torcedoras. Porém, não visualizei nenhuma torcedora “orgânica” que 

não poderia ser considerada “estabelecida” também, pois o lugar que ela ocupa 

enquanto torcedora “orgânica” potencializa o establishment, assim uma torcedora 

“estabelecida” pode não ser “orgânica” na torcida, mas uma torcedora “orgânica” é 

necessariamente uma “estabelecida”. Deste modo foi possível constatar que as duas 

categorizações podem, em alguns momentos, confluírem-se em um mesmo sujeito, mas 

não constitui regra, já que a compreensão é de que são duas linhas reflexivas distintas.  
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6. NF: ALEGORIA OU SUJEITO? 

 

Os signos da torcida 

Nos grupos juvenis, como um todo, os signos, 

as representações, as imagens passadas pelos 

membros e absorvidas pelos demais grupos do 

circuito, constituem a identidade dos 

indivíduos e reconstroem sua virtualidade. Na 

torcida organizada o que é esperado dos 

grupos e dos indivíduos, geralmente, é 

agressividade, não é para menos que o nome 

das torcidas atue condensados de significações 

masculinas, do ethos guerreiro, já esperado e 

cobrado dos “machos”. As torcidas: Leões da 

TUF, Máfia Vermelha, Máfia Azul, Inferno 

Coral, Trovão de Aracaju, demonstram algum tipo de poder nos seus nomes. O leão, 

que seria o animal mais forte e temido da selva, vem, na imagem ao lado, retratado 

musculosamente, vestindo quimono em vermelho, azul e branco, representando as cores 

da Torcida Uniformizada do Fortaleza, demonstrando que é praticante de artes marciais. 

Nesta imagem ele externa poder e busca imprimir 

medo nos que ousam enfrentá-lo com seus 

músculos e sua técnica, anunciada em seu 

quimono, prontos a nocautear. Nas suas falas e 

lemas exigem dos membros da torcida o 

necessário para projetar a lógica da guerra: 

“Disposição, coragem e atitude”, para fazer o que 

for preciso no sentido de tornar a torcida temida 

por seus rivais. 

O Núcleo Feminino vem dispondo 

imagem contrária, como de hábito, sendo 

retratado de maneira a expressar beleza e fragilidade como é culturalmente esperado das 

mulheres. Em seu lema, “a força das gatinhas”, o termo “gatinhas” predispõem o 

comprometimento com uma beleza normatizada (magra, branca, cabelo liso, “bem” 

Figura 7 Antigo pach do núcleo feminino da 
TUF (imagem retirada da internet) 

Figura 6 Um dos pachs da TUF (imagem retirada 
da internet) 
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maquiada e “bem” vestida); e o diminutivo reforçando a imagem de fragilidade das 

meninas. Ele pode, ainda, imprimir um teor emocional, que por vezes se faz inerente 

(confluindo ao senso comum) à condição feminina. Outro aspecto observado na 

representação do Núcleo Feminino é a condição de fragilidade física como as imagens 

são desenhadas: sem curvas, infantilizadas, vestidas em saias curtas, envoltas por flores, 

símbolo de delicadeza. 

A Torcida em geral tem um conjunto de músicas que exaltam a masculinidade e 

a disposição de enfrentar inimigos. Contam histórias ou ameaçam diretamente seus 

rivais, como pode ser percebido nas seguintes letras: “Arranca a cabeça, explode o 

coração, a TUF é maldição.”, “Dizem por aí que a TUF é um galerão e quando entra 

no baile deixa os pilantras no chão, vermelho, azul e branco, as cores do terror ela 

chega arregaçando quando ver a Cearagay.” Percebe-se que expõem sua agressividade 

seja, “arrancando a cabeça”, “explodindo o coração” ou “arregaçando a Cearagay” 

é a masculinidade presente, e disseminada por onde o som possa alcançar, que é 

fundamental nessas letras:  o gay é reprimido e tudo o que possa expressar fraqueza é 

eliminado do ambiente da torcida.  

Do mesmo modo, o Núcleo Feminino concentra músicas, com letras que (não 

diferente do lema ou do signo) fazem referências ao suposto lugar da mulher na 

sociedade, segundo alguns segmentos conservadores: 

 

“Bonitinha cheirosinha, na TUF só tem gatinha, que tesão, que 

tesão, as gatinhas do leão. Núcleo Feminino, no estádio é 

tradição, só tem filezinho na torcida do leão, tem ruivinha, 

moreninha, tem loirinha de montão, enfeitando a arquibancada 

do PV ao Castelão, é tanta popozuda que não dá pra acreditar, 

vai mexendo sua bundinha, faz os coroa babar.” (Autor 

desconhecido) 

 

De acordo com esta letra, a função das meninas do NF da TUF é única e 

exclusivamente “enfeitar a arquibancada”. Elas atuariam apenas como alegoria em meio 

ao espetáculo da torcida, assim como as bandeiras ou as faixas que adornam o ambiente 

em nível imaginário, a mulher estaria no estádio para tornar a atmosfera mais agradável 

aos olhos masculinos. Esta música, imagem e lema representam apenas o esperado de 

uma sociedade que culturalmente são dados às mulheres papéis domiciliares e maternos, 

de cuidados aos filhos, à casa e ao marido, onde, através “de uma responsabilidade 
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biológico-moral” (FOUCAULT, 1988 p. 115), da regulação do corpo e da sua 

sexualidade, a mulher é infligida, a seguir certos padrões comportamentais. 

 

Histerização do corpo da mulher: tríplice processo pelo qual o 

corpo da mulher foi analisado – qualificado e desqualificado – 

como corpo integralmente saturado de sexualidade; pelo qual, 

este corpo foi integrado, sob o efeito de uma patologia que lhe 

seria intrínseca, ao campo das práticas médicas; pelo qual, 
enfim, foi posto em comunicação orgânica com o corpo social 

(cuja fecundidade regulada deve assegurar), com o espaço 

familiar (do qual deve ser elemento substancial e funcional) e 

com a vida das crianças (que produz e deve garantir, através de 

uma responsabilidade biológico-moral que dura todo o período 

da educação)[...] (FOUCAULT, 1988, p. 115) 

 

Deste modo é analisado por Foucault que, para a medicina, a patologização do 

corpo da mulher era intrínseco à sua feminilidade, portanto, a reclusão doméstica 

deveria ser o modo de regulação desta “erotização”. Com a necessidade de maior 

número de mão de obra, inerente ao sistema de produção em que vivemos, a mulher é 

incorporada ao mercado de trabalho e gradativamente em outros ambientes, portando 

toda a carga “negativa” que ao longo da história lhe foi imposta.  

O que pude perceber, ao entrar em contato com as meninas do Núcleo Feminino, 

é o esforço que efetuam para se tornarem realmente sujeitos desta torcida. Elas 

começam a incidir na estrutura organizativa, passando a fazer reuniões periódicas do 

Núcleo
27

. Mesmo que as reuniões não pautem a política da torcida, reunir-se enquanto 

grupo auto-organizado é uma forma de inserir-se nas decisões. Ao entrevistar uma das 

meninas mais antigas na torcida, perguntei sobre o que as reuniões do Núcleo tratavam, 

ela respondeu que geralmente se pensava em ações sociais para a torcida; desse modo 

fortaleceu-se a razão do NF.  

Como já foi dito, o que potencializa o ser torcedor organizado é uma cobrança 

específica de agressividade por parte dos membros associados das torcidas. O que pode 

lhes imprimir certa necessidade de conflitos com as torcidas rivais em busca de um 

reconhecimento entre/nas redes de torcidas e torcedores que se configura através destas 

relações de poder. Isto pode se adequar no que Bourdieu chamou de “capital 

                                                             
27

 As interlocutoras diziam que as reuniões aconteciam de quinze em quinze dias, mas revelaram que 
com o passar do tempo a regularidade foi se desfazendo, aconteciam, realmente, antes de algum 
evento importante ou de um jogo que fosse considerado problemático. 
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simbólico”, na perspectiva de uma análise que traspassa o “reducionismo” das 

categorizações, que busca. 

 

[...] compreender a génese social de um campo, e apreender 

aquilo que faz a necessidade específica da crença que o 

sustenta, do jogo de linguagem que nele se joga, das coisas 

materiais e simbólicas em jogo que nele se geram [...] 

(BOURDIEU, 2011, p. 69)  

 

A necessidade de ser visualizado, de ser percebido, de se destacar e, 

principalmente, o meio de ser notado por seus pares, se for como na torcida, a violência, 

a busca será para o acúmulo deste capital, desta “moeda” de distinção. 

Foi notado, durante a pesquisa, que há uma busca deste reconhecimento pelas 

meninas do Núcleo Feminino também. A utilização da violência, expressa em suas falas 

nas entrevistas e gestos no estádio, com que algumas meninas tratavam a torcida rival, 

pode exprimir o modo que elas internalizaram esta busca por prestígio dentro da sua 

própria torcida organizada. Em diversos momentos, na sede, no ônibus, dentro e fora do 

estádio, elas buscavam demostrar que carregavam consigo a mesma disposição ao 

conflito que era observada nos associados do gênero masculino. A “disposição, coragem 

e atitude” que eram comumente cobradas dos associados, passam a ser demonstradas 

pelas meninas, possivelmente intencionando acumular o “capital simbólico” que faz 

parte do meio que estão inseridas. No aniversário de 20 anos da TUF, o Mc Bacana 

apresentou a nova música do Núcleo Feminino:  

 

Elas vão para o estádio toda linda e sensual, de camisa da TUF 

pra mostrar que tem moral, mas se bater de frente eu vou logo 

avisando, o núcleo feminino deixa a carniça chorando, desde 

91 elas são disposição, núcleo feminino as guerreiras do Leão. 

(BACANA, 2011) 

 

É visível que a normatização da beleza ainda está presente na música que vem 

retratar o Núcleo Feminino da TUF. Ainda é cobrada beleza delas, mas diferindo do que 

era focado anteriormente que era apenas seu corpo, sendo enfatizado na música que as 

meninas da TUF eram as “popozudas” que faziam os “coroas babar”, “rebolando a 

bundinha”, a aclamação pela beleza e sensualidade delas torna-se mais subjetivado, isto 

é, o que é belo aos olhos de um pode não sê-lo aos olhos de outro, possibilitando 
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interpretações vastas sem um céu de potencialidades estéticas. Esta música nova (2011) 

as retrata também como detentoras de “moral” e “disposição”. Não são mais apenas as 

loirinhas e moreninhas, elas afirmam também, fazer o maior rival chorar, o que pode ser 

sinal de coragem. Porém, o mais importante parece ser como elas são nomeadas, não 

são mais as “gatinhas”, não são mais as indefesas, que precisam de proteção masculina, 

agora elas são as “Guerreiras do Leão”. 

O status de Guerreiras agrega potencialidades a essas mulheres que não seriam 

nelas vistas como “Gatinhas”. Mário de Andrade descreve em seu livro Macunaíma 

uma guerreira: Ci, Mãe do mato. Ci era uma Icamiaba, mãe do mato virgem, seria o que 

conhecemos por Amazona, erroneamente de acordo com o personagem. Macunaíma 

enquanto andava a noite ouviu algo e foi procurar: 

 

Macunaíma escoteiro topou com uma cunhã dormindo. [...] A 

cunhã era linda com o corpo chupado pelos vícios, colorido 

com jenipapo. O herói se atirou por cima dela para brincar. Ci 

não queria. Fez lança de flecha tridente enquanto Macunaíma 

puxava da pageú. [...] O herói apanhava. Recebera já um murro 

de fazer sangue no nariz e um lapo fundo de txara no rabo. A 

Icamiaba não tinha nem um arranhãozinho. (ANDRADE, 1928 

p. 28-29) 

 

Como o herói não conseguia com a Icamiaba, seus irmãos foram ajudá-lo, 

agarraram a Ci e bateram na sua cabeça deixando-a adormecida. “Macunaíma se 

aproximou e brincou a com a Mãe do Mato” assim se tornou “o novo Imperador do 

Mato-Virgem”. Quando Ci chegava de noite ia para a rede com o herói para 

“brincarem”, Macunaíma ao terminar, cansado, dizia: 

 

-- Ai! que preguiça!... que o herói suspirava enfarado. E dando 

as costas pra ela adormecia bem. [...] Então para animá-lo, Ci 

empregava o estratagema sublime. Buscava no mato a 

folhagem de fogo da urtiga e sapecava com ela uma coça 

coçadeira no chuí do herói e na nalachítchi dela. Isso 
Macunaíma ficava que ficava um lião querendo. (ANDRADE, 

1928 p. 29-30) 

 

O que torna esta obra importante para esta reflexão é a propriedade que a 

guerreira Icamiaba tem de seu próprio corpo. Primeiro, que ela seria mais forte e 

destemida que o homem, saberia se defender e precisariam de três homens para 
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imobilizá-la. Assim, demonstrara sua força. Foi sua condição de guerreira, não apenas a 

força, mas o significado de ser uma Icamiaba que faz “parte dessa tribo de mulheres 

sozinhas”, que não dependem da proteção do homem, e sim de sua própria busca para 

suprir suas necessidades, sejam elas materiais ou emocionais. 

Em História da sexualidade (1988), Foucault reflete sobre o poder do pai frente 

a seus filhos e sua esposa, sendo dono dos corpos destes, tendo o poder de tirar ou não a 

vida deles. O “bio-poder” é referente ao poder sobre os corpos, dá direitos que só o 

homem, pai de família, poderia “desfrutar”, porém a guerreira Ci inverte este papel e 

tem condições de escolher e até reclamar seus momentos de prazer. A condição de 

guerreira e a “auto compreensão” enquanto tal, pode potencializar, dentro e fora do 

âmbito de jogo, às mulheres um maior poder de escolha, quer dizer, um poder de opção 

sobre seus corpos, sua sexualidade? 

O núcleo feminino também vem dispondo 

de uma nova imagem iconográfica. Deixaram de 

ser representadas pelas bonequinhas infantilizadas 

e passaram a se identificar com um ser criado, 

que mistura o corpo de Lara Croft, da série de 

videogames de aventura, com a cabeça de uma 

leoa, formando a imagem que vem a representar 

as “Guerreiras do Leão”. Com um corpo bem 

torneado, curvas bem definidas, bem “femininas”, 

seios grandes, camisa da TUF baby look, com o 

short curto, com o “L” dos Leões da TUF. 

Cartucheiras e armas são dispostas ao alcance das mãos com unhas pontiagudas, que 

lembram garras, o cabelo trançado e a mochila com as alças em vermelho e azul 

completam com os detalhes desta guerreira.  

Como na música nova, os padrões estabelecidos não foram totalmente deixados 

de lado no desenho deste ícone. Suas curvas seguem bem o padrão de beleza ocidental, 

porém, seu olhar de caçadora e seu ar agressivo conferem belicosidade a este corpo que 

não apresenta muitos músculos, mas pode passar uma ideia de força, destreza, 

velocidade e letalidade. Com o corpo de mulher, não mais de menina, esse desenho 

pode vir a transmitir a sensação de independência e força de uma nova forma de 

Figura 8 Novo pach do núcleo feminino da 
TUF (imagem scaneada de um adesivo) 
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inserção feminina na torcida e uma outra configuração nas relações de gênero entre 

torcedores. 

 

Elas na diretoria. 

Pude perceber, ainda, quão mais ativas elas estão. Em um dos primeiros jogos do ano, 

pude observar que as meninas do NF carregavam materiais da torcida, tais como faixas 

e instrumentos percussivos, o que era, anteriormente, inaceitável. Segundo diretores 

mais antigos; em outro jogo, tive a oportunidade de ver e gravar uma das meninas do 

Núcleo balançar uma bandeira, esta, que mede quatro metros quadrados com um bambu 

com seis metros da altura; mesmo com bastante dificuldade, se esforçava, pois era a 

bandeira do NF que fazia tremular. É significativo nestes momentos da pesquisa de 

campo, perceber a figura feminina ocupando lugares e funções que só eram destinadas 

aos homens, não é fácil agitar uma bandeira dessas mesmo para os homens, nem para os 

que são mais fortes, quanto mais para uma mulher que tem a massa muscular pouco 

trabalhada. Na TUF, além de buscarem ocupar espaço nas arquibancadas, elas tratam de 

conquistar espaços dentro da estrutura da torcida. 

Passaram a ser, gradativamente, ouvidas pela diretoria. Foi através de uma série 

de processos vindos do dia a dia dentro da sede, junto aos diretores, ajudando na 

organização dos espaços, pensando junto aos demais membros o futuro da Organizada 

que elas conquistaram esses espaços. Hoje, quem cumpre a função da diretoria de 

organizativo é uma mulher, isso a faz responsável por todo o material – camisa, bateria, 

faixa, bandeira, bambu – que é levado ao estádio.  

 

Antigamente para as outras diretorias, a gente só servia para 

uma coisa: para comprar material, só. Hoje em dia não, graças 

a deus o Eliésio (atual presidente da torcida) dá um espaço, o 

Paulo de Tarso (ex-presidente da torcida) começou isso, e o 
Eliésio continuou. A festa de vinte anos da TUF quem 

organizou foi a gente, junto com eles, lógico, né; a gente que 

trabalhou na festa, a gente que fez toda essa parte de 

organização, foi a gente que fez. Organizamos o luau que teve 

no final do ano, também foi organizado pela a gente, junto com 

eles, lógico, mas com a gente. É nas pequenas coisas que a 

gente vê, por exemplo: nunca que eu pensei na vida que uma 

mulher ia ser chefe da organização da TUF, acho que nenhuma 

outra torcida do Brasil tem uma mulher como chefe da 

organização, só a TUF, ao menos creio eu que não, eu não 

conheço nenhuma outra torcida que tenha uma mulher como 
chefe de organização. [...] Ele deu a abertura e a gente foi 
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conquistando o espaço da gente, não foi pensado: ‘a gente quer 

fazer parte da diretoria’, ele foi dando espaço.” (Germana, 

23/3/2012) 

 

Nesta entrevista, a interlocutora deixa bem claro que elas ganharam seu espaço no dia a 

dia, trabalhando pela torcida, aproveitando-os e ocupando-os. Ela ressalta que na diretoria 

anterior foi dado o espaço do cargo de organização para uma das associadas e nesta atual foi 

passada para outra associada, que junto a outro membro cumprem o papel de contagem do 

material antes da saída para o estádio, distribuição das camisas da organização e demais 

materiais que devam ser levados no ônibus da diretoria. 

Como foi possível observar tanto nas entrevistas como durante os jogos, os quais 

acompanhei, o núcleo feminino da TUF, desde a organização do material na sede, a 

responsabilidade, que era, na maioria das vezes delas, de certificar-se de que estava tudo dentro 

do ônibus, de colocar a própria faixa do NF na arquibancada e de saber qual bandeira deveria 

ser posta nos bambus para ser balançada na hora do jogo, as mulheres na Torcida Uniformizada 

do Fortaleza hoje, cumprem papel protagonista na organização e no funcionamento da torcida. 

Buscando assumir, para o conjunto do Núcleo, responsabilidades que garantam que a torcida 

seja admirada e respeitada pela rede social de torcidas organizadas. 

 

Mas nem tudo é tão “lindo” assim 

No início da pesquisa obtive a informação, através das minhas interlocutoras, que 

haveria uma festa do núcleo feminino, assim como os demais núcleos fizeram durante o 

ano. A proposta das meninas contava com a participação do cantor de funk Mc 

Marcinho. Na perspectiva das minhas interlocutoras essa festa viria a ser um “sucesso”. 

Dessa maneira, compreendo que, caso ocorresse, seria uma demonstração de autonomia 

e um momento ímpar para a pesquisa em curso, pois o núcleo feminino iria se destacar 

frente às demais ramificações da torcida, proporcionando às meninas atenção 

diferenciada dos demais associados. A conotação da festa seria modificada também, já 

que a atração principal, Mc Marcinho, canta músicas que, prioritariamente, falam sobre 

relacionamentos amorosos, estilo musical o qual, foi expresso pelas minhas 

interlocutoras, as agrada mais, frente aos estilos que são tocados frequentemente nas 

festas da torcida, portanto, seria “uma festa para as meninas e não para os meninos, 

como sempre é” (Beatriz, 7.11.2012). 

Durante o ano, sempre era indagado às meninas quando iria acontecer o evento e 

como andava a organização. Por volta de julho, as interlocutoras revelaram estar com 
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problemas na organização, mas não declinaram quais. Mesmo havendo insistência no 

questionamento, as respostas eram sempre muito evasivas. Posteriormente, foi dito que 

não iria mais ocorrer a festa. Sem informações mais específicas, fui, por elas, levado a 

pensar que se tratava de problemas com a assessoria da atração principal. Em junho 

ocorreu um campeonato de futebol organizado pelo núcleo feminino, era notável a falta 

de ornamentação com os materiais das próprias meninas, havia bandeiras e faixas 

apenas dos bairros que estavam presentes ao evento.  Nesta festividade, tive a chance de 

conversar com uma das meninas. 

 Revelou-me que aquela festa teria sido proibida pela diretoria, que não puderam 

levar nenhuma bandeira, que não haviam obtido nenhum tipo de ajuda da torcida e que 

aquele campeonato estaria sendo efetuado para conseguir dinheiro para a festa do 

núcleo feminino, que também teria sido negado qualquer tipo de ajuda para sua 

organização. O motivo aparente para a não autorização da festa do NF pela diretoria 

seria a falta de recursos, o que parecia plausível. Porém, na última conversa que tive 

com uma das meninas, foi dito que o núcleo feminino teria um projeto da festa, o qual 

apresentava argumentos para a efetuação desta sem nenhum recurso da torcida, 

tornando a alegação da diretoria vazia.  

Mesmo com a apresentação do projeto pelas meninas, a festa continuou proibida. 

Tal proibição instrumentalizou a reflexão sobre uma disputa de poder que é simbólico: a 

proposta da torcida, para a festa de aniversário, seria trazer uma atração do Rio de 

Janeiro, que não é tão conhecida pelo campo juvenil quanto a atração proposta para a 

festa do núcleo feminino, deste modo, a festa delas seria muito “maior” que a festa 

deles, alcançando maior visibilidade e, portanto, gerando maior prestígio do que a 

própria agremiação em si. 

Destarte, foi possível compreender que a suposta liberdade, propagandeada nas 

entrevistas e pela diretoria, da qual as meninas do núcleo feminino gozavam, teria certo 

limite. Evidenciaram-se estes limites, no momento em que a competência masculina 

seria sobrepujada frente aos esforços que, possivelmente, colocariam em destaque a 

aptidão delas ao organizativo.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa monográfica constituiu-se no esforço de compreender o papel que as 

meninas do núcleo feminino da Torcida Uniformizada do Fortaleza desempenham 

dentro dos espaços da torcida: como elas se relacionam entre si e com a diretoria. Se faz 

notório que o processo de massificação do futebol a partir da década de 1950 resultou 

em uma maior inserção das mulheres nos estádios de futebol e principalmente a 

flexibilização das “regras comportamentais”, possibilitando a ocupação de certos 

“lugares” pelas mulheres, um destes, as arquibancadas. 

Assim, embora considere que a aproximação das mulheres às torcidas 

organizadas se dê de formas tão diversas quanto possíveis, foi a “possibilidade” do 

reconhecimento de pertença à torcida, como grupo juvenil, o qual possibilitava uma 

distinção social, em meio ao contexto vivido por estas torcedoras, em um primeiro 

momento, que as inseriu no cotidiano da torcida organizada. Compreendendo que o 

sentimento de pertença a um grupo não é determinante para a apropriação deste, e neste 

caso não seria, isto é, fazer parte da torcida não queria dizer necessariamente que se 

poderia opinar sobre as decisões desta.  

Posteriormente, houve um processo de internalização dos valores já 

estabelecidos dentro do grupo ao qual elas se inseriram. Houve, assim, a compreensão e 

apropriação do sentimento de “torcer”, visualizando que há uma série de motivações 

ligadas diretamente com o clube para as ações do conjunto da torcida, isso fez com que 

se configurasse necessário tornar-se “torcedora” antes de ser “organizada”. A 

apropriação deste sentimento determinou que as relações das meninas entre elas 

mesmas, com a própria torcida e com a torcida rival ganhassem complexidade, sendo 

demonstrada na desconfiança que a torcedora organizada mais antiga tem para com as 

“novinhas”/”Outsiders”, ou as disputas internas entre os bairros, na perspectiva de 

formar ou não núcleos femininos ramificados, como foi exemplificado no corpo do 

trabalho monográfico.  

Considero que estas relações se tornam complexas no momento em que aquele 

determinado conjunto, no caso as torcedoras organizadas, reflete, internamente através 

dos sujeitos, graus distintos de importância para determinados fatos, ocorrências, 
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episódios, gerando, assim, conflitos de interesses. Por exemplo: se configura um 

conflito de interesses se, por uma torcedora, é dada maior importância à torcida do que 

ao clube e o inverso por outra, mas também na relação de rivalidade com as outras 

torcidas, reestabelecendo estes conflitos, também, em disputas simbólicas de força, 

quantidade e organização das meninas da torcida. 

Com o acirramento da complexidade das relações dentro e fora da torcida e a 

disputa simbólica estabelecida através, dentre outras coisas, da maior ou menor 

organização das meninas na e nas torcidas, aprofunda-se as atividades de colaboração 

das meninas da agremiação. Passam a cumprir papeis organizativos, ganhando certa 

legitimidade frente aos demais membros associados, possibilitando que reivindiquem 

autonomia e direitos dentro do grupo. Exercem cargos diretivos formalmente e 

acumulam status, sendo respeitadas pelos outros sujeitos, tomando para si e 

reproduzindo um discurso oficial da torcida, demonstrando a apropriação desta pelas 

próprias associadas. 

Contudo, a relação entre os gêneros dificulta a possibilidade de intervenção total 

na torcida por estas meninas. Por vezes, algumas de forma velada, outras de forma 

explicita, são boicotadas, levadas a cumprir papel de “inferioridade” frente ao  sujeito 

masculino da torcida, quando em uma festa as mulheres da torcida, apenas, são 

responsáveis por vender cerveja, por exemplo. As decisões, raras vezes, são tomadas em 

ambientes democráticos e que possibilitem a mulher se expressar de forma nivelada ao 

homem. Certas decisões tomadas por elas são vetadas pela diretoria e, não raramente, 

são negligenciadas frente aos outros setores da torcida. Dessa forma, compreendo que a 

internalização dos valores do “torcer” e a inserção profunda na colaboração com as 

atividades da torcida, possibilitam que estas meninas se apropriem e tornem-se sujeitos 

de sua agremiação, porém, são imersas em uma lógica que as desfavorece pela condição 

de gênero que nossa sociedade estabelece como “norma” e que o ambiente da torcida 

organizada reforça como prática cotidiana.  
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