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Introdução 

 

Ao longo de toda uma década como jornalista esportivo e escritor, em que me 

debrucei sobre o futebol e sobre as paixões que o cercam, eu construí em vários de meus 

textos (principalmente os ficcionais, mas também em muitos dos jornalísticos) uma visão 

romantizada das arquibancadas de um estádio de futebol em dia de jogo. Descrevi-as nesses 

momentos como um ambiente essencialmente democrático, em que as diferenças são 

minimizadas e que, de repente, todos se vêm como iguais. Defendendo as mesmas cores do 

clube que amam, buscando os mesmos objetivos, interagindo pacificamente um com o outro. 

O instante de um gol, de um passe importante, de uma vitória, ou mesmo a de uma 

derrota (para citar um caso negativo do ponto de vista desportivo), todos partilhados sem 

ressalvas. Amores e dores vividos ao longo de noventa minutos de forma comunitária. Em 

que preconceitos e distinções dos mais diversos tipos eram postos de lado ao menos enquanto 

durasse a pretensa “magia do futebol”. 

É claro que eu nunca neguei a existência de conflitos. Mas muitas vezes eles eram 

retratados exclusivamente nos momentos de brigas entre torcidas, no embate físico entre 

grupos que disputavam espaços nas arquibancadas do estádio. Mas, nesses textos anteriores, 

eu não identificava a existência de violências simbólicas em meio a grupos de torcedores de 

um mesmo clube, algo que hoje é claramente perceptível em minhas observações 

etnográficas. 

O presente artigo, pois, tem o objetivo principal de promover uma reflexão (ou 

releitura, se preferir) sobre estas relações entre torcedores, agora sob uma perspectiva 

antropológica. Principalmente depois de iniciar pesquisas no Estádio José Américo de 

                                                           
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal da Paraíba e pesquisador 
do Grupo de Estudos e Pesquisas em Etnografias Urbanas (GUETU/UFPB). Contato: 
pontescarvalho@gmail.com.  
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Almeida Filho2, em que me inseri entre os torcedores do Botafogo Futebol Clube3 ao longo de 

jogos da equipe no Campeonato Brasileiro da Série C de 2017. 

Um olhar “de perto e de dentro” (Magnani, 2002) sobre as dinâmicas entre diferentes 

grupos de torcedores que coabitam uma mesma arquibancada, “capaz de identificar, descrever 

e refletir sobre aspectos excluídos da perspectiva daqueles enfoques que, para efeito de 

contraste, qualifiquei como de fora e de longe” (Magnani, 2002, p. 17). Um olhar, portanto, 

que eu não possuía antes e que me permitiu perceber uma dinâmica completamente diferente 

daquele antes imaginado.  

Um espaço que, é bem verdade, tem sim muita beleza, muita festa, muita 

comemoração capaz de emocionar e de embalar poetas mundo afora. Mas que, em meio a 

tudo isso, é também marcadamente masculino, heteronormativo, opressor. Principalmente 

contra as mulheres e contra os homossexuais. Um espaço ainda que, longe da democracia que 

se supunha, reprime, ora de forma velada ora de forma acintosa, todos aqueles que não se 

enquadram num pretenso perfil ideal de torcedor que é idealizado pela maioria. É sobre esse 

segundo conjunto de características de uma arquibancada, portanto, que se pretende debater 

aqui. 

 

As diferenças entre “nós” e “eles”  

 

 Ao longo de diferentes jogos do Belo em casa, na Série C do Brasileirão de 2017, a 

minha rotina foi bem parecida. Eu chegava ao Estádio Almeidão em média uma hora antes do 

início da partida, ficava nos arredores da praça esportiva acompanhando a chegada dos 

torcedores do time da casa e tentava nesse primeiro momento observar as diferentes 

sociabilidades entre eles. Só no último momento, quando faltavam poucos minutos para a 

bola rolar, é que eu ocupava meu lugar na Arquibancada Sombra, setor do estádio 

intermediário4 em que se deram as minhas observações. 

Os “nós” e “eles” citados acima, no contexto deste artigo, pode ser entendido como a 

dicotomia entre todos aqueles que vão ao estádio em prol do Botafogo-PB (“nós”) de um lado 

                                                           
2 Popularmente conhecido pelo apelido Almeidão, é a maior praça esportiva de João Pessoa, a capital da Paraíba, 
e é de propriedade do Governo do Estado. É onde acontecem os principais jogos de futebol realizados na cidade. 
3 Também conhecido como Botafogo da Paraíba, Botafogo-PB ou pelos apelidos Belo, Alvinegro da Estrela 
Vermelha, entre outros. É o maior clube de João Pessoa, o maior campeão paraibano e único do Estado que joga 
atualmente na terceira divisão do futebol nacional. 
4 A Arquibancada Sombra possui ingressos mais caros do que a Arquibancada Sol e mais baratos do que o Setor 
de Cadeiras. 
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e tudo o que faz referência (torcedores, jogadores, comissão técnica, bandeiras, cidade, etc) ao 

clube rival de outro (“eles”). Conscientemente, portanto, ao menos naquele setor do estádio, 

as provocações em regra visavam sempre o outro, o rival, o adversário. Num ritual de gestos e 

cânticos que teoricamente objetivavam exclusivamente desestabilizar o adversário. Dificultar 

o seu desempenho em campo, desorientá-lo tanto quanto possível, não permitir que ele se 

sentisse a vontade. Mas, ao menos a princípio, o alvo era sempre o grupo rival, nunca o seu 

próprio.  

As observações etnográficas, no entanto, mostram que não é isso o que acontece na 

prática. E, neste momento, é importante invocar o conceito de violência simbólica de Pierre 

Bourdieu, que fala de uma “violência doce e quase invisível” (2012, p. 47) que acaba sendo 

naturalizada. Mas que, é evidente, tem suas consequências danosas ao grupo. 

 Eu fui a seis dos nove jogos do Botafogo-PB realizados no Estádio Almeidão durante 

a Série C de 2017, e em todos eles o comportamento era parecido. Em meio ao discurso da 

torcida contra o rival, a virilidade é sempre valorizada. A masculinidade reforçada. A figura 

do homem dominador evidenciada. Em sentido contrário, tudo o que é feminino, ou tudo o 

que remete à homossexualidade, é posto num contexto de xingamento, de inferioridade, de 

menosprezo. 

 O jogador do próprio time, quando esse está ganhando, é descrito como o 

“guerreiro”, o “matador” (no caso do artilheiro), o “xerifão” (no caso do zagueiro), e assim 

por diante. Em situações adversas, contudo, quando o time está perdendo, o discurso muda 

automaticamente. O grito de “joga como homem” é o primeiro dos apelos que se pode ouvir 

numa arquibancada. E se “jogar como homem” significa para esse público ir para a frente, 

buscar a virada, ter raça5, vencer; a conclusão óbvia é que todas as oposições, com claro teor 

negativo, correspondem ao que poderia ser chamado por eles de “jogar como mulher”. 

 Existem muitos outros exemplos, claro, sempre com ênfase em palavrões ou 

discursos agressivos. Vou citar apenas alguns. O grito de “deixa de viadagem”, por exemplo, 

é sempre proferido quando algum jogador está caído no chão6. Mas é um “bota pra foder 

nesses viados” que se torna mais emblemático no debate. Proferido das arquibancadas quando 

se pede para o time jogar com mais raça – ou agressividade – contra um time rival, o grito traz 

                                                           
5 “Ter raça”, no contexto do futebol, é jogar com ímpeto, com vontade, com garra. 
6 O alvo, nesses casos, é comumente um jogador rival. Mas, em momentos adversos, a ira pode se voltar para um 
atleta do próprio time, que eventualmente cai em campo num momento em que a equipe precisa ir atrás de um 
resultado positivo, por exemplo. 
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numa única frase, de meras cinco palavras, todos os elementos que levam a um discurso 

opressor num estádio de futebol. O homem viril, ativo, é ressaltado. Que precisa dominar e 

subjugar física e sexualmente o outro lado. Frágil, passivo, “viado”.  

Outro exemplo curioso é com relação ao árbitro. Numa mesma partida, ele pode ser 

convidado a “enfiar o cartão no cu” por ter advertido um jogador do clube da casa; ou escutar 

um “agora você foi macho” se expulsar um jogador do time rival poucos minutos depois. 

Mais uma vez: referência a não ser homem num contexto negativo, referência a ser homem e 

a ser viril num contexto positivo. 

Mas são nos cânticos e gritos de guerra coletivos proferidos ao longo do jogo pela 

torcida que essa violência simbólica torna-se mais forte e visível. Porque são nestes 

momentos que o grito é uníssono, ecoante, majoritário na arquibancada. Ainda que nem todos 

cantem, a maioria canta. E a percepção imediata é a de que essa maioria ofusca a minoria que 

eventualmente prefere ficar calada. 

Em 28 de maio de 2017, em jogo contra o CSA, a torcida do Botafogo-PB 

comemorou a vitória por 2 a 0 contra o clube alagoano cantando que: “Ah, eu já falei, em 

Maceió só tem puta e gay”. Já em 19 de junho, a partida foi Botafogo-PB 3 x 2 Remo. Eis o 

canto: “ôôôô, do Belo eu sou, ôôôô, no cu do Remo”. Pouco depois, os botafoguenses 

iniciaram uma espécie de dança em que apontavam para os respectivos pênis em direção a 

onde estava a torcida remista, que desta vez, mesmo em menor número, também reagiu, 

utilizando de táticas homofóbicas parecidas para atingir os botafoguenses.  

Em 9 de julho, o Belo perdeu em casa para o Sampaio Corrêa, de virada, por 2 a 1. 

Desta vez, sobrou para o goleiro do time maranhense, chamado de “filho da puta” em coro 

sempre que batia um tiro de meta; e para o árbitro, que depois do segundo gol do Sampaio 

passou a escutar cânticos de “ei, juiz, vai tomar no cu”. Por fim, no empate sem gols contra o 

ASA, no dia 1º de setembro, a revolta pelo empate foi contra o artilheiro do time, o atacante 

Rafael Oliveira, que não vinha jogando bem. Gritos coletivos de “Rafael, viado” foram 

ouvidos por certo tempo. 

É um discurso constante. Incessante. Naturalizado. Institucionalizado ao longo de 

toda uma competição por aqueles que frequentam o estádio. Quase todos aderem aos gritos. 

Inclusive mulheres. E, por inferência, homossexuais também.  

No estádio, diga-se, não existe uma perseguição declarada contra homossexuais ou 

contra mulheres. Não há agressões físicas. Mas, como se vê, eles estão sempre sendo 
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confrontados e hostilizados. Sendo avisados a cada momento que são vistos como inferiores 

naquele espaço. 

Ao tentar entender esse tipo de fenômeno, Connel (2016) destaca que existe nas 

sociedades um discurso muito estereotipado de masculinidade e adolescência. Que vai 

diferenciar desde muito cedo as diferenças entre meninas e meninos, sendo, esses últimos, 

aqueles que por causa da testosterona são impulsionados a se arriscar mais. São construções 

sociais, obviamente. Mas que com o tempo são naturalizadas. E cujos efeitos acabam por 

reverberar nas arenas esportivas: “A energia masculina encontra sua expressão no futebol, nas 

lutas e nos problemas na escola” (CONNEL, 2016, p. 137). 

No fim das contas, portanto, o que se vê nas arquibancadas não é mais do que a 

reprodução do que já existe numa sociedade em que “a ideologia popular trata a 

heterossexualidade como ‘natural’” (Id., Ibid., p. 142). E, se tudo o que é heterossexual é 

natural, a conclusão imediata é a de que, em sentido contrário, tudo o que não é heterossexual 

é automaticamente artificial, falso, anormal, digno de ser questionado. 

A autora, inclusive, vai falar um pouco mais sobre como os esportes sofrem 

interferências numa sociedade em que “a heterossexualidade é aprendida, e esse aprendizado, 

para meninos, é um lugar importante de construção de identidades” (Id., Ibid., p. 143). Ela 

diz: “O esporte de equipe, organizado e competitivo, é uma prática social especialmente 

moderna. É intensamente segregada por gênero e dominada por homens. [...] Um lugar de 

camaradagem masculina, uma fonte de identidade” (Id., Ibid., p. 143). 

 A citada autora é australiana. E, como tal, se refere especialmente ao rúgbi quando 

fala em “esporte de equipe”, já que esta modalidade está entre as mais populares do povo de 

seu país – bem a frente do futebol, por exemplo. Mas, ao falar aqui de uma realidade 

registrada no Brasil, existem evidências que mostram que o futebol também reproduz esse 

tipo de comportamento descrito por ela. 

 De León, por exemplo, num artigo em que analisa uma decisão judicial proferida em 

São Paulo em que o julgador reforça a tese de que o futebol é sim um esporte de contato, de 

força, e por isso de homens másculos; pois, eu dizia, De León vai explicar que o futebol “dita 

parte dos padrões de masculinidade” (2011, p. 52) da sociedade brasileira. 

 Observe-se o que ele fala sobre o esporte que é dito paixão nacional do brasileiro e 

perceba-se o quanto é parecido com a realidade australiana com relação ao rúgbi: “A 

associação entre macheza e jogar futebol é praxe na formação do jovem viril brasileiro. É uma 
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identidade agregada a valores de agressividade, uma ‘violência necessária’ e até mesmo uma 

libido masculina heterossexual” (DE LEÓN, 2011, p. 52). 

 Mais adiante, o autor trata de forma mais específica sobre como essa espécie de ode 

ao macho leva invariavelmente à homofobia. “Na medida em que a definição de homem se dá 

pela oposição à feminilidade, é inegável que a homofobia desempenha um papel marcante 

naquilo que significa ser homem. Ser macho associa-se à virilidade, potência sexual, valentia, 

honra e responsabilidade” (Id., Ibid., p. 54). 

 Pois, ainda de acordo com o autor, “o jogador de futebol [...] agrupa valores do 

machão nacional: força, poder, violência, virilidade, agressividade e potência sexual”. (Id., 

Ibid., p. 55). E, por fim, ele diz também que “o futebol, com efeito, é um grande marcador da 

sexualidade masculina” (Id., Ibid., p. 60). 

 

As violências internas e as definições de padrões 

 

 Todas essas questões envolvendo masculinidade e homofobia está presente dentro de 

um mesmo grupo de torcedores, a ponto de interferir em seus próprios comportamentos. Para 

se ter uma ideia, é comum ver grupos de torcedores homens irem juntos ao estádio, ingerindo 

alta quantidade de bebida alcoólica e reforçando suas relações de companheirismo e amizade; 

mas essa prática é bem mais rara ou mesmo inexistente (ao menos com todo este vigor) com 

grupos exclusivos de torcedoras mulheres.  

Elas, em regra, ou vão ao estádio acompanhadas por outros homens, como se 

precisassem de uma espécie de proteção para adentrar em um território marcadamente 

masculino; ou, quando estão sós, preferem os degraus mais altos das arquibancadas, longe do 

alambrado e consequentemente longe de uma maior visibilidade.  

 A propósito, ao longo dos jogos que compareci para realizar essa pesquisa, em 

apenas uma oportunidade presenciei uma mulher que foi sozinha ao estádio e ficou perto do 

alambrado. E sim, ela acabou sendo alvo de “galanteios” de alguns torcedores que, ainda por 

cima, tiraram foto dela sem que ela percebesse.  

Com relação à homossexualidade, os homossexuais masculinos são sem dúvida os 

mais afetados. E é quase óbvio que eles devem estar presentes ao estádio, mas por certo são 

minorias e permanecem ocultos ao longo dos jogos. Eles simplesmente não se manifestam 

como tais e, se vão ao estádio com seus eventuais parceiros, evitam terminantemente 
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quaisquer gestos que os “denunciem”. Pelo mesmo motivo, travestis não são facilmente 

percebidos nos jogos. Como estratégia de autoproteção, tornam-se igualmente ocultos. 

Passam por um processo de invisibilidade. Afinal, são muito fortes as regras heteronormativas 

dentro do estádio para que alguém que foge a elas tente questioná-las. 

Esse ocultamento, a propósito, se dá porque, como escreve Le Breton em seu amplo 

estudo sobre o assunto, “o corpo deve passar despercebido no intercâmbio entre os atores” 

(2013, p. 212). Principalmente porque “a impossibilidade de nos identificarmos fisicamente 

com ele [...] está na fonte de todos os preconceitos que um ator social pode sofrer. A diferença 

transforma-se em estigma mais ou menos altamente afirmado” (LE BRETON, 2013, p. 213). 

 O que se percebe, portanto, é que já existe um padrão de conduta muito bem 

definido. E que acaba sendo imposto nas arquibancadas. Institucionalizado e classificado 

como normal a ponto de ninguém, nem opressores nem oprimidos, questionar o que está posto 

como certo e como errado.  

 Voltando a Bourdieu e seu conceito de violência simbólica, pode-se dizer que ela 

chega ao ápice justo no momento em que “os dominados aplicam categorias construídas do 

ponto de vista dos dominantes às relações de dominação, fazendo-as assim ser vistas como 

naturais” (2012, p. 46). Algo que, inclusive, Goffman admite ser difícil de romper: “Quando o 

indivíduo se apresenta diante dos outros, seu desempenho tenderá a incorporar e exemplificar 

os valores oficialmente reconhecidos pela sociedade” (2002, p. 41). 

 É tudo isso, muito provavelmente, que permite que mulheres entoem – juntas com 

outros homens e todos inseridos em um estádio de futebol – gritos de guerra que as rebaixam, 

as tolhem e as inferiorizam, pensando estarem apenas tentando desestabilizar o rival em um 

momento decisivo da partida. Sem perceber que, quando tornam tudo o que é feminino como 

características negativas do outro, elas estão na realidade marcando a si mesmas como 

inferiores.  

Elas são vítimas, claro. De um processo que está tão arraigado aos costumes – não só 

futebolísticos, diga-se –, que muitas vezes elas nem mesmo percebem. São vítimas, pelas 

palavras de Butler, de uma sociedade regida por duas “instituições definidoras: o 

falocentrismo e a heterossexualidade compulsória” (2003, p. 9). Vítimas, ainda por cima, 

porque quem impõe as regras, a priori, são os homens que historicamente comparecem aos 

estádios e os autodefinem como espaços deles e somente deles. 
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Uma realidade que não é apenas paraibana 

 

Falou-se muito neste artigo da torcida do Botafogo-PB. De uma realidade que 

acontece em João Pessoa e mais precisamente no Estádio Almeidão. Essa realidade, contudo, 

foi possível constatar, não é exclusividade botafoguense, pessoense ou paraibana. 

Após identificar o cenário descrito na pesquisa etnográfica realizada no Estádio 

Almeidão, passei a me questionar se essa prática seria ou não parecida com o que acontece em 

outras praças esportivas do Brasil.  

E é claro que nesses casos as observações foram mais precárias, mas mesmo ciente 

das dificuldades passei a assistir pela televisão a diversos outros jogos da Série C do 

Campeonato Brasileiro de 2017, envolvendo outros clubes da competição que não o Belo, já 

exaustivamente observado ao longo das incursões em campo. 

Posso citar especificamente os quatro cruzamentos das quartas de final da Série C, 

que resultaram em oito diferentes jogos, já que, pelo regulamento, os confrontos de mata-mata 

eram realizados em partidas de ida e volta.  

Mesmo pela televisão, vários dos cânticos registrados em João Pessoa eram passíveis 

de ser escutado nas transmissões de jogos realizados em São Luís (no Maranhão), Fortaleza 

(no Ceará), Maceió (em Alagoas), Sorocaba (em São Paulo), Aracaju (em Sergipe), Volta 

Redonda (no Rio de Janeiro), Juiz de Fora (em Minas Gerais) e Tombos (também em Minas). 

Nessas cidades, foram realizados jogos em que os mandantes foram, respectivamente, 

Sampaio Corrêa, Fortaleza, CSA, São Bento, Confiança, Volta Redonda, Tupi e Tombense.  

Ou seja, são pelo menos oito torcidas de clubes de sete estados diferentes em que o 

mesmo tipo de opressão velada e simbólica foi registrado, dando fortes indícios de que de fato 

essa prática é a mesma em todo o país. Aqueles gritos contra o árbitro e colocando em dúvida 

a masculinidade dos times rivais, por sinal, foram os mais comuns entre os identificados. 

Isso acontece porque, antes de tudo, a dominação masculina que gera violência 

contra a mulher e preconceito contra a homossexualidade (principalmente a masculina) são 

construções sociais reforçadas ao longo de gerações, em diferentes intensidades nas mais 

diversas partes do mundo. De forma que, como já dito, o que acontece dentro de um estádio 

de futebol é a mera reprodução de ideias pré-concebidas pelos diversos grupos sociais. 
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O antropólogo português Miguel Vale de Almeida, por exemplo, tem um estudo 

publicado sobre como a representação do corpo marca previamente estes grupos ora 

analisados. A partir do que ele chama de sinais diacríticos.  

No texto, ele conta a história de alguns personagens marcados por esses sinais. No 

caso da mulher, ele fala de Manuela. Alguém que é vista pelos outros ao mesmo tempo como 

“frágil e hiper-desejada. [...] Antes de tudo e mais que tudo – corpo. Ao mesmo tempo tudo 

parecia dizer que ela era menos: menos inteligente, menos forte, menos capaz. Estúpida, 

portanto, inferior. Emotiva, portanto, inferior” (ALMEIDA, 2004, pp. 20 e 21). Já com 

relação aos homossexuais, ele vai falar de Tiago, pertencente “a um grupo que sempre fora 

visto como pecaminoso, criminoso ou doente” (Id., Ibid, p. 25). 

Almeida, pois, apresenta “o corpo como interiorização não verbal, inconsciente, 

mimética, automática, de certas disposições de desigualdade e poder” (Ibid., p. 28). Algo que, 

ainda de acordo com o autor lusitano, “acontece em praticamente todos os níveis de 

identidade social que são também níveis de desigualdade e diferença: o gênero, a sexualidade, 

a raça, a etnicidade, a classe, a deficiência, a idade” (Ibid., p. 28). 

Como se vê, o corpo fala. Fala, reprime, e é reprimido também. É uma espécie de 

primeira instância para a produção e absorção de preconceitos. É exatamente o que acontece 

num estádio de futebol. Os corpos masculinos e os rituais (cânticos, gestos obscenos, etc.) 

realizados por esses geram o preconceito no ambiente do futebol que vai atingir todos aqueles 

corpos que não estão englobados nesse perfil. 

 

Conclusão 

 

As mulheres e os homossexuais, quando nas arquibancadas de um estádio de futebol 

marcado pela masculinidade, são na maioria das vezes vistos como estrangeiros, ainda que 

estejam em meio a torcedores do mesmo time do qual se declaram torcedores. E dito isso 

dentro de uma perspectiva proposta por Georg Simmel, para quem “o estrangeiro, o estranho 

ao grupo, é considerado e visto [...] como um não pertencente, mesmo que este indivíduo seja 

um membro orgânico do grupo cuja vida uniforme compreenda todos os condicionamentos 

particulares deste social” (2005, p. 271). 

Ou seja, uma vez que estejam no estádio formando uma população composta por 

torcedores de um mesmo clube, os presentes são todos membros orgânicos do grupo. Ao 
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mesmo tempo, aqueles que provocam estranhamento sofrem um processo de exclusão e viram 

vítimas de diferentes tipos de preconceito. O que os levam a ser classificados como não 

pertencentes a tal coletividade. O estrangeiro, pois, ainda de acordo com Simmel, é “aquele 

que se encontra mais perto do distante” (2005, p. 265). 

Considerando ainda Simmel, e mais uma vez considerando o caráter 

hegemonicamente masculino do estádio de futebol, as mulheres e os homossexuais, que 

fogem deste cenário padronizado, acabam envolvidos num conflito, que é definido pelo autor 

como algo “destinado a resolver dualismos divergentes, [...] uma maneira de conseguir algum 

tipo de unidade, mesmo que seja através da aniquilação de uma das partes em litígio” (2011, 

p. 568). 

E é claro que a “aniquilação”, neste contexto, não significa a morte física, biológica, 

ou qualquer outro sentido consagrado da palavra. Mas é, antes de tudo, uma aniquilação 

social. Porque o simples fato de essas pessoas se sentirem tolhidas em sua liberdade de ir e 

vir, de evitarem se expor sem medos ou censuras, a simples ocultação de seus corpos e de 

suas características mais basilares em meio a uma multidão, apenas para não se fazerem notar 

como diferentes – ou estranhos –, já é uma forma simbólica de violência e de aniquilação. 

Se, como dito no início do presente artigo, um dia eu já consegui romantizar as 

arquibancadas de futebol como uma espécie de berço moderno da democracia, um dos 

legados desta pesquisa, ao menos para mim mesmo, é perceber como violento pode ser um 

espaço que historicamente é consagrado pela sua repressão contra grupos específicos. 
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