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Sociabilidade torcedora e práticas de liberdade: notas etnográficas na quarta 

divisão do futebol paulista 

 

Resumo 

A paulatina transição estádio/arena vem suscitando reflexões sobre as formas 

de torcer e a necessidade de problematizarmos a relação entre sujeito e 

espaço. Na modernização excludente que se impõe, conforto e segurança se 

tornam as novas palavras de ordem em um universo caracterizado pela 

normatização, pelo regramento e pelo adestramento moral e corporal dos 

torcedores. O objetivo do presente estudo é analisar, pelo seu contraponto, de 

que forma esse processo de “modernização” e as transformações decorrentes 

do gigantismo de um megaevento como a Copa do Mundo de 2014 foram 

sentidas pelos torcedores de equipes de divisões inferiores do futebol 

brasileiro, especialmente de duas equipes que, embora tradicionais – fundadas 

entre 1914 e 1917 –, disputam atualmente a quarta divisão do futebol paulista, 

o Jabaquara Atlético Clube e a Associação Atlética Portuguesa, ambos da 

cidade portuária de Santos. Para tanto, uma pesquisa de caráter etnográfico – 

dez partidas foram acompanhadas entre abril e julho de 2015 – foi realizada 

nos estádios dos dois clubes citados. O trabalho encontra apoio em autores 

como Mascarenhas (1999 e 2013), Harvey (2013), Toledo (2012) e Magnani 

(2002). 
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Introdução 

 

 O presente estudo foi originalmente concebido como trabalho final da 

disciplina “História Sociocultural do Futebol: impulso lúdico, composição e 

significações”, ministrada pelo Prof. Dr. Flavio de Campos no Programa de 

Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo/USP. 



1. O “direito ao estádio”: apropriação, despossessão e as formas de 

torcer 

 

No dia 21 de dezembro de 2012, na cidade de Belo Horizonte, em Minas 

Gerais, foi reinaugurado oficialmente o estádio Governador Magalhães Pinto, 

popularmente conhecido como Mineirão. Entre os presentes – além das 

autoridades de praxe – estava o então diretor-técnico da seleção brasileira, 

Carlos Alberto Parreira. Ao ser questionado sobre o que achou da nova “arena” 

do futebol brasileiro, Parreira respondeu: “estou me sentindo na Europa. O 

estádio é bonito, moderno e tem segurança para o torcedor. Todos vão se 

sentir melhor.” 

A declaração do treinador campeão do mundo em 1994 é sintomática 

das transformações ocorridas no futebol brasileiro nos últimos anos, 

especialmente após o anúncio do país como sede da Copa do Mundo de 2014. 

Na modernização “Padrão Fifa” que se impõe, conforto e segurança se tornam 

as novas palavras de ordem em um universo caracterizado pela normatização, 

pelo regramento e pelo adestramento moral e corporal. As arenas multiuso – 

símbolos e depositárias dos ideais modernizantes – passam a tratar o torcedor 

como uma espécie de cliente, fazendo com que a paixão, devidamente 

disciplinada e aprisionada, se transforme em produto. Nesse pacote de 

espetáculo futebolístico, infraestrutura, comodidade, conforto e segurança – 

oferecidos a preços nada módicos – se tornam itens de consumo 

fundamentais. 

O geógrafo Gilmar Mascarenhas já havia evidenciado esse aspecto em 

estudo de 2013 ao afirmar que “o processo de reforma dos estádios para a 

Copa do Mundo de 2014 almeja trocar a figura do torcedor (emocional, intenso, 

excitado, agressivo, viril) pelo “consumidor”, geralmente de média ou alta 

renda, mais sereno, disposto a assistir passiva e confortavelmente a um 

espetáculo repleto de “astros” midiáticos.” 

Tomando a produção do espaço social urbano como resultado sempre 

inacabado do confronto dialético entre a lógica da propriedade e as táticas 



populares de apropriação, propomos uma reflexão sobre o estádio de futebol 

como microcosmo da reprodução social da cidade. O “direito ao estádio” passa 

por um aspecto mais amplo do “direito à cidade”. No caso do futebol, 

percebemos um claro movimento de “despossessão” – no sentido elaborado 

por David Harvey (2013) – do grande estádio, espaço então apropriado, 

enquanto território usado, pelas massas urbanas. Os espaços populares dos 

estádios, ao invés de entendidos como referência cultural, passam a ser 

tratados como recurso – dentro da visão capitalista de território –, como local 

de exploração potencial para a realização de processos de mercantilização. 

A tendência apontada como hegemônica na elite do futebol brasileiro, 

mais impactada pelas transformações provocadas pela realização da Copa de 

2014, não é, contudo, desprovida de conflitos e contrapontos. Nos pequenos e 

velhos estádios, espécie de circuito marginal do futebol brasileiro, a arquitetura 

e o ordenamento espacial são bem mais flexíveis. São estádios que ainda 

expressam elementos de uma cultura local, que interagem com o lugar onde 

estão inseridos.  

O objetivo da discussão aqui iniciada é analisar, pelo seu contraponto, 

de que forma o denominado “Padrão Fifa” e as transformações decorrentes do 

gigantismo de um megaevento como a Copa do Mundo de 2014 foram sentidas 

pelos torcedores de equipes de divisões inferiores do futebol brasileiro, 

especialmente de duas equipes que, embora tradicionais – fundadas entre 

1914 e 1917 –, disputam atualmente a quarta divisão do futebol paulista (1), o 

Jabaquara Atlético Clube e a Associação Atlética Portuguesa Santista.  

A tentativa aqui é de se jogar luz sobre as diferentes maneiras de se 

torcer, problematizando a “suposta homogeneização que os discursos vindos 

dos arautos da controversa modernização do futebol brasileiro apregoam”. 

(CAMPOS e TOLEDO, 2013: 127) 

Em um segundo momento, pretendo discutir o estádio de futebol como 

espaço de afirmação da idéia de masculinidade, de reforço de uma concepção 

de virilidade – real e simbólica – associada à reprodução do machismo e da 

misoginia. 



A pesquisa de campo realizada para a elaboração desse paper – por 

intermédio de métodos como a observação direta e participante e captação de 

imagens – foi realizada nos estádios das duas equipes citadas, o Estádio 

Espanha, do Jabaquara, e o estádio Ulrico Mursa, casa da Portuguesa 

Santista. Os dois estádios estão localizados na cidade de Santos, litoral do 

estado de São Paulo. Foram observadas in loco oito partidas – cinco da 

Portuguesa Santista e três do Jabaquara –, todas realizadas no campeonato 

paulista da quarta divisão do ano de 2015, entre os dias 26 de abril e 21 de 

junho (2). 

 

 

2. A lógica do alambrado e as práticas de liberdade: no meio-campo 

entre tradição e modernidade 

 

Domingo, 09:45 da manhã. Na confluência das avenidas Bernardino de 

Campos e Pinheiro Machado, torcedores fazem fila para a compra de 

ingressos. Em quinze minutos o jogo começa. Poucos instantes depois e sob o 

olhar condescendente do único policial presente no portão de entrada, o campo 

de jogo se avizinha, indicando mais um dia de futebol no litoral paulista. 

O estádio Ulrico Mursa, da Associação Atlética Portuguesa Santista, é uma 

espécie de segunda casa para os torcedores de futebol da cidade de Santos. 

Inaugurado em 1920 e localizado em região de fácil acesso, – a poucos 

quarteirões do estádio mais famoso da cidade, a Vila Belmiro – o estádio 

recebe centenas de apaixonados não apenas pela “Briosa”, como o clube é 

popularmente conhecido, mas também centenas de pessoas (3) em busca de 

uma outra forma de se relacionar com o esporte e de se fruir o jogo de futebol. 

Segundo Gilmar Mascarenhas, o estádio de futebol, devido a sua 

visibilidade, ocupa o imaginário social e influencia sentimentos em relação ao 

lugar, constituindo importante centralidade física e simbólica no interior do 

espaço urbano (1999: 55). Para muitos freqüentadores de Ulrico Mursa, a 



experiência não se restringe ao que ocorre dentro das quatro linhas e sim à 

possibilidade de se torcer com liberdade, distante dos ditames disciplinadores 

do processo de “modernização” da elite do futebol brasileiro.  

Entre o conforto das cadeiras das novas “arenas” e a proximidade do 

campo ao assistir o jogo em pé encostado no alambrado, os torcedores 

parecem preferir a segunda opção.  

Uma das possibilidades de se pensar essa relação entre torcedor/estádio é 

através da idéia de território. O território é um espaço socialmente construído, 

uma peça fundamental para a construção da identidade do indivíduo, não 

apenas sob uma perspectiva de apropriação, de domínio físico, mas também 

“em uma visão onde a identificação simbólica está presente.” (RAFFESTIN, 

1993: 165) A sensação de pertencimento a esse espaço não se restringe, 

entretanto, às práticas torcedoras.  

A cidade de Santos caracterizou-se por ser, desde a transição do século 

XIX para o século XX, uma cidade de imigrantes. De acordo com o censo 

municipal de 1913, 45% da população era formada por estrangeiros – entre os 

homens o percentual chegava a 54%. Entre esses estrangeiros, os dois grupos 

mais representativos eram os compostos por portugueses e espanhóis, 

justamente os agrupamentos responsáveis, respectivamente, pela fundação da 

Portuguesa Santista, em 1917, e do Jabaquara – então Hespanha Foot-Ball 

Club – em 1914. 

A identificação dos dois clubes como “times de colônia” não se esgota nas 

cores das camisas das agremiações. Nos alambrados e arquibancadas dos 

estádios Ulrico Mursa e Espanha, as camisas das nações de origem – de 

clubes e das seleções nacionais de Portugal e Espanha – e os sotaques 

carregados dão o tom. Segundo José Loureiro, torcedor da “Briosa”, assistir 

aos jogos da Portuguesa Santista é “algo que se faz em família, de geração em 

geração”. Ainda segundo ele, “é como passar algumas horas em Portugal”. No 

estádio Espanha, localizado no bairro da Caneleira, no limite entre as cidades 

de Santos e São Vicente, o espaço é também visto como uma espécie de 

retorno às origens. O torcedor do Jabaquara – e também do Santos Futebol 

Clube – Eduardo Vasquez afirma, ao lado do filho de dez anos, que começou a 



acompanhar o “Leão da Caneleira” no estádio com seu pai, nascido na 

Espanha na região de Valencia. Segundo ele, torcer pelo Jabaquara é “manter 

o elo afetivo da família com as origens espanholas.” 

Pensando o estádio como território, não se pode desconsiderar a relação 

entre torcedor e lugar, construído ao longo dos anos e repleta de significados. 

“Aqui, o vendedor de amendoim é o mesmo há trinta anos. O locutor é o 

mesmo há trinta anos. Eu fico no mesmo lugar no alambrado, xingando o 

bandeira, há trinta anos. Comecei a freqüentar Ulrico Mursa com doze anos 

com meu pai, que é português. Hoje tenho quarenta, meu pai já morreu e eu 

continuo aqui”, conta Jorge Figueiredo, torcedor do Palmeiras e da Portuguesa 

Santista. 

A relação dos torcedores com o estádio, no entanto, não é homogênea. 

José Guilherme Cantor Magnani nos auxilia a pensar essa relação do torcedor 

com os diferentes locais dos estádios através de seu conceito de pedaço. 

Segundo ele, dentro desses diferentes pedaços se ensinam e aprendem 

comportamentos específicos, “impregnado pelo aspecto simbólico que lhe 

empresta a forma de apropriação característica.” (2002: 23) Tanto no estádio 

Espanha quanto em Ulrico Mursa, o componente financeiro não possui 

influência sobre a ocupação dos espaços. Os ingressos (a preço único), em 

ambos, oferecem acesso a qualquer um dos setores, alambrado ou 

arquibancadas, atrás dos gols ou nas laterais. Os comportamentos, no entanto, 

apresentam diferenças significativas. Em pé no alambrado ou sentado nas 

arquibancadas, distintas formas de torcer se opõem e se complementam. 

Vejamos o exemplo do estádio da Portuguesa Santista. 

O estádio Ulrico Mursa, em comparação com o estádio Espanha, possui 

algumas peculiaridades. A distância entre o alambrado, o campo de jogo e os 

bancos de reservas é menor (cerca de um metro e meio entre a grade de 

proteção e a linha lateral), aumentando a pressão sobre a arbitragem, time 

adversário e os próprios jogadores da equipe da casa. Ainda sob os ecos da 

disciplinarização e adestramento das práticas torcedoras nas arenas do Brasil 

pós-Copa 2014, assistir a um jogo da Portuguesa Santista como mandante – 

em pé, no alambrado – é como estar em um universo à parte. 



O primeiro aspecto que chama a atenção é a invocação ao direito de torcer 

livremente compartilhada por quem ocupa, sistematicamente, esse espaço. 

“Aqui não tem lei”, afirma um torcedor ao comprar uma cerveja no bar do 

estádio. Na seqüência, ele completa: “Ulrico Mursa é Padrão Fifa. Pelo menos 

na cerveja com álcool.” A venda de cerveja com álcool, comum também ao 

estádio Espanha e contrariando dispositivo proibitivo incorporado ao Estatuto 

do Torcedor em 2010, é defendida pelos donos do estabelecimento. “Se a 

cerveja não tiver álcool, metade dos torcedores não vem”, indica o vendedor 

ao, discretamente, encher mais um copo. Segundo Luiz Oliveira, torcedor do 

Corinthians e da Portuguesa Santista, “prefiro muito mais assistir jogos aqui (do 

que na Arena Corinthians). Lá você não pode fazer nada. Se você fica em pé, 

sempre tem alguém para mandar você sentar. Se eu quiser tomar minha 

cerveja, não posso. Aqui, se eu esticar o braço pela grade, pego o bandeirinha 

pelo pescoço.” 

Em tempos de adequação dos estádios aos ditames televisivos, de 

higienização não apenas dos espaços, mas dos comportamentos, de excessiva 

vigilância e do culto ao conforto e à comodidade, estádios como Ulrico Mursa e 

Espanha aparecem como contraponto, como espaços de resistência da 

sociabilidade torcedora diante do consumismo e da lógica mercadológica do 

torcedor-consumidor, para utilizar expressão de Luiz Henrique de Toledo 

(2012: 154). “Em que estádio da primeira divisão você vê isso?” pergunta um 

torcedor ao apontar para um grupo de meninos – entre eles o seu filho – 

jogando bola entre a única viatura policial presente e as escadas de acesso à 

arquibancada. “Não tem preço”, conclui. 

A movimentação dos torcedores pelo estádio é mais um indicativo desse 

aspecto. A maior parte dos torcedores do alambrado acompanha o ataque do 

time da casa. No primeiro tempo, permanecem em um dos lados dos bancos 

de reservas. No segundo tempo, movimentam-se para o outro lado (ou para 

trás dos gols).  O que não muda é a relação, marcada por uma agressividade 

latente, desses torcedores com o trio de arbitragem e com os membros da 

equipe adversária, jogadores ou comissão técnica. Uma análise mais detida 

desse aspecto será feita mais adiante. 



Por fim, acredito ser relevante discutir as noções de tradição e 

modernização na relação entre as práticas torcedoras e a atual situação de 

dois dos mais antigos clubes de futebol do Brasil. Segundo Hobsbawm, as 

tradições procuram, sempre que possível, estabelecer continuidade com um 

passado histórico apropriado, utilizando-o como legitimador de ações. Ainda 

segundo o historiador britânico, “essas práticas podem ser de natureza real ou 

simbólica.” (HOBSBAWM e RANGER, 1997: 14) Levando essas perspectivas 

em conta, a idéia de tradição aqui concebida pretende se aproximar da idéia de 

um discurso que legitima ações e práticas na tentativa de perpetuar 

determinados aspectos de um passado, por vezes, inventado. 

Não chega a ser surpreendente o apego à memória de um passado de 

glórias em clubes que, embora centenários, disputam atualmente a quarta e 

última divisão do futebol profissional de São Paulo. O discurso de muitos 

torcedores procura desqualificar os oponentes com argumentos nesse sentido. 

No processo de construção da identidade de uma determinada torcida, um dos 

critérios de inteligibilidade é a construção de seu personagem antagônico, de 

seu diferente. Ao “construir e afirmar sua identidade, as torcidas criam sua 

negação na figura do torcedor adversário.” (BANDEIRA e SEFFNER, 2013: 

255) De um lado, história, tradição e camisa. Do outro, a ausência de tudo 

aquilo que nos define. Exemplo disso está na visibilidade que se procura dar a 

elementos característicos das centenárias trajetórias clubísticas. Nas faixas e 

nas camisetas da torcida organizada da Portuguesa Santista, a Força Rubro-

Verde, as referências ao ano de fundação do clube, 1917, vem acompanhadas 

da palavra tradição e da frase: “meu coração não tem divisão”. Nas palavras de 

um torcedor do Jabaquara, “é triste ver um time com tanta história nessa 

situação, jogando contra esses times aí.”  

Em Ulrico Mursa, a história se repete. Na partida contra a Mauaense, 

disputada no dia 24 de maio, a Portuguesa Santista foi para o intervalo sendo 

derrotada por três a zero. No terceiro gol, o treinador da Mauaense, Jobel 

Mendes Filho, incessantemente hostilizado pelos torcedores no alambrado, se 

virou para a torcida e fez alguns gestos obscenos. A reação dos torcedores, 

naturalmente agressiva, foi caracterizada por um latente apego ao passado e 

às tradições da agremiação. “Quem você pensa que é pra fazer isso aqui? É 



treinador de um timinho que ninguém conhece”, gritava um dos torcedores. 

“Aqui é Briosa, aqui é time de camisa”, bradava outro torcedor na direção dos 

jogadores adversários. As palavras do técnico Luiz Muller ao assumir o 

comando da equipe na segunda quinzena de junho, após a demissão do então 

treinador Serginho, iam ao encontro das posições torcedoras. Segundo ele, em 

sua apresentação, “a Portuguesa é tida como o time grande da divisão porque 

tem torcida, tem camisa, tem história. Atuei como atleta na Portuguesa e 

sabemos a história do clube, a importância, então qualquer profissional nessa 

divisão se sentiria muito motivado em vir trabalhar aqui.” 

Repleta de significados, a duradoura relação entre torcedores e os espaços 

ocupados no estádio possui na idéia de tradição um de seus fundamentos. A 

idéia de compartilhar um passado comum legitima ações e fortalece laços, mas 

não esconde certas contradições. No embate entre tradição e modernidade, é 

sempre prudente não pensar de forma hermética. Tradição e modernidade 

comportam relações de tensão marcadas ora por resistências, ora por 

aceitações e acomodações. Exemplo disso talvez seja, na Portuguesa Santista, 

a terceirização do departamento de futebol. Desde 2012, o futebol profissional 

do clube é gerido por uma empresa de marketing esportivo. Segundo 

comunicado fornecido por um de seus representantes, a empresa “oferece total 

apoio nas áreas de consultoria empresarial e jurídica, agenciamento e 

acompanhamento do atleta profissional”. Os jogadores, inclusive das divisões 

de base, possuem vínculos empregatícios com a empresa, não com o clube.  

Depois da derrota para a equipe de Diadema, no dia 21 de junho, um 

torcedor, agarrado ao alambrado, afirmou: “o que se pode esperar de um 

jogador que não tem vínculo com o clube? Vê se é assim no Jabaquara? Lá o 

jogador recebe do clube, é funcionário. Transformaram a Briosa em time de 

empresários.” 

Na tênue linha entre o tradicional e dito moderno, mais uma partida se 

encerra. 

 



3. “Vai lavar roupa, Dona Maria”: machismo, misoginia e 

masculinidade nos campos de futebol. 

 

“Dona Maria”. 

“Vai lavar roupa, Dona Maria”. 

“Dona Maria, vai lavar a cueca do teu marido, Dona Maria”. 

Início de jogo em Ulrico Mursa. Portuguesa Santista e Manthiqueira 

entram em campo pela terceira rodada do campeonato paulista de futebol 

profissional masculino. 

Gritos incessantes dos torcedores no alambrado na direção do banco do 

time visitante. Nada surpreendente. Na forma, não no conteúdo. Poucos 

minutos depois, um torcedor se vira para outro e, rindo, diz: “O time deles é 

treinado por uma mulher”. A frase é seguida de gargalhadas, 

compartilhadas por outros torcedores ao redor. 

A “Dona Maria” em questão se chama Nilmara Alves Pinto. Ela é, 

segundo a Federação Paulista de Futebol, a única mulher técnica de um 

time masculino de futebol profissional no estado de São Paulo. 

A experiência de assistir a duas partidas da equipe treinada por Nilmara 

foi bastante reveladora. Entre os dias 03 e 10 de maio a Academia 

Desportiva Manthiqueira, time sediado na cidade de Guaratinguetá e 

comandado por Nilmara, enfrentou respectivamente Portuguesa Santista 

(em Ulrico Mursa) e Jabaquara (no estádio Espanha).  

O estádio de futebol, entendido como portador de um contexto cultural 

específico, é um espaço que institucionaliza práticas, ensinando, 

produzindo e representando certas masculinidades – sobretudo 

masculinidades associadas a uma determinada concepção de virilidade. 

O antropólogo Wagner Xavier de Camargo identifica, em sua reflexão 

sobre a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, o estádio de 

futebol como espaço de “hegemonia de uma masculinidade como modelo a 



ser seguido, de reprodução do machismo (entendido como uma ideologia 

que prega a existência de uma lógica hierárquica entre homens e 

mulheres), da heteronormatividade e do endosso do patriarcado.” (2014: 

100)  

De fato, é na cultura que os indivíduos são produzidos como sujeitos de 

gênero e é a partir da noção de gênero que podemos pensar a construção 

das masculinidades associadas ao futebol e aos estádios. Arlei Sander 

Damo já havia evidenciado a importância de atributos como honra, virilidade 

e coragem na construção de uma “estética da masculinidade” (2005: 11) 

nas praças esportivas dedicadas à prática do futebol.  

Em ambiente com tais características, a presença de uma mulher em 

lugar tradicionalmente ocupado por homens naturalmente provocaria 

reações de um público predominantemente masculino. A atribuição de 

papéis é muito clara. À mulher cabe a função de doméstica, de objeto 

sexual e de submissão/subordinação. Ao homem cabe a posição de mando, 

de controle. 

Em meio a um jogo moroso e sem grandes emoções em Ulrico Mursa, a 

treinadora do time adversário se transforma em atração – e alvo – dos 

torcedores locais, especialmente dos torcedores de alambrado, em pé, a 

poucos metros do banco de reservas. “Vai pra casa, minha filha”, grita um, 

em tom condescendente. “Não tem louça na pia de casa, não?”, emenda 

outro. 

As menções a atribuições domésticas vistas como essencialmente 

femininas são intercaladas com comentários de conotação sexual. “Substitui 

o camisa nove”, berra um torcedor para na seqüência completar: “ele está 

cansado de tanto te comer na concentração”. Muitos risos e poucos olhares 

de reprovação e constrangimento. A objetificação da figura da mulher se 

estende a constantes comentários sobre aspectos físicos da treinadora, 

sempre citados em tom pejorativo e agressivo. 

No transcorrer da segunda etapa, já com o time da casa comandando o 

placar, a ênfase dos comentários se modifica. Após o gol da equipe 



mandante, aos 12 minutos, Nilmara manda os jogadores reservas ao 

aquecimento. Como já citado, a distância entre a grade e a linha lateral é de 

cerca de um metro e meio. É por esse espaço que circulam os jogadores 

reservas em aquecimento. Nessas condições os xingamentos são 

naturalmente freqüentes. No entanto, o conteúdo das ofensas, nessa 

partida, foi diferente. “Você é um merda mesmo. Reserva do Manthiqueira e 

subordinado de uma mulher”, gritava um torcedor. “Come ela. Quem sabe 

ela não te põe pra jogar”, afirmava outro. Mais do que o questionamento à 

presença de uma mulher em lugar tido como cativo dos homens, a figura de 

uma mulher no comando de um time profissional masculino incomodava por 

inverter a lógica das relações de poder tradicionalmente estabelecidas no 

ambiente futebolístico.  

Uma semana depois, no dia 10 de maio, o Manthiqueira voltava a 

campo. Nas dependências do estádio Espanha, contra a equipe do 

Jabaquara. As dimensões e as características arquitetônicas do estádio 

Espanha contribuem para evitar a forte pressão sofrida por quem visita o 

estádio Ulrico Mursa. O banco de reservas fica bem mais distante do 

alambrado e das arquibancadas e a presença de público é, em média, 

menor. (4)  

Apesar das especificidades citadas, a reação dos torcedores locais não 

foi muito distinta em comparação a dos torcedores da Portuguesa Santista. 

A visão de uma mulher no banco de reservas, como técnica, abrigava 

olhares marcados por uma mistura de escárnio e condenação. As 

atribuições familiares e domésticas, em jogo disputado no Dia das Mães, 

logo se tornaram audíveis. “Vai cuidar dos filhos, menina”, sentenciava um 

senhor no alambrado. Segundo a própria treinadora, entrevistada dias 

depois da partida (5), as funções domésticas atribuídas à figura da mulher 

são sempre lembradas por torcedores adversários: “muitos torcedores das 

equipes adversárias e até da minha equipe, quando estamos perdendo, 

dizem que eu devia estar na cozinha”. Treinadora do time profissional do 

Manthiqueira desde 2012, ela completa: “quando o presidente do clube 

anunciou que eu seria a técnica, os jogadores deram risada, acharam que 

era brincadeira. Depois perceberam que era sério e aceitaram numa boa”.  



No olhar e no discreto sorriso, no silêncio e no grito, no que é ou no que 

não é dito, Nilmara, percorrendo o árido caminho dos alambrados da quarta 

divisão do futebol paulista, representa a alteridade tangível e ameaçadora. 
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Notas 

 

1. Embora o campeonato organizado pela Federação Paulista 

de Futebol seja denominado oficialmente Paulista da 

Segunda Divisão, na prática ele corresponde à quarta 

divisão do futebol profissional masculino no estado de São 

Paulo. 

2. As partidas observadas foram, cronologicamente: 

Portuguesa Santista 3 X 2 Guarulhos (26/04), Portuguesa 

Santista 1 X 0 Manthiqueira (03/05), Jabaquara 2 X 1 

Manthiqueira (10/05), Jabaquara 4 X 1 ECUS (17/05), 

Portuguesa Santista 1 X 3 Mauaense (24/05), Portuguesa 

Santista 1 X 1 EC São Bernardo (06/06), Jabaquara 0 X 0 

Portuguesa Santista (14/06) e Portuguesa Santista 0 X 1 

Diadema (21/06). 

3. Nas cinco partidas observadas da Portuguesa Santista 

como mandante, os públicos variaram entre 720 e 1.200 

pessoas. 

4. Nas três partidas observadas do Jabaquara como 

mandante, os públicos foram de 422 pagantes (contra o 

Manthiqueira) e de 480 pagantes (contra o ECUS). O 

público foi significativamente maior no chamado “clássico 

das praias” contra a Portuguesa Santista. Nesse jogo, 1.355 

pagantes compareceram ao estádio Espanha. 

5. Nilmara Alves Pinto concedeu, entre os dias 12 e 14 de 

maio, breve entrevista, por telefone e email, ao autor desse 

paper.  

 


