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Resumo 
 

Este trabalho tem por objetivo discutir a iniciação feminina no futebol nos anos que 

antecederam a regulamentação das práticas esportivas no Brasil e a proibição de algumas 

modalidades para mulheres (1915-1941). Nesse sentido, utilizamos como fontes jornais e 

revistas do período, bem como acervos iconográficos institucionais e pessoais. O intuito da 

pesquisa é apresentar um panorama do envolvimento de diferentes grupos sociais de 

mulheres que aderiram à prática, em diversos momentos históricos, desempenhando 

distintos papéis. Locais como os das festas esportivas, dos picadeiros circenses e dos 

campos suburbanos do Rio de Janeiro mostraram-se ricos na manifestação do fenômeno 

“football feminino”. Ao captar as peculiaridades de cada uma dessas ocorrências, podemos 

ter um perfil das tensões e enfrentamentos encarados pelas mulheres no período estudado. 

Por fim, concluímos que se o aumento da iniciação feminina no futebol, de alguma forma, 

atendeu a interesses masculinos, dentro e fora do campo esportivo, também acirrou conflitos 

acerca dos papéis concebidos para homens e mulheres na sociedade brasileira.  

 

Palavras-chaves: futebol feminino, circos, festas esportivas, subúrbio, mulheres, gênero 
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Abstract 
 

The objective of this work is to discuss women’s entrance into Brazilian soccer during the 

years 1915-1941 before state-sponsored governing bodies stepped in to regulate sporting 

practices and before the prohibition of certain modalities for women in 1941. This study draws 

on newspapers and magazines from this post-prohibition period as well as iconographic 

institutional archives and personal collections. The purpose of the research is to present an 

overview of the involvement of different social groups of women who adhered to the practice, 

in different historical moments, playing different roles. Venues such as Rio de Janeiro's sports 

parties, circus shows and suburban courts were key sites where the phenomenon of “women’s 

football” manifested. By capturing the peculiarities of each of these occurrences, we can 

create a profile of the tensions and confrontations women faced in the studied period. Finally, 

we conclude that if the increase in female initiation in football somehow met male interests, 

both on and off the sports pitch, it also intensified conflicts over gender roles for men and 

women in Brazilian society. 

 

 

Keywords: women's football, circuses, sports parties, suburb, women, gender 
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INTRODUÇÃO 
 

O que sabemos sobre a iniciação das brasileiras no futebol? 

Em que condições e terrenos se deu a aproximação delas com essa prática 

esportiva? 

Elsey e Nadel (2019:2) nos rememoram que ainda nos dias atuais, as 

organizações internacionais e federações nacionais de futebol, justificam sua 

negligência em relação às mulheres atletas, com base na suposta falta de tradição no 

esporte, retratando-as como recém-chegadas. Mas seria a história do futebol 

feminino1 no Brasil tão recente assim?  

Os trajetos históricos oficiais da modalidade do futebol feminino reconhecem a 

primeira convocação de um selecionado nacional pela Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF), o órgão máximo do futebol no país, apenas em 1988. Esse marco 

histórico está diretamente associado com o ano de 1983, ocasião em que o futebol 

feminino foi finalmente regulamentado no Brasil (SILVA, 2015). Todavia, há mais de 

dez anos atrás, Mourão e Morel (2005:75), assim como Franzini (2005), já 

mencionavam a existência de equipes de mulheres jogando futebol no Rio de Janeiro 

na década de 1930. 

Dessa forma, onde estariam as histórias desta época? Quem foram as 

pioneiras na exposição pública da prática deste jogo? Onde e como jogavam essas 

mulheres? 

Para começar a encontrar respostas (ou não) à essas perguntas, foi preciso 

avançar no terreno inseguro da pesquisa e procurar não ofuscar a minha lucidez “sob 

a turbulência”2 dos meus afetos ao tema escolhido. 

Este trabalho é fruto da minha experiência como técnica pesquisadora do 

Museu do Futebol, localizado no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, instituição em 

que atuei profissionalmente de 2011 a 2018. Ao longo do ano de 2015, fui a 

pesquisadora responsável pelo projeto “Visibilidade para o Futebol Feminino”3, que 

                                                
1 Por se tratar de uma pesquisa histórica e por essa razão, próxima das concepções da época, ao 
mencionar ‘futebol feminino’ ou ‘futebol de mulheres’, para evitar anacronismos, refiro-me ao sexo 
como uma categoria binária, colada ao gênero, em que o feminino é correspondente à mulher.  
2 Sobre o peso da personalidade. PROST, Antoine. Doze lições sobre a história. 2 Ed. Belo Horizonte, 
Autêntica Editora, 2017. p. 89. 
3 O projeto Visibilidade para O Futebol Feminino visou reparar o apagamento histórico sobre a 
participação das brasileiras na narrativa presente na exposição de longa duração do Museu do Futebol. 
Para tanto, inseriu na maioria das suas salas permanentes, de acordo com o recorte curatorial das 
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visou, dentre outros objetivos, à inclusão de referências históricas sobre a prática 

feminina deste esporte na exposição principal e no acervo da instituição. Na época, 

foram reunidos conjuntos consideráveis de fontes pouco conhecidas sobre o assunto, 

suficientes inclusive, para instigar a realização desta investigação. 
 No que tange a proposta desta pesquisa, desejo descortinar um panorama do 

envolvimento de diferentes grupos sociais de mulheres que aderiram à prática do 

futebol, em diversos momentos históricos (1915-1941), desempenhando distintos 

papéis. Os conjuntos de fenômenos encontrados versam, separadamente, sobre as 

festas sportivas, circos e campos suburbanos cariocas, lugares que evidenciaram a 

regularidade de mulheres jogando bola.  

Apesar da pouca produção de trabalhos que abordem os marcos introdutórios 

das mulheres na história do futebol, o interesse, pelo tema do futebol feminino, 

segundo Bonfim e Morais (2017), cresceu consideravelmente nos últimos anos. O 

aumento na divulgação da imagem das atletas, em função dos avanços dos recursos 

de comunicação e das mídias de livre acesso, me desafiou a qualificar dados 

históricos e contribuir com esta historiografia. Mais do que incluir as mulheres no 

campo da historiografia, conhecer, por exemplo, a história do futebol de mulheres 

amplia de forma generalizada o próprio discurso historiográfico (RAGO, 1995).  

O reconhecimento das desigualdades de tratamento histórico, social e espacial 

sobre o futebol feminino (GOELLNER, 2005b), revela não só a privação sobre o acesso e 

a prática a esse jogo, como da própria ausência identificação simbólica entre as mulheres 

e o futebol (BONFIM; MORAIS, 2017). Conhecemos, muito pouco sobre a presença 

feminina nos acontecimentos históricos do futebol e, quase nada, sobre a iniciação das 

brasileiras nesse esporte. De acordo com Rago (1995), por vezes damos pouco destaque 

à dimensão delas como sujeitos históricos, conscientes e atuantes.  

Nesse sentido, esta pesquisa se insere no cenário de avanço do campo da História 

do Esporte, aqui entendida como uma subdisciplina da História (MELO; DRUMOND; 

FORTES; MALAIA, 2013, p. 25-45). Também adota o futebol enquanto manifestação 

                                                
mesmas, acervos e conteúdos de pesquisa que oferecessem formas de se reencontrar com essa 
narrativa anteriormente ignorada e por vezes desconhecida. Em parceria com a Profª Drª Silvana 
Goellner, coordenadora do Centro de Memória do Esporte (CEME) da Escola de Educação Física, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (EEF-UFRGS), somada às contribuições da pioneira 
jornalista a tratar do tema, Luciane Castro, e da experiência e rede de contatos da ex-atleta olímpica 
de futebol, Juliana Cabral, foi possível incorporar, definitivamente nas ações do Museu do Futebol, 
através da pesquisa, ações educativas e programações culturais, um conjunto de atividades integradas 
que resgatasse e tornasse acessível ao público, narrativas sobre essas histórias, personagens e 
campeonatos. 
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cultural (FRANCO JÚNIOR, 2014), observando-o como um fenômeno total, e, parte da 

formação identitária, cultural e social de brasileiros e brasileiras no século XX. 

Empresto as palavras de Rago (1995:81) ao pensar que incluir as mulheres no 

campo da historiografia nos revela momentos inesperados sobre a presença feminina 

na história, razão pela qual, por exemplo, futebol e circo se encontraram neste 

trabalho. A ausência de narrativas sobre a presença e a participação de mulheres nas 

mesmas fontes de imprensa que conformaram o campo esportivo masculino, tendem 

a tratar os homens como sujeito universal, ratificando a história do futebol no Brasil 

como algo exclusivamente deles, tantos nas ações individuais como nas práticas 

coletivas.   

Ao percorrermos as diferentes e divergentes perspectivas dos periódicos de 

1915 a 1941, fase significativa de conformação da imagem do futebol nacional, foram 

recolhidos rastros da presença das mulheres no cotidiano da vida social, no entorno 

das práticas masculinas, que por vezes iniciaram garotas no “famigerado esporte 

bretão”. Tais fontes, quantitativamente inferiores às produzidas sobre o futebol 

masculino, foram suficientes para alinhavar os episódios mapeados e qualificar as 

brasileiras como sujeito histórico: conscientes e participativas, e não só assistentes e 

espectadoras. 

O lugar social da mulher das primeiras décadas do século XX está engendrado 

a uma complexa teia de relações de poder que, como veremos, tencionaram de 

maneiras diferentes as três categorias de mulheres encontradas ao longo dessa 

pesquisa: das elites, das artistas e das suburbanas.  

 Nesse sentido, forjado em paralelo aos propósitos oficiais de promoção do 

futebol masculino, o futebol de mulheres ocupou uma posição marginalizada no 

espaço dos esportes no início do século XX (KNIJNIK & VASCONCELLOS, 2003; 

FRANZINI, 2005; GOELLNER, 2005). Vale destacar, que o próprio patrono da versão 

moderna dos Jogos Olímpicos, Pierre de Coubertin, foi quem considerou uma forma 

de vulgarização a aproximação prática entre mulheres e as modalidades esportivas, 

como bem destacado na transcrição abaixo:  

 
“Technicamente as jogadoras de futebol ou as pugilistas que se tentou 
exhibir aqui e alli não apresentam interesse algum; serão sempre 
imitações imperfeitas. Nada se  aprende  vendo-as  agir;  e  assim  os  que  
se reunem para velas obedecem preocupações de outra especie. E  por  isso  
trabalham  para  a  corrupção  do esporte, aliás, para o levantamento da moral 
geral. Si os esportes femininos forem cuidadosamente expurgados do 
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elemento espetaculo, não há razão alguma para condena-los. Ver-se-a, então, 
o que delles resulta. Talvez as mulheres comprehenderão logo que esta 
tentativa não é proveitosa nem para seu encanto nem mesmo para sua saúde. 
De outro lado, entretanto,  não  deixa  de  ser  interessante  que  a  mulher 
possa tomar parte, em proporção bem grande, nos prazeres esportivos do seu 
marido e que a mão possa dirigir intelligentemente a educação physica dos 
seus filhos” (COUBERTIN, 1938, p.46. Apud. GOELLNER, 2005) (grifos 
nossos) 

 

Mesmo não sendo “adequado”, incentivado e até permitido, essa pesquisa se 

propôs a provar que muitas mulheres jogaram futebol antes mesmo desse esporte 

ser proibido, em 1941. Pesquisar outras narrativas em disputa da memória do futebol 

é, portanto, reencontrar experiências individuais e coletivas, marcadas por diferentes 

contextos de socialização no Brasil, e mais precisamente, na cidade do Rio de 

Janeiro. Pollak (1989) chamou a atenção para o papel das “memórias subterrâneas”, 

em referência à memória marginalizada que abriria novas possibilidades de 

investigação, uma vez que ela estabelece disputas com a memória oficial. Assim 

sendo, o caráter social da memória constitui-se em um elemento essencial da 

formação da identidade, da percepção que se tem de si mesmo e dos outros, e, do 

olhar atribuído a história da modalidade feminina de futebol. 

Convém lembrar que “entrar para a história” tem sido um valor disputado. Por 

décadas foram dados destaques a personagens, em geral masculinos, que tivessem 

atuações significativas na participação de governos e/ou de guerras. Para muitos, 

esta era uma forma de “imortalidade” simbólica. Nesta linha de raciocínio, pertencer 

a grande narrativa do futebol brasileiro significava, e, por vezes, ainda significa, 

prestígio e notoriedade. Dessa forma, este trabalho se debruçou sobre a ideia de que 

a história da popularização do futebol entre as brasileiras não é una, mas dotada de 

diversidades e desigualdades que podem ser observadas pelos próprios espaços de 

dominância e subordinação das narrativas. 

Margareth Rago4 (1999) justificou a massiva entrada de mulheres no mercado 

de trabalho e a pressão do movimento feminista como principais responsáveis por 

afetar os estudos históricos no Brasil a partir da década de 1970. Temas “femininos” 

passaram a marcar uma explosão na área de produção historiográfica, elencando 

novas contribuições para pensar as diferenças entre os atores sociais, os cotidianos 

                                                
4 RAGO, Margareth. “A nova Historiografia Brasileira”. Porto Alegre: Anos 90, Revista do Programa 
de Pós-Graduação em História. Universidade Federal do rio Grande do Sul, n. 11, 1999. p.73-96. 
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e suas relações. Nesse sentido, destaco Besse (1999)5 que sugere que, apesar do 

amplo debate e discordâncias em torno da divisão sexual dos temas históricos, os 

estudos sobre a história social das mulheres passaram a questionar o mito da 

passividade feminina, além de explorar espaços antes nunca observados e 

explorados na tradição historiográfica essencialmente masculina. O circo, futebol, 

assim como outras modalidades esportivas brasileiras, são exemplos de espaços que 

ainda carecem receber a atenção e estudos. 

A investigação assumiu um recorte temporal extenso, que percorreu uma 

crescente de fontes primárias entre a primeira década de 1900 e 1941. Essa escolha 

compreende o segundo período da Primeira República Brasileira (1889 a 1930) e a 

ascensão do líder populista Getúlio Vargas, em três mandatos distintos: o governo 

provisório (1930 a 1934), o governo constitucional (1934 a 1937) e do Estado Novo 

(1937 a 1945). O espaço de tempo assumido pelo projeto transitou pela breve 

experiência democrática centralizada pelas oligarquias dominantes do início do 

século XX, ao golpe de estado empreendido na chamada Era Vargas.  

A materialidade dos fenômenos do “football feminino” concentrou-se, na maior 

parte da pesquisa, na cidade do Rio de Janeiro. Sob o status de Distrito Federal (1891 

a 1960), a capital da república brasileira, de acordo com o censo6 de 1906, 

ultrapassava na época os seus 800 mil habitantes. A cidade que se expandia e se 

modelava para além de suas antigas malhas geográficas, oferecia um cenário de 

novas perspectivas econômicas e forjava-se como o principal centro cultural, 

comercial e, porque não, esportivo do país.  

A chegada da família real e da corte portuguesa, em 1808, estimulou o primeiro 

movimento de pessoas em direção à Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro - o locus 

esportivo apresentado no primeiro capítulo. Com os novos e antigos moradores, 

bairros como a Glória, Laranjeiras e Botafogo passaram a ser ocupados e 

ressignificados no século XIX. Essas transições fizeram do Rio de Janeiro um local 

privilegiado para se estudar as formas de sociabilidade, assim como os diferentes 

usos dos espaços públicos (MASCARENHAS, 1999).  

A assimilação das práticas esportivas importadas e de lazer, inicialmente 

promovidos por uma elite burguesa, fomentou, aos poucos, uma nova atitude corporal 

                                                
5 BESSE, Susan K. Modernizando a desigualdade. Reestruturação da ideologia de gênero no 
Brasil – 1914-1940. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1999. 
6 https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv49678.pdf. Acesso em: 19 ago. 2017. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv49678.pdf
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para um público que, diariamente, alinhava-se com o projeto de modernidade. 

Modernizar-se, de acordo com os profissionais e intelectuais brasileiros da época, 

envolvia não só o progresso da cidade, mas a promoção da família como instituição 

social primordial, promotora da ordem, racionalidade e “evolução” para uma nação 

como o Brasil. Sob a perspectiva do resgate de valores clássicos, a elite, ainda de 

forma lenta, iniciava a sua adesão às diferentes práticas esportivas da época 

(MASCARENHAS, 1999b).  

Já o período de centralização política caracterizada pelo governo de Getúlio 

Vargas7 na década de 1930, ensejo do terceiro capítulo deste trabalho, deu 

continuidade ao projeto de modernização do país e empregou esforços do Estado no 

controle das atividades privadas, reiterando o lugar central da família como base 

dessa sociedade (DRUMOND, 2014). Nesse sentido, o projeto de perfeição e 

organização almejado pelo Estado Novo, influenciou diretamente as condições morais 

e legais da sociedade da época. 

O Estado desempenhou um papel cada vez mais ativo na tentativa de redefinir 

a categorização dos sistemas de gêneros, definindo o que era adequado para homens 

e mulheres, meninos e meninas. Currículos educacionais, oportunidades de 

empregos, responsabilidades familiares, comportamento sexual e traços de caráter 

não passaram incólumes desses enquadramentos. A década de 1930 marcou a 

execução de um projeto ideológico alinhado a um arranjo político, que visou tanto o 

desenvolvimento econômico país como a manutenção da estabilidade social dos seus 

cidadãos (BESSE, 1999).   

 A adoção de valores morais “civilizados”, aspecto mobilizado pelo projeto de 

educação aportado pelo Estado da época, incluiu, entre tantas outras coisas, a 

valorização da honra sexual feminina, determinando assim, um jeito de ser mulher 

entre as proposições que visavam o estabelecimento da ordem e do progresso 

nacional (ESTEVES, 1989: 172). Nesse sentido, mulheres que jogaram futebol, ao 

atravessarem um território originalmente masculino e ocuparem novos espaços 

públicos, vão, em grande medida, refletir as lutas e reivindicações femininas por 

reconhecimento de sua possibilidade ampla de participação social (MELO:2007) e de 

legitimidade de suas escolhas de vida. 

                                                
7 Presidente brasileiro provisório do golpe militar governou de 1930 a 1934, e depois como presidente 
constitucional eleito pelo Congresso de 1934 a 1937, e então como ditador de 1937 a 1945.  
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Os jornais e palavras-chaves 
 

"O Foot-ball de Moças está dando o que falar"8  
 

A ausência de fontes – documentais, audiovisuais, e iconográficas – tornou-se 

um dos principais entraves à reconstrução de narrativas protagonizadas por mulheres 

que praticaram o futebol no Brasil. 

Toda sorte de documentação preservada sobre o futebol de mulheres, de 

coleções de clubes esportivos a acervos pessoais, carece de pesquisas aprofundadas 

de amplitude nacional, recolocando o tema na ordem do dia dos estudos históricos 

que se debruçam sobre as práticas corporais institucionalizadas (MELO, 2014). Entre 

a minha leitura e a produção do texto As narrativas sobre o futebol feminino: o 

discurso da mídia impressa em campo, Ludmila Mourão e Marcia Morel (2005), 

passaram-se dez anos. 

 Chamou-me a atenção, na época, a menção sobre a existência de registros 

que comprovavam a presença do futebol feminino já na década de 1930, como 

destacado no trecho abaixo: 

 
A apropriação de fragmentos da mídia impressa em 1931 nos remete a uma 
época em que a cidade do Rio de Janeiro era “Districto Federal”, São Paulo a 
“Paulicéa”, fotos chamavam-se “instantaneos”, times eram “teams”, escrete 
era “scratch”, os jogos aconteciam no “stadium”, jogo era “match”, e o 
esporte ou “sport” mais popular era o “football”, quer dizer futebol, em que 
um “atrahente festival íntimo” era uma preliminar de “teams” de moças ou 
futebol feminino, num dia em que o Brasil Football Club programou vários 
“matchs”. 

 

Se existiram jornais que cobriram o futebol de mulheres no Brasil naquela 

época, anos antes da proibição de 19419, era preciso organizar esses episódios, 

                                                
8 Critica, Rio de Janeiro, p.4, 17 mai. 1929. 
9 BRASIL. Decreto-lei Nº 3.199, de 14 de abril de 1941. Estabelece as bases de organização dos 
desportos em todo o país. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 
da Constituição. Capítulo IX - Disposições gerais e transitórias: Art. 54. Às mulheres não se permitirá 
a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o 
Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del3199.htm Acesso em: 15 
out. 2016. 
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personagens e narrativas, uma vez que, em 2015, quando foi iniciada essa 

investigação, pouco ou quase nada se conhecia sobre esses vestígios documentais.  

Vale ressaltar que a imprensa registrou com assiduidade o crescimento da 

prática masculina do futebol no Brasil, sendo a principal fonte de informações para 

historiadores e jornalistas que buscam as origens do futebol no país (HOLLANDA e 

MELO, 2012:15). Se muito do que sabemos e compreendemos sobre os esportes é 

modelado pela mídia (KINKEMA, HARRIS, 1998: 27), e é inquestionável a 

importância do uso dos jornais como fonte de pesquisa no estudo histórico (LUCA, 

2006), escolhemos os jornais como fonte principal de investigação desta pesquisa.  

O jornal é um tipo de documento que subsidia o pesquisador a aproximar-se 

da consciência dos homens de sua época, porém, consciente que essas publicações 

não estão livres de opiniões críticas e omissões deliberadas, como bem colocou 

Camargo (1971:225). Essa categoria de fonte oferece uma perspectiva parcial e 

subjetiva da realidade, muitas vezes distorcida em razão da proximidade dos homens 

com os fatos do dia a dia, além do seu comprometimento com tais assuntos. 

A pesquisa apresentada neste trabalho ateve-se às fontes primárias de 

periódicos digitalizados e disponíveis online na Hemeroteca Digital10 da Fundação 

Biblioteca Nacional (BN). A coleção, apesar de vasta e responsável, em princípio, por 

abrigar toda a produção publicada no país, não representa a totalidade finita de 

periódicos nacionais. A Hemeroteca Digital, única no gênero no país, abriga 

publicações seriadas, ou seja, jornais nacionais, regionais e locais, revistas, 

publicações oficiais, boletins, anuários, e outras publicações acrescidas diariamente.  

Consciente da dificuldade compreendida em estabelecer um padrão de fontes, 

registros e narrativas esportivas que constituíssem uma historiografia baseada no 

acúmulo de “feitos esportivos” (MELO; FORTES, 2010:13), foi preciso empregar 

esforços em reunir um conjunto significativo de fontes de jornais durante o período 

proposto. Mas como escolher esses jornais? Quais os nomes das equipes femininas 

de futebol? Qual o recorte temporal para essas buscas? 

Para dar início ao trabalho de buscas no banco de dados da hemeroteca da 

BN, num primeiro momento, foram experimentadas palavras-chaves de termos já 

                                                
10 A Fundação Biblioteca Nacional lançou a público, em 2008, o portal da Biblioteca Nacional Digital, 
que objetivou ampliar e sistematizar suas ações e implementar uma política de preservação digital com 
intuito de promover maior acesso ao acervo da BN através da Internet. [Site]. Disponível em: 
<http://bndigital.bn.br/>. 
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familiares do futebol feminino da década de 1930, a exemplo de expressões como 

football feminino e Casino do Realengo, nome de uma das equipes femininas de 

futebol. No ensejo das palavras inglesas11 indicadas por Mourão e Morel (2005), team 

feminino e match feminino, dediquei afinco a ampliação de mais termos técnicos do 

futebol já adaptados ou em transição a língua portuguesa, assim como palavras, da 

época, que remetessem a “feminino” e “mulheres”. 

Dessa forma, já com certa familiaridade com as primeiras fontes de pesquisa 

encontradas, criei o glossário do futebol feminino, com expressões em inglês e 

português, encontradas nos próprios jornais da época (1915 a 1940), capazes de 

organizar as palavras-chaves de busca em duas famílias temáticas: uma para futebol, 

outra para feminino. 

 
FIGURA 1: Famílias das palavras FUTEBOL e FEMININO identificadas nos periódicos das três 

décadas iniciais do século XX. 
A partir desta estratégia, foi possível realizar o cruzamento e a combinação 

fatorada entre as duas famílias de palavras, ou seja, uma operação de multiplicação 

entre os elementos (palavras) dos dois grupos (famílias), que geraram, como 

resultado, uma lista ampla de novas palavras-chaves para novas buscas:  

                                                
11 O esporte importado das práticas de lazer da Inglaterra trouxe com ele a vulgarização de certos 
termos técnicos em inglês (HOLLANDA, VICTOR, 2012: 29). O recorte temporal desta pesquisa 
também incide sobre os mesmos anos em que a Associação Brasileira de Cronistas Esportivos 
deliberou sobre a conversão léxica esportiva, recomendando o aportuguesamento dos termos ingleses 
usados nos periódicos (ARAÚJO, 2000). 
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association do sexo frágil, team de patrícias, scratch do bello sexo, 
certamen de moças, equipes de filhas da eva, futebol de senhoritas, 
football de damas...   

 

Esse método contribuiu com a oferta de mais informações sobre o objeto 

central desta pesquisa, e, localizou, nos mais diferentes jornais do país, por vezes 

oriundos de estados brasileiros diversos, evidências de mais de cem anos da 

existência do futebol feminino no Brasil.  

Os vestígios seriados e mais completos usados para contar especificamente 

as histórias das mulheres na década de 1930, foram as publicações cariocas como o 

Jornal dos Sports, O Jornal, A Noite, O Imparcial, Diário da Noite, Diário de Notícias, 

O Radical. As excursões de jogos realizadas em 1940, que levaram as jogadoras 

suburbanas a outros estados do Brasil, produziram versões paulistanas de crônicas 

sobre essas mesmas mulheres jogadoras, noticiadas no Correio Paulistano e A 

Gazeta. O Diário de Pernambuco, de Recife, como o Correio do Paraná, de Curitiba, 

ofereceram juntos, a amplitude geográfica alcançada pelas notícias do futebol jogado 

pelas cariocas.  

Com a maior abundância de fontes identificadas inicialmente no ano 1940, 

após o uso do glossário do futebol feminino, o acúmulo de evidências preencheram 

episódios históricos anteriores, presentes entre as décadas de 1910 e 1930. Para o 

período da Primeira República no Brasil, as pistas foram majoritariamente 

constituídas na Gazeta de Notícias, Correio da Manhã, O Paiz, O Dia, A Imprensa e 

Revista da Semana, todos da cidade do Rio de Janeiro.  

A Epoca, Careta, Sports foram decisivos na reprodução de fotos raras de 

experiências de esportivização dos episódios identificados nos jornais supracitados. 

As raras ocorrências de moças jogando futebol, de forma mista ou contra outro time 

de meninas, surgiram nos mais variados veículos e, por vezes, como ocorrências 

únicas, como se deu na revista Jornal de Theatro & Sport, O Imparcial e a Gazeta 

Suburbana. 

Vale a pena destacar que ao longo desse trabalho foram expostas inúmeras 

imagens encontradas ao longo da pesquisa. Sem a pretensão de fazer um trabalho 

analítico dessas fotos, tomei assim mesmo a liberdade de incluí-las ao longo dos 

capítulos, uma vez que ainda hoje, em 2019, são raros os acervos iconográficos que 
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registraram brasileiras jogando bola. Além disso, penso que tais imagens são 

fundamentais para observarmos com mais profundidade num futuro próximo as raças, 

os uniformes, os clubes, as poses e performances dessas jogadoras.  

Uma vez que o debate público sobre os papéis das mulheres na sociedade foi 

veiculado na imprensa brasileira, todos os jornais mencionados foram generosos no 

subsídio documental sobre as tensões constantes entre ‘adequação’ e ‘subversão’ 

das mulheres que praticaram o futebol no Brasil.  

 

Os acervos institucionais e pessoais circenses 
 

Os jornais, depois de formarem o grande esqueleto desta pesquisa, nos 

fomentaram perguntas que foram respondidas por outras categorias de fontes e 

acervos. O tema do circo, abordado no Capítulo 2 desta dissertação, foi construído a 

partir de fontes de jornais, mas não só. Contou com significativas contribuições de 

coleções documentais preservadas e disponíveis para consulta no Centro de Memória 

do Circo (CMC)12. 

O acervo13 do CMC é constituído por aproximadamente 80 mil documentos, 

classificados em textuais, iconográficos, fonográficos, tridimensionais, audiovisuais e 

digitais. As coleções do CMC estão divididas em documentos relativos a diferentes 

artistas e famílias circenses. O acervo iconográfico encontrado sobre futebol feminino 

nos circos pertence à coleção do palhaço Piolin, o Abelardo Pinto, uma dos primeiros 

produtores de certames femininos nos picadeiros.  

A coleção do palhaço Piolin é um exemplo da natureza diversa e ao mesmo 

tempo rica de suportes para essas memórias - algo muito similar aos desafios de 

preservação da memorabilia e documentação do futebol. A coleção do palhaço Piolin 

apresenta o seu acervo dividido em três sessões: do antigo Idart (Departamento de 

                                                
12 O CMC, localizado na Galeria Olido, no Largo do Paissandu em São Paulo, abriu as portas para o 
público em 2009, inicialmente com as coleções das famílias do Circo Nerino e do Circo Garcia. Sob 
tutela da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, a instituição brasileira é a primeira da 
América do Sul consagrada exclusivamente à memória e a cultura circense. Antes da existência deste 
equipamento, os patrimônios culturais sobre os circos eram salvaguardados pela própria comunidade 
circense. 
13 Cada item de coleção constituída pelo CMC passou pelo processo de aquisição, classificação, 
diagnóstico, higienização, acondicionamento, catalogação técnica e historiográfica, para então 
possibilitar, a exposição e consulta desses acervos.  
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Informação e Documentação Artística), da família do próprio artista e do Masp (Museu 

de Arte de São Paulo). Reunidas, essa sessões contém ao todo, cerca de 500 itens 

iconográficos, textuais e tridimensionais. Originalmente, foram as fotos históricas e as 

legendas que compõem essa coleção que nos interessaram para a pesquisa. 

Vale por último destacar que, com o avanço da pesquisa em 2018, foram 

mapeadas outras famílias circenses e coleções que despertaram entusiasmo ao 

localizar, entre seus conjuntos fotográficos, séries de imagens com atrizes 

uniformizadas para a atração do futebol feminino, parte delas inclusive, foram 

oportunamente expostas na exposição temporária Contra-Ataque! As Mulheres do 

Futebol, inaugurada em 28 de maio deste ano, no Museu do Futebol, projeto que 

orgulhosamente fiz parte como curadora ao lado de Silvana Goellner, Aline Pellegrino, 

Luciane Castro e toda a equipe da instituição. Destaco, entre essas ricas 

contribuições, as coleções de Dayse Seyssel, do Circo Nerino e de Sandra Koche, 

responsável pela coleção da família Queirolo.  

 

 

Caminhos do futebol feminino: festas esportivas, circos e 
subúrbios 
 

A esportivização dos passatempos ingleses difundiu e popularizou jogos como 

o futebol de maneira global (ELIAS, 2003). No Brasil, a passagem entre o século XIX 

e XX, marcou a emergência do valor do esporte e com ela a inauguração de clubes 

esportivos, importantes espaços de recreação da elite burguesa e da classe média 

que se formava na época (PEREIRA, 2000). A cidade do Rio de Janeiro, foco central 

deste trabalho, depois da introdução de alguns esportes (MELO, 2015), experimentou 

no futebol uma posição de destaque no campo esportivo devido a sua grande 

popularidade entre os brasileiros.  

Todavia, foi dentro e fora dos espaços canônicos do futebol, que localizamos 

as jogadoras oportunamente apresentadas nos Capítulos 1 e 2 sob o recorte temporal 

do segundo período da Primeira República Brasileira (1889 a 1930). Esses episódios 

foram referenciados no cerne de um diversificado mercado de entretenimento e lazer 

(MARZANO, MELO, 2010), locais como o campo do zoológico do bairro de Villa 
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Izabel, assim como o Theatro Lyrico, requisitado palco das turnês circenses, foram 

locus da presença do futebol feminino no país. 

 Símbolo do estilo de vida moderno, o football, na época, apresentava-se como 

uma modalidade perfeita para representar a nação brasileira (SANTOS e MELO, 

2012). A literatura acadêmica e as narrativas jornalísticas nacionais enfatizam a 

proeminência das equipes masculinas na trajetória e na popularização do futebol nas 

primeiras décadas do século XX. Esse futebol, masculino – em seus personagens e 

seus corpos (mestiços, com “ginga” e com “raça”) – foi a base para a construção de 

uma ideia de ‘Brasil’ para o mundo afora (RODRIGUES FILHO, 2003). Mas, onde 

estariam as mulheres nesses mesmos ambientes?  

Este football dos homens forjou-se como um importante fenômeno de encontro 

social e de atividades esportivas, ampliando, inclusive, a presença e participação 

feminina em algumas de suas atividades lúdicas (NEEDELL, 1993). É na cena 

aristocrática, durante as festas sportivas, que o Capítulo 1 destacou episódios com 

teams de meninas, presentes nas programações domingueiras cariocas. 

Mais do que oferecer novos marcos introdutórios sobre o futebol de mulheres 

no Brasil, observei a iniciação feminina nesse jogo, ora contra ou entre meninos. 

Mulheres, já na década de 1910, jogaram com homens, assim como com equipes 

femininas. Rial (2013:117) destacou de maneira correta que as brasileiras não 

experimentaram nas primeiras décadas do século XX, o futebol de forma vertiginosa 

como aconteceu com as mulheres europeias. Entretanto, merece ressalva a palavra 

“vertiginosa”, pois, apesar de ausência de um frenesi, as brasileiras se aproximaram 

da prática deste jogo, como revelado no capítulo inicial.  

As festas sportivas, que nos aproximaram de enredos esportivos cariocas 

como os de Villa Izabel Football Club, Club de Regatas do Flamengo, Club de Regatas 

Vasco da Gama e São Christóvão Athletic Club, no mesmo contexto de festividades, 

identificaram episódios dignos de comparação em São Paulo, Pará e talvez o mais 

importantes de todos, no Rio Grande do Norte. 

O Capítulo 2, O futebol feminino nos circos brasileiros, foi um elemento tão 

curioso como complexo para o cerne deste trabalho. Exigiu, em um primeiro 

momento, um exercício de alteridade e sadio afastamento do campo esportivo, para 

assim, conhecer a realidade histórica dos circos nacionais da época estudada. O 

circo, como veremos, foi uma das principais formas de diversão na passagem dos 

séculos XIX e XX, e a expressão artística que maior público mobilizou na época 
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(SILVA, 2007; PIMENTA, 2009). Disputou mercados, espaços e públicos nesses 

ambientes (MELO e PERES, 2014). 

A importância dada a este tema, a ponto de transformá-lo em um capítulo 

inteiro, justifica-se pela regularidade de fontes que manipularam o fenômeno “football 

feminino” a partir da década de 1920 fazendo dessas jogadoras-atrizes 

representantes de um verdadeiro espetáculo. Para melhor compreender esses fatos, 

o texto apresenta de forma concisa o contexto cultural desta arte cênica, assim como 

características próprias que conformaram as experiências circenses da época. Cito, 

por exemplo, a benéfica contaminação entre os campos artísticos do circo e do teatro; 

os “circos-teatro”, sessão dos espetáculos com enredos de dramatizações (e futebol 

feminino!) e, os intercâmbios de números entre as famílias circenses. 

Para nos ajudar a pensar a razão de um circo assumir o “football feminino” 

entre as ofertas de suas atrações, a pesquisa deteve-se na observação de outros 

elementos esportivizados presentes nos picadeiros, a exemplo dos campeonatos de 

lutas. Vale o destaque a circunstância em que a moda do football, inclusive feminino, 

contagiou temas encontrados nos teatros de revistas e os mais variados circos 

brasileiros. Cães footballers, Ciclo Football e o Fogo de Palha são exemplos de 

atrações encontradas. 

Nesse contexto, destacam-se as relações de Abelardo Pinto, o conhecido 

palhaço Piolin, com os membros da principal liga de futebol de São Paulo. Dentre 

tantos feitos cênicos já reconhecidos no imaginário popular, Piolin, um dos mais 

importantes palhaços do Brasil, apresenta-se, entre tantas coisas, como um pioneiro 

na exibição de atrizes jogando futebol no picadeiro. 

Entre turnês nacionais e a eterna procura por novos públicos, o circo transitou 

por diferentes estados do Brasil e, oportunamente, este capítulo mapeou esses locais 

de passagem e exibição do futebol praticado por atrizes circenses. O texto 

contemplou, para este propósito, vestígios históricos das mais tradicionais famílias 

circenses de companhias como o Circo Queirolo, Circo Nerino, Circo Seyssel e o 

Circo Luso Brasileiro. 

O Capítulo 3, aos pouco descortinado nas explicações dos parágrafos 

anteriores, dedicou-se ao futebol feminino suburbano carioca localizado ao longo da 

década de 1930, ensejo principal e inicial de quando este projeto de pesquisa 

começou. O crescimento e as características multifacetadas do futebol formado pelas 

ligas e terrenos suburbanos ajudaram a compreender melhor as relações entre 
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dirigentes esportivos, jornalistas e as atletas forjadas nas agremiações do subúrbio 

do Rio de Janeiro. 

 Oriundas de bairros como Cascadura, Piedade, Engenho Novo, Realengo e 

Valqueire, entre 1939 e 1940, jogadoras do subúrbio ocuparam de forma crescente 

as notícias dos periódicos esportivos, com direito a divulgação de suas escalações, 

fotos e entrevistas. Dentre inúmeras revelações, observam-se as parcerias com as 

lojas de artigos esportivos, a elaboração da identidade de brasões e uniformes, assim 

como a formação, na época, de uma memorabília do futebol feminino, como troféus 

e bandeiras, todos revelados em raras fotos publicadas na época.  

Primavera Atlético Clube, Sport Club Opposição, Atlético Club Independente, 

Eva Football Club, Valqueire Football Club e os famigerados da época, o Casino do 

Realengo Football Club e o Sport Club Brasileiro, são exemplos de equipes femininas 

apresentadas no mapeamento das sedes, campos e locais de jogos do Capítulo 3. 

Também são conhecidas personagens como Adiragram, como era chamada a 

compositora carnavalesca, Margarida Pereira, presidente, zagueira e capitã do S.C. 

Brasileiro, equipe feminina do bairro de Cascadura.  

 Manchetes, ilustrações e trechos das opiniões alimentaram episódios 

históricos, como por exemplo, a partida preliminar entre as equipes femininas de 

Casino do Realengo F.C. e S.C. Brasileiro, realizada no estádio do Pacaembu, em 

São Paulo, em 1940. Nunca havia se falado tanto do futebol feminino como nessa 

ocasião.  

A conjuntura completa dos episódios apresentados no Capítulo 3 nos revela o 

cenário que por fim, em 1941, interrompeu o desenvolvimento da prática do futebol 

pelas brasileiras, assim como de outras modalidades esportivas no Brasil.  

Os discursos encontrados nos textos da imprensa esportiva das primeiras 

décadas do século XX são objetos de comunicação cultural entre sujeitos, onde se 

estabelece um destinador e destinatários, sendo que, de acordo com a época 

escolhida para este estudo, os destinadores de notícias são majoritariamente 

ocupados por homens, jornalistas, cronistas e/ou especialistas da educação física e 

médica. O futebol de mulheres, no Brasil, como em diferentes sociedades, foi 

submetido à autoridade e registros masculinos, nas mais diversas formas e nos mais 

diferentes graus.  

Bourdieu (1990), afirmou que uma dada prática esportiva pode englobar 

formas tão distintas de praticá-la, de modo que, podemos até mesmo estudar cada 
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uma dessas formas em particular como um tipo específico de esporte. Mulheres se 

apropriaram deste jogo de formas muito diversas, e por essa razão jogaram muitos 

futebóis (Damo, 2005, 2018). Ainda assim, apesar da existência do complemento 

“feminino” no nome da modalidade ‘futebol feminino’, essa pesquisa diz respeito a 

história do futebol. Esse esporte, aqui, é compreendido como um fenômeno que ao 

longo da sua complexa história, excluiu classes, raças e gêneros, e, apesar desses 

episódios e compartimentos, diz respeito a uma história uma: a do futebol no Brasil.  

A história do futebol feminino não é subalterna à história do futebol (masculino). 

A insistente prática desse esporte entre mulheres desde o início do século XX 

escancara um vício culturalmente machista condicionado à palavra/tema “futebol”, 

uma vez que a partir dela, automaticamente nos reportamos a histórias só de 

jogadores e personagens homens. Busca-se assim, introduzir o leitor deste trabalho 

um universo de pesquisas de outros muitos futebóis, todos eles levados menos a sério 

por razão do sexo de suas protagonistas, todavia, queiram bem ou queiram mal, são 

vestígios pertencentes a um fenômeno único: o futebol. 

 Boa Leitura! 
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Capítulo 1.  As mulheres e as ‘festas sportivas’  
 

1.2 Pioneirismos e as iniciações do futebol nas 
primeiras décadas do séc. XX. 

 

Ainda é difícil precisar onde e como aconteceram as primeiras partidas de 

futebol entre mulheres no Brasil. As décadas iniciais do século XX marcaram a difusão 

de esportes, como o futebol, em cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo, locais 

que, em aspectos macros, contaram com um significativo crescimento e urbanização 

nessa época.  

Grande parte dos pesquisadores que se debruçam sobre os debates em torno 

da iniciação esportiva considera como marco introdutório do futebol feminino no país 

(SALLES, 2005); (GOELLNER, 2005); (PISANI, 2018), o anúncio do “jogo de futebol 

entre senhoritas”, realizado na cidade de São Paulo, entre as “senhoritas” do bairro 

do Tremembé e da Cantareira, em 192114. 

 

 
FIGURA 2: Anúncio da partida de futebol que se realizaria entre as senhoritas 

Tremembeenses e Cantareirenses, em 1921. Fonte: A Gazeta, São Paulo, p. 2, 26 jun. 1921 

 

                                                
14 O marco corresponde a uma atividade que comporia a programação de festividades juninas 
realizadas no campo do time do Tremembé F.C., um time composto por trabalhadores da empresa 
Tramway da Cantareira, responsável pela construção da estrada de ferro da ferrovia urbana de trens 
de carga e passageiros, que operou no município de São Paulo, entre os bairros da Zona Norte do 
Pari e da Cantareira. A Gazeta, São Paulo, p. 2, 26 jun. 1921. 
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Entretanto, em torno deste marco, vale destacar que já existiram algumas 

inconsistências históricas, que por vezes, são ingenuamente reproduzidas em 

trabalhos contemporâneos. Ao nos deparamos, por exemplo, com a menção sobre a 

partida feminina de 1913 no trabalho de Witter, de 1996, publicado em “Breve História 

do Futebol Brasileiro” (apud Franzini, 2000:51), ele defendeu, na época, o episódio 

como a primeira partida de futebol feminino no Brasil, disputada entre times femininos 

dos bairros da Cantareira e do Tremembé. Ao desconsiderarmos a menção errada do 

ano indicado por Witter, concordamos com Moura (2015:26) ao afirmar que o autor 

acertou ao sinalizar a geografia dos bairros paulistanos da Zona Norte como locais 

pioneiros da exibição de jogos entre mulheres. 

As duas primeiras décadas do século XX marcaram a familiarização, segundo 

Pereira (2000:29), das “moças da mais fina sociedade” com a assistência ao futebol 

como torcedoras nas arquibancadas dos estádios brasileiros. Nesse mesmo ambiente 

esportivo, que privilegiou o encontro e a vivência pública, meninas experimentariam, 

ainda que timidamente e sem os mesmos estímulos recebidos entre os rapazes, os 

primeiros shoots a gol, brincadeiras de correr, composições de “teams femininos” e 

se vestiram dos uniformes de seus clubes de associação.  

Notadamente, esses primeiros experimentos lúdicos femininos foram tratados 

pelos cronistas da época com pouca importância quando comparados à qualidade 

descritiva e informativa dos matches masculinos - atração que ocupava a centralidade 

da programação desses encontros esportivos. Mesmo que a prática esportiva 

feminina não fosse uma novidade do século XX, a época marcou a maior ocupação 

dos espaços públicos e, consequentemente, do tensionamento social nos ambientes 

e das atividades esportivas consideradas majoritariamente masculinas (GOELLNER, 

2005).  

Em um contexto global, existem fontes que confirmam a presença de grupos 

de mulheres jogando futebol na Europa na passagem do século XIX para o XX. As 

primeiras aparições de partidas públicas entre garotas no Reino Unido são 

mencionadas entre escocesas (1887) e inglesas (1895)15. Com a maior divulgação e 

difusão do futebol feminino nos periódicos ingleses da época, só na Inglaterra, 

documenta-se aproximadamente 150 times de futebol em 1920,16 registrando, 

                                                
15 Williams e Ress, 2015. 
16 Williams, 2003; Doble, 2017; William e Ress, 2015. 
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inclusive, o que provavelmente foi o primeiro jogo internacional feminino entre 

Inglaterra e França, na cidade de Preston e com 25 mil espectadores. Espanholas 

(1914)17, australianas (1915)18, francesas (1917)19 e austríacas (1923-1924)20 

também dividiram as páginas e comentários nos periódicos esportivos do mesmo 

período no século XX.  

Sob a égide da vida institucional republicana, o futebol masculino tornou-se 

uma prática que ganhou terreno e status de distinção a partir do final do século XIX 

no Brasil (PEREIRA, 2000:23) (BOURDIEU, 2008). Os primeiros vestígios 

manipulados pelo fenômeno “football feminino” nos levaram aos ambientes sociais 

aristocráticos encontrados nos centros esportivos em ascensão da época, compostos 

por clubes pertencentes a uma elite financeira, mesmo locus social que, em anos 

anteriores, introduziu o futebol masculino. Entretanto, diferente de narrativas pioneiras 

sobre o futebol praticado por homens - exemplo de iniciadores da prática como 

Charles Miller 21(MILLS, 2005) e Oscar Cox (PEREIRA, 2000: 22), que não são 

únicos, mas que são recorrentemente citados -22, as brasileiras construíram uma 

história esportiva própria e muito diferente da história do desenvolvimento da 

modalidade masculina.  

 

                                                
17 A equipe feminina do Spanish Girls Club jogou sua primeira partida no campo do Reial Club Deportiu 
Espanyol de Barcelona durante evento beneficente. Arrecha y Acheinherr, 2015; García-García, 2015, 
G-Luque, 2011; Justribó, 2014. 
18 Ress, 2014 e Haines, 2016. 
19 Com partidas entre mulheres protagonizadas um ano antes pelo Fémina Sport, funda-se La 
Fédération des Sociétés Feminines et Sportives de France. Doble, 2017. 
20 Schlesinger, 2011. 
21 Garotos paulistas “treinavam” para o que seria anos mais tarde considerado como o “primeiro jogo 
oficial” em terras brasileiras, em 14 de abril de 1895, entre Gas Work Team e São Paulo Railway Team, 
times formados por sócios do São Paulo Athletic Club, mas que também trabalhavam em empresas 
inglesas, na Várzea do Carmo, em São Paulo (MILLS, 2005:73). 
22 Existe uma infinidade de iniciadores do futebol no Brasil. Charles Miller Personagens como Thomas 
Donohue (The Bangu Athletic Club) e Oscar Cox (Fluminense Football Club) também foram 
considerados “pais” do futebol do Brasil, uma vez que foram fundadores de clubes pioneiros e ligas na 
década de 1890.  Em comum, esses personagens foram privilegiados por estarem reconhecidos em 
uma série de vestígios documentais. Eram homens públicos, reconhecidos pelas elites de suas cidades 
- São Paulo e Rio de Janeiro - e mobilizaram experiências do jogo mais próximas das regulamentações 
disponíveis na época. Todavia, há também outros “pais” (e quem sabe ‘’mães’’?) regionais nos 
diferentes Estados do Brasil. 
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FIGURA 3: Mulher flagrada durante um chute em direção ao gol na ‘festa sportiva’ realizada no 

campo do Botafogo Football Club, Rio de Janeiro, em 1915. Fonte: [revista] Careta, Rio de Janeiro, 

p. 24, 20 mar. 1915. 

      
Sem se delongar sobre os critérios que definem os marcos históricos e as 

experiências pioneiras no esporte, vale recordar que o primeiro match masculino 

organizado por Charles Miller, de acordo com o depoimento do jogador cedido ao 

jornalista Thomaz Mazzoni23, foi disputado sob as mesmas primeiras 17 regras 

estabelecidas pela Football Association, em Londres, 1863 (MILLS, 2005:74). No 

entanto, até a criação de um relativo consenso sobre esse fato histórico, que 

considerou a obediência das regras inglesas como uma categoria de registro da 

“primeira” partida de futebol no país, outros jogos e práticas anteriores a Miller foram 

localizados, e por vezes até confrontados à legitimidade conferida ao “pai” do futebol 

brasileiro (SANTOS NETO, 2002).  

Brincadeiras como le ballon anglais apresentavam concepções próximas ao 

jogo do futebol e são exemplos lúdicos encontrados já na década de 1890, antes 

mesmo do retorno de Charles Miller do Reino Unido. Essas experiências 

possibilitaram a existência, já nesses anos, de registros documentais de meninos 

                                                
23 Charles Miller, cidadão n.1 do futebol brasileiro. A Gazeta, São Paulo, 11 mar. 1944. 
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chutando bolas nos muros, igrejas, escolas, clubes sociais e áreas públicas nos 

centros das cidades (BROWN; LANCI, 2016) (GOULART, 2014). Nesse sentido, vale 

a menção de que crianças ocuparam um espaço privilegiado na iniciação de 

atividades lúdicas, assim como na proliferação de algumas práticas esportivas.  

 Assim como os meninos, meninas do Brasil surgiram tangenciando os locais 

da brincadeira lúdica e dos ambientes esportivos promovidos pelos primeiros clubes 

de futebol do país, principalmente no Rio de Janeiro. Os episódios destacados neste 

capítulo, não só apresentam outros marcos introdutórios para o futebol de mulheres, 

como apresentam garotas que jogaram futebol, ora contra rapazes, ora em equipes 

mistas, ainda nas primeiras duas décadas do século XX. Com episódios espontâneos, 

desvinculados às ligas e campeonatos, esse futebol, quase como uma brincadeira, 

apareceu na vida pública do Rio de Janeiro.  

 

1.3 Rio de Janeiro, cidade esportiva e divertida do 
século XIX e XX 

 
O Rio de Janeiro, centro urbano em crescimento e em modernização, forjou-

se como uma seara das práticas esportivas e de lazer da época. A transformação 

urbana do território carioca foi fundamental para nos ajudar a pensar o acesso e 

composição social das mulheres que frequentam os clubes esportivos da época. 
Depois de tornar-se sede da corte portuguesa em 1808, a cidade do Rio de 

Janeiro, capital do Império, configurou-se como o centro mais importante e 

cosmopolita do Brasil, ultrapassando os reconhecidos centros populosos (políticos e 

financeiros também) de Recife e Salvador. Porém, é com a ascensão ao trono de D. 

Pedro II, em 1841, que o dinamismo urbano é exponencialmente notabilizado nas 

terras fluminenses. De acordo com Melo (2015:50) há como exemplos macros de 

marcadores desta fase cosmopolita e moderna carioca, a estabilização da burocracia 

estatal da época, uma melhora considerável na economia do país, com destaques 

para a produção agrícola e a construção de novos vínculos e parcerias produtivas 

com o continente europeu.  

Episódios como a abolição da escravatura (1888) e a instalação da República 

(1889) caminhavam no ensejo de um amplo movimento refletido por mudanças de 

hábitos, comportamentos, costumes, valores e ideias. Os avanços industrial, urbano, 
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técnico-científico e cultural retratam um aburguesamento das formas de vida das 

pessoas (ALBUQUERQUE JR., 2013:38). 

Com o passar dos anos, o novo momento da sociedade brasileira é facilmente 

visualizado nas terras cariocas, onde há um crescente interesse voltado a novos 

investimentos e obras urbanas. As ideias de civilidade e de adesão a um projeto com 

ideais rumo a um progresso nacional, apesar das contradições da época, tornaram-

se visivelmente reconhecidas (apud SCHWARCZ, 1998). A melhoria de serviços 

urbanos e de obras públicas na capital gerou uma considerável ampliação geográfica 

da cidade, e a contratação de mais mão de obra. A formação das primeiras imprensas 

nacionais, escolas profissionalizantes, biblioteca pública, teatros, cafés e lojas 

também é característica desse período. Em outras palavras, uma cidade atraente, 

como muitas coisas para se fazer e muitos lugares para onde ir. 

Os aspectos urbanísticos em transformação afetavam diretamente as lógicas 

cotidianas das pessoas que viviam nestes centros em desenvolvimento 

(SCHWARCZ, 2011). Com um fluxo ainda maior de pessoas se mudando para 

trabalhar no Rio de Janeiro, não passam despercebidos processos como a criação 

de novos bairros aristocráticos, assim como o desenvolvimento de bairros longínquos 

(próximos de fábricas recém inauguradas) e o adensamento dos morros. A 

configuração de uma sociabilidade pública, composta por uma elite burguesa, com 

tempo e capital, consumidora e apreciadora de manifestações da cultura moderna, 

aproximou cada vez mais esse público dos terrenos das práticas esportivas e de 

entretenimento do Rio de Janeiro.  

A cidade cada vez mais ditava modas e costumes vigentes. A área urbanizada, 

central e litorânea carioca, tornava-se aos poucos uma região altamente atrativa, de 

perfil moderno e contrastante com outras regiões da mesma cidade. Apesar de tal 

distinção, vale destacar que as áreas de zoneamento da época não eram 

organizações sociais homogêneas.  

Sob esse cenário geográfico desenvolviam-se os mercados de entretenimento 

e lazer (MELO; PERES, 2014:16) espaços formados no ensejo das transformações 

proporcionadas pelos ideais dessa cidade nova. Será nos locais de diversão que 

observaremos os sutis deslocamentos espaciais das mulheres que se divertiam na 

época. A apropriação das práticas esportivas pela elite social e econômica carioca, 

logo nos seus primeiros anos, apresentou limites tênues no que tange os aspectos do 
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desenvolvimento das práticas esportivas institucionalizadas e a consolidação de um 

mercado do entretenimento e lazer (MELO, 2011; MELO, 2013a).  

E é aqui que nos cabe maior atenção, uma vez que o futebol, apesar de objeto 

central desta pesquisa, não foi a primeira modalidade a inaugurar o ambiente das 

competições e disputas esportivas no Rio de Janeiro como bem qualifica, por 

exemplo, o artigo Construindo a cidade moderna: a introdução dos esportes na vida 

urbana do Rio de Janeiro, de Mascarenhas (1999). Por essa razão, os trechos a 

seguir dedicam atenção, mesmo que de maneira superficial, às experiências que 

inauguraram e modificaram esse campo esportivo, no que nos importa observar: a 

atuação feminina nos locais de entretenimento esportivo.  

 

1.3.1 Do turfe ao futebol: a mulher carioca que saiu das 
arquibancadas  

 

O interesse pelo desenvolvimento físico e saudável do corpo feminino vai em 

direção a um contexto urbano que proporcionava, entre outras coisas, uma cidade 

esportiva, divertida e porque não, sedutora - um paradigma novo da interpretação de 

uma realidade social local em transformação. 

 
“Nós todos bem sabemos como agora, entre nós, o sport se tornou uma 
instituição e uma paixão. Nesse nosso clima deliberante, como um sol que 
faz descascar a pelle mais dura, nós todos bem vemos como as regatas, o 
football, o pedestreanismo, o ciclysmo e todos os sports emfim que fazem 
musculos e depuram a sociedade, progridem e prosperam em excellentes 
sociedades e em excellentes companhias” (grifos nossos).24 

 

O trecho da crônica ‘Sports e Jogos Exoticos’, publicada em 1908 pela Gazeta 

de Notícias, traduz um ambiente em organização e em crescimento referentes aos 

espaços de lazer dedicados ao esporte. Ver um esporte acontecer era um motivo 

suficiente para sair de casa. Mais do que isso, as novidades esportivas eram 

associadas a algo “institucionalizado”, vindo de fora do Brasil, de hábitos organizados 

e estruturados em outros países. O autor do parágrafo da Gazeta de Notícias 

escolheu a palavra ‘paixão’ para referir-se às práticas corporais. A palavra insinua 

                                                
24Sports e jogos exoticos. Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, p. 2-3, 02 fev. 1908. 
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uma relação do novo público com os esportes com algo pessoal, irracional, passional. 

Ou seja, algo fácil de se gostar e se apaixonar. 

No Brasil, ainda em meados do século XIX, encontravam-se em 

desenvolvimento a prática e as apostas no turfe, assim como as competições de 

regatas (MELO, 2001), ambas as modalidades já com considerável popularidade na 

época. As corridas de cavalo protagonizaram uma importante estruturação do campo 

esportivo25 e lançaram as bases de um modelo de organização de competições, 

adotadas posteriormente entre outras modalidades do esporte (MELO, 2017:117). 

Mais do que estruturar competições, essas experiências também ditaram 

comportamentos como o que vestir, como ir, o que fazer e, principalmente, o que não 

fazer naqueles ambientes.  
Apesar de serem produzidos para um público seleto e, principalmente, 

apostador, os hipódromos do turfe cariocas mobilizavam uma quantidade significativa 

de público espectador de diferentes extratos sociais e identitários26 (MELO, 2017:155-

156). A imprensa esportiva, ainda em formação nesse ambiente, já revelava a 

presença e características das mulheres que frequentavam as atividades turfísticas. 

A princípio, como animadas espectadoras das arquibancadas, fieis colaboradoras das 

decorações das festas esportivas e em raríssimos registros, na condição de 

corredoras de turfe.27  

Mesmo que com um número reduzido de atletas e com registros e exposições 

públicas ainda tímidas, mulheres serão protagonistas da prática de outros esportes 

em ascensão no período, a exemplo do remo, esgrima, hipismo, tiro ao alvo, atletismo 

e críquete, como foi apresentado no artigo ‘Mulheres em movimento: a presença 

feminina nos primórdios do esporte na cidade do Rio de Janeiro (até 1910)’ de Victor 

Melo (2007). 

A proposição dos encontros sociais promovidos pelo turfe nos serviu de 

reflexão sobre as iniciações femininas no futebol, uma vez que ambas as “paixões”, 

como mencionou a Gazeta de Notícias, incluíam desde um locus de exposição 

pública, como o próprio desejo de conhecer de perto - e porque não, fazendo - as 

                                                
25 Aqui operamos o conceito de “campo esportivo” a partir de Bourdieu (1983). Campo aqui é 
compreendido como uma extensa rede e/ou relações objetivas entre posições, com propriedades 
específicas, que determinam relações de poder, função e sentido entre seus ocupantes. 
26 Idem, p. 155-156. 
27Op. cit. p. 60 
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novidades oriunda do velho continente. Tais atributos estimulariam a presença de 

muitas pessoas a esses locais, inclusive, das mulheres.  

Bem quistas nos locais do turfe, mulheres passaram a ser constantemente 

notadas nos textos da imprensa. Um exemplo encontrado também na Gazeta de 

Notícias, expôs a ausência das “garridas” espectadoras na festa esportiva e chuvosa 

do turfe realizada no Hipódromo Nacional, no Rio de Janeiro, em 1894: 

 
“O bello sexo, elemento indispensável ao brilhantismo das festas sportivas, 
primou pela ausência, não apresentando, por isso, as archibancadas aquelle 
aspecto garrido que commumente se observa em algumas corridas”28(negrito 
nosso)  

 

 O elemento “garrido”, assim como o “brilho” das mulheres na arquibancada do 

turfe, serão adjetivações equiparadas às atribuídas pela imprensa esportiva do 

futebol, às torcedoras presentes nos estádios (HOLLANDA; MALAIA; TOLEDO; 

MELO, 2012). O entusiasmo despertado pelo futebol entre as famílias aristocráticas, 

somado ao interesse e modismo visível entre a juventude da época, mobilizou uma 

tímida, porém significativa, participação social feminina na organização de algumas 

atividades sociais dentro dos clubes, e simultaneamente, de maneira mais visibilizada 

pela imprensa, na ocupação dos espaços das arquibancadas dos estádios de futebol.  

É, inclusive, atribuída à imagem das mulheres e ao alvoroço de seus lenços e 

fitinhas a cada lance do futebol, o surgimento da palavra “torcedoras” entre os 

cronistas esportivos dessa época29 (RODRIGUES FILHO, 2003). Malaia (2010:122), 

por sua vez, atribui o surgimento da palavra “torcedora” ao hábito dos jogadores de 

futebol da época, amarrarem uma fita, de mesma cor dos clubes, nas cinturas de seus 

calções. Com a presença abundante de mulheres naquele momento agitando fitas 

das mesmas cores dos jogadores, nascia também, segundo o depoimento do ex-

goleiro do Fluminense e da Seleção Brasileira, Marcos Carneiro de Mendonça, outra 

definição sobre a denominação ‘torcedoras’.30 

                                                
28 Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, p. 2, 04 maio 1894; Outra menção sobre a “garra” feminina: 
“O Hyppodromo de Itamaraty teve regular concorrência e a presença de grande número de senhoras 
e senhoritas que ornavam as suas archibancadas com a garridice alacre que accompanha o sexo 
gentil”. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, p. 4, 10 jul. 1905. 
29 O Paiz, Rio de Janeiro, p. 7, 15 jul. 1918. 
30 MENDONÇA, Marcos Carneiro de. Marcos Carneiro de Mendonça: entrevista 05 ago. 1982. 
Entrevistadores: José Sebastião Witter; José Pedro Pinto Espozel. Rio de Janeiro: Museu de Imagem 
e Som Centro de Documentação e Acervo, 1982. Localização 100.17-A FUTEBOL. Projeto História 
do Futebol Brasileiro. Apud MALAIA (2010: 122).  



 
36 

 Entretanto, essas personagens, referidas pela animação nas arquibancadas 

do turfe e do futebol, serão constantemente tratadas como elementos femininos 

passivos e coadjuvantes nestes eventos esportivos. Por vezes, torcedoras tiveram 

seus atributos físicos, tidos como “naturais” e “femininos”, explorados como adjetivos 

relacionados ao próprio evento esportivo de acordo com as narrativas da imprensa 

da época. Elas “embelezavam”, “iluminavam” e “agraciavam” o espetáculo esportivo 

de acordo com os textos apresentados nos jornais da época (MORAES, 2018).  

Todavia, é importante ressaltar que nem só de animação e bons atributos 

físicos se faziam suficientes para tornar qualquer pessoa, uma torcedora. No caso do 

futebol, para associar-se, era exigido, além de uma permissão estatutária concedida 

pelos membros mais antigos, uma condição social diferenciada, capaz de assumir 

mensalidades e o pagamento de uma joia inicial do sócio. O futebol forjava-se como 

uma atividade extremamente elitista (MALAIA, 2010: 26), e organizada praticamente 

na sua totalidade, por homens.  

A beleza, representada pela exuberância dos vestidos e chapéus dessas 

mulheres31, bem como o caráter familiar de ambientes que recepcionavam mães, 

esposas e filhas, conferiram uma espécie de dignidade ao locus de práticas do turf32 

e do futebol. De acordo com Melo (2007:131), as frequentadoras ofereciam uma 

qualificação ao ambiente a partir da ocupação das “exímias famílias” da alta 

sociedade por elas representadas, legitimando certo status social aos espaços do 

entretenimento. Em outras palavras, a presença de mulheres nos ambientes 

esportivos da época corroborava com a designação de atributos como ‘riqueza’, 

‘família’, assim como a sensação de ‘adequação’ social às arquibancadas e espaços 

de sociabilidade do esporte.  

 
“As archibancadas achavam-se repletas de sportmen e sportwomen dando o 
encanto peculiar destas festas sportivas. 
A belleza excepcional do programa muito concorreu para o bom exito. O 
movimento das apostas subiu a 91:534$000”.33 (negrito nosso) 

 

                                                
31Sobre roupas e adereços usados pelas mulheres da época: “Não se viram, por isso, o madamismo 
elegante, talvez devido ao tempo nublado e à chuva dos dias anteriores, era escasso. Não se viram, 
por isso, os bellos figurinos que são um factor importante da moda carioca (...)”. Revista da Semana, 
Rio de Janeiro, 07 set. 1912, p. 19; “Como se sabe, a moda em Paris é ditada pelas festas sportivas. 
Antes do grande Premio, era esperada, com grande ansiedade, pelas parisienses, a nova moda”. A 
Leitura para Todos, Rio de Janeiro, jul. 1909, n. 41, Secção para Senhoras, p. 14.  
32 O turf foi por vezes desqualificado por alguns setores da sociedade como locus dos jogos de azar. 
33 A Imprensa, Rio de Janeiro, p. 4, 19 abr. 1909. 
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 O “bello sexo”, expressão comumente usada na época às mulheres, apesar de 

chancelam suas “belezas” e “encantos” aos ambientes do entretenimento, na maioria 

dos casos e do tempo, serão submetidas a uma lógica de reconhecimento e 

aprovação masculina, corroborando um comportamento público normativo (MELO, 

2012). Em outras palavras, há expectativa e limites sobre o comportamento delas 

nestes locais - expectativas forjadas por eles, os “pais” e “donos” dessas atividades 

para elas.  

Na condição de sócias-acompanhantes (dos pais, maridos e até de amantes), 

as mulheres que viviam o ambiente público e esportivo eram socialmente vigiadas e 

lhes era cobrado um determinado padrão de comportamento vigente para evitarem 

serem mal faladas (MALUF, 1998). No entanto, contrariando a norma, houve na 

história do turfe (MELO, 2007), por exemplo, a presença de moças corredoras de 

cavalo em 1875, no prado Fluminense34. O Derby Club do Rio de Janeiro, assim como 

o Jockey Club de São Paulo, apresentam registros de episódios similares e que por 

vezes ainda se fazem desconhecidos.   

Nesses primeiros anos do século XX, ao serem instigadas a participar do 

universo das práticas corporais, às mulheres foram criadas justificativas próprias de 

porquê fazê-lo. Primeiro, porque tais atividades objetivarem os benefícios de sua 

saúde física e, segundo, por associarem esses resultados a uma ideia de sedução a 

partir da manutenção da beleza feminina, ou seja, ficar mais bonita.  

Mensurada na época por critérios que se valiam de uma normatividade física 

e estética, elaborada por e para os homens (GOELLNER, 1999:25), as iniciações 

esportivas femininas ocorreram de maneiras completamente distintas das 

masculinas. Dessa forma, desafios esportivos comuns do meio masculino, como a 

competitividade, a superação de marcas e limites e o fortalecimento do próprio corpo, 

serão atributos sistematicamente distanciados das práticas físicas oferecidas às 

meninas. Em outras palavras e de acordo com as ideias da época, mulheres não são 

iguais aos homens e por essa razão não lhes são oferecidas e estimuladas as 

mesmas atividades, inclusive as esportivas.  

Entretanto, no âmbito dos registros em torno das práticas esportivas 

compreendidas como exclusivas e adequadas aos homens, observamos no item a 

seguir que, apesar dos limites socialmente impostos às mulheres - do que fazer ou 

                                                
34 O Globo, Rio de Janeiro, 25 out. 1875. Apud MELO (2007:132) 
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não nos ambientes de esportivização -, elas se deslocaram, experimentaram, e 

transformaram as experiências de iniciação no futebol, já nas festas sportivas das 

primeiras décadas do século XX.  

      

1.3.2 Deslocamento e ocupação feminina: sair e se 
divertir nas ‘festas sportivas’ cariocas 

      
Clubes esportivos eram costumeiramente formados na proximidade da malha 

de transportes das linhas principais de trem e bondes cariocas (MALAIA, 2010:45), 

quando não se encontravam localizados nas áreas urbanas mais almejadas da 

própria cidade. Com a maior presença do poder público e das elites cariocas, a 

formação urbana de regiões consideradas nobres, litorâneas e centrais, como os 

bairros de Botafogo e Laranjeiras, se produziu com melhores equipamentos de lazer, 

comércio diversificado, maior valorização dos terrenos e investimentos imobiliários. 

Esses locais demarcaram os primeiros momentos da organização, no sentido 

moderno das práticas esportivas, da abertura das sedes de clubes exclusivamente 

dedicados aos esportes, assim como do futebol. A exposição pública das mulheres 

ganhou ainda mais visibilidade com o desenvolvimento dos meios de locomoção, 

principalmente com o progresso dos transportes públicos da cidade em crescimento 

(O'DONNELL, 2013).  

O aumento da mobilidade proporcionada, por exemplo, pelos bondes, tanto de 

tração animal como os elétricos no Rio de Janeiro, permitiu a maior presença feminina 

nas competições esportivas, no teatro, no cinema, nos parques públicos (MALAIA, 

2010). De acordo com Trindade (1996:112 apud MELO, 2007): 

      
“Em meados do século XIX e início do XX, o lazer é responsável por uma 
invasão feminina dos espaços da cidade. Trata-se de um novo domínio, 
oriundo em grande parte do desenvolvimento urbano, no qual a mulher que a 
sociedade conservadora oitocentista segregara nas dimensões do privado, 
retorna às ruas para nelas despender seu tempo livre nas lojas, nos parques, 
nas casas de espetáculos, nos campos de esportes, nos salões dos clubes 
recreativos” (negrito nosso). 

 

O Rio de Janeiro foi a primeira cidade da América do Sul a organizar um serviço 

de transportes coletivos sobre trilhos de ferro. A inauguração desse tipo de veículo 
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transformou consideravelmente o modo de vida das pessoas e revolucionou a 

estrutura urbana no que se refere aos transportes coletivos (ABREU, 1987:37).35  

A formatação desses espaços possibilitou que mulheres, de diferentes extratos 

sociais, circulassem cada vez mais para fora do âmbito doméstico e que seus corpos 

produzissem novos hábitos e exposições, tensionando normativas sociais em uso, 

como por exemplo, seus papéis primordiais e exclusivos como donas de casa, 

esposas e mães (BESSE, 1999:3; RAGO, 2014:88). A despeito de significativas 

melhorias urbanas, mulheres, de acordo com sua origem, raça e classe social tinham 

locais próprios e impróprios para frequentar. Sessões científicas e literárias, por 

exemplo, serão locais reconhecidamente adequados aos homens da época, assim 

como serão alvo de críticas sobre a presença e frequência de mulheres nos mesmos 

locais. Tal repúdio era justificado pela ideia de que tais ambientes “masculinizam” 

essas senhoras, uma vez que “o exercício de profissões liberais” estava em completo 

desacordo com o seu organismo36.  

Dito isso, é importante ressaltar que a presença cada vez maior de mulheres, 

ricas ou pobres, nos espaços urbanos, não abrandou exigências morais da época; 

pelo contrário, deu ainda mais visibilidade a debates sobre a moralidade feminina, 

principalmente ao que se refere aos perigos da esfera pública, das responsabilidades 

e riscos sobre essas escolhas, como sugere Rago (2014:89): 

      
Não é a mulher esta carne fraca, presa fácil das paixões, que sucumbe sem 
resistências ao olhar insistente ou galanteios envaidecedores do sedutor? 
Vários procedimentos estratégicos masculinos, acordos tácitos, 
segredos não confessados, tentam impedir sua livre circulação nos 
espaços ou a assimilação de práticas que o imaginário burguês situou nas 
fronteiras entre a liberdade e interdição. (grifos nossos)  
 

A presença e exposição das mulheres na cena pública, apesar de exacerbar 

as diferenças sexuais normativas da época, ampliou o debate sobre novas 

                                                
35 A Estrada de Ferro D. Pedro II aumentou o número de seus trens suburbanos em 1870, e o serviço 
de bondes foi iniciado em 1868. Amplia-se de forma significativa a malha urbana para além do antigo 
centro, processo responsável por gerar uma nova estruturação social na divisão do espaço da capital. 
BENCHIMOL, Jaime L. Pereira Passos, um Haussmann tropical. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal 
de Cultura, Turismo e Esportes, 1990. p. 96. 
36 A história social do trabalho no espaço urbano durante as primeiras décadas do século XX no Brasil 
destinou às mulheres funções que acreditavam ser “compatíveis com a natureza feminina”, isto é, de 
paciência, atenção e cuidado com o outro.  BESSE, Susan Kent. Redefinição do trabalho das mulheres. 
In: BESSE, Susan Kent; OLIVEIRA, Lólio Lourenço de. Modernizando a desigualdade: reestruturação 
da ideologia de gênero no Brasil, 1914-1940. São Paulo; Edusp, 1999. e DEL FIORENTINO, Teresinha 
Aparecida. Utopia e realidade: o Brasil no começo do século XX. São Paulo: Cultrix; MEC, 1979. p. 64. 
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possibilidades de viver a cidade.  De acordo com Araújo (1993:58), “a intensidade e 

rapidez das transformações urbanas na virada do século XX deu novo impulso à 

dinâmica familiar, neutralizando a supremacia do poder masculino, diversificando as 

formas de socialização da mulher”.  

Com a ampliação das possibilidades de divertimentos, revistas ilustradas da 

época mostram mulheres que caminham nas calçadas cariocas, participam de 

atividades beneficentes ao ar livre, assim como de saraus, cinemas e desfiles. No 

âmbito das práticas corporais, estimula-se o contato moderado com o sol, com a 

natureza e consequentemente, com o espaço público: praças e parques são 

exemplos dessa nova ocupação feminina.  

Em outras palavras, a mulher burguesa da época foi estimulada a ter cada vez 

mais experiências sociais, geralmente mediadas por um ambiente controlado, com 

atividades que estimulavam, inclusive, o cuidado com o seus corpos e “afloravam” as 

suas belezas (GOELLNER, 1996:16-17). O projeto de modernidade ensejava sobre a 

promoção de exercícios físicos para as senhoras e senhoritas, principalmente às 

mulheres brancas, ricas e de considerável extrato social, componente dos clubes 

sociais do futebol carioca.  

Nos esforços para a constituição de corpos “saudáveis e vistosos” Goellner 

(1999:15) dirá que:  

  
“A prática esportiva, o cuidado com a aparência, o desnudamento do corpo e 
o uso de artifícios estéticos, por exemplo, são identificados como 
impulsionadores da modernização da mulher e da sua auto-afirmação na 
sociedade e, pelo seu contrário, como de natureza vulgar que a aproxima do 
universo de desonra e da prostituição”.  

      

Tal afirmação nos permite refletir que, apesar das mulheres não comporem a 

centralidade das competições esportivas da época, elas foram incentivadas a sair, se 

divertir e até experimentar na prática algumas atividades físicas, consideradas ideais 

“para elas”. Nesses mesmos ambientes públicos dedicados ao lazer, onde promovia-

se o futebol masculino da época, aconteciam programações de competições lúdicas 

e esportivas, e eram recorrentemente chamados na imprensa de ‘festas sportivas’.  

Foi nesse ambiente, esportivo e ensolarado, que encontramos raras evidências 

de mulheres jogando futebol e que ensejaremos com fontes e pesquisas do próximo 

item deste capítulo. 
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1.4 As Festas Sportivas no Rio de Janeiro  
 

 Realizadas aos finais de semana e por vezes chamadas de “passeios 

domingueiros”, as ‘festas sportivas’ - denominação identificada na maioria das fontes 

de jornais que comunicavam os sports - referiam-se a uma programação de atividades 

lúdicas realizadas em torno de uma competição esportiva central como nos 

apresentaram alguns periódicos: 

 
“Um dia lindo, clarissimo, de um céu azul de primavera, espaçado de nuvens 
transparentes, brilhante de luz, sem vento e de temperatura agradável: assim 
foi o domingo, um dia próprio para as festas sportivas ao ar livre e em que 
toda a gente que sabe divertir-se dá a nota elegante nos campos e nas praias”. 
(negrito nosso)37 
 
“Ao contrário, talvez o domingo seja o dia que mais diversões possue. (...) Há 
além disso as festas sportivas, as regatas, o foot-ball, onde as senhoritas 
elegantes se excedem em gritos, em palmas, em apllausos por seus clubs 
favoritos (...)”38. (negrito nosso) 
 

Existentes desde o final do século XIX (MELO, 2010), a tradição das festas 

antecede à introdução do futebol no Brasil e relacionam-se com a maioria das práticas 

esportivas em destaque em cada período39. A Revista da Semana, de 1904, trouxe a 

seguinte sinalização sobre os inícios dessas atividades festivas e esportivas no turfe: 

 
“Entre as datas caras ao sport brasileiro, ocupa logar proeminente a de dous 
de agosto, em que, com a instalação do Derby Club, evoluiu o turf fluminense, 
passando à uma nova phase, incontestavelmente de glórias e progressos. 
Iniciou-se nessa época, há 19 annos, a serie das sumptuosas festas 
sportivas que público desta capital tem presenciado, sempre com admiração 
e muitas vezes com deslumbramento”40 (grifos nossos). 

 

Além do turfe, nos primeiros anos do século XX encontra-se a menção de 

festas nas competições de bicicleta já com a indicação do desejo de maior 

participação de mulheres nesses eventos: 

 

                                                
37 Revista da Semana, Rio de Janeiro, p. 18, 19 abr. 1913. 
38 Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, p. 4, 31 jan. 1916. 
39 Ciclismo em Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 7, 13 jul. 1902; Regatas em Jornal do Brasil, Rio 
de Janeiro, p. 7, 30 out. 1904. Outras modalidades: “(...) enorme concorrência às diversas festas 
sportivas como o tiro, football, rowing, rink, etc.”. O Paiz, Rio de Janeiro, p. 3, 11 out. 1909. 
40 Suplemento sportivo, Revista da Semana, Rio de Janeiro, p. 16, 7 ago. 1904. 
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“(...) ouvimos dizer que um grupo de gentis senhoritas, que com sua 
presença às agradáveis festas sportivas deste estimado centro ciclysta 
muito realce dão, desejam contribuir com seus esforços, enfeitando e 
ornamentando as achibancadas, pavilhões de chegadas, imprensa e outras 
dependencias”41(grifos nossos). 

 

As notas apresentadas pelos diferentes jornais do final do século XIX e início 

do XX, ajudam a relacionar, festas e esporte, como observado por Souza Neto (2010) 

ao referir-se aos eventos esportivos realizados em Belo Horizonte, de “caráter festivo, 

deliberadamente posto no fenômeno esportivo, como característica marcante da 

modernidade”. Para além da competição central - praticada pelos sportmen e 

motivação primeira de todos os espectadores desses encontros -, tais eventos tinham 

como intuito a promoção social e convívio público através dos encontros competitivos.  
As festas esportivas eram constituídas por uma programação extensa que se 

iniciava pelas manhãs e se estendia até o final da tarde, e em algumas ocasiões, 

atravessava a noite com a realização de apresentações musicais, teatrais ou bailes. 

A grande inimiga das ‘festas sportivas’ eram as chuvas, como já anunciava o texto de 

A Época: “Não fôra o péssimo dia de hontem, absolutamente impróprio às festas 

sportivas (...)42”.  

Tais festividades assumiram, com o passar dos anos, a característica de 

promover atividades ao ar livre com mais assiduidade, deslocando a ambientação 

iniciada nas arquibancadas a uma programação cada vez mais extensa, de viés 

prático e elaborado. Incluía-se no passeio, atividades para diferentes faixas etárias e 

gêneros de público, sempre condicionados a presença e o maior contato com o sol: 

 
“Por isso, um domingo de chuva é uma calamidade.  
Falha a corrida, falha o foot-ball, falha a regata, falha matinée, falha tudo e o 
carioca passa o peor dia de sua semana, obrigado à reclusão (...). 
Pode chover uma semana a fio, porque não falta o que fazer para o 
esquecimento do mau tempo. Mas um domingo de chuva, é o que o carioca 
facilmente não perdôa”.43 

 

De acordo com Ribeiro (2019), tais festas, também denominados como 

festivais no contexto mineiro, assumiram uma estrutura de celebração que não era 

uma novidade a outras manifestações culturais, uma vez que os festivais artísticos ou 

                                                
41 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 3, 30 set.1902. 
42 A Epoca, Rio de Janeiro, p. 3, 23 jun. 1913. 
43 Jornal do Commercio. Edição da Tarde, Rio de Janeiro, p. 1, 28 ago. 1911. 
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os festivais anarquistas ou operários, eram, em geral, realizados ao ar livre. Os 

centros urbanos do início do século XX propuseram a apropriação de áreas verdes 

dentro, ou nas cercanias da cidade, em acordo com as proposições de uma 

sociabilidade moderna.  

Mesmo que não tenha sido inaugurado pela movimentação proporcionada pelo 

futebol no início do século XX, ao frequentarem ‘festas sportivas’, homens e mulheres 

interessados nos esportes apropriavam-se lentamente de uma opção de divertimento. 

Segundo Melo “[...] o desenvolvimento do campo esportivo no Brasil esteve 

relacionado com sua possibilidade de se constituir em uma diversão, em um país 

ainda carente de iniciativas nesse sentido” (MELO, 2007:52). 

Observa-se também o crescimento do caráter beneficente associado às 

intenções das atividades promovidas pelas ‘festas sportivas’. Escolas, asilos e igrejas 

eram constantemente mencionados como instituições favorecidas pelas 

arrecadações promovidas pelas festividades. Ou mesmo arrecadações de doações 

para calamidades nacionais, como foi o caso do flagelo da grande seca44 que atingiu 

a cidade de Fortaleza em 1915: 

      
“O FLAGELLO DAS SECCAS 
(...) outra para obter das sociedades de foot-ball a realização de festas 
sportivas em pról da mesma causa, tendo por presidente o dr. Joaquim Lia, 
advogado do nosso fôro; outra para angariar donativos (generos e 
medicamentos). 
O Andarahy Athletico Club comunicou haver constituído uma comissão 
composta por academicos Sylvio Silva, Annibal Bittencourt e Araujo Lima, para 
obter do comandante do Corpo de Bombeiros, uma banda de música para 
abrilhantar a festa que promove em favor dos flagelados (...)”45 

 

Famílias aristocratas de atletas, associados dos clubes, apostadores e 

entusiastas das diversões compuseram o público inicial dessas festas. Essa rede de 

sociabilidade, composta por senhores, senhoras, casais, solteiros, jovens e crianças, 

foi aos poucos estimulada a participar de um “vasto programma” composto por 

                                                
44 No auge da modernização da cidade de Fortaleza compreendida nos anos iniciais do século XX, 
uma terrível seca e uma consequente fome atingiram os sertanejos do Estado do Ceará. Um número 
superior a quatro vezes a população da cidade migrou e amontoou-se entre as calçadas e áreas 
públicas desta capital. Benjamin Liberato Barroso, presidente do Estado da época, delimitou uma área 
periférica, localizada na zona oeste da cidade, de 500 metros quadrados, chamada de Alagadiço, para 
acolher os desabrigados. Tal política de segregação contabilizou a passagem de cerca de 8 mil 
“mulambentos”, como eram depreciativamente chamados, e cerca de 150 mortes diárias. O chamado 
‘campo de concentração do Alagadiço’ foi desativado em 18 de dezembro de 1915. 
45 A Epoca, Rio de Janeiro, p. 2, 04 jul. 1915; Uma festa na quinta - em benefício dos flagellados. A 
Epoca, Rio de Janeiro, 26 Nov. 1915. 
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atividades “athleticas” que entretêm esse público heterogêneo ao longo de um dia 

inteiro.  

A vasta programação de atividades lúdicas foi uma das principais 

características encontradas sobre as ‘festas sportivas’ - e consequentemente, da 

observação de garotas entre a divulgação destas pequenas disputas promovidas nos 

finais de semana. A maioria das competições lúdicas realizadas nas festas 

apresentava um fim neles mesmos, isto é, apesar de um vasto programa esportivo, 

não havia a caracterização de etapa de disputa nessas ocasiões. 

Para encontrar o futebol feminino, ou a presença de teams de futebol composto 

por meninas, foi preciso se ater as listas variadas de atividades lúdicas oferecidas 

nessas ocasiões: corrida de garrafas, corrida de batatas, corrida de ovos, corrida de 

sacos, corrida de estafetas, corrida de somas, corrida dos colarinhos, corrida das 

agulhas, corrida de casados 90kg, pega do pato, pega do porco, cavalo de pau, 

quebra do vaso e disputa de travesseiro.  

Entre atividades que por vezes possam ser consideradas como jocosas nos 

dias atuais, essas práticas colocavam à prova a habilidade física e competitiva do 

público presente e participante das festas sportivas. Há alguns anos antes, algumas 

destas categorias vistas nos programas das festas eram apresentadas em edições 

dos Jogos Olímpicos como modalidade competitiva, a exemplo da corrida de saco46. 

 

                                                
46 Na edição dos Jogos Olímpicos de 1904 a corrida de saco foi uma modalidade competitiva. Após o 
término da competição, Coubertin homologou apenas 88 dos 390 títulos distribuídos entre as 
categorias competitivas. Apud LANCELLOTTI, Silvio. Olimpíada 100 anos: história completa dos 
Jogos. Rio de Janeiro: Círculo do Livro, 1996. p. 31. 
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FIGURA 4: Corrida de saco na ‘festa sportiva’ realizada no Club de Regatas do Flamengo em 1919. 

Fonte: [revista] Careta, Rio de Janeiro, p. 18, 29 mar. 1919. 

 

 
FIGURA 5: Corrida de garrafas na ‘festa sportiva’ realizada no Botafogo Football Club em 1915. 

Fonte: [revista] Careta, Rio de Janeiro, p. 26, 14 ago. 1915.  



 
46 

 

 
FIGURA 6: Corrida de colheres na ‘festa sportiva’ realizada no Club de Regatas do Flamengo em 

1919. Fonte: [revista] Careta, Rio de Janeiro, p. 18, 29 mar. 1919. 

  

Para além das categorias lúdicas que mais pareciam como “gincanas”, outros 

esportes, que mais tarde seriam chancelados e regulamentados como modalidades 

esportivas e até olímpicas, também ganharam espaço na programação das festas 

esportivas: patinação, polo, ping-pong (tênis de mesa), ciclismo, salto em altura, 

corrida, futebol, remo, bola ao cesto (basquete), turfe, tiro, automobilismo, hipismo e 

natação. Capraro (2002:108-109), ao observar festividades esportivas nos primórdios 

do futebol paranaense, com ênfase na participação dos clubes Internacional Football 

Club e América Football Club, também destacou a variedade de atividades 

competitivas que iam de gincanas à esportes de origem europeia. 

Como podem ser observadas na figura 7, as competições eram anunciadas 

nos jornais já divididas na ordem e nos horários em que iriam acontecer. Também 

eram divididas categorias de sexo, idade, peso, individual/coletivo ou mesmo outras 

opções curiosas como solteiros, casados e fantasiados. Em ocasiões posteriores às 

festas, os jornais destacavam os vencedores de forma semelhante, oportunidade 

onde foi possível identificar meninos, meninas, senhoras e senhores ganhadores dos 

páreos.    
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FIGURA 7: Recorte do trecho da programação de competições realizada na ‘festa sportiva’ do 

Botafogo Football Club em 1915. Fonte: [revista] Sport, Rio de Janeiro, p. 25, 14 ago. 1915. 

 

 A preocupação em reconstituir a ambiência das ‘festas sportivas’ como uma 

manifestação cultural e esportiva das primeiras décadas do século XX, enseja em 

evidenciar às atividades protagonizadas pelas mulheres nesses locais, por vezes 

figuradas e interpretadas como inexpressivas e invisíveis. Nos resultados das 

competições realizadas na festa do Botafogo Football Club, em 1915, identifica-se a 

participação das “Directoras do Botafogo” nas corridas das agulhas (Elvira Couto), 

das “torcedoras do Botafogo” na “corrida da somma” (D. Izaura Pinto), empate na 

corrida de meninas até 10 anos (entre Marílla Pizarro e Dagmar Braga) e ainda, uma 

corrida entre garrafas realizada entre as “frequentadoras do Tennis”.  

Nos diferentes jornais e revistas da segunda década do século XX, tanto a 

descrição dos eventos esportivos como a imagem das festas ajudam a identificar uma 
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crescente participação de meninas e mulheres nessas atividades, como destacado 

nas fotografias publicadas pelos periódicos e expostas neste trabalho. 

 

  
FIGURA 8: Salto em altura na ‘festa sportiva’ realizada no Fluminense Football Club 1912. Fonte: 

Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, p. 4, 12 maio 1912. 

 
FIGURA 9: Meninas participantes das corridas até 10 anos na ‘festa sportiva’ realizada no Botafogo 

Football Club em 1915. Fonte: [revista] Sports, Rio de Janeiro, p. 7, 14 ago. 1915. 
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FIGURA 10: Meninas participantes das atividades promovidas na ‘festa sportiva’ realizada no 

América Football Club em 1917. Fonte: [revista] Careta, Rio de Janeiro, p. 24, 27 out 1917. 

 

 
FIGURA 11: Meninas e meninos participantes das atividades promovidas na ‘festa sportiva’ realizada 

no América Football Club em 1917. Fonte: [revista] Careta, Rio de Janeiro, p. 24, 27 out. 1917. 
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FIGURA 12: Meninas competindo corrida na ‘festa sportiva’ realizada no América Football Club em 

1917. Fonte: [revista] Careta, Rio de Janeiro, p. 24, 27 out. 1917. 
      

 
FIGURA 13: Mulheres nas arquibancadas da ‘festa sportiva’ realizada no América Football Club em 

1917. Fonte: [revista] Careta, Rio de Janeiro, p. 24, 27 out. 1917. 
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     Numa única página da revista Careta, de 1917, foram publicadas 4 fotos de 

mulheres não só presentes, como participantes de diferentes atividades, na festa 

sportiva realizada pelo América Football Club. A categoria de meninas que estão 

praticando uma atividade física e as outras que estão apenas assistindo aos jogos 

nas arquibancadas do clube evidenciam significativas diferenças. Além dos espaços 

distintos ocupados por essas pessoas - o campo e os assentos das arquibancadas - 

nota-se outra característica que as diferenciam das ações de assistência e prática 

nessas oportunidades: suas roupas e acessórios.  
  Ao abordar as ‘vestimentas’ históricas como meio de pensar a construção das 

aparências e a observação das histórias miúdas, cotidianas, banais, Roche (apud 

SOARES, 2011) estimula a observação mais atenta sobre as roupas usadas pelas 

meninas que competiam pelo América F.C.: são uniformes compostos de saias 

longas, sapatilhas, diferentes das espectadoras da arquibancada, mas que em nada 

remetem aos trajes esportivos usados pelas jogadoras atuais.  

Nota-se, a partir das imagens selecionadas, uma falta de mobilidade exigida 

para a prática de atividades físicas. Todavia, observa-se a unidade coletiva 

constituída pelos uniformes usados por essas equipes femininas do América F.C. e, 

o traço de pertencimento, notado através da identidade clubística em destaque nos 

brasões bordados nas camisas. Adereços como chapéus largos e sombrinhas se 

mostram como exclusivos das mulheres que permanecem como espectadoras das 

arquibancadas. 

 Soares (2011:82) dedicou-se a compreender o desenvolvimento das roupas 

usadas para atividades físicas no Brasil: “As roupas afirmam traços humanos, revelam 

pertencimentos ou exclusões, assim como diferenças entre uma natureza corporal e 

as marcas da cultura”. Segundo a autora, a nova realidade proposta pela dinâmica de 

uma cidade como o Rio de Janeiro, permitia a existência de grandes lojas que 

apostavam em trajes com conforto, praticidade e elegância. Nesse sentido, o mercado 

do vestiário, já nos anos iniciais do século XX, atendia às demandas proporcionadas 

pelas práticas corporais para “a produção de itens cada vez mais exclusivos e 

demarcados do que serviria para homens e mulheres”. 

 Há uma preocupação no período para que meninas sejam vistas como 

femininas, como uma categoria finita e fechada e, por essa razão, as suas próprias 
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vestimentas não deveriam ferir essa “feminilidade”47. Usa-se saia, vestidos e 

sapatilhas entre as competidoras das festas esportivas e não as mesmas roupas dos 

atletas – que por vezes tendiam a exposição pública do corpo (DONNELL, 2013: 154- 

157). As indumentárias esportivas femininas passaram a ser produzidas e vendidas 

apenas em 1920, já adequadas às modalidades esportivas em ascensão para 

mulheres. Roupas para velejadoras, tenistas, nadadoras e ciclistas começam a ser 

vendidas nas lojas de departamentos esportivos. Além do conforto, tais produtos 

conferiam aos itens o status de elegância à altura de suas consumidoras, assim como 

a adequação da performance pública moralmente apropriada para esse corpo 

feminino (SOARES, 2017).  

A roupa, segundo pesquisadores da área, corresponde a um laborioso e lento 

processo de transformação de sensibilidades em relação ao corpo e à sua exibição 

pública. As festas esportivas mostram que o ato de vestir-se deveria obedecer, assim, 

a enquadramentos sociais específicos, tolerantes à nudez e à “natureza” corporal. 

Soares (2011) refere-se a anatomia exposta, os desnudamentos, como algo 

inaceitável e ameaçador - uma preocupação perene sobre às mulheres da época. 

Não alguns uniformes de banho da época confundiam-se com verdadeiras armaduras 

de acordo com Julia Donnell (2013:97) ao observar o comportamento comedido das 

banhistas de Copacabana.  

Instituições que serviram à diáspora e à popularização dos esportes permitiram 

uma inserção seletiva de mulheres em alguns jogos e atividades atléticas. Ainda em 

tom de brincadeira e pouca seriedade, elas passaram a dirigir-se para as “festas 

sportivas” não apenas para a assistência, mais aos poucos, como protagonistas de 

pequenas disputas e certames feitos por seus próprios corpos. O jogo do futebol 

experimentado por mulheres nas festas, tem um marco de iniciação localizado no 

campo do Jardim Zoológico, no bairro de Villa Izabel, no Rio de Janeiro, e é para lá 

que o próximo item nos leva.  

 

 

 

                                                
47 Feminilidade e masculinidade são pensadas aqui como construções históricas do lugares do 
sujeito, da identidades e papéis apreendidos pelos indivíduos em seu processo de socialização. 
(ALBUQUERQUE JR., 2013) e (BARRANCOS; SCHREIBER, 1993). 
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 1.4.1 O Bello Sexo de Villa Izabel F.C.  
 

“Domingo proximo deve realizar-se, no Jardim Zoológico, uma 
esplendida festa dedicada ao bello sexo de Villa Izabel. 
Haverá um lindo corso de carruagem, além das mil e uma atracções que 
sempre offerece aos habitués desse recanto carioca o sr. Carlos Drummond 
Franklin (...).”48 

      

Na coluna dedicada a “Nota Sociaes, Artes, Letras, Diversões e Theatro” do 

jornal O Imparcial de 1912, a sessão “Football” apresentou uma pequena nota que 

chama a atenção no seguinte texto: 

      
Villa Izabel F. Club 
Reunem-se, amanhã, em assembleia geral extraordinária, os associados 
desse Club, para discutirem a reforma dos seus estatutos. 
Entre as modificações apresentadas pela comissão, figuram a admissão 
de moças, creando-se “Iawn-tennis” e outros “sports” inclusive um 
“team” infantil.49(grifos nossos) 
 

O time alvinegro Villa Izabel F.C.50 era um clube esportivo fundado em 02 de 

maio de 1912, meses antes dos dois textos selecionados e transcritos. As fontes já 

indicavam uma presença feminina no que tangia as decisões e a manutenções das 

atividades de lazer do clube.  

O interesse do Villa Izabel em incluir a associação do público feminino nos 

seus estatutos - além dos esforços públicos para a criação de modalidades voltadas 

para esse grupo - vai ao encontro dos hábitos de lazer já promovidos entre os maiores 

e mais ricos clubes esportivos do Rio de Janeiro, como foi notabilizado nos itens 

anteriores deste capítulo. No entanto, é a menção sobre uma team infantil - e 

possivelmente feminino - que nos chamou a atenção para o trecho publicado no 

jornal.  

Ainda é difícil precisar se a referência encontrada forjou-se de fato para a 

criação de um time de futebol feminino ou apenas refere-se a uma equipe masculina 

infantil. Não foram encontradas mais evidências sobre a adoção das medidas 

                                                
48 A Epoca, Rio de Janeiro, p. 4, 16 ago. 1912. 
49 Foot-ball. O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 6, 21 dez. 1912. 
50 O Villa Izabel F.C. pertencia à 2ª Divisão da Liga Metropolitana de Sports Athleticos, organização 
que, para além da responsabilidade de controle e organização do campeonato metropolitano de futebol 
do Rio de Janeiro, empenhava-se em definir limites de acesso à 1ª Divisão da Liga, através de altas 
taxas de participação. A LMSA expurgava, através da regulamentação criada para o futebol, times de 
origens mais humildes (MALAIA, 2010:4). 
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solicitadas para a reforma dos estatutos do Villa Izabel F.C. Todavia, o pequeno texto 

publicado na sessão “Foot-ball” do jornal A Época, três anos mais tarde, em 1915, 

corroborou com as suspeitas apresentadas da existência de um team de garotas nas 

festas sportivas de Villa Izabel: 

  
“Sabemos que, brevemente, esse valoroso centro de “sports” realisará em seu 
“ground”, no Jardim Zoológico, uma grandiosa festa sportiva. 
Do vasto programma que vae ser confeccionado farão parte varias provas 
sportivas, das quaes destacar-se-ão duas: uma será um interessante 
“match” de “foot-ball” feminino (sorpreza) e outra, a grande prova “Taça 
Villa Izabell F.C.” a ser corrida em 200 “yards”. 
Além dessas haverá pareos para meninas e meninos, saltos em altura, em 
distância, luta da corda, “tug of war”, “match” de peteca, “kick” em distancia e 
outros muitos.” 51 (negrito nosso) 
 

Apesar da sorpreza, o episódio não ofereceu outras pistas, nem mesmo o 

destaque dos vencedores da programação, como era comum ser oferecido pela 

imprensa da época. A Revista Sports de 191652, ao referir-se a outra festa esportiva 

realizada em comemoração ao encerramento de temporada esportiva do time de 

futebol masculino do Villa Izabel F.C., elogiava a organização do evento, assim como 

a variedade das provas como um ponto alto da atratividade do numeroso público 

reconhecido no bairro. Pedestrianismo, torneio de ping-pong, concurso de shoots, 

salto em altura com vara, corrida de bicicletas, corridas de garrafas e corrida de três 

pernas foram exemplos de atividades citadas no evento realizado no campo do Jardim 

Zoológico. 

As notícias anunciadas posteriormente à realização das ‘festas sportivas’ nos 

ajudaram a identificar, com mais precisão, a participação ativa de personagens 

femininos durante as festas do Villa Izabel F.C., como foi o caso em que meninas de 

até 10 anos competiam corrida e corrida de bicicletas. O mesmo texto da revista 

Sports de 1916 deu destaque, por exemplo, à competidora Aluide Pires como 

vencedora no ciclismo e registrou que as senhoritas Cecy Teixeira e Esmeralda 

Vasques, entregaram as medalhas aos campeões da 3ª Divisão de futebol de 1914.    

Ao manusearmos os textos publicados sobre as festas na revista Sports, vale 

destacar um curioso personagem que participou da gestão do time alvinegro de Villa 

Izabel, o Sr. Alberto Silvares. Em 1912, mesmo ano de fundação da entidade, Alberto 

                                                
51 A Época, Rio de Janeiro, p. 4, 26 nov. 1915 (apud ALMEIDA (2019:99) e SILVA (2019:100) 
52 Sports, Rio de Janeiro, p. 14, 01 jan. 1916. 
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Silvares ocupava o cargo de segundo-secretário da Liga Metropolitana de Sports 

Athleticos, e na mesma ocasião, já alertava seus filiados através de uma circular sobre 

a necessidade de cumprimento do novo regulamento em vigor para a prática do foot-

ball. Sob o pseudônimo de Joffre, Alberto53 também assinava algumas crônicas da 

Sports, mesma revista onde foram encontradas menções detalhadas sobre as festas 

esportivas do time de Villa Izabel - e inúmeros elogios às mesmas.  

 O campo do Jardim Zoológico onde jogava o Villa Izabel F.C.,54 foi oficialmente 

designado pela Liga Metropolitana a receber os jogos da 2ª Divisão do Campeonato 

Carioca de 191355. Times como o Carioca Foot-ball Club, Andarahy Foot-Ball Club, 

Guanabara Foot-Ball, Rio Branco Foot-Ball Club, Cattete Football Club, Esperança 

Foot-Ball Club e Paulistano Foot-Ball Club se enfrentaram no bairro de Vila Isabel 

naquele ano. Foi construído um pavilhão próximo ao campo de futebol em maio de 

1913, assim como o clube foi aberto para os novos associados interessados em 

contribuir com o time alvinegro.56 

Em 1919, três anos mais tarde das suspeitas da presença de um time feminino 

na festa do Villa Izabel F.C., novas evidências: durante um festival beneficente em 

prol das obras do Santuário do Imaculado Coração de Maria do Meier realizado no 

Jardim Zoológico, os jornais A Rua57 e O Paiz58 divulgaram nas suas páginas a 

novidade “do match de football feminino disputado por gentis senhoritas”. A matéria 

destacava a organização do evento pelo Pavilhão dos Sports59 e indicava que o jogo 

seria bem disputado, uma vez que essas equipes estavam bem treinadas e por essa 

razão tal atração prometia ser sensacional.  

Alarme falso! O que nos pareceu brevemente ser um futebol entre mulheres 

no campo do Zoológico, convertendo atenção de três grupos da imprensa para um 

                                                
53 O dirigente Alberto Silvares atentava especificamente para a necessidade de melhor selecionar os 
indivíduos que integravam as equipes de futebol das principais ligas (SANTOS JR.; MELO, 2013). 
54 O time do Villa Izabel F.C. jogou inicialmente na Praça 7 de Março (hoje Praça Barão de Drummond) 
e em 1913 passou a competir no campo do Jardim Zoológico de Vila Isabel (atualmente Recanto do 
Trovador), localizado a 800 metros do primeiro endereço.  
55 A Epoca, Rio de Janeiro, p. 4, 18 de abr. 1913. 
56 A Epoca, Rio de Janeiro, p. 7, 11 maio 1913. 
57 A Rua: Semanario Illustrado, Rio de Janeiro, p. 5, 03 dez. 1919. 
58 O Paiz, Rio de Janeiro, p. 8, 05 dez. 1919. 
59 Importante ressalvar que “pavilhão” era o nome atribuído aos locais de apresentações teatrais, 
cenário de efervescentes atividades artístico-culturais da época, quando não eram nomenclaturas 
utilizada pelas próprias companhias cênicas, a exemplo do Pavilhão Dudu e Pavilhão Queirolo como 
veremos no próximo capítulo. Todavia, não foram localizadas nenhuma trupe ou espaço denominados 
“Pavilhão dos Sports” ou que nos faz presumir que se tratava do ginásio esportivo erguido ao lado do 
campo do Zoológico. 
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episódio (A Rua Semanario Illustrado, O Imparcial, O Paiz), que seria na verdade, a 

exibição de um jogo masculino com a presença de apenas uma jogadora.  

Todavia, a propaganda preliminar parece ter surtido efeito. Após a realização 

do festival, o jornal O Imparcial60 publicou uma nota salientando a quantidade de 

espectadores reunidos para desfrutar da apresentação mencionada, e, na mesma 

linha, descreveu a decepcionante entrada de jogadores homens no lugar das 

mulheres. Apesar da frustração narrada, uma moça compôs o gol de um dos teams: 

a Dona Julia do River Football Club, agremiação do bairro de Piedade, área 

suburbana do Rio de Janeiro61. 

 A exemplo do Villa Izabel F.C., e nas sublinhas das descrições dos principais 

confrontos esportivos protagonizados pelas equipes masculinas do futebol nacional 

do período destacaremos, práticas embrionárias de um futebol experimentado pelas 

garotas da época e cada vez mais próximas de um futebol só jogado por mulheres. 

 

1.5 Quando o futebol é jogado por elas: primeiros 
episódios de partidas mistas e femininas nas festas 
esportivas do Brasil  
 

“Nada tão animador para o nosso coração de patriotas do que ver o incremento 
que, felizmente, vai tendo o “Sport” no nosso meio. A essa mocidade em flôr, 
que agora ensaia o corpo nas nossas pequenas festas sportivas, 
sentimos todos o desejo de gritar as palavras de Bilac: - ‘Meninos! foram 
músculos como esses que ganharam a batalha de Salamina!’”62 
 

Fizemos uso das palavras presentes na epígrafe de Raul Damazio, publicadas 

no Jornal do Commercio em 1914, para introduzir nossas reflexões sobre o item 

inaugurado. A “mocidade em flôr que agora ensaia o corpo nas nossas pequenas 

festas sportivas” também se refere a uma mocidade feminina, como observado nas 

                                                
60 O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 8, 10 dez. 1919. 
61 O campo do River Foot-Ball Club, equipe fundada em 23 de janeiro de 1914 no bairro de Piedade, 
protagonizará, em 1931, muitos anos depois do episódio que expôs publicamente a goleira Julia, de 
1919, um festival noturno, com a participação dos times masculinos  Botafogo F.C. e o América F.C., 
para a inauguração da iluminação do seu campo. O mesmo evento promoverá preliminarmente, às 20 
horas do dia 22 de agosto de 1931, uma partida entre teams de moças do Brasil Suburbano Football 
Club. O episódio será oportunamente retomado, com riqueza de detalhes, no capítulo 3 desta 
dissertação. 
62 DAMAZIO, Raul. Educação physica sportiva. Jornal do Commercio - Edição da Tarde, Rio de 
Janeiro, p. 3, 28 maio 1914. 
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figuras e textos retratados nos jornais sobre as festas esportivas. Mais do que isso, 

um ‘ensaio’, palavra escolhida por Raul Damazio, introduz um aspecto da experiência 

ainda em formação no que diz respeito à iniciação esportiva mencionada, pois, 

diferente de um jogo “oficial”, stricto sensu, o ensaio permite a desvinculação de 

normativas rígidas costumeiramente associadas à prática esportiva. Dito isso, o 

ensaio é o experimento, o treino, uma apresentação ou mesmo um exercício do erro 

sobre qualquer prática. 

As narrativas a seguir estão longe de representar a organização e 

desenvolvimento de uma modalidade esportiva ou mesmo liga, como familiarmente 

compreendemos e entendemos a estruturação do campo esportivo masculino. Os 

próximos itens dão continuidade aos fatos encontrados na manipulação do “football 

feminino”, que apesar de fragmentados, são significativos na organização de um todo, 

que abrange, inclusive, o percurso para os dois capítulos seguintes. No entanto, vale 

a ressalva que, como aconteceu no último exemplo de ocorrência encontrada em Villa 

Izabel, os episódios podem enganar ou contribuir com narrativas que revelam 

brasileiras jogando futebol.  

 

1.5.1 O desfile de um team feminino no estádio das 
Laranjeiras 

 

Durante a final realizada no dia 4 de abril de 1920, no campo de futebol das 

Laranjeiras, o Torneio Início63 sagrou a equipe do C.R. do Flamengo campeão sobre 

o São Christóvão A.C. A página inteira da revista Careta trouxe quatro fotografias do 

evento, porém, centralizada, destacou a imagem de um grupo de mulheres posadas 

e fardadas, com a seguinte legenda: “Team feminino em homenagem aos clubs 

concorrentes do torneio”.   

                                                
63 O Torneio Início era uma espécie de competição de abertura do calendário futebolístico, 
normalmente realizado uma semana antes da 1ª rodada do campeonato oficial. A sua principal 
característica era a presença de todos os times competidores, que se enfrentavam em rodadas 
eliminatórias (quem perdia estava fora do torneio) até a rodada final, que definia o campeão. Para que 
todos os jogos ocorressem no mesmo dia, o tempo de jogo era diminuído: dos oficiais dois tempos de 
40 minutos, para dois de 20 minutos. No caso da fonte selecionada, ambos os componentes 
pertenciam a 1ª Divisão do futebol carioca. O torneio demarcava um dia inteiro de festa e futebol. 
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FIGURA 14: Meninas durante a ‘festa sportiva’ realizada no campo das Laranjeiras. Fonte: 

Careta, Rio de Janeiro, p. 16, 10 abr. 1920. 

      

A bela imagem, por mais que suscite a ideia de parecer uma equipe de futebol 

feminina posada, ainda mais com uma legenda que faz referência a um “team 

feminino” e visualmente, com uma quantidade numericamente compatível a um time 

de futebol com 11 elementos, quando observado com atenção, essas moças, que, 

apesar de se vestirem de maneira uniforme (saia clara e camisa de futebol), não 

usam, cada uma, o mesmo uniforme.  

Há uma camisa diferente para cada garota representada, com distintivos e 

listras que não compreendem um único padrão, descaracterizando-as como equipe. 

A página completa, além de trazer os times campeão e vice posados, Flamengo e S. 

Cristóvão respectivamente, traz também um instantâneo do desfile com todas as 
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equipes competidoras, detalhe que nos faz presumir que o “team feminino em 

homenagem aos clubs concorrentes do torneio” tenha feito parte, na verdade, do 

desfile em homenagearam aos clubes da primeira divisão dos participantes do 

Torneio Início no Rio de Janeiro em 1920. 

Sem nos restringirmos aos terrenos fluminenses das práticas esportivas, 

graças às revistas ilustradas da época, foi possível encontrar experiências corporais 

intituladas como “football feminino” e que se circunscrevem no contexto das ‘festas 

sportivas’, também na cidade de São Paulo64 - outro importante centro dos mercados 

da diversão e do esporte no país. Vale ressaltar que os supracitados crescimento e 

desenvolvimento esportivos não se restringiam a cidades em expansão como São 

Paulo e Rio de Janeiro. Todavia, o aporte de registros realizados nesses dois centros 

contribuiu para o encontro de evidências do manuseio da expressão “football 

feminino” nessas cidades. 

 

1.5.2 A senhoras do five-ó-clock e o futebol travesti 
 
Uma citação paulista do “foot-ball feminino” nos levou para setembro de 1913, 

em uma legenda de foto exibida na revista Careta que descrevia “Uma partida de foot-

ball feminino por ocasião de um five-ó-clock”65. O five-ó-clock referia-se ao chá da 

tarde realizado no Velódromo Paulistano66, atividade costumeiramente promovida 

entre as mulheres esposas e filhas de uma elite de associados dos clubes esportivos 

de São Paulo. Nessa época, o Velódromo já havia conquistado o público paulista 

entusiasta do esporte moderno e inglês que invadia o país. Todavia, desde a gestão 

do Barão Andréa Guglielmini, o Velódromo havia se constituído num espaço de 

múltiplos usos (GAMBETA, 2013: 111).  

                                                
64 O Tempo, Rio de Janeiro, p. 2, 24 jul. 1891. 
65 Careta, Rio de Janeiro, p. 39, 06 set. 1913. 
66 O Velódromo Paulistano foi inaugurado em 1895 por Antônio da Silva Prado, primeiro prefeito de 
São Paulo (1899-1911) e entusiasta do ciclismo. Com capacidade para 8 mil pessoas, o local foi 
erguido no bairro central da Consolação, ao lado de onde hoje está localizada a Praça Roosevelt. Em 
19 de agosto de 1900, o Velódromo realizou a sua primeira partida de futebol entre os sócios do Sport 
Club Internacional, time de futebol paulista fundado em 1899, jogo esse com dois tempos de 30 
minutos. Em dezembro daquele mesmo ano, o Club Athletico Paulistano faria do Velódromo sua sede. 
Charles Miller, conhecido como um dos iniciadores do futebol em terras bandeirantes, era associado e 
jogador do São Paulo Athletic Club, time que venceu o primeiro Campeonato Paulista de futebol no 
mesmo Velódromo, em 1902. 
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FIGURA 15: Meninas durante a ‘festa sportiva’ realizada no Velódromo de São Paulo em 1913. 

Fonte: Careta, Rio de Janeiro, p. 39, 06 set. 1913. 

 

A partir da foto publicada na revista Careta, detalhes como a distribuição das 

jogadoras em campo, a descompostura de seus corpos, a ausência de uniformes e 

torcedores, corroboram com suspeitas sobre esse episódio identificado como de um 

“futebol feminino”. Sem a intenção de criar categorias sobre se o jogo realizado possa 

ser ou não considerado uma partida de futebol, tal registro encontrado numa ‘festa 

sportiva’ paulistana se assemelha em muito às práticas lúdicas protagonizadas entre 

os associados de clubes esportivos cariocas. 

Meses antes do episódio fotografado, Moura (2015:26-39) sinalizou a outro 

curioso evento esportivo realizado no mesmo campo, em janeiro de 1913: um match 

que seria jogado entre um time de senhoritas e outro de rapazes. A cobertura da 

imprensa paulista ofereceu tratamento de ineditismo ao episódio beneficente que 

reuniria pela primeira vez, num mesmo campo de futebol, homens e mulheres. jogado 

juntos. 

 
“Realiza-se hoje, no Velodromo Paulista, uma attrahente festa sportiva, em beneficio 
do hospital das crianças da Cruz Vermelha. Foi organizado um interessante match de 
foot-ball, no qual os guapos rapazes do Sport Club Americano preparam magníficas 
surpresas. Esse match será jogado entre um team de senhoritas e outro de 
rapazes. A iniciativa coube á senhorita Catharina Bertoni, que infelizmente não poderá 
tomar parte no grande 'match', visto ter sido victima de um accidente, num dos ultimos 
trainings.”67 (negrito nosso) 

      

                                                
67 Correio Paulistano, São Paulo, 25 jan. 1913. (apud MOURA, 2015:26) 
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"O laureado primeiro team do Americano não vai medir forças esta tarde com 
os seus valorosos antagonistas dos campeonatos; vai degladear-se com um 
grupo de senhoritas."68 

 

As manchetes e textos dos jornais deram notoriedade a algo exótico, diferente, 

inédito e peculiar:  

 
“Match interessante - Senhoritas versus Rapazes   
Em beneficio da Cruz Vermelha. Pela primeira vez será disputado nesta 
capital, e talvez nunca o tenha sido em parte alguma, um interessante match 
de foot-ball no qual tomarão parte: de um lado um team de rapazes e de outro 
lado (aqui é que está a novidade ...) um team de senhoras. Nada mais seria 
necessário accrescentar, si não acreditássemos com segurança que muitos, 
sinão todos, que nos lerem, não no darão credito.- ora, dirão, senhoritas 
jogando foot-ball, entre as charges violentas e as corridas rápidas, os fouls e 
tantas 'cositas más' que muito 'pomer' não escora ... Não, não póde ser; o 
feminino é planta que não floresce num campo bem adubado, quanto mais 
num 'ground' duro, amassado pelos '44 bico largo' dos foot-ballers ... Não ... é 
blague ... - Não é tal, obtemperaremos: no match a que nos referimos, e que 
se realizará hoje no Velódromo Paulista, tomará parte um team composto 
'exclusivamente' de senhoras em carne e osso ( ... ) Para maior recomendação 
da festa sportiva que se realizará hoje no Velodromo, si não bastasse o facto 
de ser ella verdadeiramente uma 'premiere' para todos nós, está em que o 
seu producto reverterá em beneficio dos cofres da Cruz Vermelha(...)”69 
(negrito nosso) 

      

 O jornal anunciou com detalhes a partida que se realizaria no Velódromo: 

divulgou nomes e sobrenomes das jogadoras70 do que se pretendia ser uma partida 

de futebol mista. O jogo beneficente, apesar de operar publicamente a ideia da 

realização de uma festividade com jogadoras mulheres, não passou de um episódio 

que nunca aconteceu com elas, mas apenas com a participação de homens 

travestidos de mulheres. 

No dia do famigerado encontro, os espectadores da partida foram 

surpreendidos com apenas duas equipes de homens travestidos de mulheres, detalhe 

considerado jocoso pela plateia/torcida presente: 
      

"As senhoritas eram nada mais nada menos que alentados foot-ballers do 
proprio Americano, de gorro, blusa e saiote CS', e que tal evento atraiu "Uma 
concorrencia que verificando o logro, achou-lhe immensa graça e riu-se a valer 
durante a pugna toda".71 

                                                
68 O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 jan. 1913. (apud MOURA, 2015:26) 
69 Foot-ball. O Commercio de São Paulo, São Paulo, 27 jan. 1913. apud MOURA (2015:27-28) 
70 Correio Paulistano, São Paulo, 25 jan. 1913. apud MOURA (2015:26) 
71 Careta, Rio de Janeiro, 15 fev. 2013. apud MOURA (2015:28) 
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Assim como em São Paulo, em 1913, homens travestidos ou apenas homens, 

mobilizaram interesse público da imprensa nas falsas divulgações femininas, como 

aconteceu em 1919, no campo do Jardim Zoológico. No entanto, no que diz respeito 

a experiências de um futebol misto, o jornal O Dia72, também de 1919, anunciou a 

realização de uma festa esportiva organizada pelo clube Progresso, onde 

supostamente haveria um número inédito para o Rio de Janeiro: um "match" entre um 

quadro de senhoritas contra rapazes.  

 

 
FIGURA 16: Jogadores homens travestidos de mulheres durante jogo beneficente da Cruz Vermelha 

de São Paulo em 1913. Fonte: A Platéia, São Paulo, 28 jan. 1913. 

 

Ao olharmos a origem da participação feminina nos esportes no Pará, notamos 

a presença de mulheres jogando entre elas ou com a participação de homens juntos. 

Esses certames foram chamados pela imprensa local como futebol travesti 

(GAUDENCIO, 2007:145). As partidas por vezes contaram com a presença de 

                                                
72 O Dia, Rio de Janeiro, p. 5, 12 abr. 1919. 
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garotos travestidos de mulheres, todavia, a denominação “futebol travesti” referia-se 

à presença de mulheres no jogo de futebol e não de homens vestidos de mulheres na 

partida (CRUZ, 1970:93) - como poderia sugerir a ideia de travestir-se com outra 

roupa. De acordo com o pesquisador, o noticiário paraense Revista da Semana 

sugere a presença de uma partida de futebol composta por duas equipes só femininas 

em 1924, em Belém, nos bastidores de uma festividade esportiva73. 

 

1.5.3 O Rio de Janeiro e outras notícias sobre times 
femininos de futebol 

 

De volta ao Rio de Janeiro, um texto publicado em 14 de junho de 1919, na 

coluna Jornal Theatro & Sports74 destacou a realização de uma festa esportiva do 

C.R. do Flamengo que promoveria na centralidade da sua programação, a exibição 

de uma equipe de moças do seu clube para jogar futebol pela primeira vez em público 

contra um quadro infantil masculino. 

 

     

                                                
73 C.f. Criação de um clube feminino. Revista A Semana, Rio de Janeiro,16 nov. 1924. 
74 Jornal de Theatro & Sport, Rio de Janeiro, p. 24, 14 jun. 1919.  
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FIGURA 17: Anúncio do certame entre equipes femininas do C.R. Flamengo durante a ‘festa sportiva’ 

realizada em 1919. Fonte: [revista] Jornal de Theatro, & Sport, Rio de Janeiro, p. 24. 

 

A unidade cromática dos uniformes usados pelas jogadoras mulheres foi 

minuciosamente descrita na revista: “calça bombacha de linho branco, gandola 

branca com cabeção azul e shooteiras amarellas”75. A escalação nominal da equipe 

de meninas também foi divulgada pelo jornal, confirmando serem elas, filhas dos 

associados e componentes da “melhor sociedade” carioca. 

Ano após o episódio no Flamengo, em outra região da cidade fluminense, a 

diretoria do time masculino do Helios Athletic Club, o rubro-negro do bairro do 

Catumbi,  em reconhecimento aos esforços das torcedoras em organizar dois ‘teams 

de football’ para um “original e inédito match de football de moças”76, ofereceu um 

chocolate em retribuição aos esforços femininos no mesmo ano de sua fundação, em 

192077. Houve, além do chocolate, uma programação literária, composta por uma 

palestra intitulada "a mulher no sport", que antecedeu poesias humorísticas e um baile 

com piano.  

O jogo entre mulheres representantes do Hélios Athletic Club, figura-se entre 

os mais antigos marcos introdutórios do futebol feminino no Brasil, antes mesmo do 

episódio apresentado em São Paulo, entre Tremembeenses e Cantareirenses, em 

1921. O debate público sobre esportes e mulheres aumentou exponencialmente na 

década de 1920. Mesmo notícias sobre o futebol de mulheres que acontecia em 

outros países passaram a ser divulgados pela imprensa nacional já no final da 

década. 

 Em 1919 foi publicada, por exemplo, uma crônica intitulada “O feminismo no 

football”, com uma descrição detalhista sobre uma partida entre equipes de mulheres 

chilenas78, realizada na cidade de Concepción, entre representantes do Flor do Chile 

                                                
75 Idem.  
76 O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 8, 08 dez. 1920; O Paiz, Rio de Janeiro, p. 7, 08 dez. 1920.  
77 Sede do Hélios Athletic Club localizava-se nessa época na Rua Gonçalves, 45, Catumbi, Rio de 
Janeiro. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 11, 20 ago. 1920.  
78 O feminismo no football. A Federação (RS), Porto Alegre, 20 nov. 1919. 
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F. Club e o Pedro do Rio Z.79. Entretanto, a notícia do jornal A Federação,80 produzido 

na capital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, à época um dos maiores veículos 

de divulgação dos ideais políticos do Partido Republicano Rio-grandense (PRR), 

provavelmente circulou apenas regionalmente.  
 

 
FIGURA 18: Jogadoras inglesas em Londres, 1919. Fonte: Mascara. n. 45, 1919. p. 24. 

 

                                                
79 O nome do time refere-se a uma homenagem a Pedro del Río Zañartu, ou, Pedro Javier del Río 
Zañartu. Pedro foi empresário, agricultor, caçador de baleias e escritor chileno nascido na província de 
Concepción. Uma tragédia vitimou sua primeira esposa e dois filhos, o que fez com que Pedro 
realizasse quatro viagens ao redor do mundo. Os itens recolhidos durante essas viagens, assim como 
as memórias, objetos, postais e jornais reunidos, compõem a coleção de acervos físicos disponíveis 
para visitação e pesquisa do Parque Pedro Del Río Zañartu, localizado em Concepción, no Chile. 
80 A aparição das notícias esportivas nesse jornal se dá no ensejo dos primeiros anos do século XX, 
quando o periódico passou a se modernizar e, para além das matérias sobre política e economia, suas 
páginas passaram a trazer informações a respeito dos esportes e artes - além de comerciais (STEYER, 
2001:278). 
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Outra publicação gaúcha, a Mascara81, divulgou uma foto de uma equipe 

feminina inglesa em Londres, sem nenhuma informação extra além do descritivo da 

legenda da imagem. Um ano depois, já em São Paulo, A Gazeta82 noticiou a 

realização de uma partida internacional de futebol feminino entre inglesas e 

francesas. Menções como "as inglezas jogaram como verdadeiros homens" e "o jogo 

desenvolvido pelas representantes do sexo fraco, foi forte, muito forte" nos ajudam a 

pensar sobre a impressão sobre o jogo descrita pelos cronistas homens da época. 

Apesar de o texto não mencionar nomes das equipes francesas e inglesas 

competidoras, foi possível presumir, de acordo com os uniformes, times em atividade 

na época e as datas das publicações, que se tratava de elementos femininos do clube 

Fémina Sport (França), En Avant (França) e Dick Kerr Ladies (Inglaterra), que 

excursionaram entre os dois países e jogaram, por exemplo, em cidades como 

Preston, Burnley, Blackburn e Londres83. 

Já em 1923, foi outro bairro do Rio de Janeiro que virou notícia e descreveu 

uma partida autenticamente feminina, ou seja, competida exclusivamente entre 

mulheres durante uma festa esportiva. Com sede na época à Rua São Gabriel, no 

bairro de Cachambi, a equipe de futebol do Sport Club Celeste, time de Carlos 

Fonseca e do capitão Pedro Pelaz, promoveu um jogo de futebol disputado por 

senhoritas, contando inclusive com a participação de uma árbitra mulher, Linda 

Cavalheiro, segundo a reportagem do Correio da Manhã84. Mais um marco para o 

futebol. 
 

1.5.4 O futebol feminino no Brasil é também potiguar 
 

No que se refere a imagens raras e impactantes, os próximos dois registros 

foram generosos na sua visualidade. A revista carioca Vida Sportiva85 de 1920 

divulgou a foto de um time de meninas posado na cidade de Natal, no Rio Grande do 

Norte. Uniformizado, com onze elementos e com a nítida presença de uma goleira 

identificada com o fardamento de outra tonalidade, o “team Assis Bandeira” nos 

                                                
81 Mascara, Porto Alegre, p. 24, n. 45, 1919. 
82 A Gazeta, São Paulo, p. 3, 19 dez. 1920. 
83 BRENAN, Patrick. Football féminin: women's football in France.  Disponível em: 
<http://www.donmouth.co.uk/womens_football/football_feminin.html>.  Acesso em 29 jun. 2019. 
84 Correio da Manhã, Rio de Janeiro, p. 7, 16 nov. 1923. 
85 Vida Sportiva, Rio de Janeiro, p. 18, 15 maio 1920. 

http://www.donmouth.co.uk/womens_football/football_feminin.html
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oferece uma importante pista sobre o início da prática do futebol feminino no 

Nordeste, uma vez que representava o Sport Club Natalense.  

A legenda da iniciativa esportiva feminina e nordestina indica que o grupo saiu 

vitorioso por 12X0 no enfrentamento com a equipe do ABC Foot-Ball Club. O texto 

ainda sugere que a vitória sagrou a equipe Assis Bandeira como campeão feminino 

da cidade de Natal. 
 

 
FIGURA 19: O team Assis Bandeira do Sport Club Natalense vitorioso sobre o ABC Sport 

Club, 1920. Fonte: Vida Sportiva, Rio de Janeiro, p. 18, 13 maio 1920. 

 

A referência encontrada em Natal figura-se como uma das mais antigas no que 

se diz respeito à prática do futebol entre mulheres no Brasil. Além desse marco,  vale 

destacar que o Sport Club Natalense foi fundado por João Fernandes Campos Café 

Filho86 (1899-1970), o primeiro e único potiguar a ocupar o cargo de presidente do 

Brasil na década de 1950, entre 1954 e 1955, após o suicídio de Getúlio Vargas.     

                                                
86 A primeira figura masculina presente na foto trata-se de João Fernandes Campos Café Filho (1899-
1970), o primeiro e único potiguar a ocupar o cargo de presidente do Brasil entre 24 de agosto de 1954 
e 8 de novembro de 1955, depois do suicídio de Getúlio Vargas. João Café Filho atuou como goleiro 
do Alecrim Futebol Clube entre 1918 e 1919 e casaría-se anos mais tarde, em 1931, com a volante 
Jandira Carvalho de Oliveira Café (1904-1989), também retratada como uma das jogadoras da foto. 
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O Instituto Tavares de Lyra, instituição dedicada à preservação e divulgação 

da vida e obra de político Augusto Tavares de Lyra, apresenta entre os acervos 

iconográficos de suas coleções uma fotografia de excelente nitidez, que retrataram 

as mesmas equipes de futebol feminino posadas no Sítio Senegal,87 residência do 

Coronel Joaquim Manoel Teixeira de Moura, o Quincas Moura. 

Tais fontes também nos permitem afirmar que uma das primeiras damas do 

Brasil fez parte da iniciação do futebol feminino país, uma vez que a volante Jandira 

Carvalho de Oliveira Café88 (1904-1989), também retratada como uma das jogadoras 

das fotos, casou-se com João Fernandes Campos Café Filho, anos mais tarde, em 

setembro de 1931.  

 

 
FIGURA 20: João Café Filho, Galdino Lima e Quincas Moura. Entre as jogadoras identificadas estão: 

Jandira Café, Nanita Maranhão, Dulce Moura, Aline Moreira Brandão, Maria de Lourdes de Moura 

Brito, Mabel e Isaura Tavares, Maria Antonieta Chaves, Alice Tavares de Lyra, Maria Amélia Medeiros, 

Cândida Palma e Belezita Moura. Fonte: Acervo Instituto Tavares de Lyra. 

 

Curiosamente, a referência às iniciativas do futebol feminino no Rio Grande do 

Norte foi reafirmada em uma partida entre mulheres que aconteceu nove anos mais 

tarde, em 1929, no Rio de Janeiro. A partida feminina contou com dois tempos de 25 

                                                
87 O sítio seria na atualidade o 16º Batalhão de Infantaria Motorizada, no bairro do Tirol, na cidade de 
Natal (RN). 
88 Jandira Café e o marido João Café residiram em Copacabana, Rio de Janeiro e tiveram um filho, 
Eduardo Antonio Campos Café. Jandira faleceu em 28 de fevereiro de 1989, com 84 anos de idade. 
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minutos cada e obedeceu rigorosamente os regulamentos do futebol89. O jornal 

carioca A Manhã produziu mais de oito parágrafos para descrever com entusiasmo a 

iniciativa do jogo realizado naquela tarde de maio: a habilidade da “perigosa Zazá”, 

jogadora destaque da partida; o entusiasmo da torcida e a escalação de cada uma 

das equipes. A matéria indicou já havia iniciativas semelhantes [futebol feminino] no 

Rio Grande do Norte, em 1920 - mesmo ano das fotos das representantes do “team 

Assis Bandeira” e do acervo fotográfico do Instituto Tavares de Lyra. 

 

1.5.5 O futebol feminino se veste de Club de Regatas 
Vasco da Gama e São Christóvão Athletic Club na década 
de 1920 

 
O episódio carioca de 1929 que referenciou o futebol feminino de Natal tratava-

se de um jogo beneficente de futebol de mulheres uniformizadas de Club de Regatas 

Vasco da Gama e São Christóvão Athletic Club. O jogo aconteceu no Estádio das 

Laranjeiras e chegou a ser antecipadamente noticiado para o campo do Vasco90. A 

“curiosa attração”, como mencionou o mesmo jornal, aconteceu preliminarmente à 

partida de futebol masculino entre São Christóvão A.C. e Bangu A.C., e em benefício 

à caixa escolar91 do 9º Distrito. “Os dois teams, que tem treinado bastante, levarão as 

camisas do Vasco e São Christóvão (...)” narrou O Paiz. 

Com a vitória do S. Christóvão feminino sobre o Vasco feminino por 2 a 0,92, 

foi possível ainda identificar dois personagens homens como proponentes da 

iniciativa: Ary Tenório, como treinador de futebol responsável pelos dois quadros, e o 

“esforçado commandante” Antonio Afonso Monteiro Chaves, como idealizador do 

projeto. 

                                                
89 O Paiz, Rio de Janeiro, p. 8, 11 maio 1929. 
90 O Paiz, Rio de Janeiro, p. 8, 11 maio 1929. 
91 Foi chamado de Caixa Escolar boa parte dos recursos que financiavam as atividades das instituições 
de ensino estaduais estabelecido pela Lei Bueno Brandão de 1911. VASCONCELOS, Dimas Augusto 
de. Custeio da educação pública na Era Vargas: a caixa escolar do Ceará (1930-1945). 2013. 135 p. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza (CE), 2013. 
92 O S. Christóvão feminino venceu o Vasco feminino por 2X0. A Manhã, Rio de Janeiro, p. 9, 14 maio 
1929. 
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“O Football de Moças está dando o que falar”, foi a manchete usada pelo 

carioca A Crítica ao referir-se a partida protagonizada por garotas. A notícia revelou 

que a Diretoria Feminina do Club de Regatas Vasco da Gama dirigiu-se até a sede 

do jornal para pedir uma retificação sobre o texto publicado sobre a partida de futebol 

feminino realizada pouco antes no campo do Fluminense.  

Segundo as reclamantes, por mais que as componentes de uma das equipes 

vestissem o uniforme do grêmio da “Cruz de Malta”, tais jogadoras eram apenas 

torcedoras simpatizantes do clube de sua vizinhança. A evidência presume que houve 

certo desconforto entre as associadas da Diretoria Feminina do Vasco com o time 

feminino que vestiu as cores alvinegras na época.  

No entanto, o envolvimento do nome do Vasco com a prática do futebol 

feminino não era nova e não se restringiu ao episódio de 1929. Anos antes, mais 

precisamente em 1923, a revista Careta publicou uma foto em uma de suas páginas 

com um team quase completo de garotas, que usava, uniformemente, vestidos, 

toucas e meias calças pretas. 

Com uma bola de capotão nas mãos e uma menina mais nova segurando a 

bandeira vascaína, como uma espécie de mascote do time, o texto referia-se ao grupo 

representado na imagem como “o team feminino fundado por torcedoras para disputar 

o campeonato”. 

 

 
FIGURA 21: Torcedoras fundadoras do team feminino do Club de Regatas Vasco da Gama 1923. 

Fonte: Careta, Rio de Janeiro, p. 16, 01 set. 1923. 
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 Naquele mesmo ano, dias mais tarde, o Jornal do Brasil publicou na sessão 

“Foot-ball”, no item ‘Trenos”: 

 
“O S.C. FEMININO TRENA AMANHÃ 
Realizando-se amanhã um rigoroso treino às 7 horas no campo C.R. Vasco da 
Gama, a directoria de sports pede o comparecimento de todas as jogadoras 
na sede do club.”93 

 

O Imparcial, na sua sessão ‘Foot-ball’, no item “Clubs avulsos” da página 

descreve: 
“S. C. FEMININO VASCO DA GAMA 
A diretoria promoverá sabbado, em sua sede, à travessa do Torres 15, mais 
uma encantadora reunião dansante, para a qual ha interesse e entusiasmo”94  
 

Ambas as notícias transcritas de 1923 pertenceram as sessões de “futebol” 

dos periódicos mencionados, entretanto, não foram encontradas mais informações 

que qualifiquem a experiência feminina e vascaína com o futebol.  

Como vimos anteriormente, as “festas sportivas” tornaram-se palco de 

iniciativas que, no decorrer das duas primeiras décadas do século XX, deslocaram 

mulheres das arquibancadas para atividades lúdicas de diferentes naturezas. Com 

status de brincadeira, observa-se o inicio de experiências de meninas jogando futebol. 

O primeiro capítulo deu destaque a pequenas oportunidades encontradas de que 

mulheres começarem a jogar e experimentar o futebol publicamente - um desafio 

tanto pessoal e como público.  

Todavia, os esforços de enumerar episódios de iniciação ao jogo do futebol por 

mulheres, lançaram bases de novos procedimentos para reunir nomes, locais e 

maneiras com que elas se apropriaram dessa prática. Serão as corridas, as 

competições de shooting, os anúncios de jogos contra times de homens e mulheres, 

mistos ou só entre garotas, que nos ajudarão a constituir uma base empírica para 

compreender o período da década de 1930, quando elas, de forma mais perene, vão 

manter-se publicamente ativas no jogo, sob o registro crescente de episódios e cada 

vez mais comprometidas com as regras desse esporte.      

Através das incidências localizadas a partir de 1926 na imprensa nacional, o 

fenômeno do futebol jogado por mulheres nos levaram para fora do campo esportivo 

e diretamente para os picadeiros circenses do Brasil, como veremos no capítulo 2.  

                                                
93 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 12, 22 set. 1923. 
94 O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 9, 28 nov. 1923. 
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FIGURA 22: Infográfico criado a partir dos marcos introdutórios da iniciação de mulheres no futebol 

brasileiro apresentados no Capítulo 1. Créditos: Aira Bonfim 
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Capítulo 2 - O futebol feminino nos circos 
brasileiros  

 
“um bello e disciplinado corpo de girls”95 

A Batalha, p. 4, 11 nov. 1930 
 

2.1 - Tem futebol feminino nos Circos! 
 

Os usos iniciais da expressão “football feminino” encontrados nos periódicos 

pesquisados levam, a partir da década de 1920, para novos cenários. Longe dos 

certames e das festas esportivas promovidas entre os principais clubes de futebol em 

ascensão da época, é aos picadeiros dos principais circos brasileiros que a 

manipulação dessas palavras remonta. Este deslocamento do campo esportivo para 

o campo das artes cênicas incide sobre os esforços de organização da historiografia 

do futebol de mulheres, uma modalidade que percorreu caminhos particulares quando 

comparado ao masculino, e por essa razão, foi constituída de manifestações do 

fenômeno em diferentes ambientes de sociabilidade pública. 

  As iniciações esportivas entre mulheres observadas durante as festas 

esportivas não foram interrompidas nesse momento, muito pelo contrário, 

continuaram aparecendo e serão reencontradas na leitura do Capítulo 3. No entanto, 

o capítulo se concentra nos anos de 1920 e 1930, época em que surgiram as atrações 

circenses intituladas “Football Feminino” nos jornais da época. Esse jogo de futebol 

era performado, ou mesmo jogado, por atrizes de grandes e conhecidas companhias 

de circo como Irmãos Queirolo, Nerino e Irmãos Garcia. Quando surgiram? Onde 

foram apresentadas? Quais os interesses do público em assistir mulheres jogando 

futebol no circo? Essas e outras perguntas foram o alvo da construção deste capítulo 

intermediário. 

 O Rio de Janeiro, que forjava-se como uma cidade esportiva e divertida, 

também será o cenário central dessa etapa da pesquisa. Mas como todo bom circo 

que se preze, essas trupes itineraram por todo o território nacional e por isso às 

perseguiremos atrás de mais respostas sobre esse futebol.   

 

                                                
95 A Batalha, Rio de Janeiro, p. 4, 11 nov. 1930. 
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2.2  O Circos brasileiros e os esportes no século XX 
 
A partir do século XIX, o circo foi uma das formas de divertimento no Brasil, 

que disputou mercado, espaço e público com o teatro, as touradas e as festas 

religiosas (MELO e PERES, 2014). Para Silva (2007:20-21) e Pimenta (2009:20), o 

circo foi a forma de expressão artística que maior público mobilizou durante o século 

XIX e meados do XX, participando ativamente da “construção de novas linguagens 

culturais urbanas”. De cidade em cidade, destaca-se à disponibilidade de adaptação 

dos trabalhadores circenses aos diferentes meios e ao arrojo de empreendedorismo 

ao buscarem sempre novos mercados ávidos por diversão. Calor, frio, longas 

estradas e temporadas eram inerentes a ideia de pertencer a uma viagem de trupe 

circense.  

Semelhante ao futebol, o formato dos espetáculos de circo como conhecemos 

também foi uma “invenção”96 inglesa nascida no século XVIII. Assim como os 

‘associations’, essa linguagem artística se adaptou às características locais e culturais 

por onde passava, e não foi diferente no Brasil. Aqui, assimilou traços afro-ameríndios 

e regionalismos do país (FERREIRA, in: SILVA; ABREU, 2009:15) e intercambiou e 

ressignificou números e atrações oriundas dos quatro cantos do mundo. Com o 

apogeu marcado na primeira metade do século XX, o circo tornou-se uma das mais 

importantes manifestações artísticas brasileiras, com grande apelo popular - mais até 

que o cinema nacional - e por vezes sendo a única diversão que chegava até muitas 

regiões do Brasil.  

Todavia, nos atentamos aqui às turnês entre os séculos XIX e XX, quando 

esses espetáculos ganharam um formato específico, cada vez mais articulados com 

o mercado do entretenimento da época, onde se exploravam cada vez mais as 

curiosidades e possibilidades sobre os corpos humanos. Fase em que é possível 

notar em outros centros de entretenimento espalhados pelo mundo a crescente 

procura pelo público aos circos dos horrores, museus de cera, lutas, ginásticas 

                                                
96 Aqui nos referimos ao modelo inglês do circo de XVIII, oriundo da cavalaria do suboficial Philip Astley, 
que reviveu o espetáculo, a partir de um caráter militar, nas arenas romanas. Números equestres e 
atrações de saltimbancos são reunidos para uma mesma apresentação. (BOLOGNESI, 2003); (SILVA, 
2003); (PIMENTA, 2005); (TORRES, 1998). 
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acrobáticas e atividades que trouxessem a exposição corpórea como destaque. 

Desde a década de 1830, o Brasil encontrava-se na rota das turnês de circos 

estrangeiros, principalmente daqueles que chegavam da Europa via Buenos Aires. 

Por sua importância econômica e cultural, de acordo com a historiadora Erminia Silva 

(2007), a cidade do Rio de Janeiro, por muitos anos, foi a porta de entrada dessas 

companhias. 

As próprias festas esportivas já incluíam na sua programação espetáculos de 

variedades em meio a suas atividades atléticas (GAMBETA, 2013:111-112). 

Exibições circenses, teatros populares e apresentações musicais já estavam em 

sinergia com o ambiente esportivo. Aos poucos, o conflito de interesses entre o 

mercado de entretenimento e a pedagogia reformadora iria fomentar a constituição 

de espaços distintos: um elaborado para a formação física de uma juventude 

civilizada e outro, moralmente questionado e aos poucos banido, composto por 

apostas nos jogos atléticos. 

Até as duas primeiras décadas do século XX, a maioria das trupes circenses 

permaneceu por longas temporadas nas maiores cidades das regiões Sudeste e Sul 

do Brasil, mas também no Nordeste, em cidades como Recife e Salvador, acolhidas 

em terrenos próximos às regiões centrais desses municípios, ou alocadas em teatros 

das cidades maiores. Só a partir do final década de 1920, com a construção de 

estradas de rodagem (AVANZI; TAMAOKI, 2004:340), a circulação dos circos 

brasileiros, antes circunscritos às suas regiões de origem, ganhou a amplitude de 

deslocamento de um estado continental como o Brasil.  

Em 1920, o palhaço negro Benjamim de Oliveira (1870-1954), do Circo 

Spinelli97, foi responsável pela popularização de uma novidade introduzida no Rio de 

Janeiro: o circo-teatro (SILVA, 2007; PIMENTA, 2010). Já em 1902 esse circo 

estreava, no bairro central do Brás, em São Paulo, com a representação de Benjamim 

como o índio guarani Peri. A iniciativa dos “circos-teatro” não excluía o espetáculo de 

variedades, as apresentações circenses tradicionais como malabares, clowns, 

trapezistas e adestramento de animais por exemplo, mas incluía, na segunda parte 

da sessão desses circos, enredos de dramatizações. A novidade foi recebida com 

                                                
97 De propriedade de Affonso Spinelli, o Circo Spinelli ofereceu condições financeiras e estruturais para 
o desenvolvimento do trabalho como ensaiador e autor de Benjamim de Oliveira. A contrapartida do 
investimento foi revertida pelo sucesso atingido pelos espetáculos desse circo e a popularidade 
cativada pelo público. Anos mais tarde Benjamim tornou-se sócio de Spinelli. 
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entusiasmo pelo público consumidor de entretenimento e confirmada pela 

manutenção dos espetáculos que conseguiam garantir duas “casas cheias”.  

As mais variadas atrações ocupadas pela segunda parte dos espetáculos de 

circo tinham como objetivo o retorno consecutivo, em dias diferentes, do público 

frequentador das lonas. Com apresentações as sextas, sábados, domingos e até as 

segundas-feiras, em alguns casos, era necessário existir atrações com motes 

originais que instigassem o público pagante a retornar para o mesmo circo. Apesar 

de ainda não existir nos estudos históricos circenses uma categoria própria que 

incorpore as atividades atléticas, tais eventos apresentados como campeonatos de 

luta livre, boxe, ciclismo ou mesmo de futebol, eram sempre exibidos nas segundas 

sessões dos espetáculos circenses. Nesse sentido, por se caracterizarem como 

atividades espontâneas, sem resultados previsíveis (no que tange o seu vencedor) e 

seriadas, além do contexto histórico no qual essas atrações se apresentam, a ideia 

“circo-teatro” para a dramatização das apresentações esportivas lhe cabem com 

algumas ressalvas.  

As páginas do Diário Nacional98 de 1928 anunciou um combate público entre 

dois competidores de jiu-jitsu entre as atrações circenses do Circo Queirolo. A renda 

do espetáculo de luta entre Takemura e Geo Omori foi prometida para uma entidade 

de caridade da época. Dez dias mais tarde, o mesmo jornal publicou outra 

propaganda dos Queirolo e, no descritivo das atrações, foi possível constatar a 

visibilidade assumida pelo novo anúncio de um “Grande Espetáculo Esportivo” 99. 

Naquela oportunidade realizou-se o 1º Campeonato Paulista de Luta Greco-Romana 

para amadores, patrocinado pelo próprio jornal, como a “formidável luta livre com 

kimono” entre Rogério (o panthera paulista) e Detti (o “syrio”). O item a seguir se 

debruça sobre essas apropriações esportivas dentro dos picadeiros brasileiros a partir 

do caso do Circo Irmãos Queirolo. 

 

2.2.1: Esportes no Circo Irmãos Queirolo 
 

                                                
98 Um desafio sério de jiu-jitsu e um gesto nobre. Diário Nacional: A Democracia em Marcha, Rio de 
Janeiro, p. 8, 09 out. 1928. 
99 Diário Nacional: A Democracia em Marcha, Rio de Janeiro, p. 2, 18 out. 1928. 
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Entre os textos dos anúncios sobre as atrações esportivas dos Irmãos 

Queirolo, um dia após um dos espetáculos de lutas, encontramos uma descrição mais 

completa sobre a atração que seria ofertada no ato daquele dia:  
“Grandioso Espetáculo Esportivo   
A maior e a mais emocionante luta até hoje travada nessa capital - Capoeira 
contra Jiu-Jitsu - Oswaldo Caetano Vasques (o Balaca capoeira carioca) o 
mais temido dos capoeiras do afamado Morro da Favella do Rio contra o até 
hoje invencível japonez Geo Omori.”100 

 

O texto transcrito integralmente do anúncio, nem ao menos se refere às outras 

atrações já conhecidas dos espetáculos do Circo Irmãos Queirolo. O tamanho e a 

centralidade das fontes usadas no anúncio das lutas na propaganda apresentada na 

Figura 23 nos conferem subsídios para pensar sobre a importância assumida pelos 

campeonatos de natureza esportiva dentro das atrações circenses. Segundo Macedo 

(2019), o conhecido “Pavilhão Queirolo”, nome recebido pela companhia nas 

temporadas paulistanas, foi o circo que mais recebeu eventos de boxe, fato que lhe 

conferiu o apelido de ‘Madison Square Paulistano’101 entre 1928 e 1930, como 

veremos em breve.  

 

                                                
100 Diário Nacional: A Democracia em Marcha, Rio de Janeiro, p. 10, 19 out. 1928. 
101 Madison Square Garden é o complexo de arenas esportivas em Nova York, e principal palco do 
boxe nos Estados Unidos no início do século XX. 
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FIGURA 23: Anúncio do Circo Irmãos Queirolo e a presença de práticas esportivas entre as suas 

atrações. Fonte: Diário Nacional: A Democracia em Marcha, Rio de Janeiro, p. 10, 19 out. 1928. 
Acervo Biblioteca Nacional. 

 
Outro dado curioso sobre o episódio escolhido foi a restrição de venda pública 

de ingressos do espetáculo de luta anunciado no jornal, justificada no mesmo 

periódico, pelo patrocínio direto do Sr. Armando Leonardo. De acordo com o Diário 

Nacional, o acesso à atração do Circo Queirolo só foi facilitado aos cronistas 

esportivos, principais divulgadores desses espetáculos nos jornais da época.  

Para nos ajudar a compreender essa sinergia entre alguns esportes e o 

ambiente cênico dos circos, recorremos à Pimenta (2009) ao dizer que “a 

permeabilidade é ancestral no meio circense, entre os números encontrados no Brasil 

estão atividades com origens diversas, incorporadas ao repertório circense desde 

antes de sua vinda para cá”. A historiadora nos ajuda a compreender que a 

composição das atrações dos circos nacionais não só reuniu modalidades esportivas 

consideradas novas, exóticas ou ainda em fase de institucionalização, mas 

intercambiou qualquer atrativo cultural de seu interesse, como por exemplo atrações 

oriundas das mais diferentes linguagens artísticas regionais como a dança, a música 
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e as artes cênicas. O caribó, fandango e a música caipira são alguns outros exemplos 

que ilustram essa absorção cultural e que nos aprofundaremos em breve. 

A companhia circense dos Irmãos Queirolo, em 1930, era notadamente um dos 

circos mais conhecidos da época e contava com cerca de 80 a 100 artistas, entre 

homens e mulheres, na composição do seu elenco. A trupe familiar se formou logo 

após a morte do chefe da família e tenor lírico, José Queirolo, em 1900. Graças aos 

esforços da matriarca uruguaia e circense Petrônia Salas, a família de oito filhos 

excursionou pela Europa e América, fixando-se no Brasil em 1910.  

Em 1917, os irmãos Queirolo compraram a lona importada de um dos mais 

importantes circos do país, o Circo Spinelli, e escolheram São Paulo102 como cidade 

base de exibição de seus espetáculos. Nessa época, os ‘circos de algodão’ (de lona), 

itinerantes, conviviam nas cidades maiores com as apresentações dos circos de 

pavilhões. O pavilhão, tipologia circense, apresenta sua estrutura física em madeira 

e folhas de zinco, como um projeto muito próximo ao de um teatro convencional, e 

por essa razão, com menor potencial de itinerância (PIMENTA, 2009:31). Os Queirolo 

experimentaram as duas variedades de arquiteturas circenses. 

Ao nos referirmos à irmandade Queirolo, referimo-nos a Chic-Chic (Otelo), 

Pancho (Francisco), Chicharrão (José Carlos), Irma (avó da atriz Bibi Ferreira), 

Negrito (Ricardo), Gato Félix (Alcides), Aída e Harris (Julian), a trupe que em poucos 

anos cairia no gosto popular tanto da mais alta classe intelectual modernista paulista 

(TAMAOKI, 2017:15) como de um público mais carente.  

Aberlardo Pinto, o Piolin, um dos mais importantes palhaços brasileiros, 

também iniciou a sua carreira entre os Queirolo. Piolin e Irmãos Queirolo, juntos, anos 

mais tarde do tempo circunscrito por esta pesquisa, farão parte da então emergente 

indústria do disco, do rádio e do cinema no Brasil. 

                                                
102 Assim como o Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo forjava-se como um centro socioeconômico 
em desenvolvimento pelo ciclo cafeeiro. De acordo com os censos das épocas, sua população 
multiplicou-se por quatro em dez anos, totalizando 240 mil habitantes em 1900 e em 1929, a cidade 
atingiu 1 milhão de habitantes. 



 
81 

 
FIGURA 24: Homens da família Queirolo. Fonte: Jornal de Theatro & Sport, Rio de Janeiro, p. 1, 24 dez. 1921.  Acervo 

Biblioteca Nacional. 
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Como importantes veículos de produção, divulgação e difusão dos mais 

variados experimentos culturais, as companhias circenses atuavam num campo 

ousado de originalidade e experimentação. Segundo Silva (2009: 49), o público 

desejava sensualidade, magia e fascínio, e o circense atuava nessa direção, 

buscando aliar competência técnica e destreza de movimentos a uma estética de 

sedução. Dessa forma, por meio da linguagem corporal, o circo tornou-se um espaço 

privilegiado para o encontro do público com o que era considerado exótico e diferente. 

O próprio circo adquirido pela família Queirolo, o conhecido Spinelli, em 1914, 

já atraía uma quantidade significativa de público graças ao ringue com lutas de boxe 

organizadas pelo empresário de circo José Floriano103, assim como “campeonatos de 

capoeiragem” nas suas temporadas cariocas na Rua Coronel Figueira de Mello104, no 

bairro carioca de São Cristóvão, em 1913.  

Anos mais tarde, no início da década de 1930, durante uma turnê da 

companhia dos irmãos Queirolo pela cidade do Rio de Janeiro, notamos os elogios 

ao conjunto circense e aos destaques esportivos, valorizando-os como atividades 

sadias e divertidas: 

 
“(...) exploram todos os generos de variedades e attrações, inclusive a luta 
livre, a luta romana e o box. São acrobatas, saltadores, manipuladores, 
malabaristas, excentricos, musicaes, comics, illusionistas, cyclistas, aramistas, 
trapezistas, barristas, enfim, tudo o que o homem póde praticar como sport e 
como meio de proporcionar aos seus semelhantes um divertimento 
interessante e sadio” 105. 

 

Além do Boxe, modalidades de lutas menos convencionais e consideradas 

“exóticas” para as primeiras décadas do século XX como Jiu-jitsu, Capoeira, Luta 

Livre e Luta Greco-Romana ganharam fascínio do público através dos circos. Os 

desafios e as revanches desses esportes permitiam o desdobramento dessas 

atrações esportivas por dias - estratégia perfeita para fidelizar o público, obter mais 

apostas e garantir a exibição de uma apresentação sempre diferente. Cada luta era 

uma luta, única e imprevisível. 

                                                
103 O Malho, Rio de Janeiro, p. 30, 14 fev. 1914. Zeca Floriano, como era comumente conhecido no 
meio, era lutador profissional, levantador de peso, empresário de circo e filho do Marechal Floriano 
Peixoto, o segundo presidente do Brasil. (AVANZI; TAMAOKI, 2004:51) 
104 Campeonato de Capoeiragem no Circo Spinelli. A Epoca, Rio de Janeiro, p. 4, 27 jan. 1913. 
105 A Batalha, Rio de Janeiro, p. 4, 01 dez. 1932. 
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Não obstante, em 1934, na cidade de São Paulo, sede dos Queirolo, foi 

inaugurado o Estádio Paulista, localizado no Largo do Paissandu, local que 

arregimentou consideravelmente a maioria dos eventos de lutas, e, 

consequentemente, diminuiu a incidência dessa prática esportiva nos circos. O 

Estádio Paulista teve uma vida intensa, porém curta: com apenas sete meses suas 

atividades foram encerradas, ocasionando o ostracismo da prática do boxe em São 

Paulo nos anos de 1936 a 1938 (MACEDO, 2019:32-33).  

De acordo com Macedo (2019), o movimento de atrações de lutas deslocou-

se para a cidade do Rio de Janeiro com muita força a partir de 1935, e apenas com a 

inauguração do Estádio do Pacaembu, em 1940, a cidade paulistana voltaria a 

prestigiar um calendário competitivo de boxe, inclusive com o retorno e protagonismo 

dos produtores circenses.  

Ao passo que as propagandas do Circo Queirolo sugeriram a diminuição das 

apresentações de lutas no mesmo período, surgiram com mais destaque outras 

atrações, e dentre elas, a de “um bello e disciplinado corpo de girls”106: o futebol 

jogado por artistas mulheres. 

Em novembro de 1930, o matutino carioca A Batalha107 anunciava o início da 

temporada de apresentações do Circo dos Irmãos Queirolo no Teatro Lyrico, na 

capital do Rio de Janeiro. Dentre as descrições de suas atrações estava a promessa 

da estreia do novo número intitulado: “Football Feminino”. Mais teria sido o futebol de 

mulheres o primeiro flerte circense com o tema futebol? 

 

2.3 Os circos-teatro e as sessões destinadas aos 
futebóis 

 
Através dos jornais da década de 1920 e 1930, conseguimos acompanhar 

locais de itinerância do Circo Irmãos Queirolo e outras trupes que passaram a 

apresentar o “Football Feminino” entre as atrações de suas programações. Assim 

como a maioria das performances circenses, houve trocas, apropriações e 

                                                
106 A Batalha, Rio de Janeiro, p. 4, 11 nov. 1930. 
107 Idem. A Batalha foi fundada por Pedro Mota Lima em 20 de dezembro de 1929, inicialmente como 
apoiadora da Aliança Liberal.  Um dos grandes banqueiros do jogo do bicho do Rio de Janeiro, João 
Pallut, foi quem alocou recursos financeiros para a instalação do jornal na época. O jornal deixou de 
circular em 1940. 
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reinvenções da maioria dos atos encenados na época - atributos comuns da 

elaboração dos espetáculos entre esses grupos de artistas. Em outras palavras, o 

futebol feminino - assim como outras atrações relacionadas ao futebol - foram 

repetidamente encontrados em diferentes companhias de circos do Brasil.   

O football, o esporte da moda da época, não passou incólume por esse 

processo de apropriação. A introdução do “tema” futebol nos espetáculos obedeceu 

a um momento de significativas mudanças na organização dos atos cênicos em cena, 

e como será oportunamente apresentado, não foi ideia exclusiva dos artistas 

circenses, mas de um cenário abrangente das artes cênicas do Rio de Janeiro. A 

atração “football feminino”, mas não só, faz parte de um conjunto de reelaborações. 

O artigo de José Ramos Tinhorão, Circo: o local no universal adverte que o caráter 

internacional dos circos nacionais acabou por diluir-se em criações locais, ou seja, 

“abrasileirou-se” cada vez mais, incorporando as culturas das regiões por onde 

passava e constituindo de uma linguagem universal (apud TAMAOKI, 2017:11). 

Nos circos nacionais do século XX foi possível encontrar manifestações e 

danças populares como carimbós, modas sertanejas e fandangos: norte, centro-oeste 

e sul do país congregados sob intermédio dos espetáculos de circo, o que possibilitou 

o maior intercâmbio cultural, já nas primeiras décadas, do que os modernistas 

chamariam na época de uma “cultura verdadeiramente brasileira”. Imigrantes, 

retirantes, músicos, artistas, lutadores e artesãos encontraram trabalho e morada sob 

as lonas e fizeram de suas culturas matéria prima dos atos representados.  

A troca cultural não se resumiu as experiências de pessoas vindas de fora do 

país ou dos rincões brasileiros visitados. As cidades grandes, a exemplo de Rio de 

Janeiro e São Paulo, também produziam muito conteúdo que puderam ser 

ressignificados e amalgamados dentro das lonas. Os teatros de revistas e a cena do 

futebol foram alguns desses influenciadores.    

 

2.3.1 Fogo de Palha, Fogo na Cangica e o Chodó: o 
futebol - também feminino - no teatro de revista 

 
Nas duas primeiras décadas do século XX intensificou-se o desenvolvimento 

do circo-teatro brasileiro em consonância com a dinâmica da cena do teatro urbano. 

Os textos, temas, ensaios, repertórios e os próprios atores e atrizes eram contratados 
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ou simplesmente se mantinham atualizados com as produções das capitais sempre 

que era possível (PIMENTA, 2010:35). De acordo com Bolognesi (2002:9), apesar de 

representarem setores distintos, sempre existiu uma benéfica contaminação entre os 

campos artísticos do circo e do teatro. Como observado nos itens anteriores, a 

teatralidade, desde o surgimento do circo moderno, no século XVIII, sempre esteve 

presente nas práticas circenses brasileiras e estrangeiras. 

Todavia, a partir da observação do football em trabalhos artísticos cênicos da 

época, a atenção foi voltada para o intercâmbio temático entre as atrações 

apresentadas entre esses dois setores, mais precisamente entre o ‘teatro de revista’, 

(ou só revista como era mencionado na época), e os circos nacionais. Sobre a 

mudança temática observada nos circos, compartilhamos a contribuição de Pimenta 

(2010:33-34): 

 
O universo temático e os roteiros dramáticos circenses saíram do quadro das 
tradições, da reprodução e transformação prática de modelos repassados 
entre os artistas desde suas origens internacionais, e o circo se viu diante de 
uma nova realidade, de um novo tratamento teatral de seu espetáculo em uma 
temática popular brasileira. 

 

O futebol já ocupava alguns espaços teatrais cariocas, através das exibições 

das primeiras empresas cinematográficas que se aventuraram na filmagem de 

trechos de jogos nos campos do Rio de Janeiro e São Paulo. A absorção do futebol 

como tema de atrações cênicas não é uma surpresa, uma vez que o esporte não era 

uma prática descolada da dinâmica sociocultural. A popularização do futebol nas 

primeiras décadas do século XX apresenta-se plenamente articulada com o contexto 

em que se insere, e em diálogo com a construção de uma cena do entretenimento 

complexa (MELO, 2007). 

O apelo à presença de associados de clubes e torcedores pode ser confirmada 

na homenagem em atos cênicos aos principais clubes de futebol da época. Esses 

indícios foram notabilizados nas propagandas e textos descritivos das programações 

dos teatros de revistas e circos da década de 1920. Para contribuir com exemplos 

factuais, em 1921, o Dudú Circo realizou homenagens ao América Football Club, nas 

quais ofereceu uma taça à equipe durante o programa. No mesmo ano, a descrição 

sobre a atração ‘O Chodó’, do Democrata Circo-Theatro, (antigo elenco do Circo 
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Spinelli), contou com “uma verdadeira apoteose aos clubs de football” ao homenageá-

los em cena segundo os jornais.108 

Entretanto, foi a atração apresentada pelo teatro de revista Fogo de Palha, 

também em 1921, que nos chamou a atenção por apropriar-se do tema do futebol e 

apresentá-lo já com a participação de atrizes mulheres: 

 
O FOOTBALL NO THEATRO 
“Na revista “Fogo de Palha”, original de J.Brito, com música do inspirado 
maestro Eduardo Souto, e que se acha em ensaios no theatro Recreio, ha um 
numero brillhante dedicado ao football. 
Os dez clubs da 1a divisão109 serão representados por dez das mais 
galantes artistas da companhia, que entrarão em scena envergando o 
uniforme de respectivo club, e cantando a marcha “Sul-Americano”, 
hymno do football, original de E. Souto. 
Sabemos que alguns clubs, a começar pelo Flamengo, campeão de 1920 
- vão offerecer uma camisa de seda, com as côres respectivas, á artista 
que representar em scena o mesmo club. 
Ha tambem um numero das “Torcedoras chuos” que é um dos mais 
interessantes da revista. 
Se fôr possivel talvez entrem tambem os clubs da 2a divisão110.” (negritos 
nossos).111 

 

Concomitantemente, o teatro de revista Fogo na Cangica estreou no Theatro 

São José, no Rio de Janeiro, com atores vestidos de uniformes de clubes de futebol 

cariocas. No entanto, não foram encontradas referências sobre mulheres nesse 

elenco: “Todas as noites o S. José se enche de publico de theatro e torcedores de 

football”112. Segundo o Jornal Theatro & Sport, o quadro alusivo ao futebol 

apresentado no Theatro São José foi um dos que mais despertou interesse do público 

e por essa razão, a peça permaneceria mais tempo em cartaz.  

Anos mais tarde, em 1926, o texto da propaganda da revista intitulada “Foot-

ball” da Companhia Portugueza de Revistas,113 descreveu com detalhes a primeira 

                                                
108 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 14, 06  dez. 1921. 
109 As dez equipes de futebol da 1a divisão de 1921 eram: América Football Club; Andarahy Athletico 
Club; Bangu Athletic Club; Botafogo Football Club; Club de Regatas do Flamengo; Fluminense Football 
Club; Palmeiras Athletico Club; Sport Club Mangueira; São Christóvão Athletico Club e Villa Isabel 
Football Club. 
110As equipes de futebol da 2a divisão de 1921 eram: Americano Foot-Ball Club; Sport Club Brasil; 
Carioca Football Club; Esperança Football Club; Hellênico Athletico Club; Sport Club Mackenzie; 
Progresso Football Club; Sport Club Rio de Janeiro; River Football Club e Club de Regatas Vasco da 
Gama. 
111 O Football no Theatro. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 8, 29 jan. 1921.  
112 Fogo na Canjica. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 14, 06  dez. 1921.; Jornal de Theatro & 
Sport, Rio de Janeiro, n. 368, p.13, 26 nov. 1921.  
113 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 31, 10 de ago. 1926. 
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sessão do ato no Theatro República, também no Rio de Janeiro, como um “authentico 

jogo de foot-ball em pleno theatro” que contaria com a presença da equipe feminina 

de atrizes jogando com o público, na disputa de quem faria o gol na baliza do cenário.  

Há em comum aos dois setores cênicos - dos teatros de revista e dos circos - 

um espaço propício à transgressão do natural, do cotidiano. Por vezes associamos a 

proeza corporal como o primeiro componente atrativo na elaboração das séries 

apresentadas pelos repertórios oferecidos por esses empresários e artistas. Todavia, 

a transgressão dos corpos também é compreendida não só por proezas, mas por 

corpos que realizavam atos irreconhecíveis, improváveis e incomuns no cotidiano da 

época, ou seja, mulheres jogando bola publicamente nesses casos.  

Tanto o circo como os teatros da época, com maior ou menor grau de requinte 

técnico, exploraram sentimentos e emoções do público - um público pagante na 

grande maioria dos casos. Para a época, mulheres protagonistas de um match de 

futebol, vestindo uniformes de clubes e roupas curtas, eram suficientemente 

interessantes para converter um número razoável de espectadores curiosos e ávidos 

por assistir uma cena incomum. Se as apresentações de jogadoras durante as festas 

esportivas promovidas entre os clubes foram praticamente excepcionais, com 

episódios numericamente pequenos, nos circos, tais atrações ganharam publicidade 

e maiores ofertas de exibição.  

Alguns anos antes dos exemplos brasileiros, em 1914, na Espanha, a imprensa 

espanhola noticiou um festival esportivo promovido por artistas dos music-halls de 

Londres, de caráter burlesco e recreativo, em que atrizes apresentaram uma partida 

de futebol feminino no Estádio do Tottenham (TORREBADELLA-FLIX, 2016:315-

316). Artistas espanholas do teatro de revista Ruzaba e Apolo, em 1931, também 

exibiram um futebol durante um evento beneficente para crianças do Asilo Hospital114, 

e até aquele momento, já havia menções de outras partidas beneficentes entre 

artistas mulheres nas cidades espanholas de Madrid e Valencia115 (FERNÁNDEZ, 

1988 apud TORREBADELLA-FLIX, 2016). 

O futebol, a partir desses inúmeros casos, forjava-se como um interessante 

atrativo também fora das quatro linhas. Não apenas esportes como lutas e ginásticas, 

mas precisamente o futebol foi um recurso usual de circenses como os irmãos 

                                                
114 VIDAL, Vicente. El deporte en broma, un partido de fútbol femenino en Valencia. Mundo Gráfico, 
Madrid, p.50-51, 7 jan. 1931. (apud TORREBADELLA-FLIX, 2016). 
115 FERNÁNDEZ, 1988 apud TORREBADELLA-FLIX, 2016. 
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Queirolo para garantir a maior divulgação e almejar plateias sempre cheias durante 

suas turnês. Com mulheres já jogando nos palcos dos teatros de revista pelo menos 

desde janeiro de 1921, circos irão experimentar naquele mesmo ano a introdução do 

“tema” futebol nos seus atos. Todavia, inicialmente com os cachorros e bicicletinhas... 

 

2.3.2 Cães footballers e Ciclo Football nos picadeiros 
 
Depois de uma longa turnê pela região Sul do Brasil, em cidades como Ponta 

Grossa, Curitiba, Pelotas, Joinville e Porto Alegre, entre o final de 1920 e abril de 

1921, a trupe dos Irmãos Queirolo fez uma estadia que durou meses na então capital 

nacional, o Rio de Janeiro. O circo itinerou inclusive entre teatros cariocas, passando 

por endereços como o teatro da Rua Salvador Correia116, o Polytheama Meyer117, o 

Theatro República118 e fixou-se no Theatro Lyrico - local que já havia abrigado a 

companhia dois anos antes. 

No endereço do Theatro República, no Rio de Janeiro, o Circo Queirolo 

apresentou uma sequência de atrações relacionadas ao futebol. No dia 13 de 

dezembro de 1921 a propaganda da chamada para o público anunciava o “sucesso 

dos cães footballers!”119. Cachorros representantes das cores de equipes de futebol 

conhecidas da população carioca eram adestrados para simular um certame com gols 

no picadeiro. Meses antes, o Democrata Circo, concorrente dos Queirolo, também 

apresentou a trupe canina que executava um match de football120, vestindo uniformes 

do América e do Andarahy, quando se encontrava sediado na Rua Coronel Figueira 

de Mello, muito perto do estádio do São Christóvão Athletic Club. 

Dias mais tarde ao episódio dos cachorros, seria o “Cicloball”121, um 

campeonato de futebol com minibicicletas representado pelos irmãos Pinto122 que 

                                                
116 Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, p. 4, 16 ago. 1921. 
117 Correio da Manhã, Rio de Janeiro, p. 5, 01 out. 1921. 
118 Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, p. 4, 07 dez. 1921. 
119 Referências sobre os Cães Footballers: Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, p. 8, 13 dez. 1921; O 
Jornal, Rio de Janeiro, p. 11, 14 dez. 1921.  
120 Jornal do Brasil,Rio de Janeiro, p. 16, 06 abr. 1921, p. 16. 
121 Referências sobre o Cicloball: Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, p. 8, 15 dez. 1921; O Paiz, Rio 
de Janeiro, p. 10, 16 dez. 1921. 
122 Os irmãos Pinto referem-se a Abelardo Pinto, o palhaço Piolin, e Anchises, o palhaço Faísca. Em 
1917, o pai dos irmãos, Galdino Pinto, empresariava o Circo Queirolo, que tinha Chicharrão como 
palhaço principal. Chicharrão saiu da companhia em função de desavenças familiares e Abelardo 
tornou-se palhaço para substituí-lo. (DANTAS, 1980) 
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tomaria a centralidade das propagandas das atrações do Circo Irmãos Queirolo. 

Assim como os cachorros, foram duas sessões seguidas com a atração. Na semana 

seguinte, no espetáculo especial de Natal, os mesmos irmãos Pinto (ou Irmãos 

Abelardo, como é comumente encontrado nos jornais) realizaram um “match de 

football” no qual representaram o certame entre Brasil e Argentina123.  

No mesmo ano de 1921 foi possível encontrar a disputa do Cicloball ou Ciclo 

Football em outras companhias de circo, a exemplo do Grande Circo Gonçalves124, 

que durante a sua passagem pelo Rio de Janeiro, realizou um campeonato entre os 

palhaços Nilo e Manuel, vestidos com as camisas dos clubes de futebol do América 

Football Club e do São Christóvão A.C. 

Novos episódios de atrações relacionadas com o futebol foram vistos em 1923, 

já em São Paulo, como o cicloball promovido pelos palhaços acrobatas do Circo 

Queirolo125. O jornal O Combate descreveu o programa com mais detalhes e sem 

economia de adjetivos ao dizer que era uma “continuação do verdadeiro e 

incomparável sucesso alcançado, sensacional acontecimento esportivo, grandioso 

encontro de bicycletas pelos ciclystas irmãos Queirolo, representando os simpáticos 

clubes locaes Minas Geraes versus S.C. Syrio”126.  

O episódio paulista evidencia mais uma vez a estratégia dos produtores 

circenses no envolvimento de seus espetáculos com os conhecidos clubes esportivos 

de futebol: diretores e torcedores pertencentes a esse mesmo cenário de diversão 

pública das grandes cidades. A ideia de criar um pequeno conjunto de disputas, um 

campeonato, oferecia ao público circense uma atração inédita a cada dia, e para os 

circos, uma programação contínua (sexta, sábado e domingo), perfeita para a venda 

de novos ingressos e casa cheia nas sessões seguintes do mesmo circo. 

A ideia de “campeonatos”, que foi experimentado com o futebol, foi também 

simultaneamente experimentado com os sparings de boxe entre as mesmas 

companhias de circos. De acordo com Macedo (2019), os circos Democrata, 

Florimond e Chicharrão receberam campeonatos de boxe de 1920 a 1933, enquanto 

que os circos Queirolo e Alcebíades, e os pavilhões Dudu e Piolin, receberam 

programações de lutas entre 1924 a 1947.   

                                                
123 O Jornal, Rio de Janeiro, p. 11, 24 dez. 1921.  
124 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 18, 30 ago. 1921. 
125 O Combate, São Paulo, p. 4, 16 mar. 1923.  
126 O Combate, São Paulo, p. 2, 24 mar 1923. 
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Em 1928, em São Paulo, o cicloball voltou a ser descrito como atração de um 

festival artístico dedicado ao Antarctica Football Club, com direito a estandarte e 

bandeiras, promovido pelo ator Agostinho de Souza e a revista Cangote Cheiroso, e 

com a participação dos irmãos Queirolo.127O período de experiências esportivas no 

picadeiro dos Queirolo, de 1928 a 1930, marcou a época em que esse circo passou 

a  ser chamado de Madison Square Paulista e recebeu mais de 30 rodadas do boxe 

profissional e amador de acordo com Macedo (2019). 

Foi durante esses mesmos anos, entre as reaparições de atrações 

relacionadas ao futebol apresentadas pela família Queirolo, que localizamos a 

imagem da Figura 25 publicada pela revista A Cigarra, de 1926128, com um team de 

jogadoras desse circo, trajadas com uniformes atribuídos às equipes do Palestra Itália 

e A.A. São Bento. No próximo item, vamos nos deter na observação da incidência 

desse fenômeno. 

 

 

FIGURA 25: imagem extraída de uma das páginas da Revista A Cigarra, de 1926, de Palestra x São 
Bento. FONTE:  Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

 

                                                
127 Correio Paulistano, São Paulo, p. 11, 22 abr. 1928. 
128 A Cigarra, São Paulo, v. 15, n. 272, 15 mar. 1926. 
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2.4  O futebol feminino e os circos brasileiros 

Foi graças à expressão “futebol feminino” presente no título da imagem 

publicada pela revista A Cigarra que localizamos a referência da existência de 

jogadoras no picadeiro. Sem mais informações presentes naquele periódico, 

seguimos procurando fenômenos similares sobre atrações femininas do futebol nos 

circos em outras publicações e coleções de acervos de familiares circenses.  

Através do Centro de Memória do Circo (CMC), instituição dedicada a contar a 

história do desenvolvimento da arte circense em São Paulo, foi possível, inicialmente 

localizar a foto original usada pela revista A Cigarra em março de 1926 (Figura 26).  

 
FIGURA 26: Atrizes das famílias circenses Queirolo e Seyssel. Fonte: Foto Ayelson Pinto | Coleção 

Piolin | Acervo Centro de Memória do Circo-SMS-PMS. 
 

A foto, de autoria de Ayelson Pinto, apesar de conter uma legenda incompleta 

no que diz respeito ao nome de todas as atrizes retratadas, apresenta informações 

relevantes a ponto de identificar algumas das personagens retratadas: 

Legenda CMC: Da direita para a esquerda, em pé: Leontina Nogueira, não reconhecida, Vitória 

Argentina Seyssel, Olinda Seyssel e não reconhecida.  

Agachadas: não reconhecida, Emma Seyssel e Benedita França, esposa do palhaço Piolin. 
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De acordo com o CMC, as atrizes da foto são representantes de duas 

conhecidas famílias circenses, os Queirolo e os Seyssel, em 1926. Na época, eram 

comuns reuniões entre diferentes famílias, assim como casamentos que acabaram 

misturando membros das famílias mais tradicionais do circo brasileiro. Os encontros 

também rendiam cópias e proposições para novos repertórios de programações dos 

circos, e os mais diferentes registros documentais preservados comprovam o trânsito 

entre famílias e intercâmbio dos números artísticos.  

Ainda há muito a se conhecer sobre a história das mulheres circenses no 

Brasil, e nesse sentido, ao debruçarmos sobre mais informações sobre as atrizes 

retratadas na Figura 26, descobrimos que apesar de A Cigarra afirmar na sua legenda 

serem às atrizes pertencentes à família Queirolo, as legendas do CMC129 

identificaram os nomes e sobrenomes das mesmas atrizes, vinculando-as não aos 

Queirolo, mas como pertencentes da conhecida família circense Seyssel, e Benedita 

França, esposa do já conhecido palhaço Piolin, da família Pinto.   

Além da foto encontrada em A Cigarra, apenas o periódico anarquista do 

operariado paulista O Combate: Independência, Verdade e Justiça, em atividade 

desde 1910, publicou propagandas sobre a atração do futebol feminino, uma 

novidade circense que originou os vestígios dessa prática esportiva em 1926 e 1927.  

Depois das evidências encontradas dos jogos de futebol promovidos entre as 

atrizes de revistas em 1921, no Rio de Janeiro, as primeiras apresentações do futebol 

entre mulheres circenses aconteceram no Largo do Paissandu, no centro de São 

Paulo, sob a lona no Circo Alcebíades em 1926. Tamaoki (2017:14-15) nos indica que 

a presença de circos no Largo do Paissandu, ao lado da Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário dos Homens Pretos, é datada de 1887. Todavia, o auge dessa ocupação se 

deu na década de 1920, primeiro com lonas da família Queirolo e depois, de 

Alcebíades.   

O Largo do Paissandu, onde se encontra nos dias atuais o próprio Centro de 

Memória do Circo (CMC), forjou-se desde aquela época, como um importante local 

de encontro circense (TAMAOKI,2017). Além das apresentações dos diferentes circos 

que estacionaram ali, o Largo, com os anos, tornou-se um local de encontro entre os 

próprios trabalhadores circenses nos seus dias de folga, às terças feiras. Em 1925, 

                                                
129 O CMC chegou a publicar a imagem mencionada nas suas redes sociais em janeiro de 2019 a fim 
de precisar os outros nomes faltantes da sua legenda catalogada. Ainda era difícil precisar os nomes 
ausentes até a finalização dessa dissertação. 
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nos bastidores do Circo Queirolo, formava-se a Federação Circense, assim como o 

Sindicato dos Artistas de Circo. 

Nesse exato momento histórico da sociedade circense brasileira, Piolin, o 

palhaço do Circo Alcebíades, lançava publicamente a atração futebol feminino. 

 

2.4.1  Circo Alcebíades e Piolin, o palhaço produtor do 
futebol feminino nos circos brasileiros 

 

O Circo Alcebíades permaneceu no Largo do Paissandu de 1926 a 1929, local 

onde comemorou o seu milésimo espetáculo. O episódio revelado pela fotografia de 

A Cigarra (Figura 25) se refere ao mês de março de 1926, início da presença desse 

circo nessa região de São Paulo. Entretanto, vale destacar que o jornal O Combate: 

Independência, Verdade e Justiça (Figura 27)130 já havia anunciado a atração ‘futebol 

feminino’ em fevereiro de 1926, um mês antes da foto publicada. O texto descritivo 

de O Combate atribuiu ao palhaço Piolin e seu irmão a organização da programação 

desse circo. Outro fato é que, já em fevereiro, o mesmo jornal já sinalizava o sucesso 

alcançado pela atração do futebol jogado por mulheres: “Que tanto sucesso alcançou 

hontem em primeira representação. Hoje, mais uma victoria do FUTEBOL FEMININO, 

representando as turmas valorosas de São Paulo”. 

Naquela ocasião, a propaganda do circo no jornal anunciou que as atrizes 

trajaram as cores de duas das principais equipes de futebol da cidade: A.A. São 

Bento131 e C.A. Paulistano.  

 
FIGURA 27: Futebol feminino entre os anúncios das atrações do Circo Alcebíades. Fonte: O Combate: 

Independência, Verdade e Justiça, São Paulo, p. 2, 27 fev. 1926. 

                                                
130 O Combate: Independência, Verdade e Justiça. São Paulo, p. 2, 27 fev. 1926, p.2. 
131 Extinta Associação Atlética São Bento, fundada em 1914, campeã paulista em 1914 e 1925. 
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Piolin foi astuto ao escolher vestir as atrizes do espetáculo com o uniforme do 

A.A. São Bento, último campeão paulista, sagrado no dia 8 de novembro de 1925. A 

edição do Campeonato Paulista de Futebol 1925 foi a última organizada 

exclusivamente pela Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA). O ano de 

1926 marcaria o início da crise política dentro do futebol de São Paulo, na qual a 

questão do profissionalismo versus amadorismo era o pano de fundo. Os times mais 

antigos e de origem elitista, reticentes à profissionalização desse esporte, criaram a 

Liga dos Amadores de Futebol, a LAF, enquanto a maioria dos clubes, especialmente 

os de origem mais popular ou menos aristocráticos, manteve-se na APEA. 

Os produtores do Circo Alcebíades continuaram flertando com os times filiados 

à APEA. Meses mais tarde, em junho, o mesmo jornal operário O Combate132 

anunciou um programa circense que prometia no dia 11 de junho, uma taça e uma 

estatueta às equipes femininas combatentes do S.C.Syrio133 e do Auto134. O texto 

contou que os prêmios do campeonato de futebol ficariam expostos na entrada do 

circo. A propaganda divulgada no dia do espetáculo trouxe riquíssimas informações 

sobre a atração do futebol feminino circense: 
 
"A este embate assistirão as respectivas directorias daquelles clubs, 
especialmente convidadas. Chamamos a attenção dos esportistas paulistanos 
para esse encontro futebolístico. As duas “équipes” acham-se em excellentes 
condições de preparo. ― Servirá de arbitro o distincto moço Anchizes Pinto 
[palhaço irmão de Piolin].  
Ao jogo! Ao esporte! Ao circo, pois!  
O programa artístico está confeccionado com esmero, pelos queridos 
ALCIBÍADES e PIOLIN"135 

 

O futebol feminino apresentado em junho 1926, apesar de tentar atrair a 

atenção de um público futebolístico, convidando seus diretores, vestindo-se de seus 

uniformes e bem preparando suas atrizes, foi o último vestígio encontrado com a 

divulgação de clubes paulistas nas propagandas do Circo Alcebíades. Com o avanço 

                                                
132 O Combate: Independência, Verdade e Justiça, São Paulo, p. 2,  04 jun. 1926. 
133 Atual Esporte Clube Sírio, fundado em 1917 na cidade de São Paulo, disputou o Campeonato 
Paulista da 1ª Divisão 14 vezes entre 1921 e 1934. Depois dedicou-se ao basquete, alcançando 
inclusive o título mundial masculino (Copa William Jones) em 1979. 
134 Fundado em 1910, na cidade de São Paulo como Minas Gerais Football Club, em 1924, mudou o 
nome para Braz Athletic Club, e, em 1925, para Auto Sport Club. Em 1927, fundiu-se ao Club Athletico 
Audax gerando o Sport Club Americano, mais conhecido como Auto-Audax. 
135 O Combate: Independência, Verdade e Justiça, São Paulo, p. 2, 11 jun. 1926. 
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do ano de 1926, aconteceram mudanças significativas no cenário esportivo do futebol 

paulista, a exemplo da primeira edição do Campeonato Paulista de futebol paulistas 

da LAF, e não foi possível conhecer as motivações do afastamento das associações 

futebolísticas dos produtores circenses. Ou mesmo não havendo o afastamento entre 

as partes, as motivações do desaparecimento da representação dos clubes 

paulistanos na atração futebol feminino. 

A despeito do cenário do futebol paulista, as partidas de futebol entre mulheres 

continuaram neste circo. No programa de dezembro daquele mesmo ano produzido 

pelo palhaço Piolin, anunciou-se: 
 
"Continuação do Campeonato de Futebol Feminino.  
A Taça BUTIFU136 está na berlinda. O jogo de hontem foi violento e 
emocionante. Cada partido procurou o caminho da victoria!  
Alcebíades fez bellas defesas! Piolin foi o Zamora137 da noite."138 

 

A atração, nessa ocasião, ganhou status de campeonato. A palavra 

“campeonato” foi utilizada mais algumas vezes até a última ocorrência sobre a atração 

encontrada em maio de 1927139. A estratégia de criação de um campeonato curto, 

com a duração de um final de semana, assemelha-se à usada pelos circos na exibição 

dos combates de lutas, em que se criavam séries de confrontos que poderiam ser 

acompanhadas dia a dia, garantindo a maior fidelidade e retorno de público. As fontes 

nos permitem aferir que o futebol feminino no Circo Alcebíades também tinha um viés 

misto na composição das equipes, uma vez que os palhaços Piolin e Faísca, os 

irmãos Pinto, por vezes respondiam pelos gols do picadeiro, quando não eram os 

próprios árbitros da partida. O nome Zamora, referência dada as “belas defesas” de 

Piolin, mencionava goleiro catalão Ricardo Zamora, conhecido como ‘O Divino’ e ‘O 

Mago’, na época jogava no Real Madrid, da Espanha. 

Piolin tornou-se um dos mais importantes palhaços brasileiros e sua trajetória 

está originalmente interseccionada com a trupe circense dos irmãos Queirolo. Antonio 

Carlos Queirolo, o palhaço Chicharrão, se tornou um dos principais circenses do final 

                                                
136 Referência a “beautiful”, da palavra “bonito” na língua inglesa. Algo como ‘Taça da Beleza’, Taça 
Bonita”, prêmio dedicado ao melhor time feminino do futebol de mulheres apresentado no Circo 
Alcebíades em 1926.  
137 Referência ao goleiro catalão Ricardo Zamora, conhecido como O Divino e O Mago, na época 
jogava no Real Madrid, da Espanha. O troféu de melhor goleiro do Campeonato Espanhol leva seu 
nome. 
138 O Combate: Independência, Verdade e Justiça, São Paulo, p. 2, 22 dez. 1926. 
139 O Combate: Independência, Verdade e Justiça, São Paulo, p. 2, 09 maio 1927. 
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da década de 1910 e, na mesma época, rompeu relações com a família Queirolo e 

passou a atuar num circo recém-chegado ao Rio de Janeiro: o Circo Americano, de 

propriedade de Galdino Pinto, pai de Piolin. 

Ex-herdeiro de cartório e apaixonado por uma artista circense, Galdino tornou-

se empresário mambembe e Chicharrão foi contracenar com o filho dele, o jovem 

Abelardo, o Piolin. Piolin aos sete anos já se apresentava como contorcionista ao lado 

do irmão, e se fez palhaço em 1917, ganhando o apelido graças às suas canelas 

finas, que mais aparentavam dois barbantes. 

Pinto, sobrenome de Piolin, foi um dos nomes das atrizes identificadas na 

legenda da Figura 26, ao lado da família Seyssel. O circense Waldemar Seyssel, outro 

conhecidíssimo palhaço apelidado de Arrelia, foi também um grande parceiro do 

palhaço Piolin na divertida cena paulista da década de 1920. Na época, além de 

exímios tocadores de violão e bandolim na lona fixa armada no Largo do Paissandu, 

esses artistas dividiram a atenção do picadeiro com a presença de frequentadores 

famosos como os escritores Oswald e Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, o 

Governador de São Paulo na época e Washington Luís, Presidente da República na 

ocasião. Todos assíduos dos espetáculos das famílias circenses mencionadas 

(Vasconcelos,1977: 328).  

Numerosas e itinerantes, as famílias circenses brasileiras apresentam relações 

de amizade e parentesco observáveis em suas árvores genealógicas e, comprovada 

a partir de uma vasta documentação preservada de suas atividades em cena. A 

exemplo dos Queirolo, Seyssel, Nerino e Pinto, eram comuns entre esses artistas 

momentos de aproximações, trocas e até casamentos entre suas famílias. Da mesma 

maneira, essas relações também motivaram brigas, rupturas e separações.  

O acervo que motivou a escrita desse item é um exemplo desses encontros e 

trocas entre as famílias circenses brasileiras. O exemplo dessa amálgama familiar 

pode ser conferido a partir da foto pesquisada (Figura 26), pertence à coleção 

iconográfica do palhaço Abelardo Pinto, o Piolin, e é de autoria de Ayelson Pinto, filho 

do palhaço Figurinha, o Nelson Garcia, que era casado com a acrobata Ayola Pinto, 

filha de Piolin. Uma parte das mulheres retratadas na imagem como jogadoras de 

pertence aos Seyssel, família de artistas que ocasionalmente participava da 

programação do Circo Alcebíades, no Largo do Paissandu, em São Paulo, ex-local 

da lona dos Irmãos Queirolo.  
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Esse congraçamento entre famílias a partir da foto pesquisada nos ajuda a 

entender que por mais que o palhaço Piolin tenha a princípio inaugurado a atração do 

futebol de mulheres nos picadeiros do Circo Alcebíades, com atrizes da família 

Seyssel e Piolin, a partir dos anos consecutivos a 1926, muitos outros circos e famílias 

irão apresentar o mesmo número, não sendo atribuída muita importância para “quem 

foi o primeiro time”, “quem foi o criador” e etc. Nota-se apenas que o número, como 

qualquer outro, quando era bem aceito, era mantido por algum tempo nas 

programações circenses.  

Menos de um mês após a publicação da foto do “team feminino” na revista A 

Cigarra em 1926, o jornal O Farol, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, anunciou 

a chegada do Circo Seyssel140 e com ele o número de futebol feminino. A atração 

defendeu na ocasião as cores dos clubes mineiros do Tupy Football Club e do 

Tupynambás Football Club. Tais agremiações já protagonizavam a rivalidade local 

desde os primeiros anos da década de 1910, quando foram fundados.  

Notícias sobre apresentações de futebol feminino praticado pela trupe dos 

Queirolo apareceram apenas em janeiro de 1930, anunciadas para acontecer no 

Theatro Coliseu, na cidade de Porto Alegre. "Início dos torneios de foot-ball feminino 

com as girls da companhia" já diria um jornal da época141. O uso recorrente de termos 

como “os torneios” e “campeonatos” nos permite pensar que aconteciam mais de uma 

exibição nesses locais, como ocorrido nas exibições realizadas em São Paulo. 

Nesse sentido, ao continuarmos mapeando as evidências dessas 

apresentações cênicas, observaremos nos próximos itens a própria itinerância do 

futebol feminino circense nos estados do Brasil, assim como a apropriação desse 

número por novas famílias e grupos de artistas, surgiram exibições em composições 

mistas, com homens, e, irrestritas ao campo improvisado nos picadeiros. 

 

2.4.2 O  Festival Artístico Sportivo em São Januário 
 

Ao continuarmos investigando a presença do futebol entre as atrações cênicas, 

nos deparamos com a presença de atrizes jogando bola não mais no contexto dos 

teatros revista ou mesmo nos picadeiros, mas em meio a um relacionamento entre 

                                                
140 O Farol, Juiz de Fora, p. 4, 06 abr. 1926. 
141 Estado do Rio Grande, Porto Alegre: Cia. Editora Rio Grandense, p. 4, 27 jan. 1930, p.4. 
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esses artistas da cena do entretenimento e lazer da cidade do Rio de Janeiro, e um 

clube de futebol. O Vasco da Gama cedeu o seu campo de futebol de São Januário 

para a realização de um ‘Festival Artístico Sportivo’142 em prol da Casa do Artista em 

janeiro de 1930 - apenas três anos após a sua inauguração.  

A iniciativa de unir arte e esporte partiu do presidente vascaíno da época, o 

conhecido ‘sportman’ Raul Campos. O evento ofereceu ao público uma programação 

diversificada, com a mistura de diferentes atividades esportivas e artísticas, como 

acrobacias em pé e a cavalo, cabo de guerra, ginásticas, escotismo e bandas 

musicais, e dentre elas, uma partida de futebol com a participação de mulheres 

jogadoras. Entre as atrações divulgadas no jornal, o recorrente anúncio do início da 

formação de um team feminino representante do América F.C. que enfrentaria uma 

seleção formada com atrizes das companhias Jayme Costa, do Theatro Recreio e 

Odilon Azevedo-Belmira de Almeida. 

Tais artistas apresentavam-se no Circo Democrata, instalado na época na Rua 

Figueira de Mello, em São Cristóvão - mesmo endereço do tradicional estádio do São 

Christóvão Athletic Club. O grupo de artistas do Circo Democrata foi parceiro da 

iniciativa do Vasco, e ofereceu na mesma ocasião, a arrecadação de um dos seus 

espetáculos (de 28 de janeiro de 1930), para a Casa dos Artistas.  

Com o avanço da produção do evento, duas mudanças nos chamaram a 

atenção. Primeiro, a alteração da equipe feminina do América F.C. pela equipe 

masculina do Vasco, e segundo, a alteração da data do evento em razão do mau 

tempo apresentado no dia 20 de janeiro de 1930, para o dia 26 do mesmo mês. 

Depois de corrigidas as informações, a divulgação seguiu presente em diferentes 

jornais em circulação no Rio de Janeiro.  

O Diário de Notícias já antecipava elogios ao número futebolístico que seria 

apresentado no evento: “A partida de football entre conhecidos jogadores vascaínos 

e as primeiras actrizes dos nossos teatros promete ser sensacional e de um chiste 

deveras encantador”143. 

 

                                                
142 Diário Carioca, Rio de Janeiro, p. 7, 07 jan. 1930. 
143 Diário Carioca, Rio de Janeiro, p. 7, 11 jan. 1930. 



 
99 

 
FIGURA 28: Divulgação do festival “Artístico-Sportivo” em benefício à Casa dos Artistas realizado em 

São Januário, Rio de Janeiro. FONTE: Diário Carioca, Rio de Janeiro, p. 12, 25 jan. 1930. 
 

A equipe feminina, destacada para participar do certame central do evento, 

contou com conhecidas atrizes que circulavam entre os teatros de revista e circos da 

época: Aracy Côrtes, Lygia Sarmento, Olga Naxarro, Sylvia de Toledo, Victoria Regia, 

Lelita Rosa, Rosalia Pombo, Clotilde Duarte, Eugenia Brazão, Clotilde Dorby e Zaira 

Cavalcante. Já a escalação da equipe masculina contou com o primeiro team do 

Vasco144: Jaguaré, Gradim, Sinhô, Tinoco, Badir, Chico, Bahiano, Silva, Manuel, 

Santos e Junqueira. 

 

                                                
144 Diário Carioca, São Paulo, p. 8, 19 jan. 1930. 
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FIGURA 29: Festa beneficente para a Casa dos Artistas realizada no campo do Vasco da 

Gama, Rio de Janeiro. FONTE: Careta, São Paulo, p. 12, 01 fev. 1930. 
 

Não foi possível comprovar se todas as atrizes anunciadas na publicação 

realmente competiram na ocasião. No entanto, graças às Figuras 29 e 30, sabemos 

que pelo menos 7 atrizes enfrentaram publicamente o time masculino do Vasco 

juntamente com a ajuda de atores homens das companhias supracitadas. A foto da 

partida entre as atrizes foi divulgada em pelo menos 3 veículos diferentes de 

imprensa. A Batalha publicou que:  

 
“Aqui está o team vencedor da prova principal entre o “arrancatocoegrama”, e 
a equipe do “Vasco da Gama”. Como se vê, sobretudo, pela primeira fileira [as 
atrizes], era natural que os onze vencedores derrotassem o campeão da cruz 
de malta. Só esses sorrisos tão bonitos, chegavam a driblar os rapazes do 
Vasco, sendo ainda que as pernas, ao shootarem, desviavam a attenção dos 
players, da pelota para as ditas…”145 

 

Apesar do placar de 2X1 favorável ao time de artistas, a partida parece ter sido 

uma grande brincadeira, com poucos demonstrativos técnicos de um bom jogo de 

futebol. Outro comentário, publicado pela Revista O Que Há contribui com a ideia 

                                                
145 A Batalha, São Paulo, p. 4, 28 jan. 1930. 
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jocosa atribuída à partida de futebol do ‘festival-sportivo’: “No jogo tudo foi permittido, 

como por exemplo, rugby, e basket-ball, sendo que nestes jogos, Aracy Cortes, 

mostrou-se de uma habilidade espantosa”146. 

 

 
FIGURA 30: Equipe de artistas que enfrentou o Vasco no Estádio de São Januário, Rio de Janeiro.  

FONTE: Revista da Semana, Rio de Janeiro, p. 24, 12 abr. 1930. 
 

Além da excepcionalidade de uma partida com mulheres, o “festival artístico-

sportivo” muito nos rememora as “festas sportivas” apresentadas no primeiro capítulo 

deste trabalho. Realizadas aos domingos e formadas a partir de extensas 

programações esportivas e artísticas, a grande diferença entre esse episódio e os 

outros apresentados na década de 1920 é o reconhecimento do futebol protagonizado 

publicamente por mulheres como algo jocoso. Até esse episódio de 1930, os textos 

anunciavam ares de curiosidade e novidade sobre a prática feminina em campo. 

Também não eram mais as associadas ou torcedoras expostas à iniciativa de jogar 

bola. O evento contava com novas personagens: conhecidas atrizes que já tinham o 

                                                
146 Revista O Que Há, Rio de Janeiro, p. 31,  30 jan. 1930. 
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hábito de terem suas imagens e corpos expostos publicamente no ambiente do teatro 

de revistas ou dos circos.    

Naquele mesmo ano de 1930, meses mais tarde, em novembro147, 

encontramos notícias sobre a chegada do Circo Irmãos Queirolo à capital do Rio de 

Janeiro e com ele, o futebol feminino.  

 

2.4.3  Futebol Feminino no Circo Queirolo 
 

O Jornal, do Rio de janeiro, foi o periódico que trouxe informações mais 

completas sobre o número mais antigo encontrado da atração futebol feminino do 

Circo Irmãos Queirolo, em 1930. A companhia faria temporada na Rua da Guarda 

Velha148, no “Theatro Lyrico”, um dos maiores da cidade, com cadeiras, camarotes, 

galerias e capacidade máxima de até 2500 pessoas. 
 
"O Circo Queirolo offerece hoje no Lyrico novo programma, em que figura o 
numero de football feminino. A partir de agora, dois teams compostos cada 
um de cinco jovens, representando os clubs da cidade, disputarão em noites 
sucessivas o campeonato da cidade".149(grifos nossos) 
 

A apresentação dos jornais passou a mencionar atributos físicos das atrizes 

nos seus textos: “torneio disputado por 10 lindas e graciosas moças”.150O Correio da 

Manhã revelou que, além de representarem clubes de futebol locais, os times 

femininos também vestiram os uniformes de Brasil, Uruguai e Argentina: 

 
"Appareceu, hontem, novo programma no Lyrico. O Circo Queirolo apresentou 
os dois teams do football feminino que disputaram o match Brasil-Uruguay, 
batendo-se ambos com adestramento e agilidade, de molde a agradar 
plenamente a platea. Hoje, será travado Brasil - Argentina. A partir de amanhã, 
haverá matches diários, na disputa do campeonato da cidade, com a 
assistência dos directores dos grandes clubs, especialmente convidados".151 

 

Mais uma vez, os produtores e artistas circenses buscaram interagir com o 

universo futebolístico da cidade carioca ao convidarem os diretores dos principais 

clubes de futebol para conhecer e divulgar a “inédita” atração. Como fizeram Piolin e 

                                                
147 Diário de Notícias, Rio de Janeiro, p. 15, 13 nov. 1930. 
148 Atualmente Rua Treze de Maio. 
149 O Jornal, Rio de Janeiro, p. 15, 25 nov. 1930. 
150 Correio da Manhã, Rio de Janeiro, p. 16, 23 nov. 1930. 
151 Correio da Manhã, Rio de Janeiro, p. 7, 26 nov. 1930. 
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Alcebíades em São Paulo, Chic Chic e Harris, os principais palhaços da trupe dos 

Queirolo, eram os responsáveis pela programação da temporada do circo em terras 

cariocas.  

Era 1930, e foi o ensejo do campeonato mundial de futebol, o mais comentado 

da época, o tema escolhido para compor a programação dos Queirolo. A realização 

da primeira Copa do Mundo de Futebol organizada pela Federação Internacional de 

Futebol (FIFA), realizada entre 13 e 30 de julho daquele mesmo ano, sediada e 

vencida pelo Uruguai, não passaria despercebida dos circenses.  

 

 
FIGURA 31: Atrizes da equipe feminina de futebol do Circo Irmãos Queirolo. FONTE: O 

Globo, Rio de Janeiro,  26 nov. 1930. 

 

Depois de Brasil e Uruguai, foi a vez das atrizes vestirem os uniformes de Brasil 

e Argentina no picadeiro, representando três das sete equipes sul-americanas que 

disputaram a competição mundial. Apesar de uma estadia rápida na cidade do Rio de 

Janeiro, a trupe teve seu número divulgado em mais de seis veículos de imprensa 

diferentes. Sobre o registro e divulgação das atividades desse circo, compartilho o 

texto produzido pelo Diário de Notícias de novembro de 1930: 

 
UM CAMPEONATO DE FOOT-BALL FEMININO 
Inicia-se hoje a interessante pugna da cidade 



 
104 

Promette ser renhidissimo e de grande sucesso o torneio de football feminino, 
cuja primeira pugna terá logar no espectaculo de hoje á noite, no Theatro 
Lyrico. Não se trata de um simples numero de variedades como poderá 
parecer a principio. Ao contrario, são dois adextradissimos teams de 
moças, constituido cada um de cinco jogadoras (limite esse obrigado em 
consequencia da escassez do “campo”) que se batem com vigor e decidido 
empenho pela victoria das cores do club, cuja defesa lhes é commettida. 
Assim, não haverá vencedor pre determinado, cabendo o triumpho ao 
team que melhor desenvolva seu jogo e obtenha mais alto score. 
Semelhante campeonato, já effectuado com amplo successo em varios 
Estados, promette despertar, igualmente, aqui, grande interesse e animação, 
por isso que houve o maior cuidado em organiza-lo. 
As jogadoras se apresentarão uniformizadas com as cores dos respectivos 
clubs, para cuja defesa sejam designadas e o desenrolar do curioso certamen, 
sem duvida, uma novidade de real agrado para o publico carioca, que 
tanto ama e prestigia os sports, será acompanhada pela directoria das 
maiores e mais populares agremiações de football do Rio. 
Ao team vencedor da prova final, será offerecido como premio, rica taça. 
O inicio do campeonato, como ficou dito, será hoje, ás 21 horas, fazendo parte 
do espectaculo completo do Circo Queirolo.152 (negritos nossos) 

 

O Circo Queirolo seguiu os mesmos moldes praticados pelo Circo Alcebíades 

quatro anos antes ao contemplar dirigentes esportivos na plateia e distribuir prêmios 

aos “teams” competidores. A série de exibições e a imprevisibilidade dos resultados 

dos jogos disputados no campo de futebol improvisado no picadeiro fizeram com que 

a imprensa carioca, também divulgasse o número como um campeonato de futebol 

feminino. O texto ainda oferece subsídios para afirmarmos que a atração já percorrera 

outros estados brasileiros, assim como para observar citações de seres as equipes 

femininas garridas em jogo, “adextradas” e empenhadas pela vitória produzida pelo 

maior “score”. 

 

                                                
152 Diário de Notícias, São Paulo, p. 12, 25 nov. 1930. 



 
105 

 
FIGURA 32: Detalhe do gol adaptado no picadeiro e o corpo de atrizes do Circo Irmãos Queirolo em 

Santos (SP). Da esquerda para a direita: não identificada, Ella, não identificada, Izabel Cânovas 
(Irmã de Ignês Queirolo), 2 atrizes não identificadas e Ignêz Queirolo (esposa de Otelo Queirolo, o 
Chic Chic) e não identificada na década de 1930. Foto Pedro Peressin | Coleção Sandra Köche. 

 

No Rio de Janeiro, as atrizes, além de vestirem o uniforme do selecionado 

brasileiro, como noticiado pelo Correio da Manhã, também adotaram fardamentos 

clubísticos diversificados ao se exibirem com as camisas do Andaraí e do América153, 

e na sessão seguinte, do Flamengo e do Syrio e Libanez154. O Diário de Notícias por 

sua vez, anunciará a abreviação do campeonato feminino, com a curta manutenção 

de “jogos avulsos” até que a companhia de despedisse do Rio de Janeiro. 

 
OS MATCHES DE FOOTBALL FEMININO  
"Infelizmente, o Campeonato Feminino de Football da Cidade, ideado pela 
companhia do Circo Queirolo, não poderá tornar-se realidade em virtude da 
absoluta falta de tempo para o desenrolar das numerosas pugnas, por isso 
que aquelle apreciado elenco vae terminar sua temporada no Lyrico já na 
proxima semana, impreterivelmente. Todavia, os jogos avulsos continuarão a 
ser disputados pelos teams de moças, com o mesmo vigor dos actuaes, não 
perdendo, assim, seu aspecto sobremodo curioso e divertido.”155 

 

                                                
153 Andarahy Athletico Club e América Football Club. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 12, 27 nov. 
1930. 
154 Clube de Regatas do Flamengo e Syrio e Libanez Athletico Club. A última participação esportiva do 
Syrio data de 20 abr. 1930, mesmo ano das apresentações do circo Queirolo no Rio de Janeiro, ocasião 
em que o clube aplicou uma goleada sobre o Flamengo de 6X1. O Jornal, Rio de Janeiro, p. 13 e 15, 
28 nov. 1930. 
155 Diário de Notícias, Rio de Janeiro, p. 9, 29 nov. 1930. 
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O semanário Beira Mar156 de dezembro de 1930, um “jornal-society” 

direcionado para a comunidade dos bairros cariocas do Copacabana, Ipanema e 

Leme, registrou que "Football Feminino, dois formidáveis "teams" femininos, número 

de verdadeiro sucesso" também contava com a direção dos irmãos Francisco e 

Ricardo Queirolo. Naquela ocasião, já em despedida da temporada carioca, a lona 

havia sido montada em outro endereço, mais próxima da Zona Sul, entre as Ruas 

Copacabana e Bolívar. 

Os jornais desse período nos ajudaram a revelar a sugestão das exibições dos 

campeonatos femininos no circo em outros estados do Brasil. De acordo com as 

fontes pesquisadas, dos primeiros fenômenos encontrados até o ano de 1930, foi 

possível comprovar a presença desse futebol nos Estado de São Paulo, Rio Grande 

do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A partir da década de 1930, a geografia desses 

deslocamentos ganhará a amplitude da região Nordeste e Norte a partir das 

evidências da família Nerino, assim como dos Garcia, responsáveis por longas turnês 

nessas regiões. O Estado do Paraná também terá evidências do futebol feminino uma 

vez que parte da família Queirolo se constituiu por lá e, fez de Curitiba, por fim, terreno 

oficial dessa companhia. 

 

2.4.4  Circo Nerino: o futebol feminino no Nordeste    
 

 Dois anos mais tarde das ocorrências do fenômeno de mulheres jogadoras no 

Rio de Janeiro, em dezembro de 1932, são notícias da família circense Nerino que 

apresentaram novas evidências para serem pesquisadas. Os episódios destes casos 

nos levaram para o endereço mais distante entre os já identificados, o Estado de 

Pernambuco. A lona do Circo Nerino foi armada no logradouro da Jardim 13 de 

Maio157, no bairro de Boa Viagem, na cidade do Recife. 

Armandine Ribolá Avanzi, nascida na França, havia fundado o Circo Nerino em 

1913, em Curitiba, junto com o marido Nerino Avanzi, criador do Palhaço Picolino. Por 

52 anos, a trupe percorreu o Brasil de norte a sul, de trem, navio, barcaça e, por fim, 

caminhão (não sem contar com um trator que seguia na frente do comboio abrindo os 

caminhos mais desafiadores das novas estradas brasileiras). O período que identifica 

                                                
156 Beira Mar, Rio de Janeiro, p. 10, 07 dez. 1930. 
157 Jornal do Recife, Recife,  p.6, 18 Dez. 1932. 
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a ocorrência do futebol feminino em terras pernambucanas marca a primeira turnê do 

Circo Nerino nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, ocorrida entre 1932 e 1934, de 

acordo com Avanzi e Tamaoki (2004).  

 

 
FIGURA 33: Artistas do Circo Nerino na década de 1920. Da esquerda para direita: Ivone Avanzi, a 
filha de Suá, Lili da Silva, Armandine Avanzi, Alice Fernandes, Myris Fernandes, Cidinha da Silva e 

Armandina de Freitas. Fonte: Direitos Reservados | Coleção Circo Nerino | Acervo Centro de 
Memória do Circo-SMS-PMS 

 

Armandine era uma das atrizes que apresentava a atração “futebol feminino” 

junto com a irmã, Myris Fernandes. Por serem dos poucos circos a chegarem às 

cidades afastadas e interioranas, tais atrações permaneciam por alguns meses em 

uma mesma cidade. Tais experiências de deslocamento em território nacional 

produziram espetáculos ainda mais diversificados e heterogêneos culturalmente, 

fonte de criatividade usava para cativar mais espectadores. 

Sem fontes históricas precisas, pode-se apenas supor a exibição do futebol 

feminino em outras cidades do Norte e Nordeste, além do Recife. A passagem dos 

circos por essas regiões carece ainda mais de pesquisas, principalmente em arquivos 

e periódicos regionais. Todavia, é possível afirmar através da publicação de Avanzi e 

Tamaoki (2004) que durante a turnê do Circo Nerino, esse coletivo de artistas 

apresentou-se em Vitória (ES), Ilhéus (BA), Itabuna, (BA), Salvador (BA), Limoeiro 

(PE), Floresta dos Leões (PE), Timbaúba dos Mocós (PE), Caruaru (PE), Garanhuns 

(PE), Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE), Natal (RN), São Luís (MA), Belém (PA), 

Manaus (AM), Fortaleza (CE) e João Pessoa (PB). De acordo com Carvalho (2010), 

o roteiro de circulação das várias companhias de circo que experimentaram essas 

regiões, refaz os caminhos criados por antigos exploradores e colonizadores, 
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especialmente no Ciclo do Gado, com penetração aos sertões, do litoral baiano ao 

Rio São Francisco. 

 

 
FIGURA 34: Planta baixa do picadeiro do Circo Nerino, por vezes convertido em campo de 

futebol no início da década de 1940. FONTE: Desenho de George Blumm de Vielmond | Coleção 
Circo Nerino | Acervo Centro de Memória do Circo-SMS-PMS 

 

 
2.4.5  Década de 1930: outros circos, terrenos e 

mais futebol feminino  
 
No ano de 1933 foram encontradas apenas duas ocorrências do número de 

futebol feminino na cidade do Rio de Janeiro. Curiosamente foram de companhias 

circenses antigas, fundadas ainda no século XIX. A primeira se deu com o Grande 

Circo Equestre158, que anunciou como o “grande sucesso do football feminino por 12 

senhoritas, em disputa de valiosos premios. Espetaculo de absoluta comicidade e 

alegria”159. E outra pequena nota da imprensa carioca, já em novembro,160 divulgou-

se o futebol feminino na programação do Circo Oceano.  

                                                
158 Provavelmente se trata do Circo Equestre de Alexandre Lowande. 
159 Correio da Manhã, Rio de Janeiro, p. 9, 28 jul. 1933. 
160 O Fluminense, Rio de Janeiro, 02 nov 1933. 
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 Entre os anos de 1934 e 1935, foi no Estado do Paraná que se concentraram 

ocorrências da atração futebol feminino. Com família baseada em Curitiba, os Irmãos 

Queirolo recorrentemente passavam pela cidade paranaense. No mês de janeiro de 

1934, a trupe exibiu o número feminino na cidade, com direito a homenagens sobre o 

picadeiro para os times da região, como o Britânia Sport Club e o Palestra Itália 

Futebol Clube161. Também foi encontrada uma ocorrência do Circo Nerino em julho 

daquele ano, na mesma cidade162 - importante pontuar que apesar de existirem locais 

de encontro entre os artistas, como por exemplo, o próprio Largo do Paissandu, em 

São Paulo, fora das grandes cidades, não era interessante duas companhias 

armarem suas lonas no mesmo local e competirem pelo mesmo público.   

  Em 1935, os Queirolo retornaram para Curitiba e, graças a uma "partida 

original de sensação e elegancia"163, conseguiram contemplar as outras equipes de 

futebol da cidade ao usarem as cores representativas dos clubes locais, e 

organizarem um campeonato com três exibições: Britânia S.C. e Coritiba Foot Ball 

Club, Club Athletico Paranaense e Palestra Itália F.C. A final, entre os vencedores 

dos dois confrontos femininos, foi realizada no dia 28 de março de 1935.164  

Em setembro de 1935, O Fluminense anunciou que o departamento feminino 

do Sport Club Z2 estava organizando um festival esportivo que seria realizado no 

picadeiro do Circo Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Infelizmente não foram 

encontradas informações sobre a equipe esportiva mencionada. Todavia, sobre o 

Circo Luso Brasileiro, mais tarde conhecido como Circo Teatro Pavilhão Arethuzza165, 

encontramos relatos que ajudam a qualificar a experiência do futebol protagonizado 

por moças nos picadeiros.   

Ao descrever a trajetória e a oralidade de famílias circenses como os Viana, 

Santoro e Neves, Andrade (2010) destacou um depoimento sobre a atriz Jurandir 

Neves, irmã de Arethuzza (ou Arethusa), também conhecida como Didi, e revela:  

 
Mesmo vivendo no palco as donzelas indefesas de forma convincente, por 
volta de 1926, Didi tornou-se uma das estrelas da equipe de futebol 
feminino, que se apresentava em algumas ocasiões em público, que 

                                                
161 Britânia Sport Club, equipe fundada em 1914, e Palestra Itália Futebol Clube, de 1921. Correio da 
Tarde, Curitiba, p. 7, 06 jan. 1934. 
162 Correio do Paraná, Curitiba, 19 jul. 1934. 
163 O Dia, Curitba, p. 5, 26 mar. 1935. 
164 O Dia, Curitiba, p. 5, 27 mar. 1935. 
165 Esse circo ficou conhecido por seu teatro dramático representado pela atriz Aretusa Neves, filha 
do circense Antônio Neves. 
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comparecia para assistir à disputa, mais para ver as jovens em trajes 
esportivos, do que propriamente acompanhar os lances do jogo. As 
meninas apresentavam-se com os joelhos de fora e as mães da platéia, 
constrangidas pela ousadia, tapavam os olhos das filhas menores. Quando 
entrava no picadeiro para disputar a bola, Didi não era apenas uma figura 
decorativa e jogava para valer. (ANDRADE, 2010: 328) (grifos nossos). 

 

O depoimento expõe as estratégias de sedução do número incluíam desde a 

exposição dos corpos femininos até a identificação clubística dos uniformes usados. 

Mais do que isso, visibiliza o gosta da atriz pelo jogo e em outros momentos da 

pesquisa, notabiliza o gosta da atriz por acompanhar o seu time de coração, o 

S.P.F.C.  

Ao revisitarmos as fotografias dos quadros femininos da década de 1920, nota-

se o artifício do uso de uma meia-calça cor de pele ou branca sob os shorts e 

bermudas das atrizes. Ainda assim, do ponto de vista dos espectadores das 

arquibancadas, tais trajes eram praticamente despercebidos, insinuando que as 

atrizes deixavam à mostra, pedaços de suas coxas e joelhos, atitude ousada para a 

época.  

A Companhia Eva Stachino Adelina Abranches apresentou em 1936 e em 

1937, no Rio de Janeiro166 e no Recife167, no Theatro Santa Isabel, respectivamente, 

o espetáculo Zé dos Patacos. A encenação trazia na sua programação o futebol 

feminino, que pela primeira vez, entre as fontes manipuladas, trouxe adjetivações 

como "um número de attracção e hilaridade”. O texto também detalhou a 

apresentação ao descrever que a atriz Santanella “distribue beijos aos campeões da 

platéa” e que “os centros medios da primeira fila actuaram com rara efficiencia”, 

referindo-se aos dois gols auferidos no evento. 

 O conjunto de fontes apresentadas nos faz supor que as atrações intituladas 

“Football Feminino” e performadas por atrizes mulheres, contribuíram ao longo da 

década de 1930, para a popularização da imagem de mulheres jogando futebol. O 

palco oferecido pelo picadeiro dava vista a um intercâmbio cultural do que existia de 

melhor em cada lugar do mundo e do Brasil, e entre essas opções foi oferecido ao 

público a exibição de um futebol praticado por mulheres. Todavia, esse futebol, o 

esporte reconhecidamente em voga em todo o território nacional, quando praticado 

                                                
166 Diário Carioca, Rio de Janeiro, p. 15, 17 set. 1936; Jornal do Commercio, Recife, p. 7, 17 set. 1936. 
167 Diário de Pernambuco, Recife, p. 3, 21 fev. 1937. 
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por elas, com mais ou menos intenção técnica, não passava de uma atração, uma 

brincadeira, um chiste ou um faz de conta. 

As gerais e cadeiras, como nas arquibancadas de um estádio, dividiam o 

público torcedor no espaço do circo. O picadeiro transformava-se em campo de 

futebol, e no centro, as atrizes, vestidas com as camisas dos times mais populares da 

cidade ou do país, desafiaram os padrões da época ao ousarem vestir publicamente 

shorts curtos, chutarem uma bola de capotão e brincarem com um dos esportes mais 

populares do Brasil. 

 A exemplo das atrações proporcionadas pelos circos Alcebíades, Queirolo e 

Nerino, outras companhias conhecidas, como o Circo Garcia e o Circo Zanicotti, 

continuariam a oferecer o futebol feminino de forma tímida entre suas programações 

nas décadas de 1940 e 1950, entre os Estados de Santa Catarina168 e São Paulo169. 

A incidência sobre as aparições dos Queirolo também diminuiu, e entre as outras 

trupes, desapareceu. 

No mesmo período de diminuição das incidências de fontes de futebol entre 

mulheres nos circos foi formalizado o Decreto-Lei nº 3.199, outorgado por Vargas, em 

1941, criado com o objetivo de disciplinar o desporto nacional, que se encarregou de 

indicar as diretrizes para o desenvolvimento esportivo no país. O decreto oficializou a 

proibição de algumas práticas esportivas para mulheres, justificando tal medida a 

partir da ideia de preservação do corpo feminino - portador de uma “natureza frágil”. 

O futebol, assim como outras modalidades, apesar de não aparecer descrito no 

regulamento estava entre os esportes considerados inapropriados às mulheres. 

 

                                                
168 Circo Garcia em Blumenau. O Dia, Curitiba, p. 5, 03 nov. 1940. 
169 Circo Zanicotti em São Paulo. A Gazeta Esportiva, São Paulo, p. 22, 22 dez. 1955. 
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FIGURA 35: Infográfico com a indicação dos locais e anos que foram encontrados circos com 

a atração futebol feminino no Brasil entre 1920 e 1940.  
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Capítulo 3 - O futebol feminino suburbano e 
carioca (1929 a 1941) 

 
 

O início do momento de organização de equipes de futebol feminino e 

consequentemente, da regularidade e visibilidade da prática desse esporte ocorreu 

em diferentes bairros da cidade do Rio de Janeiro na década de 1930 (ELSEY, 

NADEL 2019:83), e com maiores incidências no ano de 1940 (MOURÃO; MOREL, 

2005; FRANZINI 2005, MOURA, 2015; COSTA, 2017; ALMEIDA, 2017). Todavia, 

esse conjunto de localidades compreende uma classificação nada homogênea 

conhecida como subúrbio carioca, ou, ao assumirmos essa polifonia, subúrbios. 

Foram as notícias encontradas nos jornais da época que evidenciaram e 

possibilitaram o mapeamento de sedes, campos e locais onde foram identificados 

certames entre jogadoras. Mais do que um mapa, tal abrangência de evidências 

oferecidas pelas fontes nos possibilitou afirmar que o futebol, inclusive entre 

mulheres, intensificou-se nessa época como um importante meio de sociabilidade e 

lazer das populações suburbanas.  

A partir das observações colocadas, faz-se necessário contextualizar esse fato 

histórico dentro de uma conjuntura maior que compreendem ambientes e atores 

diversos do esporte, num contexto de claro espraiamento do futebol masculino pelos 

bairros distantes do centro do Rio de Janeiro. O futebol cada vez mais se apresentava 

como um importante elemento na construção de laços identitários e, à medida que se 

popularizava e mobilizava novos públicos praticantes, exacerbava conflitos 

simbólicos e tensionamentos sociais (SANTOS JUNIOR; MELO, 2014). Sob essa 

constatação oferecida pelos autores percorremos fatos e narrativas, que entre 1930 

a 1940, ajudaram a promover e, posteriormente, desqualificar a prática esportiva e 

cultural popular empreendida pelas moças da época. 

 

3.1 O futebol suburbano 
 

Deixando para trás sua feição de novidade, o futebol ia ganhando a marca de 
“um sport triunfante”, estando já assegurada “a vitória dos campos de foot-ball 
sobre os outros jogos” - em um sucesso assegurado pelo fato de que, por toda 
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a cidade, os círculos que o praticavam não eram assim tão restritos quanto 
poderiam desejar muitos sportmen. (PEREIRA, 2000:56) 

 

A região denominada subúrbio na cidade do Rio de Janeiro testemunhou o 

cenário de popularização do futebol desde a primeira década do século XX. As 

distâncias, altas mensalidades das joias dos clubes esportivos e a cobrança de 

ingressos praticados pelos pela Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, a mais 

importante da época (PEREIRA, 2000:59; MALAIA, 2010), permitiram que o futebol 

encontrasse “em outros espaços, incentivo e apoio para a prática do novo esporte”, 

dispersando-se fisicamente pelo tecido da cidade.  

Nesse sentido, o futebol popularizou-se à revelia do monopólio dos grupos 

mais abastados, (PEREIRA, 2000:39) uma vez que apresentava relativa 

independência à aquisição de equipamentos esportivos, tal detalhe o transformou em 

uma opção de lazer viável aos homens com menor poder aquisitivo, e por isso, cada 

vez mais disseminado em outros terrenos e extratos sociais (SANTOS JUNIOR, 

2017).  

Entretanto, vale destacar que temos representadas nos subúrbios cariocas 

uma sociedade complexa, multifacetada e rica em diversidade de formas de vida, 

como já sugeriram Santos Junior e  Melo (2014:195), assim como Costa (2018:32), 

ao aprofundarem-se em fontes que os ajudaram a refletir sobre o desenvolvimento do 

futebol na região suburbana do Rio de Janeiro entre 1907 e 1924. Tal diversidade 

também será observada nas maneiras divergentes de se conceber ou não essa 

prática esportiva entre o público feminino. O lazer, entendido como prática social da 

atividade humana e histórica, experimentado principalmente por relações sociais 

entre grupos de garotas no caso do nosso recorte de pesquisa, também se 

apresentou como um importante espaço de luta simbólica (MELO, 2001), dentro e 

fora do campo esportivo.  

A então capital da República do Brasil, o Rio de Janeiro, encontrava-se 

consideravelmente estratificada na década de 1930. A própria natureza geográfica da 

cidade, somada às especulações imobiliárias promovidas na passagem do século XIX 

para o XX, contribuíram para o crescimento irregular e tentacular das habitações, 

distanciando o local de trabalho e residência de uma camada considerável da 

população, o que exigiu ao longo dos anos, deslocamentos cada vez maiores dessa 

força de trabalho. 
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A década de 1930 permitiu a realização de uma série de melhorias dos 

chamados subúrbios cariocas (ABREU, 1987) - apesar do núcleo metropolitano ainda 

ser o maior beneficiário das ações públicas. O período ficou marcado por uma 

concessão de subsídios aos serviços públicos, com destaque para a construção de 

conjuntos habitacionais por diversos órgãos do governo. Tais medidas mudaram 

consideravelmente o cenário habitacional dos subúrbios.  

A área, desde os princípios do século XX chamada de subúrbio na cidade do 

Rio de Janeiro, é aquela caracterizada por existir em torno dos caminhos das estradas 

de ferro, reunindo dezenas de bairros onde se localizam moradores em sua maioria - 

mas não exclusivamente - representantes das camadas de baixa renda. A definição 

de uma “área do entorno metropolitano no qual a classe trabalhadora proletarizada 

foi se estabelecer” vem ao encontro das definições mobilizadas por Abreu (2010). 

Nessa mesma área, se formaram inúmeros clubes esportivos que forjaram-se como 

parâmetro de uma nova sociabilidade que inclui o operariado e o trabalhador da nova 

classe média ligada ao comércio e ao serviço público. 

Na Zona Norte do Rio de Janeiro, a linha limítrofe entre o que é chamado de 

subúrbio, acompanha, em certa medida, a via férrea da Central do Brasil em direção 

à Baixada Fluminense, com recortes de bairros mais ou menos afastados do centro 

do Rio de Janeiro.  

Destacamos, nesse primeiro momento, um agrupamento da área suburbana 

considerado geograficamente próximo do centro carioca, e notadamente afetado pelo 

desenvolvimento dos clubes de futebol pertencentes à Liga Metropolitana de 

Desportos Terrestres, campeonato este criado décadas antes, em 1905: 

 
Praça da Bandeira, São Cristóvão, Méier, Maracanã, Lins, Riachuelo, Rocha, 

Sampaio, Piedade, Quintino Bocaiúva, Engenho de Dentro, Encantado, 

Cascadura, Bento Ribeiro, Marechal Hermes, Deodoro e Ricardo de 

Albuquerque. 
 

Com apenas um ano de fundação da Liga Metropolitana, inaugurou-se a Liga 

Suburbana de Futebol para dar vazão ao progresso atribuído aos clubes sediados na 

região suburbana em torno das práticas esportivas. Ela não foi a única que abrigou 

os clubes distantes da região central, mas apresentou-se como importante 

campeonato para os times de futebol suburbano. De acordo com Costa (2018:38), a 
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criação de uma liga própria dessa região surgiu para dar continuidade aos projetos 

das agremiações esportivas que não tinham condições de concorrer com as altas 

despesas praticadas pelos clubes membros do torneio da Liga Metropolitana, e a 

partir de estatutos e condições próprias, foi possível dar vazão às competições 

suburbanas do Rio de Janeiro. Santos Junior (2017:15) ainda nos oferecerá subsídios 

para pensar que, no geral, os estudos sobre as agremiações suburbanas revelaram 

relações singulares entre si, substancialmente diferentes das experiências praticadas 

entre os membros da elite carioca e seus respectivos segmentos presentes nos 

clubes mais ricos. 

A Liga Metropolitana, inicialmente formada por representantes de equipes 

como o América F.C., Bangu A.C., Fluminense F.C. e do Foot-ball and Athetic Club, 

com o passar dos anos sentiu a necessidade de ampliar o quadro de filiação e abriu 

disputas para a 2ª e 3ª divisões no seu campeonato. A iniciativa atraiu 

consideravelmente os principais clubes do arrabalde e acabou por fragilizar a Liga 

Suburbana (SANTOS JUNIOR; MELO 2014:196), que apenas retornaria com mais 

fôlego em 1916.  

Entretanto, apesar dos marcadores de diferenças entre esses dois universos 

que abrangiam tais ligas, é importante ressaltar que não havia necessariamente uma 

relação dicotômica entre os dirigentes da elite da Zona Sul e os pertencentes às 

camadas suburbanas. A despeito das insinuações da imprensa da época sobre a 

violência do futebol praticado nas áreas mais longínquas, parte considerável desses 

atores transitava por festivais, campeonatos e reuniões pertencentes ao universo do 

futebol - como veremos nos itens a seguir. A imprensa escrita não mais se limitará a 

cobrir exclusivamente os clubes elegantes, mas passará a traduzir o cotidiano de 

cada jogo, clube e campeonato de futebol dessas regiões descentralizadas 

(PEREIRA, 1997). 

Com a maior popularização do futebol nas primeiras décadas do século XX, a 

qualidade técnica apresentada pelos jogadores nos gramados da Liga Suburbana, 

somada às ofertas financeiras e oportunidades oferecidas pelas ricas instituições dos 

clubes de futebol da Liga Metropolitana, transformaram não só a dinâmica dos clubes 

dos arrabaldes, mas a dos jogadores dessas regiões. Sem o impedimento de 

pertencerem a nenhum clube da Liga, os suburbanos eram atraídos para clubes das 

principais divisões e burlavam a chamada “Lei de Estágio” (a espera de um ano sem 

jogar para poder mudar de um clube para outro da Liga Metropolitana). A ideia de 
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uma rentabilidade econômica proveniente do jogo de futebol, será outro dado 

observado entre as mulheres jogadoras já em 1940, como veremos oportunamente. 

Para prosseguirmos para as histórias das mulheres jogadoras suburbanas, 

chamamos a atenção neste momento para um dos clubes que mais cederam 

jogadores para o C.R. Vasco da Gama, pertencente à 1ª divisão da Metropolitana, o 

Engenho de Dentro Athletic Club, fundado em 3 de novembro de 1912, time 

tricampeão do principal torneio suburbano entre 1916 e 1918 e responsável pela 

transformação envolvendo as transferências e pagamentos de jogadores no futebol 

carioca na época (MALAIA, 2010:205). Foi no campo de futebol pertencente a essa 

equipe, localizado na Avenida João Ribeiro, no bairro de Engenho de Dentro, que 

encontramos as organizações dos primeiros festivais de futebol com a participação 

de equipes femininas suburbanas no início da década de 1930. 
 

3. 2 “O Foot-ball de Moças está dando o que falar”170 (1930-
1931) 
 

A imprensa escrita, além de fonte central para a identificação de equipes de 

mulheres no subúrbio do Rio de Janeiro, foi também a própria promotora de festivais 

esportivos que expuseram publicamente a presença de mulheres jogando futebol. 

Inevitavelmente - e de maneira diferente compreendida pelos dois capítulos anteriores 

- os veículos da época, como veremos nos itens a seguir, foram os agentes 

responsáveis por conformar o campo esportivo feminino durante a década de 1930. 

Com base nas fontes oficiais produzidas pelos clubes de futebol que serão 

mencionados, ou mesmo, nos personagens identificados, não teria sido possível 

oferecer os contornos sociais e narrativos destacados neste capítulo.  

Nesse sentido, atentamos às ressalvas de Capelato (2015:115) ao utilizarmos 

essas fontes, uma vez que “as circunstâncias históricas em que a análise foi 

produzida, os interesses em jogo e os artifícios utilizados pelos seus produtores” 

precisam ser considerados e não cabem interpretações ingênuas. Em outras 

palavras, na mesma medida em que diferentes jornais promoveram notícias e deram 

visibilidade ao futebol feminino que crescia nos campos suburbanos já no ano de 

                                                
170 Critica, Rio de Janeiro, p.4, 17 mai. 1929. 
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1930, em pouco tempo, o mesmo meio de comunicação não mediu esforços para 

transmitir uma “verdade ou pressupostos intocáveis” (SCHWARCZ, 1987:248, apud 

PEREIRA, 2014), ao desqualificar essa prática esportiva feminina.  

Dessa forma, os relatos que nos ajudaram a organizar as narrativas sobre o 

futebol de mulheres dessa época são polifônicos e polissêmicos sobre esse futebol, 

uma vez que evidenciam a sistemática relação entre esses jornais e o universo 

cultural esportivo. A concentração de notícias sobre esse futebol localizou-se nos 

anos de 1939 a 1941, época que em que esses times se deslocaram do subúrbio do 

Rio de Janeiro para o foco da atenção e interesse público no mais novo estádio 

inaugurado na cidade de São Paulo, o Pacaembu. Mas tanto, foi necessário voltar ao 

ano de 1930, outro foco de testemunho da imprensa. 

 O reconhecimento dos “subúrbios” em espaços e notícias oferecidos pela 

imprensa modela-se em mais uma estratégia de atração de público desses centros 

populosos para a aquisição de jornais (PEREIRA, 2016:6). A partir da disponibilização 

de um conjunto de informações oriundas dos arrabaldes, o futebol suburbano não 

ficou de fora desse meio de comunicação. Os episódios esportivos suburbanos 

aconteceram um ano após a partida beneficente disputada por garotas que usaram 

os uniformes do Club de Regatas Vasco da Gama e do São Christovão Athletic Club, 

em maio de 1929, no Estádio das Laranjeiras, preliminar à apresentação dos times 

masculinos de São Christovão A.C. e Bangu A.C., como apresentado no item final do 

Capítulo 1. 

 No dia 24 de junho de 1930171, véspera do dia de São João, o campo do 

Engenho de Dentro Athletic Club realizou um festival junino para comemorar a 

inauguração de suas novas torres de iluminação. O jogo de futebol principal da noite 

ficou por conta do Ypiranga Football Club, de Niterói, contra o São Christóvão A.C., 

da capital. Entretanto, o que nos chamou a atenção foi a preliminar entre duas equipes 

femininas pertencentes ao Brasil Suburbano Football Club. Brasil Suburbano e Equipe 

Lena Alves, eram os nomes atribuídos aos times e terminou com o score em 1 a 0. A 

noite ainda contou com a segunda equipe do C.R. Vasco da Gama enfrentando o time 

da casa, o Engenho de Dentro A.C.  

A publicação, apesar de longa para os padrões de divulgação de notícias do 

futebol suburbano, ou “Football Menor”, não trouxe mais informações sobre o certame 

                                                
171 A Esquerda, Rio de Janeiro, p. 5, 24 jun. 1930. 
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entre mulheres. Entretanto, foi possível identificar que o festival esteve cheio e contou 

a presença ilustre de Afrânio Costa172, presidente da Associação Metropolitana de 

Esportes Athleticos, a AMEA, e funcionário da Confederação Brasileira de Desportos, 

a CBD.  

Notícias sobre novas partidas de futebol entre mulheres só reapareceram um 

ano depois, em abril de 1931, agora no campo do próprio Brasil Football Club (ou 

Brasil Suburbano), equipe do bairro de Piedade, recém-chegada à 2ª Divisão da 

AMEA. O Brasil F.C. teria acrescentado "Suburbano" em seu nome para se filiar à 

liga. Na época, era comum que clubes mudassem de nome após a filiação, controle 

que evitava repetições e, em alguns momentos específicos, adoção de termos 

estrangeiros ou nomes que denotassem algum valor impróprio, como exaltação a 

jogos de azar. Dessa forma, essa agremiação refere-se à mesma equipe que 

apresentou um certame feminino no festival realizado no campo de Engenho de 

Dentro. 

O texto publicado no Jornal dos Sports173, ao avaliar a partida entre garotas 

realizada no campo do Vasco dois anos antes, em 1929, disse que o “êxito foi 

completo e por essa razão a dose foi repetida”. A repetição refere-se a mais um 

festival esportivo organizado por Tenório D’Albuquerque e mencionado como o 

idealizador da ideia de colocar meninas jogando num festival esportivo no Rio de 

Janeiro. De acordo com Silva (2019:109), Tenório ocupava a função de redator chefe 

e responsável pela seção de boxe do Jornal dos Sports. Também nos chamou 

atenção a escolha da manchete usada no texto sobre o festival: “Feminismo 

avança...Dois teams de senhoritas vão disputar um match de football”. 

Não foi encontrada nenhuma evidência de relações entre as jogadoras 

suburbanas e os movimentos feministas brasileiros da época. Porém, vale destacar 

que menos de um ano depois da publicação do Jornal dos Sports, em fevereiro de 

1932, conquistou-se o voto feminino no Brasil através do decreto nº 21.176, 

                                                
172 Afrânio Antônio da Costa (1892-1979) foi chefe da delegação brasileira de futebol durante a Copa 
do Mundo FIFA de 1930. Curiosamente ele também foi o primeiro esportista a ganhar uma medalha 
para o Brasil em uma Olimpíada, mais precisamente nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, em 1920, na 
categoria de tiro livre (prata) e uma segunda medalha (bronze), na competição por equipes. Foi um 
atleta patrocinado e representante do Fluminense Football Club nos campeonatos regionais da época. 
173 O feminismo avança ... Dois teams de senhoritas vão disputar um match de football. Jornal dos 
Sports, Rio de Janeiro, p. 2, 22 abr. 1931. 
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incorporado à breve Constituição em 1934174. Compreende-se que foi a terceira onda 

feminista que influenciou uma porção das mulheres brasileiras entre as décadas de 

1920 e 1930, movimento que, para além do direito ao voto, reivindicou mais 

oportunidades de estudos e opções de trabalho.  

Esse feminismo, classificado como burguês, concentrado e mais visível nos 

periódicos feministas produzidos no Rio de Janeiro, sugere a maior familiaridade do 

cronista esportivo do Jornal dos Sports com o termo, e por essa razão, a escolha da 

manchete “feminismo avança”, já em 1931. No que tangia às mulheres feministas 

presentes em outros status sociais, vale destacar o surgimento de movimentos 

anarco-feministas, com propostas voltadas à classe operária em ascensão na época, 

que, com divagações mais libertárias, reivindicavam entre outras coisas a maior 

representatividade feminina nesses locais (DUARTE, 2003). 

Se expressão “feminismo avança” escolhida pelo jornal refere-se às partidas 

de futebol praticadas pelas suburbanas, compreende-se que esse jogo entre garotas 

ocupou um lugar desconforme no campo esportivo, enquadrando-se como uma 

experiência pública considerada “díspare” às práticas comumente associadas às 

mulheres. As séries de registros que serão apresentados sobre “football feminino” 

produzidos pelas diferentes folhas da cidade, comunicavam não só uma pequena 

mudança de costume sobre o ambiente de lazer, mas também nas relações entre 

homens e mulheres nesses locais. Esta atividade, ao ampliar a participação feminina 

além da assistência e atividades sociais das agremiações de futebol, provocou uma 

pequena dilatação das fronteiras de gênero sobre esse esporte. 

Os meses seguintes de 1931 seguiram com novas apresentações esportivas 

das equipes femininas que compunham o time Brasil Suburbano F.C. da Rua Sá, no 

bairro de Piedade, com scratchs denominados como times Mme. Helena Alves e 

Mme. Aldino Macedo. Segundo a historiadora Silva (2019:111), o nome Helena 

referia-se a uma homenagem à Julieta Helena Alves, esposa de Alfredo José Alves, 

escrivão de polícia e secretário geral do Brasil Suburbano F.C. Julieta, de acordo com 

O Jornal,175 compunha a equipe de organizadora do festival esportivo realizado em 

Piedade. 

                                                
174 Criada em 1922 no Brasil, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, sob a liderança de 
Bertha Lutz (1894-1976), foi a principal responsável pela condução da luta sufragista através de suas 
diversas filiais espalhadas por todo o país. 
175 O Jornal, Rio de Janeiro, p. 10, abr. 1931. Apud SILVA (2019:111). 
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Curiosamente a partida também ganhou status de centralidade176 no festival 

como indicou o Jornal dos Sports, periódico protagonista na divulgação das partidas 

femininas desse momento. O entusiasmo com o futebol de mulheres ampliou aos 

poucos as áreas escritas destinadas a esses embates, e ganhou melhores 

descrições, a exemplo dos primeiros nomes das jogadoras divulgados nas escalações 

anunciadas em 19 de maio de 1931: 

 
Time Macedo: Judith, Lourds, Aldema, Zinah, Fautinha, Cecy I, Cecy II, 
Lindalia, Clelia, Ruth e Dozinha; Time Lena Alves: Hilda I, Edith, Pequenina, 
Oricéia, Lotti, Exeda, Hilda II, Helia, Olga, Antonieta e Margarida.177 

. 

Os textos encontrados durante esse período em pouco tempo se aperfeiçoam 

em direção aos atributos técnicos descritos sobre os jogos de futebol masculino. Esse 

esporte originalmente coletivo e de muito contato físico, resultará, igualmente 

acontecia entre homens, brigas, “sururus” em campo e pedidos de revanches entre 

as garotas: "Num Match feminino houve pancada a valer"178. Sem muita importância 

nesse momento, o argumento sobre o enfrentamento físico entre as garotas, fato que 

as “aproximaria do jogo dos homens”, será levado a cabo meses mais tarde, como 

algo que deveria ser combatido. Num futuro próximo, os jornais explorarão em suas 

linhas as tantas vezes em que a polícia foi chamada para intervir nos jogos de futebol 

feminino como um argumento de inaptidão para que essa “moda” continuasse.179 

Com ou sem “sururus”, a ideia de um “football feminino” parecia cada vez mais 

despertar o entusiasmo das populações locais de cada associação esportiva 

suburbana. Após um ano desde a exibição das jogadoras do Brasil Suburbano F.C. 

no festival junino do Engenho de Dentro A.C., o clube organizou mais um evento 

esportivo com três jogos de futebol: o time da casa contra o segundo quadro do C.R. 

Vasco da Gama, as equipes femininas do Brasil Suburbano F.C. (Mme. Lena Alves e 

Manoel Pereira) e por último, os times principais do São Christóvão A.C. e o Ypiranga 

F.C., de Niterói. A festa noturna mais uma vez ocupou um espaço considerável na 

página da publicação do Jornal dos Sports, e dessa vez, com a presença de uma foto 

posada das “sportwomen”.  

                                                
176 Festival do Brasil F.C. Dois teams de moças na prova principal. Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, 
p. 4, 03 maio 1931. 
177 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 4, 19 maio 1931. 
178 Idem. 
179 A Noite, Rio de Janeiro, p. 7, 13 jan. 1941. 
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FIGURA 36: Jogadoras do Brasil Suburbano Football Club durante o festival junino do Engenho de 

Dentro Athletic Club. FONTE: Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 4, 23 jun. 1931. 
 

 Mais do que a surpresa da existência dos registros fotográficos, os textos 

ofertam com mais evidências sobre as mulheres jogadoras dos certames. Textos 

como o do Jornal dos Sports, por exemplo, além de referir-se ao episódio como a 

terceira exibição do “association” feminino, descreveu positivamente a performance 

das jogadoras dizendo que “devendo agradar o público, a exemplo do sucedido nas 

vezes precedentes”. Outra informação relevante diz respeito à origem dos jogos 

femininos nos pavilhões do bairro, ou seja, os teatros, sociedades recreativas, 

carnavalescas ou dançantes como um possível locus originário dessas experiências 



 
124 

boleiras: “é a terceira exhibição do association que vão fazer, em público, senhorinhas 

adeptas do pavilhão do gremio da Piedade”.  

O mês de agosto de 1931 marcou a agenda de participação quase consecutiva 

das equipes femininas em dois festivais do Brasil Suburbano. Mais um vez elas 

inauguraram a iluminação de outros dois campos de futebol: um no dia 18, no 

Ypiranga F.C. do bairro de São Lourenço, em Niterói, e outro no dia 22, no River 

Football Club, de Piedade, no Rio de Janeiro.  

Com início previsto para as 18 horas, a primeira partida contou com a presença 

dos segundos quadros do Ypiranga F.C. e do Byron Football Club, agremiação do 

bairro do Barreto, em Niterói, fundada em 1913. Na sequência, às 19 horas e 30 

minutos, ocorreu a partida entre as jogadoras do Brasil Suburbano F.C. Ainda foi 

realizado um jogo com o time principal da casa, o Ypiranga F.C. contra o São 

Christóvão A.C.. O festival ainda ofereceu aos seus participantes a apresentação 

musical da Banda Lusitana e do Patronato de Menores.180  

Mais uma vez, além dos cronistas, o evento contou a presença das mais altas 

autoridades das instituições esportivas, como os presidentes da CBD e da AMEA, o 

coronel Ferreira de Aguiar, do Conselho de Julgamentos da CBD, além de 

autoridades municipais e estaduais. Dias mais tarde, a imprensa divulgou o interesse 

do clube do Ypiranga F.C. em organizar o seu próprio quadro de garotas que “estreará 

brevemente e enfrentará outros team de moças da cidade de Nictheroy.”181. 

Quatro dias mais tarde, foi então na sede da Rua João Pinheiro, no bairro de 

Piedade, que o River F.C., outro distinto clube suburbano, inaugurou a iluminação do 

seu campo de futebol com a participação de mulheres jogando bola. O festival noturno 

contou com a exibição na sequência do Ypiranga F.C. contra o Carioca F.C., time do 

bairro da Gávea, e de uma partida entre os conhecidos Botafogo Futebol Clube e o 

América Football Club. 182 

 

                                                
180 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 4, 18 ago. 1931. 
181 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 2, 02 set. 1931. 
182 A Batalha, Rio de Janeiro, p. 7, 22 ago. 1931; Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 4, 22 ago. 
1931. 
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FIGURA 37: Equipes femininas do Brasil Suburbano Football Clube durante o festival de inauguração 
da iluminação do campo do River F.C. FONTE: A Noite Ilustrada, Rio de Janeiro, p. 2, 02 set.1931. 

 

O evento no River F.C. que ganhou meia página de fotos oferece significativos 

subsídios para refletir sobre as equipes femininas. As imagens publicadas tanto pelo 

Jornal dos Sports como por A Noite Ilustrada nos permitem destacar as seguintes 

observações: 

 

● Há claramente uma composição completa de um time posado com 11 

jogadoras na publicação de A Noite Ilustrada, inclusive com a 

identificação cromática do uniforme de goleiras nas duas equipes 

fotografadas. 

● O uso de uniformes padronizados, com detalhes como os bordados de 

brasões no peito e cadarços nas golas das camisas. 

● Uma das equipes usava uma espécie de bermuda longa enquanto a 

outra equipe usa saias, como já observado nas meninas que 

frequentavam as festas esportivas já nas primeiras décadas do século 

XX. 

● Todas as jogadoras usam meias calças, acessório também observado 

nas torcedoras e jogadoras do C.R. Vasco da Gama, em 1923, assim 

como nas atrizes circenses na década de XX. 

● Notadamente são meninas jovens e adolescentes. 

● As duas publicações revelam a presença de mulheres negras entre as 

jogadoras. 
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 A divulgação promovida pelo evento do River F.C. no final de agosto ofereceu 

visibilidade à iniciativa do futebol de mulheres e novos convites surgiram na sequência 

daquela exibição. As jogadoras suburbanas foram chamadas para jogar no festival do 

Oriente Atlético Clube, agremiação do bairro de Santa Cruz. A região pertencente à 

Zona Oeste do Rio de Janeiro e relativamente distante de Piedade, bairro originário 

das jogadoras, contou com a novidade na sua programação.183 

 Dias mais tarde e dessa vez mais próximo da região central do Rio de Janeiro, 

foi a vez da Associação Beneficente dos Empregados da Light, a ABEL, convidar o 

Team Madame Helena Alves e Team Manoel Pereira - ambas do Brasil Suburbano 

F.C. - para se enfrentarem no seu festival. O campo da ABEL, localizado no bairro de 

São Cristovão, já acolhia práticas esportivas entre as categorias de classes de seus 

dirigentes, empresários e trabalhadores184 . 

 A ocasião festiva e esportiva promovida pela ABEL comungou com as 

comemorações dos 10 anos do Jornal do Brasil e, contou com quatro partidas de 

futebol que apresentaram diferentes combinados de jogadores e equipes de menor 

expressão para a época. O embate feminino terminou na ocasião em 0X0. 

Em outra ocasião, em 28 de novembro de 1931, a manchete “O association 

está empolgando as nossas patrícias” estampou a chamada para o festival esportivo 

promovido pela equipe do Jornal do Commercio F.C. Os funcionários do jornal 

compuseram uma equipe para competir na Liga Graphica de Sports,185 que reunia 

outros times oriundos de jornais e gráficas, como o Sport Club Pimenta de Mello, A 

Noite Football Club e Papelaria União. Todavia, como mencionou o jornal, “numa 

época como a actual, em que ninguém dá no couro, é tempo dos barbados affluirem 

ao citado local para ver no que se refere ao football, o que as sympaticas jogadoras 

podem fazer por elles...”. O tom de convocatória que percorreu todo o texto, também 

mencionou e refletiu sobre a participação feminina daquele encontro esportivo:186 

 
“Já foi o tempo em que nossas patrícias não queriam saber dos sports (...) 
Até o football logrou em prender a attenção da mulher carioca!  

                                                
183 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 3, 04 set. 1931. 
184 Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, p. 7, 08 set. 1931. 
185 O Jornal do Commercio F.C. chegou a ingressar na Liga Metropolitana de Desportos Terrestres em 
1928 disputando o Campeonato Carioca com outras agremiações suburbanas. Entretanto, a sua 
melhor participação foi na edição de 1931, ao conquistar o terceiro lugar, atrás do campeão Oriente 
Atlético Clube e do Sportivo Santa Cruz. No final da década de 1930 teve seu campo de futebol 
comprado pela Leopoldina Railway Athletic Association. 
186 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 3, 28 nov. 1931. 
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Vários encontros do violento sport bretão já se realizaram nessa capital. 
Amanhã vamos ter a repetição da dose (...).”187 

 

Curiosamente, apesar da sequência de aparições de jogos entre garotas nas 

referidas praças esportivas, as notícias sobre esse futebol se rarefazem a partir do 

início do ano de 1932. O próprio Jornal dos Sports mencionará mais um encontro 

esportivo realizado no próprio campo do Brasil Suburbano em janeiro, porém sem 

maiores detalhes sobre o evento188.  

Ao investigarmos em outros periódicos, identificamos no final do mesmo mês 

de janeiro, talvez as consideradas últimas notícias sobre os “teams” do Brasil 

Suburbano F.C. numa participação realizada no festival esportivo beneficente 

promovido pelo Sport Club Verdun, outro pequeno clube bairro do Andaraí189. Sem 

equipes de prestígio, nos chamou a atenção na pequena nota a homenagem aos 

diferentes periódicos esportivos em cada um dos certames apresentados, a exemplo 

do Mundo Sportivo, Jornal dos Sports, Diário da Noite e O Globo. Homenagens como 

estas eram estratégicas para garantir a visibilidade dos clubes e aprofundar laços com 

jornalistas e veículos de imprensa. A aproximação vantajosa com os jornalistas 

esportivos da época já era recorrente, por exemplo, entre os produtores circenses 

quando os mesmos isentavam os repórteres da cobrança de ingressos durante 

algumas exibições de seus espetáculos e campeonatos de lutas.   

Outra observação foi a criação de uma equipe feminina própria do S.C. Verdun, 

apresentada como Legião Feminina Cecy de Barros, para competir contra a já 

conhecida Legião Feminina Helena Alves, do Brasil Suburbano F.C. Entretanto, para 

a nossa surpresa, o Diário da Noite, um dos jornais homenageados no encontro 

bretão, havia reportado uma semana antes da realização do festival do S.C. Verdun, 

uma partida feminina entre as legiões femininas. As festividades tinham como intuito 

comemorar a eleição de sua nova diretoria.  

Coincidentemente, na mesma página dedicada às notícias do evento do 

Verdun, o diário reservou outro texto para comentar sobre o festival realizado no 

campo do Brasil Suburbano e oferecer ainda mais espaço aos “teams” de moças: 

 

                                                
187 O association está empolgando as nossas patricias. Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 3, 28 
nov. 1931. 
188A vesperal de hoje no Brasil Suburbano. Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 2, 24 jan. 1932. 
189 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 18, 29 jan. 1932. 
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“Esta prova foi o ‘clu’ do festival”, referiu-se o jornal. “Compostos de 

senhoritas, fizeram uma eloquente demonstração de que já vão longe os 

tempos em que mulher foi ‘parte fraca’... O juiz que não actuasse corretamente 

e depois diria qual o sexo mais forte...”190.  

 

As descrições revelaram a participação de 22 jogadoras numa partida de 

futebol dividida em dois tempos de vinte minutos cada. Destacou a performance em 

campo das zagueiras Carmen e Margarida, a ponta esquerda, Fautina, a arqueira, 

Sarah e a centro média, Filhinha. A partida feminina iniciada no intervalo do jogo entre 

Astrallo e Auto-Mercantil, encerrou com a vitória por 1X0 do Combinado Manoel 

Pereira contra outro combinado até o momento inédito, chamado de Clotilde Aguiar. 

A página desta publicação destinou um espaço considerável para o registro da 

imagem dos dois times de meninas posados. Mais uma vez, destacamos a raridade 

de fotos como esta, fonte que nos ajuda a refletir sobre o futebol de mulheres desse 

período, confirmando, por exemplo, a precocidade das meninas componentes desses 

conjuntos, ou mesmo a presença de garotas negras entre os coletivos. A 

caracterização dos uniformes e as descrições do jogo contribuem com a afirmação 

que as experiências do futebol feminino da década de 1930 se aproximavam a cada 

aparição, das regras e das identidades clubísticas já praticadas pelos times 

masculinos suburbanos.    

  

                                                
190 Diário da Noite, Rio de Janeiro, p. 15, 25 jan. 1932. 
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FIGURA 38: Times feminino do Manoel Pereira e Clotilde Aguiar no campo do Brasil 

Suburbano F.C. FONTE: Diário da Noite, Rio de Janeiro, p. 15, 25 jan. 1932. 
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É pertinente destacar que esses “combinados” ou “legiões” de jogadoras, 

nomenclatura atribuídas aos times de garotas, transitaram entre festivais que 

concentraram os principais representantes da imprensa esportiva da época, com 

destaque para Jornal dos Sports, Jornal do Commercio e Jornal do Brasil. Também 

foram eventos que contaram com a presença de diferentes autoridades, tanto do 

Estado como da principal instituição do futebol a AMEA. Equipes reconhecidas do 

meio futebolístico da época, a exemplo do C.R. Vasco da Gama, São Christóvão A.C. 

e América F.C., também dividiram o campo com as jogadoras mulheres.  

Todavia, essas garotas também circulavam em ambientes festivos esportivos 

reinterpretados pelos próprios times suburbanos, alguns dos quais, inclusive, que 

haviam desistido de seguir oficial e competitivamente o futebol praticado pelas 

principais ligas. Apesar dos clubes da 1ª e 2ª divisões da AMEA serem modelos 

inspiradores para a criação dos clubes esportivos suburbanos (MENDES, 2013:119), 

mobilizando nessa iniciativa uma considerável carga de representação simbólica, 

como a utilização de símbolos e cores, e mimetismos de patrimônios materiais como 

troféus, bandeiras, uniformes e taças, é possível encontrar um outro futebol sendo 

forjado nessas praças esportivas. Equipes como o Astrallo, escolheram manter maior 

vínculo com o circuito estabelecido pelo chamado futebol suburbano e suas regiões 

de origem. 

Durante o festival realizado com o combinado do Astrallo, por exemplo, o diário 

destacou e valorou a qualidade de ‘invencibilidade’ destacada nesse grêmio 

masculino suburbano: 
 

“O valoroso conjunto de José Coutinho obteve, ha muito o seu logar entre os 
gremios que empolgam a cidade sportiva.(...) 
A pujança do laureado gremio azul-celeste tem sido posta em sérias e 
consecutivas provas; entretanto, jamais um team teve o prazer de ver curvada 
a sua cabeça, ante o peso de um derrota! (...) 
Embora seja um team livre, alheio aos compromissos officiaes, e desconheça 
os dissabores da filiação a qualquer entidade, o Astrallo orgulha-se sempre, 
com a ordem e a disciplina reinantes entre seus delicados componentes”.191 

 

Tal constatação nos apresenta um cenário cada vez mais plural em torno da 

prática do futebol carioca, moldando tais agremiações a identidades cada vez mais 

próprias e por vezes regionalizadas. A década de 1930 nos apresentou um cenário 

                                                
191 Diário da Noite, Rio de Janeiro, p. 15, 25 jan. 1932. 
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de maior associativismo entre os times e grêmios de natureza não esportiva, a 

exemplo dos grupos recreativos e dramáticos, como outros voltados para a dança, 

música e principalmente, o Carnaval (PEREIRA, 2010). No próximo item 

vislumbraremos com mais nitidez como os locais de jogo são também os mesmos 

locais em que associados organizam o Carnaval, o baile, a feijoada e etc. 

Distantes de um fluxo pertencente exclusivamente aos clubes de futebol 

ensejados nas dinâmicas das diferentes ligas desse esporte, encontramos nas 

agremiações esportivas dos subúrbios, uma substanciosa forma de divertimento 

realizada coletivamente e integrada com outros bairros do Rio de Janeiro.  

Mendes (2013:110-111) recorda que foi a partir do final da década de 1920, e 

principalmente no início de 1930, que os festivais esportivos ganharam maior 

identificação e centralidade nas programações do futebol suburbano. Esses 

encontros cada vez mais se caracterizavam por torneios com a duração de fins de 

semanas inteiros, ou reduzidos a um único dia, em que se davam a maioria dos 

embates desse futebol. Os festivais são exemplos da mimese das ‘festas sportivas’ 

existentes desde o final do século XIX e início do XX, oportunamente apresentadas 

no primeiro capítulo desta dissertação. Os subúrbios, anos mais tarde, fizeram as 

suas releituras próprias e pertinentes daquele cotidiano de lazer em formação.  

 

3. 3 Evas no Gramado (1939-1940) 
 

Houve um significativo intervalo de notícias sobre o futebol de mulheres depois 

de janeiro de 1932. Não foi possível precisar os motivos que causaram a hiato da 

produção desses registros nas fontes impressas do Rio de Janeiro, ou mesmo afirmar 

que o futebol deixou de ser jogado pelas equipes suburbanas femininas. No entanto, 

com base nos vestígios dos jornais, passaram-se 7 anos para que voltássemos a 

encontrar pistas sobre os “football de moças”. 

A difusão do futebol entre as classes populares não foi interrompida na década 

de 1930, mas muito pelo contrário: forjou-se como uma das principais manifestações 

culturais da época. Em meio a uma transição de um regime democrático para uma 

recém instaurada ditadura militar com amplo apoio popular no Brasil, o futebol 
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apresentou-se como uma excelente ferramenta de propaganda política, capaz de 

sintetizar a ideia de um símbolo nacional e de vigor pátrio (DRUMOND, 2014).   

O governo estadonovista de Getúlio Vargas192 formalizou nessa época a maior 

regulação e intermediação das relações entre um governo autoritário e o campo 

desportivo (MANHÃES, 1986). Nesse aspecto, as notícias produzidas e encontradas 

a partir de 1939, não só mobilizaram os atores compreendidos nas estâncias do 

futebol, mas também todos os órgãos do governo federal responsáveis pelo desporto 

de alto nível, bem como amador, em território nacional, a exemplo do Departamento 

de Desporto e Educação Física (DDEF) e o Conselho Nacional de Desportos (CND). 

O crescimento industrial no subúrbio do Rio de Janeiro foi considerado como 

um dos fatores centrais do aumento demográfico nesses bairros, mobilizados pela 

numerosa atração de mão de obra durante as primeiras décadas do século XX. A 

depressão econômica de 1929 iniciada nos Estados Unidos comprometeu 

significativamente a compra do café brasileiro, fator que motivou o endividamento do 

Estado e o redirecionamento dos investimentos dos cafeicultores para o setor 

industrial.  

Com a maior presença do Estado na regulação econômico-financeira, esse 

contexto resultou na aceleração do processo de industrialização nacional e no caso 

do Rio de Janeiro, proporcionou à indústria a possibilidade de expansão para setores 

ainda pouco desenvolvidos ou inexplorados até aquele momento. A criação de novas 

empresas nacionais ou estrangeiras radicadas no Brasil foi estimulada pela queda na 

exportação de bens de consumo e de equipamentos (VIANA, 2009). 

A procura de fontes sobre o futebol praticado por garotas nos levou para um 

dos bairros mais distantes da região central e sul do Rio de Janeiro, local de trabalho 

forjado sobre a Fábrica de Cartuchos e Artifícios de Guerra193 e uma Escola Militar: o 

Realengo.  

                                                
192 O primeiro governo do presidente Getúlio Vargas compreende o período de 1930 a 1945 no qual 
foram executados três mandatos distintos: o governo provisório (1930 a 1934), o governo constitucional 
(1934 a 1937) e do Estado Novo (1937 a 1945).  
193 Desde 1852 eram realizados nos campos de Realengo testes com foguetes fabricados no 
Laboratório Pirotécnico do Campinho. O sucesso dos experimentos permitiu com que uma comissão 
escolhesse na região um local para a instalação de uma linha de tiro e tempos depois, para uma escola 
militar na localidade (VIANA, 2009) 
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Fundado como clube recreativo e dançante em 1921194, o Casino do Realengo 
195Football Club organizou nos festejos comemorativos de seus oito anos de 

existência um festival esportivo no seu campo localizado na Avenida Santa Cruz 126, 

no bairro de Realengo. O evento realizado em maio de 1939196 destacou nos jornais 

sua partida central entre o aniversariante e o Sport Club Bemfica197. O evento, 

produzido pelo dirigente Augusto Paes Leme, reproduziu o mesmo padrão de 

comportamento identificado nas festividades de 1931 ao fazer de cada jogo de futebol 

uma homenagem aos diferentes veículos da imprensa esportiva da época, como por 

exemplo, Brasil Sportivo, Meio-Dia, Diário da Noite e A Tarde.   

A última homenagem da ocasião, a do periódico A Tarde, foi designada à 

representação do certame protagonizado pelo time feminino do Casino do Realengo 

F.C., que jogou contra uma equipe feminina ainda sem nome, que vestiu uniforme 

nas cores azul e branco. O texto não se delongou sobre o confronto feminino, porém 

foi possível presumir que o encontro promovido entre o Casino do Realengo F.C. e 

S.C. Bemfica tenha ensejado a necessidade de criação de uma equipe feminina no 

clube visitante, o S.C. Bemfica, que ocorreu poucos meses depois, como sugeriu O 

Jornal: 
“As “bemfiquenses” disputaram o jogo com vivo enthusiasmo, sob as vistas de 
numerosos fans. 
Embora novas na pratica do sport bretão, já conduzem a bola com acerto.(...) 
Tomaram parte no rigoroso exercício as senhoritas: Nicea, Helena, madrinha 
da organização sportiva: Esther, Bellinha, Anna, Sarah, Jones, Adyragram, 
Margarida, Victoria, Arlette e Filhinha.” 198 

 

O texto referia-se ao treino efetuado pelas associadas do S.C. Bemfica para 

um prélio que seria realizado mais uma vez contra o “forte esquadrão” feminino do 

Casino do Realengo F.C., que, no que se referia à prática do futebol das 

                                                
194 A Noite, Rio de Janeiro, p. 6, 21 nov. 1921. 
195 O Casino do Realengo ganhou notoriedade na cena pública suburbana por organizar excelentes 
festas (A Batalha, Rio de Janeiro, p. 5, 03 jan. 1934). O bloco carnavalesco “Filhos do Fidalgo” 
organizado na agremiação fez parte de um movimento mais amplo de redefinição na participação 
popular no Carnaval do Rio de Janeiro na década de 1920. Ao contrário dos cordões, os blocos 
introduziram manifestações populares com sentidos mais homogeneizados nos carnavais, expressos 
na uniformidade das vestes e das cores definidas no pavilhão da entidade (SOARES, 1985:98).  
196 A Noite, Rio de Janeiro, p. 8, 25 maio 1939. 
197 Fundado em 30 de abril de 1921, o Sport Club Bemfica havia sido campeão do Torneio Início da 
Liga Amadores de Football do ano de 1938, liga também disputada pelo Casino Realengo. Também 
sagrou-se campeão do Torneio Início da Liga Leopoldinense de 1925. 
198 Actividades nos pequenos clubs. O Jornal, Rio de Janeiro, p. 12, 07 dez. 1939. 
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realenguenses, “vem ostentando o título de invicto nos dois subúrbios 

metropolitanos”.  

Sarah, Margarida e Filhinha, jogadoras de Bemfica referenciadas pelo jornal 

em 1939, foram nomes já mencionados pela imprensa em 1932 ao destacarem as 

melhores “players” do Combinado Manoel Pereira, durante partida realizada no 

campo do Brasil Suburbano F.C. No caso da goleira Filhinha, seu nome também é 

mencionado na partida realizada em Niterói, no campo do Ypiranga F.C., em 1931. 

Esses nomes, como de outras novas personagens, serão recorrentes nas dezenas 

de notícias sobre o futebol das mulheres suburbanas até o início de 1941. Filhinha, 

ao longo das suas aparições públicas, foi comparada199 ao goleiro Batatais, como 

ficou popularmente conhecido o futebolista Algisto Lorenzato Domingos (1910-1960), 

que na época destacava-se no Fluminense F.C. e disputara a Copa de 1938. 

Apesar do ano de 1939 nos oferecer poucas fontes sobre as iniciativas do 

futebol feminino suburbano quando comparadas com o ano seguinte, foi possível 

identificar, além das equipes do Casino do Realengo F.C. e do S.C. Bemfica, o 

surgimento da equipe feminina200 do conhecido Cruzeiro Football Club201, agremiação 

fundada em 1926 e localizada próxima ao campo e sede de Realengo. Essas equipes 

de garotas do Casino e Cruzeiro confrontaram-se em duas ocasiões durante o mês 

de agosto, e no ano seguinte, 1940, as cruzeirenses apareceram jogando com outros 

coletivos femininos, a exemplo do time montado no Atlético Club Independente,202no 

bairro de Bento Ribeiro. Na Rua Gita deste mesmo bairro, ainda em 1939, já 

encontrava-se competindo o feminino203 do Bento Ribeiro Football Clube.  

No entanto, voltamos a atenção para a equipe do Casino do Realengo F.C., 

que ocupará todos os meses do ano de 1940 com vestígios de exibições do seu 

futebol nos campos suburbanos e, porque não, paulistanos! A cada festival esportivo, 

somaram às fontes reunidas nos jornais novos relatos sobre o desempenho da equipe 

do longínquo bairro da Zona Oeste, assim como curiosos atributos referentes às 

jogadoras. A goleira Marleine Juracy de Almeida, por exemplo, terá seus dotes 

                                                
199 O Radical, Rio de Janeiro, p. 7, 15 maio 1940. 
200 O Jornal, Rio de Janeiro, p. 2 e 12, 12 ago. 1939. 
201 O Cruzeiro FootbalL Club participou do Torneio Início Carioca da Liga Suburbana de Football de 
1921 e do Torneio Início Carioca da Liga Brasileira de Desportos, em 1929. 
202 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 6, 25 fev. 1940. 
203 Football feminino. Diário Carioca, Rio de Janeiro, p. 9, 28 dez. 1939. 
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culinários reconhecidos pelo jornal O Radical204, depois de oferecer na sede do clube, 

uma feijoada preparada por ela em homenagem ao ‘Meio’ (Osvaldo Mello), jogador 

do 2º quadro  do C.R. do Flamengo à época. Juracy é outro exemplo de jogadora que 

também foi revelada nas notícias de 1931, jogando ao lado de Filhinha no campo do 

Ypiranga F.C. de Niterói. 

Todavia, dos eventos da época, o que nos chamou mais atenção foi a 

hegemonia e invencibilidade do “grande quadro de football feminino”205 do Casino do 

Realengo abalada em casa após o surgimento do Sport Club Brasileiro, em janeiro 

de 1940. O festival organizado pela agremiação Frei Miguel Football Club206, no 

campo do Casino Realengo, causou não só a primeira derrota do esquadrão feminino 

da localidade, como a mais nova rivalidade do recém montado time de ex-jogadoras 

oriundas do time do S.C. Bemfica como Filhinha, Adyragram, Margarida, Elza I, Sally, 

Aída, Lourdes, Sarah, Ophélia, Nicéa e Elza II.207  

 
“Mais uma victoria das “meninas” do Casino do Realengo FC 
Innegavelmente as meninas que defendem, jogando football, o bom nome 
sportivo do Casino do Realengo, quiçá do sport suburbano, estão de parabéns, 
pois, em cada match que travam, deixam o gramado ostentando o bastão da 
victoria. Quando não vencem sportivamente, vencem socialmente, pois 
perdem com dignidade, sem prottestos nem indisciplina, a exemplo do 
match que tiveram com as suas collegas do S.C. Brasileiro, em que perderam 
pelo diminuto score de 1 x 0 numa partida cheia de confraternização e sem o 
tal “lero-lero” habitual nos teams formados por “barbados”, ou das 
“rendas gordas”...(...) 
Todas as componentes da equipe agiram com alma e ardor, defendendo as 
cores do estimado club preto e branco, sendo necessario que se destaquem 
as extraordinarias footballers Juracy, que garantiu o arco, defendendo bolas… 
incríveis: Targina, Helena e Isa, que são verdadeiros homens jogando a pelota 
”208(grifos nossos) 

 

Mesmo após as primeiras derrotas do time feminino do Casino do Realengo 

F.C. frente ao recém-formado S.C. Brasileiro, nota-se o entusiasmo dos cronistas 

descrever a campanha até então bem sucedida das alvinegras de Realengo. O título 

da manchete “Mais uma victoria das “meninas” do Casino do Realengo FC.” refere-

                                                
204 Departamento Feminino do Casino Realengo F.C. vae homenagear o player Medio, do Flamengo. 
O Radical, Rio de Janeiro, p. 7, 24 fev. 1940. 
205 O Radical, Rio de Janeiro, p. 7, 27 fev. 1940. 
206 O Radical, Rio de Janeiro, p. 6, 05 mar. 1940. 
207 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, 03 mar. 1940. 
208 Mais uma victoria das “meninas” do Casino do Realengo FC. O Radical, Rio de Janeiro, p. 7, 14 
mar. 1940. 
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se à vitória sobre a recém-formada equipe do A.C. Independente, do bairro de 

Marechal Hermes. A equipe nova já havia se apresentado publicamente jogando no 

campo e contra o feminino do Cruzeiro F.C. poucos meses antes, em Realengo209. 

O texto sobre o futebol feminino de Realengo, além de destacar as qualidades 

técnicas da partida e das jogadoras, enalteceu a ausência de “protestos” e brigas 

durante o jogo. Também menciona um certame sem engodo ao destacar a falta de 

“lero-lero” e “rendas gordas” que, segundo o autor, era habitual dos encontros 

masculinos. O discurso do jornalista expõe um embate interessante entre o etos 

amadorista das mulheres e o lero-lero dos barbados das rendas gordas, 

possivelmente referindo-se aos jogadores que há poucos anos haviam se tornado 

profissionais. 

Todavia, apesar das qualificações sobre os “matchs” femininos, no desejo de 

elogiar as “extraordinárias” jogadoras Targina, Helena e Isa, o cronista recorre ao 

atributo masculino para dizer que elas jogaram muito bem: “são verdadeiros homens 

jogando a pelota”. 

                                                
209 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 6, 25 fev. 1940. 
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FIGURA 39: Infográfico com a incidência de jogos femininos realizado entre maio de 1939 a 

abril de 1940. Destaque em azul para partidas protagonizadas pelo Casino do Realengo F.C.  
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Chamamos a atenção para a jogadora Adiragram210, como Margarida Pereira 

ficou popularmente reconhecida entre os times e a imprensa esportiva do final da 

década de 1930. O apelido - nome Margarida escrito ao contrário - provavelmente foi 

assumido depois da coincidência de existir outra jogadora chamada Margarida na 

mesma equipe, o S.C. Bemfica na época. Ela foi presidente, zagueira e capitã do S.C. 

Brasileiro, agremiação feminina fundada em 14 de janeiro de 1940, e 

reconhecidamente um dos times femininos mais vitoriosos ao lado do Casino do 

Realengo F.C. entre as equipes suburbanas do Rio de Janeiro. 

 

 
FIGURA 40: Equipe posada do Sport Club Brasileiro antes de enfrentar o scratch da Saúde. 

Adyragram é a quinta jogadora da esquerda para a direita. FONTE: Jornal dos Sports, Rio de 
Janeiro, 09 abr. 1940. 

 

O S.C. Brasileiro vestiu as cores verde, amarelo e branco. Em março daquele 

ano, o time já se fazia notar como uma equipe invicta entre o movimento de mulheres 

jogadoras no Rio de Janeiro. De acordo com o jornal O Radical211, tanto o S.C. 

                                                
210 Os jornais também apresentam a grafia de “Adyragram”. 
211 O Radical, Rio de Janeiro, 30 mar. 1940. 
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Brasileiro como o Casino do Realengo F.C. “já são pelo público conhecidíssimos por 

intermédio da imprensa carioca que já tantas vezes tem tecido comentários de alta 

significação em prol dos mesmos". 

 

 
FIGURA 41: Certame entre o Sport Club Brasileiro e ao lado jogadoras do Brasileiro. FONTE: 

Diário da Noite, Rio de Janeiro, p. 16, 08 abr. 1940. 
 

O festival esportivo em homenagem aos nove anos do Jornal dos Sports212 

realizado durante a inauguração da iluminação do campo do Sport Club Tavares213, 

de Engenho de Dentro, em 30 de março de 1940, apresentou-se como um evento 

que marcou definitivamente o interesse do público feminino nas atividades 

promovidas pelo futebol suburbano: contou com cerca de 40% de mulheres no total 

dos presentes no evento segundo o jornal214. O encontro apostou na presença maciça 

de jovens ao comunicar naquele dia a apuração do plebiscito da Rainha do Sport 

Menor (a Rainha do Futebol Suburbano). O concurso já era uma prática entre as 

festas esportivas dos clubes da Liga Metropolitana anos antes, e desde a década de 

1930, o Jornal dos Sports reproduzia essa experiência entre as garotas suburbanas 

frequentadoras das praças esportivas ou representantes das diferentes agremiações 

                                                
212 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 5, 13 mar. 1940. 
213 Sport Club Tavares foi fundado no dia 06 de Dezembro de 1931 com a sede e o campo no Beco do 
Ataliba, 69, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro. 
214 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 5, 02 abr. 1940. 
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do subúrbio. Para qualquer um dos casos, era imprescindível comprar o Jornal dos 

Sports para recortar as cédulas para depositar o voto nos endereços indicados. 

 
FIGURA 42: Exemplos de cédulas publicadas nas páginas do Jornal dos Sports na década 

de 1930. FONTE: Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 2, 17 abr. 1936. 
 

 O público feminino não só participava dos concursos de Rainha do Sport mas 

atuava ativamente dos “bolos sportivos” que apuravam os nomes do melhor jogador 

ou equipe de futebol da época. Em 1937, por exemplo, o mesmo jornal já contava 

com a participação de mais de 50% dos cupons assinados por mulheres215. No bolo 

anterior, organizado pelo Jornal dos Sports, 64.311 mulheres consumidoras da 

publicação esportiva participaram como podemos observar na manchete abaixo: 

 

                                                
215 Segue a apuração do oitavo bolo sportivo. Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 4, 11 ago. 1937.  
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FIGURA 43: Manchete sobre o aumento do interesse e consumo do Jornal dos Sports 

através dos bolos esportivos na década de 1930. FONTE: Jornal dos Sports, p. 1, 11 ago. 1937. 
 

Sobre a divulgação das partidas suburbanas e engajamento do público leitor 

dos periódicos esportivos, Santos Junior e Melo contribuem com a reflexão de que: 

 
Nos esportes, notadamente no futebol, alguns desses periódicos enxergaram 
um importante objeto para a construção de elos de sociabilidade, além do 
atrativo de interesse do potencial público comprador. Por isso, com 
regularidade noticiavam os resultados dos jogos dos campeonatos e a 
programação dos clubes locais, principalmente daqueles que disputavam a 
Liga Suburbana (SANTOS JUNIOR; MELO, 2014:195) 
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Ao retornarmos à festa esportiva organizada no bairro do Engenho de Dentro, 

nos deparamos com um cenário latente de parcerias estratégicas para a produção de 

um evento de grandes proporções. O concurso de Rainha, por exemplo, foi promovido 

em parceria entre o Jornal dos Sports e a marca de cigarros Sudan, detalhe que 

garantiu a oferta de doces e bebidas finas por conta dos seus idealizadores às 

jogadoras de futebol e às candidatas à rainha dos esportes - por vezes algumas das 

candidatas à rainha também eram jogadoras das equipes de futebol formadas na 

época. Também foram oferecidos aos times ganhadores prêmios como jogos de 

camisas e bandeiras - em algumas ocasiões, os jornais indicaram os nomes e locais 

dos estabelecimentos e empresas parceiras.  

Entretanto, apesar das diferentes distrações, a “maior festa esportiva e social 

realizada nos subúrbios naquela temporada”216, como o Jornal dos Sports divulgou o 

seu próprio evento, parecia ter olhos para um item específico da programação: o 

embate feminino de futebol “que mostrará ao sexo forte como se joga o football com 

technica e disciplina”217. 

A Taça Mário Rodrigues Filho, premiação dedicada ao time vencedor do prélio 

feminino entre S.C. Brasileiro e o Eva F.C., de Santo Cristo, entusiasmou uma “massa 

popular aglomerada em sua praça de sports”. Mário Filho218, dono e jornalista do 

periódico aniversariante, e presença anteriormente confirmada, se ausentou do 

festival e foi substituído por outro do mesmo jornal: Álvaro do Nascimento. Sob uma 

salva de 21 tiros, Álvaro deu o simbólico pontapé inicial no campo do S.C. Tavares, 

num jogo que mais uma vez confirmaria a superioridade técnica do S.C. Brasileiro, 

que garantiu o escore final de 3X0 sobre o Eva F.C. O jogo ainda somou um episódio 

de desentendimento chamado de “pequeno” entre uma jogadora do Eva F.C. e o 

árbitro Ignacio Martins, que acabou substituído na partida. A situação pôs em cheque 

a propaganda de “disciplina" associada pelo jornal ao futebol de mulheres219. 

 

                                                
216 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 5, 02 abr. 1940. 
217 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 4, 13 mar. 1940. 
218 Vale ressaltar a importância decisiva de Mário Filho na cobertura dos campeonatos e eventos 
sociais relacionados ao futebol, colaborando com a massificação deste esporte através dos jornais e 
a formação de um público esportivo leitor e consumidor do tema (LOPES, 1994). 
219 Pouco tempo depois do episódio no campo do S.C. Tavares, houve outra briga entre os times 
femininos do Sport Club Opposição e A.C. Independente no campo da Rua Sepetiba, em Niterói. O 
Radical, Rio de Janeiro, 09 abr. 1940. 
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FIGURA 44: Equipe do Eva F.C. e do Sport Club Brasileiros posados durante as festividades de 
aniversário do Jornal dos Sports no campo S.C. Tavares. FONTE: Jornal dos Sports, Rio de 

Janeiro, p. 5, 02 abr. 1940. 
 

O Eva F.C. escalou para a ocasião: Vera; Haydée e Helenita; Ruth, Eliza e 

Antonieta; Odette, Beatriz, Maria, Aida e Isabel. Já o S.C. Brasileiro atuou com: 

Filhinha; Adyragram e Margarida; Elza I, Sally e Aida; Lourdes, Ophelia, Paradanta, 

Nilcea e Lourdes II.220 As duas equipes, no dia anterior, uma sexta feira, haviam 

jogado no campo do Ypiranga F.C. de Niterói. A praça esportiva já tinha familiaridade 

com a prática de mulheres jogando futebol desde que recebeu tais partidas em 1931, 

inclusive com a participação de Filhinha jogando pelo Brasil Suburbano F.C. 

 
FIGURA 45: Registro da equipe do Sport Club Brasileiro. FONTE: Diário de Pernambuco, Recife, p. 

8, 20 mar. 1940. 
 

                                                
220 A Noite, Rio de Janeiro, p. 7, 30 mar. 1940. 
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FIGURA 46: Registro realizado um dia antes do festival do Jornal dos Sports com o Eva F.C. e do 

S.C. Brasileiros posados em Niterói, durante a festa do Ypiranga F.C. FONTE: A Noite, Rio de 
Janeiro, p. 7, 30 mar. 1940. 

 

Após toda a movimentação causada pelo evento esportivo realizado no campo 

do S.C. Tavares em 30 de março, foi um jornal paulistano que noticiou o crescimento 

do futebol entre mulheres no Rio de Janeiro no dia seguinte. A crônica assinada por 

Salathiel Campos, do Correio Paulistano, dedicou-se a refletir sobre a evolução do 

futebol masculino nos últimos tempos. O autor referiu-se ao aumento da violência em 

campo como um fator de embrutecimento social e decadência do jogo. Após 

apresentar sua insatisfação com os caminhos aportados pelo futebol dos homens, 

Salathiel apresentou a novidade do futebol feminino como um exemplo de caminho 

para um esporte disciplinado:   

 
“Acabo de ler nos diários do Rio as mil e uma batalhas futebolísticas de 
quadros femininos e os trabalhos iniciais de arregimentação dos quadros em 
um liga, com seus campeonatos e torneios.  
Lição frisante e expressiva. Sem o vigor natural que os sexos emprestam, 
estão, no entanto, as filhas de Eva a dar aos homens uma demonstração de 
capacidade de technico-moral, como a demonstrar que acima do poder 
econômico que uma profissão pode despertar, esta também, o aspecto 
espiritual, de onde emana a alegria natural dos que sabem lutar e perder.”221 

 

                                                
221 CAMPOS, Salhatiel. No correr da pena. Correio Paulistano, São Paulo, p. 14, 31 mar. 1940. 
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O cronista, apesar de considerar o “vigor natural do sexo feminino” como algo 

passível de desqualificar tecnicamente uma partida de futebol entre mulheres, usou 

da ideia “disciplinante”, associada ao futebol feminino, como uma oportunidade para 

criticar a pujança econômica mobilizada pela profissionalização em atividade nos 

clubes de futebol. Segundo ele, a profissionalização tem desmotivado os jogadores 

homens a demonstrarem um futebol mais aguerrido, além de moralmente e 

tecnicamente convincentes. As mulheres, nesse caso, foram exemplificadas como 

protagonistas de uma partida de futebol de “moral sã”,222 algo atrelado “a sua 

natureza”. 

 
FIGURA 47: Jogadoras do Mavilis Football Club durante partida contra o S.C.Brasileiro. FONTE: 

Diário da Noite, Rio de Janeiro, p. 7, 02 maio 1940. 
 

Apenas três dias após publicação da crônica paulistana, foi a vez do Estado 

do Paraná escrever sobre as jogadoras mulheres que estavam chamando a atenção 

da imprensa esportiva: 

                                                
222 "Quererão nossas patrícias elevar a moral esportiva brasileira?" questionará O Momento, do Rio 
Grande do Sul, após noticiar a fundação de uma equipe de futebol feminino em Minas Gerais, em 15 
abr 1940, p. 1. 
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"Continuam despertando interesse excepcional em toda a cidade os prelios de 
futebol feminino, que se vêm realizando com frequencia, entre os dez clubes 
já organizados e que agora, vão reunir-se em uma Liga que orientará as suas 
atividades. Assim, brevemente, o Rio terá o seu campeonato oficial de futebol 
feminino, colocando-se no genero, na vanguarda do movimento esportivo 
feminino, do continente americano"223 

 

A nota publicada em Curitiba salientou novamente a ideia de estruturação de 

uma Liga para reunir todos os esquadrões femininos em atividade - tal informação 

não foi confirmada na imprensa carioca pesquisada. O jornal ainda se referiu ao 

movimento de futebol feminino no Rio de Janeiro como algo inovador, como “uma 

ação vanguardista na América”. O texto também nos confirmou o dado quantitativo 

da existência de 10 equipes de futebol de mulheres.  

Entre os jornais coletados até 03 de abril de 1940, data da publicação 

curitibana e dia próximo ao evento do Jornal dos Sports, já haviam sido identificadas 

pela pesquisa as equipes: S.C. Brasileiro, Eva F.C., Casino do Realengo F.C., C.A. 

Independente, Cruzeiro F.C., S.C. Bemfica, Bento Ribeiro F.C. Em poucos meses, 

surgiriam um scratch no bairro da Saúde, o S.C. Opposição, Valqueire F.C., Mavillis 

F.C.,  Del Castillo F.C., Manufactura Porcellana F.C. e outra equipe que ficaria muito 

conhecida na época, o Primavera A.C.224 (ver anexoII). 

Vale destacar que a movimentação da imprensa carioca em torno dos 

episódios de jogos produziu além de fotos e a divulgação dos nomes das atletas, 

entrevistas com essas mulheres. Durante a partida entre as garotas de Cascadura do 

SC Brasileiro e o scratch do bairro da Saúde, o Diário da Noite225 entrevistou a 

artilheira dos quatro gols da partida, Nicéa: "Estou satisfeita com a vitória. 

Continuamos invictas e é isso que desejo". Já do outro lado do campo, foi a conhecida 

goleira Filhinha que opinou: "Não tive muito trabalho, não pude aparecer, mas 

aguardarei um novo encontro e vocês verão". E para encerrar a entrevista, a meio 

campo Sally confirmou a vitória sobre as iniciantes da Saúde: "Foi uma vitória justa 

                                                
223 Ganha terreno no Rio o futebol feminino. O Dia, Curitiba, p. 4, 03 abr. 1940. 
224 O Primavera Football Club foi fundado em 4 de maio de 1940 a partir da dissidência das melhores 
jogadoras do Sport Club Brasileiro como Nicea, Elza, Sally e Aída. O time ficou conhecido pela 
invencibilidade em 15 partidas das 17 totais nesse período. No final de 1940, chegou a ser convidado 
por empresários argentinos e uruguaios a excursionar por esses países jogando futebol. Jornal dos 
Sports, Rio de Janeiro, p. 6, 09 maio 1940; A Noite; Rio de Janeiro, p. 1 e 3, 11 jan. 1941; Diário de 
Pernambuco, Recife, p. 9, 21 abr. 1940. 
225 Diário da Noite, Rio de Janeiro, p. 16, 08 abr. 1940. 
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jogamos mais do que nossas adversárias e o placar nos fez justiça". Esses 

depoimentos se figuram como um dos mais antigos produzidos por jogadoras de 

futebol no Brasil. 

 

 
FIGURA 48: Equipe do S.C.Brasileiro posada durante a festa do Ypiranga F.C. FONTE: A Noite, Rio 

de Janeiro, p. 30, 08 abr. 1940. 
 

 

 
FIGURA 49: Equipe do S.C. Brasileiro. FONTE: Diário da Noite, Rio de Janeiro, p. 11, 02 maio 1940. 
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FIGURA 50: Certame entre o S.C.Brasileiro e o Valqueire F.C. no campo do Bonsucesso. FONTE: 

Diário da Noite, Rio de Janeiro, p. 11, 02 maio 1940. 
 

Todavia, foi um jornal carioca o responsável por dar de primeira mão a notícia 

que mudaria de uma vez por todas a trajetória do futebol de mulheres: “Football 

Feminino no Pacaembú”226: 

 

 
FIGURA 51: Uma das primeiras manchetes sobre a partida de futebol de mulheres que se realizaria 
no recém-inaugurado Estádio do Pacaembu. FONTE:O Radical, Rio de Janeiro, p. 6, 06 abr. 1940. 

                                                
226 O Radical, Rio de Janeiro, p. 6, 06 abr. 1940. 
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O mês de abril passou a revelar pistas sobre o projeto de realização de uma 

partida de futebol feminino entre as equipes cariocas, Casino do Realengo F.C. e S.C. 

Brasileiro, preliminar a um C.R. do Flamengo e São Paulo F.C.227 durante a 

inauguração da iluminação do Estádio Municipal, o recém-aberto Pacaembu, na 

cidade de São Paulo.  

O convite para excursionar para outras cidades brasileiras não surgiu 

exclusivamente para São Paulo ou mesmo apenas para as equipes de Casino 

Realengo e SC Brasileiro. Ao longo do primeiro e segundo semestres de 1940, 

iniciativas semelhantes deslocaram diferentes equipes femininas de futebol para Belo 

Horizonte228 e Juiz de Fora 229, ambas em Minas Gerais, Santos230, litoral paulista e 

Magé231, município da Baixada Fluminense, situado na Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro. Na maioria das ocasiões pesquisadas, duas equipes cariocas viajavam 

como visitantes para se apresentarem fora do Rio de Janeiro, sem necessariamente 

conhecer outro time feminino nos locais.  

Durante a investigação desses deslocamentos, o texto de O Radical232 nos 

revelou um dado importante sobre a ocupação dessas jogadoras: “Será realizado 

apenas um jogo na cidade, e na possibilidade de outro, será verificado entre as 

jogadoras uma vez que algumas trabalham e outras estudam”. Outra constatação 

encontrada foi sobre a condição social das jogadoras a partir das palavras de 

Antunes, dirigente do Mavillis F.C., depois da recusa em excursionar por países da 

América Latina. Segundo ele, as suas jogadoras eram corretas, de conduta exemplar 

e condição humilde, e por essa razão, não apresentavam recursos para adquirir 

roupas e outras necessidades para a viagem. O dirigente completou o argumento 

dizendo que as garotas estranhariam as luxuosas instalações do hotel (Hotel Savoia 

                                                
227 Foram consultadas as atas de reunião de maio de 1940 do São Paulo Futebol Clube, mas não foi 
encontrada nenhuma menção a respeito da preliminar feminina realizada no Estádio do Pacaembu. A 
ata menciona os nomes dos árbitros e do cronometrista da partida. 
228 As filhas da Eva em Bello Horizonte. O Radical, Rio de Janeiro, 06, 07 e 11 jun. 1940; Jornal dos 
Sports, Rio de Janeiro, p. 4, 16 jun. 1940. 
229 O Radical, Rio de Janeiro, 25 e 27 set. 1940; Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 5, 27 set. 1940; 
A Noite, Rio de Janeiro, p. 7, 25 set. 1940. 
230 O Radical, Rio de Janeiro, p. 7, 16 maio 1940; Correio Paulistano, São Paulo, p. 8, 18 maio 1940. 
231 O Radical, Rio de Janeiro, 10 ago. 1940; A Noite, Rio de Janeiro, p. 7, 08 ago. 1940; A Noite, Rio 
de Janeiro, p. 7, 15 ago. 1940. 
232 O Radical, Rio de Janeiro, p. 7, 06 jun. 1940. 
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organizado pela Associação das Senhoras Argentinas), acarretando talvez grandes 

humilhações233. 

Excursionar com um time era mais um predicado apreendido do futebol 

masculino que as jogadoras cariocas iriam experimentar e mimetizar.  

 

  
FIGURA 52: Time do A.C. Independente durante excursão para Magé, Rio de Janeiro. FONTE: A 

Noite, Rio de Janeiro, p. 7, 08 ago. 1940. 
 

 
FIGURA 53: Time do A.C. Independente posado e as duas zagueiras e goleira do Valqueire F.C. 

durante excursão para Magé, Rio de Janeiro. FONTE: A Noite, Rio de Janeiro, p. 7, 15 ago. 1940. 
 

                                                
233 Há outros casos de football feminino. O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 15, 12 jan. 1941. 
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FIGURA 54: Duas zagueiras e goleira do A.C. Independente  e equipe do Valqueire F.C. durante 

excursão para Magé, Rio de Janeiro. FONTE: A Noite, Rio de Janeiro, p. 7, 15 ago. 1940. 
 

 
FIGURA 55: Equipe do S.C. Opposição durante excursão para Juiz de Fora, Minas Gerais. FONTE: 

A Noite, Rio de Janeiro, p. 7, 25 set. 1940. 
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FIGURA 56: Equipe do Primavera A.C. durante excursão para Juiz de Fora, Minas Gerais. FONTE: O 

Radical, Rio de Janeiro, p. 7, 25 set. 1940. 
 

 

3. 4 Pacaembu: O público bandeirante espera as jogadoras 
cariocas  

 

Se a primeira década do século XX marcou o início da popularização do futebol 

em terrenos suburbanos (Pereira 2000:57), aos poucos a juventude jogadora desses 

bairros desestabilizou o monopólio sobre esse esporte e o próprio protagonismo sobre 

ele. As mulheres jogadoras de futebol de equipes como o Casino do Realengo F.C., 

Eva F.C., A.C. Independente, Opposição F.C., S.C. Brasileiro, Valqueire F.C. e 

Primavera A.C. tornaram-se pioneiras no enfrentamento e exposição do futebol para 

o público. Esse público estava entre os leitores dos jornais, dos campos suburbanos 

e agora sob os múltiplos olhares envoltos em uma partida de futebol entre 

reconhecidas equipes masculinas, realizada em um estádio recém-inaugurado pelo 

então presidente Getúlio Vargas, em outro centro esportivo nacional: São Paulo. 

Essas equipes mobilizaram notícias polifônicas sobre aquela “moda”. A 

imprensa esportiva, entre abril e maio, notabilizou a presença de jogadoras de futebol 



 
153 

oriundas de um Rio de Janeiro extenso e mais acostumado com o lazer proporcionado 

pelos esportes, inclusive com o futebol de mulheres. Nesse momento o circuito de 

times femininos suburbanos alçou voos mais longínquos. Em 17 de maio de 1940 

ficou marcada a preliminar entre S.C. Brasileiro e Casino do Realengo F.C., as 

melhores equipes suburbanas cariocas, em São Paulo. O notório evento público deu 

ainda mais fôlego de divulgação ao futebol originário dos subúrbios do Rio de Janeiro 

na imprensa esportiva nacional. Dada a quantidade de notícias, ficará notório que o 

evento no Pacaembu se converteu em um tema capaz de atrair um grande número 

de leitores entusiasmados com informações sobre essa “surpresa esportiva” 

encontradas nos jornais.  

 Às vésperas da realização do jogo no campo do Estádio do Pacaembu, 

observou-se um esforço simultâneo empreendido pela própria imprensa em qualificar 

e ao mesmo tempo, desmoralizar o futebol praticado por mulheres. Nascido como o 

sucessor popular (PEREIRA, 2016:21) de A Nação, O Imparcial, cada vez mais 

alinhado com o projeto estadonovista de Getúlio Vargas em seus conteúdos, mostrou-

se como um protagonista nos esforços de desqualificar o futebol suburbano feminino 

em 1940. Do outro lado da imprensa, no intuito de promover o futebol feminino, vemos 

também a representação de estereótipos comumente atribuídos às mulheres como 

“charme”, “graça” ou sensualidade, como já indicou Costa (2006). 
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FIGURA 57: Manchete com a foto da equipe feminina do Casino do Realengo F.C.. FONTE: O 

Imparcial, Rio de Janeiro, p. 8, 10 maio 1940. 
 

Até aquele momento O Imparcial havia noticiado, com texto curtos, dois 

episódios de futebol feminino: um sobre o surgimento de um time no Estado de Minas 

Gerais,234 e outro sobre uma partida no campo do Bonsucesso235, no Rio de Janeiro. 

Entretanto, chamo a atenção para o terceiro texto publicado pela folha, no dia 10 de 

maio de 1940. Sua mensagem é quase profética sobre os encaminhamentos futuros 

das equipes femininas em evidência:  

 
“Porém, há males que vem para o bem. Um moralista - se não nos enganamos 
sr. Fuzeira - resolveu por cobro à questão. Endereçou ha dias passados, uma 
carta aberta ao Chefe da Nação onde relatava os incovenientes que existiam 
para o sexo fragil, desde que viessem a praticar o foot-ball com constancia (...)  
Parece, toda via, que extinguirá o football feminino. Isto acontecendo, terá 
dado S. Ex. [Ministro da Educação Gustavo Capanema] provas cathegóricas 
que zela pelo reerguimento da raça, impedindo a prática de sports prohibidos, 
em todo o universo, pelas maiores sumidades medicas"236 (grifos nossos). 

                                                
234 O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 1, 08 abr. 1940. 
235 O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 8, 05 maio 1940. 
236 O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 8, 10 maio 1940. 
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Esse tema apenas voltará a ser debatido por esse jornal em janeiro do ano 

seguinte, quando o mesmo iniciará uma campanha diária e extensa contra o futebol 

feminino das agremiações suburbanas. Ele utilizará recursos como uma série de 

entrevistas com “especialistas”. Fotos e manchetes como "Caso de polícia o football 

feminino"237, exemplificam a escolha de títulos de reportagens utilizados pelo jornal.  

O “moralista” ao qual O Imparcial refere-se no texto transcrito é o escritor José 

Fuzeira (FRANZINI, 2005:319-320), personagem que endereçou uma carta ao 

presidente Getúlio Vargas, que foi publicada no Diário da Noite238 no dia 7 de maio, 

dez dias antes da realização da partida em São Paulo.  

Com a manchete intitulada “Um disparate sportivo que não deve prosseguir...", 

marcou definitivamente a campanha contra o futebol de mulheres no Brasil. O longo 

texto anunciava a nova experiência esportiva entre mulheres como uma atividade de 

aliciamento de moças para um “antro de perdição”. Uma atividade esportiva artificial 

e totalmente incompatível com a “natureza” de qualquer mulher. Ele adverte, se 

preocupa e ainda chama a atenção e responsabilidade da sociedade e do Estado 

sobre o episódio futuro do Pacaembu. O futebol feminino, de acordo com Fuzeira, é 

definitivamente um problema nacional.   

Enquanto outros representantes da imprensa como A Batalha, O Radical, 

Jornal dos Sports e Correio Paulistano se esforçavam em promover a novidade 

esportiva, e, consequentemente, a preliminar entre Casino do Realengo F.C. e S.C. 

Brasileiro, organizados por eles próprios, o Diário da Noite dedicou espaço para o 

autor de livros sobre normas de conduta social e moral, a exemplo de obras como 

“Rompendo Trevas” e “Judas Iscariotes e a sua reencarnação como Joana D’Arc”239, 

rechaçando publicamente o crescimento de agremiações de futebol de mulheres. 

As ideias de José Fuzeira vinham de encontro com os tratados de Educação 

Física e manuais de eugenia disponíveis na época, movimento que visava, entre 

outras coisas, o enquadramento da sexualidade e dos corpos feminino e masculino 

nas primeiras décadas do século XX. A preocupação do Estado com a prática 

                                                
237 O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 16, 09 jan. 1941. O episódio envolvendo a polícia refere-se a prisão 
de Carlota Azevedo Silva, mentora do futebol de mulheres nos subúrbios e será conhecida no final 
deste capítulo.  
238 Um disparate sportivo que não deve proseguir... Diário da Noite, Rio de Janeiro, p. 11-12, 07 maio 
1940. 
239 Diário da Noite, Rio de Janeiro, p. 17-18, 11 jan. 1940. 
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desportiva, cívica e eugênica, indispensável à ambos os sexos, alinhava-se com à 

ideia de um desenvolvimento nacionalista, que discrimina corpos, principalmente 

corpos dissidentes.  

Constituídas sobre contraponto da alteridade masculina, mulheres, além de 

mães e esposas, “deveriam” ser responsáveis pela geração de filhos fortes e 

saudáveis à pátria. O pedagogo Fernando Azevedo exemplifica esse desejo ao 

manifestar suas concepções sobre a educação física e os esportes para as mulheres: 
A educação física para moças deve ser, pois, higiênica e estética, e nunca 
atlética, visar sobretudo o desenvolvimento da parte inferior do corpo, dar a 
graça e a destreza dos movimentos, procurando antes a ligeireza do que a 
força. (...) Os exercícios para a mulher (porque sua estrutura é mais fraca e 
delicada do que a do homem) devem ser menos enérgicos e ter menos 
duração. É contra-indicado todo e qualquer exercício que exija dispêndio 
muscular intenso e prolongado...”. (AZEVEDO, 1920:46) 

 

Goellner recorda sobre o contexto experimentado pela Educação Física no 

Brasil da década de 1930: 

 
“No Brasil, é a partir dos anos 30, por exemplo, que o Estado instituído se 
empenha em concretizar várias ações no campo específico das práticas 
corporais e esportivas, identificando a Educação Física e o esporte como 
espaços de intervenção na educação dos cidadãos, no sentido da valorização 
do corpo esteticamente belo e do aperfeiçoamento físico de corpos saudáveis 
e aptos, capazes de enfrentar os desafios da vida modernizada.” (GOELLNER, 
2006:3) 

 

 Goellner (2006) vai ainda mais longe ao refletir sobre a exposição e 

experimentação do futebol de mulheres nesse contexto: 

“(...) a inserção feminina do futebol pode ser vista como uma atitude 
transgressora porque as mulheres fizeram valer suas aspirações, desejos e 
necessidades, enfrentando um universo caracterizado como próprio do 
homem”.  

Sob o pretexto de se preservar a saúde das mulheres utiliza-se da instituição 

discursiva da “natureza específica”, localizando no corpo delas as causas de uma 

interdição (RIAL, 2013). Dessa maneira, Mourão nos dá mais orientações sobre como 

a conjuntura do Estado Novo e o seu projeto de aperfeiçoamento de raça trabalharam 

em conjunto com as perspectivas apresentadas pela Educação Física, delimitando 

diretamente sobre os corpos das mulheres daquele período: 

Por meio da análise de textos encontrados, pode-se observar a vasta 
influência e a preocupação da medicina e dos meios militares com o controle 
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dos corpos das mulheres nas décadas de 30 e 40... Através do higienismo e 
do eugenismo, utilizou-se a educação física/esporte para implementação do 
novo projeto de modernização da sociedade brasileira, destinado à mulher, 
estereotipada como figura materna, a tarefa de gerar o futuro “saudável, 
resistente e forte” do país... embelezá-la, transformá-la em elemento sadio de 
procriação, tal deve ser o objetivo de todos aqueles que se interessem pelo 
aprimoramento racial e cultural de uma nação. O meio é a educação física. 
(MOURÃO, 2000:12) 

 

Entre um “disparate” e uma “novidade esportiva”, as garotas suburbanas 

aceitaram o convite e excursionaram até São Paulo a convite de Carlos Gonçalves240. 

Entre os meios de comunicação e as próprias instituições esportivas envolvidas no 

episódio, a principal pergunta é: pode a mulher jogar futebol? 

O Radical oferece uma sugestão de resposta: 

 
“Trata-se de uma questão que só elas mesmas devem decidir uma vez que se 
enclinaram para esse jogo de forma espontânea e vem praticando com 
desusado entusiasmo e beneplacito de seus progenitores e do público carioca 
que as aplaude comparecendo aos nossos campos, chegando até a lotá-los, 
como há poucos dias vimos no Bom Sucesso, em que se exibiram com o 
máximo brilhantismo"241 . 

 

O Jornal, diário matutino de grande circulação no Rio de Janeiro e responsável 

por produzir as primeiras notícias sobre o futebol feminino de Realengo, em 1939, 

ressurgiu com o assunto em maio de 1940, e fomentou a discussão em debate com 

a publicação da opinião de Josias Faria, médico da Liga de Football de Belo 

Horizonte.  

O médico manifestou-se radicalmente contra a prática do futebol feminino, uma 

vez que considerava esse esporte prejudicial ao sexo feminino pelo “lado esthetico e 

biológico”242. Ele ainda afirmou que essa modalidade não deveria ser regulamentada, 

mas muito pelo contrário: deveria ser proibida. Para Josias Faria, o presidente da 

República Getúlio Vargas deveria acatar as sugestões de José Fuzeira e vedar às 

mulheres a prática do association. 

Entre tantas acusações graves recaídas sobre o futebol de mulheres, o Jornal 

dos Sports, um dos promotores do evento paulistano convidou Margarida 

                                                
240 Carlos é apresentado pelos jornais como alguém representante de clubes da capital bandeirante 
como São Paulo F.C., S.C. Corinthians Paulista e Palestra Itália. O Radical, p. 9, 09 maio 1940. 
241 Idem. 
242 O Jornal, Rio de Janeiro, p. 5, 10 maio 1940. 
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“Adyragram” Pereira, compositora do rancho carnavalesco Turunas de Monte 

Alegre243, zagueira, capitã e presidente do S.C. Brasileiro, para se manifestar sobre 

as acusações: 
DEFENDEM-SE AS PRATICANTES DO FOOTBALL FEMININO 

Só criticam a prática do violento sport bretão aqueles que na vida jamais 

entraram numa praça de educação física, declara a presidente do S. Club 

Brasileiro. 

Recebemos ontem, a visita da jogadora Adyragram, que exerce as funções de 

presidente do quadro de football feminino do S. C. Brasileiro. Veio dizer-nos 

algo sobre uma carta endereçada a um popular vespertino pelo Senhor José 

Fuzeira, nome desconhecido nos aporta. 

Em resumo disse-nos a já popular jogadora do S. C. Brasileiro: 

Li com atenção a carta dirigida pelo Senhor José Fuzeira a um vespertino 
de nossa cidade. A princípio tomei o caso a sério. Refletindo, perguntei 
a mim mesma: quem será esse senhor José Fuzeira? 
Verifiquei desde logo que esse cavalheiro é desconhecido no esporte, 
faltando-lhe, portanto, autoridade para discutir o assunto. 
Procurou celebrizar-se nos meios esportivos apenas com uma carta 
dirigida ao mais alto magistrado do país. 
Há homens cujas ocupações lhe dão tempo até para tratarem de 
assuntos femininos. Mas, todas as vezes que o fazem, procuram 
celebrizar-se, dando o nome, residência e até o telefone. 
O Senhor José Fuzeira deveria assistir à prática de futebol feminino, para 
verificar quão salutar é esse esporte e os benefícios que o mesmo presta 
à suas praticantes. 
É verdade que o futebol, como outros esportes, não pode ser praticado 
por todos, principalmente por aqueles que têm aversão à educação física 
e que só fazem ginástica pelo rádio, receosos de se apresentarem em 
público, graças às deficiências orgânicas com que a natureza os 
brindou. 
O Senhor Fuzeira qualquer dia achará que a natação é prejudicial ao sexo 
feminino, porque a água poderá gripar as concorrentes e as roupas 
curtas e colantes estão em desacordo com o seu modo de pensar sobre 
as futuras mães… 
O Senhor Fuzeira fica convidado a assistir ao primeiro encontro de 
futebol feminino e apontar, publicamente, quais as desvantagens de sua 

                                                
243 A agremiação Turunas de Monte Alegre foi campeão do Carnaval suburbano de 1947, fato que 
contribuiu para o programa de festas em comemoração ao aniversário de 13 anos da entidade. Na 
época, Adyragram ocupava o cargo de primeira secretária. A Manhã, Rio de Janeiro, p. 11, 05 dez. 
1947. 
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prática nos moldes em que vem sendo empregado entre as jovens 
brasileiras. Antes disso, o Senhor Fuzeira deve preocupar-se com os 
guris que jogam bola de meia na rua de sua residência, quebrando as 
vidraças da vizinhança. Nesse caso o missivista prestaria um grande 
serviço e não teria tempo de preocupar-se com coisas que só interessam 
ao sexo frágil. 244(grifos nossos) 

 

A resposta de Adyragram desautorizou a opinião de José Fuzeira chamando-

o de um “cavalheiro desconhecido no esporte” e por essa razão sem autoridade para 

falar sobre o tema. Realmente, Fuzeira não apresenta nenhum relacionamento com 

as instituições, ligas e agremiações esportivas da época. Todavia, publicações como 

O Imparcial, a partir de 1941, farão uso de qualquer “autoridade”245 entrevistada e 

com alguma opinião desmoralizante sobre o assunto. 

Ainda alguns dias antes da excursão para o Pacaembu, o Jornal dos Sports 

mais uma vez interveio em favor das mulheres e publicou na coluna “Off-Side” um 

poema de autoria desconhecida. Assinado pelo pseudônimo “Keeper”, era mais uma 

resposta à carta de José Fuzeira. 

 
AO APÓSTOLO FUZEIRA 

Apareceu aí um cavalheiro cheio 

de zelo e de aflição: 

Fuzeira. Fuzeira não concebe 

mulher de camiseta e de calção 

jogando foot-ball. 

Fuzeira considera a novidade 

das mais ruinosas e das mais estranhas: 

prevê para o Brasil todo um porvir de entranhas 

infecundas, 

enfermas, 

vagabundas, 

arrasadas por “solas” e “trancos”… 

Fuzeira trema pela Pátria em risco, 

e pede a interdição, pede o confisco 

                                                
244 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 6, 10 maio 1940. 
245 Entre educadores, médicos, jornalistas, nos chama a atenção a opinião de Frazão, como era 
conhecido Eratóstenes Alves Frazão (1901-1977), colunista e compositor da época, responsável pela 
música lançada para o Carnaval daquele ano: "Nós queremos uma valsa”. O título da entrevista com 
ele foi "Devem cantar meus sambar ao invez de jogar football". O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 14, 19 
jan. 1941. 



 
160 

da bola de Eva. 

Por todo este Brasil, Fuzeira eleva 

um grito de Plutarcho indignado… 

Na sua obsessão, santa e completa, 

com certeza Fuzeira vê em sonhos 

as Onze Mil Virgens, num estádio enorme 

treinando a “bicicleta”! 

Fuzeira amigo, não viva de ilusões! 

Quando Amy Johnson, em pleno front da guerra, 

espatifa aviões, 

e a mulher luta a faca e a tiro na Polônia, 

é tolice querer que ela ainda seja  

de manhã: deusa cheirando a salsas e a cebolas, 

e a noite: deusa de rendas e de água de colônia… 

É isso, seu Fuzeira! É isso, 

e não se meta! 

Moça de agora tem motor de popa, 

não é deste planeta! 

Lá no que toca a fisiologia 

você talvez tenha razão, de fato: 

mas isso são conversas que só podem 

ser discutidas dentro do recato… 

No mais, se convença que passou 

o tempo do sarau e da vovó, 

em que as Emílias se faziam atletas246 

 

A despeito de todos os comentários e opiniões, com o patrocínio do Jornal dos 

Sports e da Federação Atlética Suburbana: 36 jogadoras, os dirigentes esportivos 

Demerval Santos, Oscar Leal Paes Leme e Gustavo Ramos e os jornalistas cariocas 

Waldemar Silva e Cascadura (representando O Radical), compuseram a delegação 

que saiu do Rio de Janeiro em direção a São Paulo247.  

O jornal convidado contribuiu significativamente com o registro diário de toda 

a empreitada das jogadoras. Na véspera da partida publicou textos entusiasmados 

como que as "lindissimas moças representantes do football feminino carioca que nas 

                                                
246 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 6, 14 maio 1940. 
247Ainda houve a desistência de Alcides Fuerza, presidente da Federação, que acabou substituído por 
Manuel Mattoso, assistente técnico da liga. Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 6, 16 maio 1940; O 
Radical, Rio de Janeiro, p. 7, 15 maio 1940. 
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poucas partidas que aqui realizaram, demonstraram praticamente o valor da mulher 

no exercicio de tão violento sport bretão"248. 

 

 
FIGURA 58: Foto da equipe feminina do S.C. Brasileiro publicada antes de partirem para São 

Paulo. FONTE: O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 6, 15 maio 1940. 
 

Estando as jogadoras cariocas acostumadas a participar de eventos de 

inauguração da iluminação no Rio de Janeiro, a proposta da cerimônia paulista 

forjava-se como mais uma oportunidade de apresentar o futebol para um público 

novo, numa localidade nova e com uma considerável assistência numérica, revertida 

em renda, dada a capacidade de público do Estádio do Pacaembu da época. “São 

Paulo ainda não conhecia essa modalidade de mulher no football e por isso anseia 

por ver um grande espetáculo, que somente ellas poderão proporcionar aos 

desportistas bandeirantes”, divulgou o jornal. 

Os ingressos foram vendidos inclusive para as mulheres interessadas em 

comparecer ao estádio municipal paulistano. Sócios do estádio tiveram livre acesso 

mediante a apresentação dos seus recibos de pagamento. Com arquibancadas 

numeradas ao custo de 15$000, arquibancadas a 5$000 e a 3$500 e gerais a 

3$000249, os jogos do dia 17 de maio arrecadaram um montante maior que 100 contos 

                                                
248 O Radical, Rio de Janeiro, p. 7, 16 maio 1940. 
249 Correio Paulistano, p. 8, 17 maio 1940.  
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de réis.250 De acordo com O Radical, atingiu-se 160 contos de réis,251reiterando o 

texto do Correio Paulistano, que afirmou que a assistência do público no dia do jogo 

foi numerosíssima, “como "sardinhas" no estádio”252. O Radical ainda se arriscou em 

dizer que o motivo do sucesso que o público foi mesmo para ver as jogadoras uma 

vez que não interessava em ver mais uma partida do São Paulo F.C. contra o C.R. 

do Flamengo. 

O jornalista Waldemar Silva, um dos componentes da delegação carioca, 

oferece uma perspectiva própria de como foi o evento:  

 
"(...) varios jornais, daqui e outros dois do Rio, se debateram ferozmente contra 
a mulher praticando violento sport das multidões. Até algumas estações de 
rádio bandeirante omitiram suas opiniões, numa campanha, cerrada e até 
mesmo antipathica contra as mulheres. Tudo foi em vão. (...) Da exibição em 
causa, apenas garanto que enthusiamou completamente a enorme 
assisthencia que applaudiu deliberadamente as filhas de Eva.” 253 

 

Um dos jornais paulistas, ao registrar as qualidades técnicas do jogo, diz ter se 

surpreendido positivamente, uma vez que imaginava uma partida morosa e sem 

emoção, com jogadoras correndo e depois cansadas. Evidenciou que “o padrão 

usado por elas é apreciável. Observam bem os regulamentos e sabem manter bem 

suas colocações com inteligência: passam e marcam bem”254. Salathiel Campos, 

cronista do mesmo jornal, defendeu a atuação das jogadoras cariocas e delegou aos 

médicos a decisão sobre os benefícios ou malefícios do futebol ao "sexo frágil". Ele 

já indicaria nessa ocasião que uma "guerra que se move contra o futebol feminino"255. 

                                                
250 A Batalha, Rio de Janeiro, p. 8, 18 maio 1940. 
251 160 contos de réis de acordo com O Radical, p. 10, 21 maio 1940.   
252 Correio Paulistano, São Paulo, p. 18, 19 maio 1940. 
253 O Radical, Rio de Janeiro, p. 10, 21 maio 1940. 
254 Idem. 
255 Correio Paulistano, São Paulo, p. 10, 21 maio 1940. 
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FIGURA 59: 1º quadro, as presidentes dos clubes, na direita Adyragram Pereira e ao fundo, Oscar 
Américo Paolillo, atleta do basquete do Palestra Itália. 2º quadro, time do Casino do Realengo F.C. 

posado. 3º quadro, time do S.C. Brasileiro posado. 4º quadro, cena do jogo no Estádio do Pacaembu, 
São Paulo. FONTE: Correio Paulistano, São Paulo, p. 16, 19 jun. 1940. 

 

Em resumo, de acordo com o Correio Paulistano, A Batalha e o Jornal dos 

Sports - o produtor do certame -, o desempenho das jogadoras agradou plenamente 

além de o jogo ter revertido um montante considerável de contos de réis. Todavia, o 

“disparate” público do futebol feminino também desagradou outros atores do campo 

esportivo como advertiu O Radical ao referir-se ao Diário da Noite:  

 
“Em todas as camadas sportiva e social esta sendo comentada com certo ódio, 
a cronica publicada no sabado último no Diário da Noite dessa cidade. Nella 
vê-se completamente que o cronista agiu insensatamente, obdecendo talvez, 
a orientação capeiosa e vergonhosa do “Chateau Briand”, numa linguagem 
própria da voz do despeito uma vez vencido no seu ponto de vista primitivo em 
que se debate pela realização do prélio feminino. Enfim, o ataque as mulheres 
é próprio dos despeitados e ou coisa mais grave"256 

 

A visibilidade gerada pela partida de futebol entre mulheres que aconteceu no 

Estádio do Pacaembu evidenciou em grande escala o “problema” público a ser 

                                                
256 O Radical, Rio de Janeiro, p. 10, 21 maio 1940. 
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combatido pelo Estado brasileiro. A ditadura do Estado Novo no Brasil empenhava-

se em dar continuidade ao projeto de modernização do país e não mediu esforços no 

controle das atividades privadas, reiterando o lugar central da família como base 

dessa sociedade (DRUMOND, 2014).  

 

 
FIGURA 60: Times de futebol feminino depois de retornarem de São Paulo. FONTE: O 

Imparcial, p. 6, 21 maio 1940. 
 

Apesar da adoção do sufrágio universal, direto e secreto, demarcado pela 

conquista da cidadania política257pelas mulheres durante o Estado Novo (PANDOLFI, 

2003), era como se o futebol ocupasse um lugar de anormalidade na conduta social 

                                                
257 A idade para ser eleitor era de 21 anos e excluía analfabetos, praças de pré e religiosos de ordem 
monástica.   
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das mulheres em um período em que os discursos médicos e jurídicos definiram as 

ordens dessa modernidade, formatando os padrões de normalidade física e 

comportamento em sociedade (FOULCAULT 2001:137-172).  

Ser jogadora de futebol, portanto, era ser “diferente” e não normativo. 

Jogadoras como Adiragram, Sarah e Nicea estavam sujeitas a ocupar um lugar 

ingrato que as designava como criminosas ou até mesmo portadoras de uma 

patologia perversa capaz de distanciá-las de um “lugar natural” e de “designação 

divina”, associados sempre à ideia de ser mãe e esposa, e nunca como uma 

“sportwoman”. 

Nesse contexto, dias antes da exibição das jogadoras cariocas em São Paulo, 

o Correio Paulistano advertiu os seus leitores que o Presidente da República, Getúlio 

Vargas, já havia levado a Gustavo Capanema, Ministro da Educação e responsável 

pelas instituições esportivas, a “carta-aberta que lhe fora dirigida pelo Sr. Fuzeira 

combatendo o futebol feminino".258 

 

3. 5 “Deve ser Prohibido”  
 
O alvirrubro Primavera Atlético Clube259 ficou conhecido pela invencibilidade 

em 15 partidas das 17 disputadas em 1940. Fundado em 4 de maio daquele ano, o 

time ganhou destaque e chancela da imprensa esportiva durante o período, fato que 

pode ser confirmado, por exemplo, através da presença de Joaquim Inojosa, jornalista 

pernambucano expoente do Modernismo e proprietário do vespertino Meio-Dia260, 

durante a festa de fundação do grêmio feminino. O próprio Jornal dos Sports salientou 

na ocasião que "A presença de elementos de destaque na imprensa e nos sports é 

um indice seguro de que o football feminino esta pretigiado apesar de elementos 

isolados procurarem desvirtua-lo com uma propaganda inconsciente, que daria 

optimos resultados no século passado”.261 

                                                
258 Correio Paulistano, São Paulo, p. 12, 11 maio 1940. 
259 A nomenclatura do time feminino também é por vezes encontrada como Primavera Football Club. 
260 O Meio-Dia, projeto do escritor expoente do modernismo pernambucano, Joaquim Inojosa, circulou 
entre 1° de março de 1939 e 31 de outubro de 1942 e, entre suas opções editoriais, escolheu apoiar, 
na maior parte de sua existência, a Alemanha nazista. 
261 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 6, 05 maio 1940. 
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A nova equipe de futebol de mulheres foi formada a partir da dissidência das 

melhores jogadoras do S.C. Brasileiro como Nicea, Elza, Sally e Aída. Os festejos 

inaugurais do novo time suburbano foram realizados, inclusive, no dia do aniversário 

de Sallete Alves de Souza, a Sally, jogadora e diretora social do conjunto. Sally, junto 

com a irmã Nice Alves de Souza, faziam parte do grupo de atrizes da Companhia 

Typica Brasileira262e já eram familiares das colunas teatrais dos mesmos jornais que 

agora cobriam os times de futebol feminino no Rio de Janeiro. 

 

                                                
262 Anos antes de existir o time do Primavera, Sally participava de programas no rádio. Junto com a 
irmã e outras 18 moças estiveram em cartaz em 1939 no Theatro Carlos Gomes, localizado na região 
central do Rio de Janeiro, com a peça “Nós Temos Balangandans”, de Victor Costa. A apresentação 
fazia um recorrido entre representações de danças e músicas de diferentes localidades do Brasil. Entre 
os artistas, destaque para o sambista e compositor Paulo da Portela, responsável pelo samba 
apresentado no repertório. Paulo Benjamin de Oliveira foi um dos fundadores do Conjunto Oswaldo 
Cruz, depois renomeado para Quem nos Faz é o Capricho, Vai Como Pode e, finalmente, Grêmio 
Recreativo Escola de Samba Portela, a Portela (LOPES, 2015 e BARBOZA; SANTOS, 1980). Diário 
de Notícias, Rio de Janeiro, p. 9, 07 out. 1939; A Batalha, Rio de Janeiro, p. 4, 13 set. 1939.. 
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FIGURA 61: Fundação da equipe feminina do Primavera A.C.. FONTE: Jornal dos Sports, Rio de 

Janeiro, p. 6, 05 maio 1940. 
 

A equipe do Primavera A.C. estreou no campo do Sport Club Parames, de 

Engenho Novo, jogando contra a equipe feminina do Eva F.C.263. A partida tinha a 

‘Taça Anitta D’Angelo’ como objeto de disputa - nome em homenagem à esposa do 

proprietário da fábrica de cigarros Sudan. Em pouco tempo e com um esquadrão já 

bem treinado, o mais novo time de mulheres do subúrbio ocupou manchetes nos 

jornais semanais após a realização da excursão das equipes rivais femininas a São 

Paulo.  

O Primavera A.C. deu continuidade aos festivais esportivos organizados em 

parceria com a Federação Atlética Suburbana, o Jornal dos Sports e a Fábrica Sudan. 

Os eventos continuaram contando com a presença de autoridades da Federação, 

                                                
263 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 4, 9 jun. 1940. 
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membros da empresa patrocinadora, assim como a participação das candidatas à 

Rainha do Sport Menor.264. O jogador Leônidas da Silva foi um nome cogitado para 

estar presente em dos certames do período, mas acabou não comparecendo.265.  

 
FIGURA 62: Quatro jogadoras da equipe do Primavera A.C. FONTE: Jornal dos Sports, Rio 

de Janeiro, p. 5, 20 jun. 1940. 

 

Contra o A.C. Independente, o Primavera A.C. compôs o programa esportivo 

que antecedeu a um amistoso entre Bangu A.C. e Nacional Atlético Clube, de Muriaé 

(MG)266. Dias mais tarde, contra o time feminino do Sport Club Opposição, o 

Primavera A.C. participou da preliminar do encontro das equipes masculinas do S.C. 

                                                
264 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 5, 18 jun. 1940. 
265 O Radical, Rio de Janeiro, p. 7, 06 jun. 1940. 
266 Diário da Noite, Rio de Janeiro, p. 7, 11 jul. 1940. 
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Opposição e Fuzileiros Navaes267. Para a maioria dos eventos divulgados e que 

contaram com a participação feminina, haviam ingressos cobrados do público 

entusiasta. No jogo do S.C. Opposição, por exemplo, mulheres pagaram 1$000 e 

homens, 2$000268. 

A última partida contra o S.C. Opposição foi realizada numa quinta-feira à noite 

no campo do São Cristóvão A.C., e marcou o chamado “Melhor de Três” entre os 

masculinos e femininos disputantes. Esteve em disputa o ‘Troféu Santa Cruz’ - nome 

referente à loja de artigos esportivos. O chute inicial nessa ocasião não foi dado por 

nenhuma autoridade ou membro do empresariado: a bola foi arremessada por um 

avião em direção ao centro do campo! A festa também contou com a apresentação 

de um conjunto musical de maracatu constituído pelos próprios elementos do corpo 

de fuzileiros navais.269 Para acompanhar esse evento esportivo, foi cobrado um valor 

único de 2$000 tanto para homens como para mulheres270. 

 

 

                                                
267 O Radical, Rio de Janeiro, 26 jul. 1940. 
268 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 4, 11 jul. 1940. 
269 O Radical, Rio de Janeiro, p. 7, 03 ago. 1940. 
270 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 11, 28 jul. 1940; O Radical, Rio de Janeiro, p. 11, 08 ago. 
1940. 
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FIGURA 63: Jogadoras do Primavera A.C. perfiladas no campo do S.C. Opposição. FONTE: 
Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 4, 18 jul. 1940. 

 

 Durante esse período, fotos das equipes posadas do Primavera A.C., mesmo 

que repetidas, assim como do S.C. Brasileiro, ocupavam diariamente as páginas do 

Jornal dos Sports. Chegaram inclusive a dividir a mesma página com fotos, como foi 

o caso da publicação de 08 de agosto de 1940. Outro vestígio de popularidade foi a 

inclusão dessas equipes na lista do “Bôlo Sportivo” dos principais confrontos da 

semana. Os cupons presentes nas páginas do Jornal dos Sports, que já contavam 

com a significativa participação feminina na aposta por resultados de jogos, agora 

teriam entre os principais clubes da liga profissional e suburbana, um match feminino 

para a apuração dos resultados.  

 

 
FIGURA 64: Súmula presente nas páginas do Jornal dos Sports para receber a sugestão de 

escores das partidas indicadas. O jogo feminino seria realizado nas festividades do 4º aniversário da  
Federação Athlética Suburbana. FONTE: Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 2, 20 ago. 1940. 

 

Durante um embate masculino entre as equipes do Fluminense F.C. e do 

Mavillis F.C. organizado pela Federação Athletica Suburbana, a preliminar feminina 

entre Mavillis F.C. e Primavera A.C. foi considerada como uma verdadeira atração do 
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dia. O evento contou com uma homenagem ao presidente do clube das Laranjeiras, 

Mario Pollo, que recebeu na ocasião um cartão de prata como prova de amizade da 

família mavillense271. Apesar do placar desfavorável de 9X1 aos donos da casa, a 

renda total do encontro entre equipes de ligas distintas reverteu-se num montante de 

3:800$000272, resultado significativo para a época, principalmente quando 

considerados o tamanho da praça esportiva do campo do Mavillis F.C. De acordo com 

Costa: 
Clubes em melhores condições estruturais cediam seus grounds para que 
outros pudessem mandar seus jogos. Em sua maioria, estes espaços estavam 
localizados próximos às estações de trem, seguindo o caminho da própria 
configuração geográfica destas regiões (COSTA 2018:87). 

 

Ao discriminar valores, este item do capítulo não visa uma abordagem 

econômica desses eventos esportivos que contaram com a participação feminina em 

suas programações. Busca, contudo, não ignorar esses valores encontrados e 

disponibilizá-los à história desses episódios. Vale ressaltar que a “exploração” das 

jogadoras dessa época, os valores cobrados nos eventos com mulheres, ou mesmo 

às arrecadações obtidas durante as excursões realizadas para fora do Rio de Janeiro, 

fundamentaram parte das queixas que desejaram o fim desse esporte. 

"Football Feminino ou cavação? uma advertência opportuna às valorosas 

praticantes do sport bretão - é melhor prevenir do que remediar" publicou O Radical, 

no final de setembro, depois da viagem da equipe feminina do Primavera A.C. e do 

S.C. Opposição à cidade de Juiz de Fora. 

 
“Surgiu suspiciosamente, o foot-tball (sic) feminino em campos suburbanos. 
Attração nova, desde logo, recrutou um numero apreciavel de fans, resultando, 
disso, rendas das melhores sempre que  esquadrões femininos eram 
chamados a competir nesse ou naquele festival”.273 

 

O autor do texto chamou a atenção dos leitores aos comerciantes, mais 

precisamente, “meia dúzia de cavadores” (oportunistas, exploradores) segundo o 

jornal, pessoas que estariam se aproveitando do futebol feminino dos subúrbios de 

maneira rentosa. Como exemplo ele se refere à casa comercial de artigos esportivos, 

                                                
271 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 7, 22 set. 1940.  
272 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 5, 24 set. 1940.  
273 O Radical, Rio de Janeiro, p. 7, 27 set. 1940.  
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Casa Santa Cruz, como financiadora da excursão de equipes de garotas até Juiz de 

Fora, Minas Gerais 274. 

A presença de empresas na promoção dos festivais suburbanos foi realmente 

observada ao longo do ano de 1940. Todavia, o jogo preliminar entre as equipes 

femininas Primavera A.C. e Manufacturas Porcellanas F.C. durante o encontro entre 

veteranos de São Paulo e do Rio de Janeiro realizado em dezembro, marcou o 

encerramento da fase de pujança do futebol feminino suburbano nos festivais. A Taça 

O Radical, foi oferecida pelo jornal, que organizou uma partida no Estádio das 

Laranjeiras. O Primavera A.C., considerado como o vice-campeão feminino carioca, 

perdendo só para o S.C. Brasileiro, fez parte de uma programação esportiva que 

destinou a sua arrecadação de bilheteria ao Natal das crianças pobres atendidas pelo 

Fluminense F.C. A Casa Supperball e a firma Moreira Leite & Santos patrocinaram o 

encontro275.  

A Gazeta276, ao reservar uma página inteira para explorar a manchete “o 

futebol feminino terminou na cadeia…”, além da imagem das jogadoras e da mentora 

Carlota, usa a ilustração de moedas de ouro, como sinal de “pujança exploratória” da 

novidade esportiva, além de uma mulher segurando um bebê enquanto equilibra uma 

bola de futebol e um homem de avental. O futebol feminino é oportunamente colocado 

como uma ameaça à masculinidade uma vez que deslocava os papéis sociais da 

época, como por exemplo, as “obrigações” ditas femininas representadas nos 

desenhos de um bebê e um avental.  

Contudo, na passagem para o ano de 1941, os argumentos desqualificadores 

sobre o futebol de mulheres foram cada vez mais expostos entre os jornais em 

circulação. Naquele momento a equipe do Primavera A.C. organizava uma audaciosa 

excursão pela América Latina a convite do empresário argentino Afonso Doce,277 

projeto precocemente interrompido pela polícia carioca depois que a diretora do clube, 

Carlota Alves de Resende, foi acusada de explorar as jogadoras nos “dancings” das 

regiões boêmias do Rio de Janeiro.  

 

                                                
274 Idem; Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 5, 27 set. 1940. 
275 O Radical, Rio de Janeiro, p. 6, 14 dez. 1940. 
276 A Gazeta, São Paulo, p. 5, 16 jan. 1941. 
277 O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 15, 11 jan. 1941. 
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FIGURA 65: Charge sobre a proibição da polícia carioca à excursão das equipes de futebol 

feminino ao exterior. FONTE: O Dia, Rio de Janeiro, p. 1, 23 jan. 1941. 
 

"Caso de polícia o football feminino"278trouxe em destaque a manchete do 

jornal O Imparcial sobre a denúncia sobre a massagista, mentora e propagandista do 

futebol feminino suburbano. O debate inicial empreendido na imprensa desmoralizou 

as formas de arrecadação e porcentagens durante a proposta de viagem 

empreendida pelos times femininos. De acordo com os jornais, as equipes não se 

apresentariam apenas em Buenos Aires, mas também em outras capitais sul-

americanas como Montevidéu, no Uruguai, e Santiago, no Chile279.  

Quando o debate não recaía sobre a exploração financeira, eram as suspeitas 

de exploração sexual que recaíam sobre a mentora esportiva. O texto chamou Carlota 

de proxeneta, mediadora da prostituição das jogadoras da equipe feminina. Carlota, 

segundo A Noite280, chamada de “coach-woman”, foi a principal organizadora de nove 

equipes de futebol feminino do subúrbio, assessorando os dirigentes esportivos 

dessas agremiações na manutenção dos festivais e partidas femininas. De acordo 

com as acusações, a relação das sobrinhas de Carlota, Sally e Nicea - também 

                                                
278 O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 16, 09 jan. 1941. 
279 O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 14, 22 jan. 1941. 
280 A Noite, Rio de Janeiro, p. 3, 10 jan. 1941. 
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jogadoras - com o universo das artes cênicas depunha ainda mais sobre tais 

suspeitas. 

 

 
FIGURA 66: Manchete alarmista sobre a equipe do Primavera A.C. e a prisão de sua 

mentora, Carlota Alves de Rezende. FONTE: A Gazeta, São Paulo, p. 5, 16 jan. 1941. 
 

O delegado Dulcidio Gonçalves foi o responsável por apurar o caso das 

equipes femininas de futebol. O Imparcial, que deu início a uma campanha massiva 

contra a atividade, desejou que o episódio sobre o futebol feminino fosse rapidamente 

resolvido. A iniciativa feminina que se figurou como uma novidade, uma atração digna 
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de encher as praças esportivas do país, agora era submetida a toda sorte de críticas, 

recriminações e reprovações morais: 
 

"As componentes são criaturas subnutridas, esqueleticas mesmo, desprovidas 
de belleza esthetica, dominadas por condottieres de duvidosa posição social 
e controladas, segundo temos a informação, por indivíduos que se acham 
presos a compromissos commerciais de criminosa finalidade"281 

 

Até artifícios como as charges do personagem Boaventura foram instrumentos 

de sátira do futebol de mulheres: 

 

 
FIGURA 67: Charge jocosa personagem Boaventura do cartunista Martiniano sobre o futebol 

feminino. FONTE: O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 16, 09 jan. 1941. 
 

Nas ocorrências sobre o assunto, encontramos no popular Diário de 

Notícias282, a reação da diretora do Primavera A.C., que negou todas as acusações, 

ao mesmo tempo em que a imprensa comemorava a providência da polícia - prisão 

de Carlota. Com a prática do futebol por mulheres sendo justificada pelos meios como 

“jocoso” e digno de “escândalo”, não demorou muito para a casa de Carlota, sede de 

reunião das equipes femininas ser classificada como um “antro de perdição”. 

                                                
281 O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 14, 18 jan. 1941. 
282 Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 22 jan. 1941. 
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FIGURA 68: Sede fechada do Primavera A.C. em 1941. FONTE: O Imparcial, Rio de 

Janeiro, p. 15, 23 jan. 1941. 
 

Não só como sede do Primavera A.C., mas também de outras equipes 

femininas suburbanas, a casa da mentora Carlota foi acusada de reunir uma 

“promiscuidade chocante”. Com endereço na Rua Gaspar 45, em Pilares, o local 

forjou-se como um local exclusivamente feminino, onde as garotas se encontravam, 

treinavam e passavam tempo juntas - como uma sede social de qualquer agremiação 

esportiva. Todavia, os jornalistas na época, ao visitarem o local, consideraram um 

disparate a presença de mulheres disputando chapinhas283 à noite, jogo associado à 

malandragem da época284. Outro espanto sobre o comportamento das jogadoras foi 

manifestado pela menção de que elas fumavam desembaraçadamente no local, além 

                                                
283 A chapinha, na época, era um dos jogos de azar mais comuns encontrados na cidade. Consistia 
basicamente numa trapaça com tampinhas de garrafa, caroços de feijão ou miolos de pão amassados 
em formato de pequenos grãos. O tabuleiro podia ser armado em qualquer lugar, como no meio da 
rua, detalhe que facilitava a reunião de um pequeno público que esperava pelo derrotado, um 
enganado, cliente produtor de dinheiro fácil aos “malandros”. 
284 O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 14, 18 jan. 1941. 
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de conversarem e gesticularem livremente, de acordo com A Noite285. O delegado 

auxiliar do caso, Lineu Cotta, solicitou providências imediatas para o fechamento dos 

clubes femininos de futebol. 

 
"DAS CANCHAS PARA OS DANCINGS E CABARES  
a criação dos clubs de football femininos, foi, sem dúvida, a nota 
desportiva de maior originalidade destes últimos tempos. No entanto, a 
singular innovação, não teve a preferência do público amante do sport bretão. 
Isso porque os apaixonados do football não viram talvez, naqueles typos 
femininos, que pisavam no gramado, vestindo calções masculos, e dispostas 
a vencer o reducto do adversário, a mesma attração que lhes proporciona os 
nossos famosos profissionais da pelota"286(grifos nossos). 

 

A apuração jornalística realizada na época constatou que as jogadoras 

suburbanas recebiam pagamentos por cada exibição esportiva, um “bicho”, que 

girava em torno de 10$000 a 15$000287. Também acusaram a agremiação do 

Primavera A.C. de cobrar 5$000 de cada associado e não garantir o acesso dos 

mesmos aos jogos em que as atletas participaram, nas diferentes praças esportivas 

do Rio de Janeiro. Por fim, também criminalizam a presença de menores de idade 

nos times, mencionando que todas as autorizações dos pais e responsáveis dessas 

meninas eram falsas288. 

O delegado Lineu Cotta, sugeriu esforços amplos a fim de controlar o 

licenciamento das casas de diversão e desporto, incluindo nos contratos das 

agremiações, uma cláusula que mencionasse o impedimento do futebol feminino289. 

Em face dos argumentos apresentados, a Divisão de Theatro e Censura da época 

comprometeu-se a não mais aprovar programas com menção sobre a novidade 

esportiva feminina290. Aqui talvez estivesse, o primeiro ato proibitório em relação ao 

futebol feminino - nos campos e nos palcos. 

O futebol feminino, tratado como uma pantomima por parte da imprensa, 

passou então a ser fiscalizado pela Divisão de Theatro e Censura, mais conhecido 

                                                
285 A Noite, Rio de Janeiro, p. 7, 12 jan. 1941. 
286 Correio do Paraná, Curitiba, p. 6, 15 jan. 1941. 
287 A Noite, Rio de Janeiro, p. 3, 11 jan. 1941. 
288 Ibid, p. 7. 
289 O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 14, 13 fev. 1941. 
290 O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 15, 23 jan. 1941. 
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com Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP)291, órgão criado no Brasil em 

1937, por decreto do presidente Getúlio Vargas e que na época, serviu como 

instrumento de censura e propaganda do governo durante o Estado Novo. 

O DIP era responsável pela censura teatral, assim como cabia-lhe aprovar ou 

reprovar programas de rádio, livros e jornais. Sob o respaldo da “Lei Getúlio Vargas”, 

o mesmo órgão passou a regulamentar o esporte, definindo novas regras e critérios 

já em uso para o controle das diversões públicas, a exemplo do próprio teatro 

(DRUMOND, 2014:77). Com ligação direta à presidência da República, cada Estado 

brasileiro agia separadamente com seus respectivos processos de censura: caso o 

produto cultural fosse aprovado, passaria pelos órgãos de censura de cada Estado 

com pretensão de receber o projeto artístico. Uma vez reprovada, a peça/objeto 

analisado não poderia ser encenada/exibida em nenhum lugar do país.  (ROSA:2009). 

 

 
FIGURA 69: Manchetes publicadas no auge da crise entre as equipes de futebol feminino em 1941. 
FONTE: O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 15, 10 jan. 1941; O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 14, 22 jan. 

1941. 
 

Durante a campanha de desmoralização do futebol praticado por mulheres, O 

Imparcial recorreu às referências do campo cênico como “as palhaças” e “as 

bailarinas” para deslocar do campo esportivo as práticas femininas. O jornal tratou 

esse futebol como uma praga, em multiplicação, que uma vez surgida no Rio de 

Janeiro, havia atingido inclusive, a capital paulista.  

Ao relembrar o episódio de maio do ano anterior, em que as equipes femininas 

cariocas haviam se apresentado no Estádio do Pacaembu, o periódico comentou que 

                                                
291 O DIP foi extinto em 1945 e substituído por um ano, pelo Departamento Nacional de Inteligência. 
Durante o governo Dutra, que sucedeu Getúlio Vargas, criou-se o Serviço de Censura e Diversões 
Públicas (SCDP). 
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apesar do entusiasmo geral causado na cidade, houve muitos protestos que 

reivindicaram o futebol como algo próprio dos homens. De acordo com o jornal, o 

futebol exigia vivacidade, característica originalmente masculina demandada pelo 

público torcedor de qualquer certame esportivo292. 

Entretanto, o cronista deixou escapar uma curiosa evidência, ao comentar que 

os jogos entre as jogadoras paulistanas estavam sendo praticados apenas em circos 

e nunca de maneira pública, em campos de futebol. Segundo ele, foram vistas no 

bairro da Vila Mariana, em São Paulo, duas ou mais equipes treinando nos picadeiros: 

"uma partida de football é cousa cômica, muito própria para o circo". Sob a perspectiva 

das artes cênicas, é possível presumir que a nova demanda do DIP pode ter 

comprometido, inclusive, os espetáculos e atrações circenses que tinham como uma 

das suas atrações o futebol feminino. 
 

 
FIGURA 70: As jogadoras do Primavera A.C.  Dirza, Lilita, Erminda, Zéa e Dininha. Retrato de 

Carlota. Erminda e Dininha com um dos troféus conquistados em mãos. FONTE: A Noite, Rio de 
Janeiro, p. 1, 11 jan. 1941. 

 

Os argumentos contra o futebol feminino propagados nos jornais, como 

poderemos notar, serão os mesmos mobilizados pelos órgãos governamentais nos 

meses seguintes.  

  
“Nós jamais acreditamos no football feminino que consideramos atentatorio à 
delicadeza e à graça do sexo; sempre o jugamos inviavel no nosso meio em 
que as mulheres, apesar das exterioridades masculas que às vezes pretendem 

                                                
292 O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 15, 10 jan. 1941. 
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tomar, conservam invulneravel a sua feminilidade, inclusive no medo aos 
camundongos e às baratas.”293 

 

Com uma demanda já apontada em 1940, a exemplo da carta de José Fuzeira 

endereçada a Getúlio Vargas, o ano de 1941294 confirmou que o Ministro da 

Educação, Gustavo Capanema, presidente do recém-formado Conselho Nacional de 

Desportos (CND) - principal órgão público de gerência esportiva e responsável pelo 

desporto de alto nível - havia delegado a um dos membros do seu novo conselho, o 

general e integralista Newton Cavalcanti, a missão de regulamentar os ‘desportos’ 

femininos (GOELLNER, 2005:145; MOURÃO; MOREL, 2005) .  

Diante do contexto de implantação do profissionalismo no futebol brasileiro e 

masculino, e a expansão de outras modalidades esportivas, regulamentar tais 

práticas, tanto amadoras quanto profissionais, se fazia emergente para o Conselho. 

Essas instituições respondiam como meios de ideias para encampar o esporte e as 

atividades físicas em geral pelo Estado (DRUMOND, 2014:15).  

 

 
FIGURA 71: Manchete baseada na declaração do fisiologista Inezil Penna Marinho, assistente 
técnico do Ministério da Educação. FONTE: O Imparcial, Rio de Janeiro, p. 14, 15 jan. 1941. 

 

Sob um regime político mais austero, forte e centralizador, era plausível que 

Getúlio Vargas mobilizasse novas relações entre os agentes dos diferentes campos 

sociais, gerando inclusive novas disputas e reivindicações (DRUMOND, 2014). A 

breve trajetória de Newton Cavalcanti nos possibilita acompanhar os deslocamentos 

e controles empreendidos por esse ator em um cargo político caro e sensível ao 

futebol nacional. Newton será o responsável por apresentar uma proposta e 

conclusões sobre a regulamentação dos desportos femininos. 

                                                
293 A Noite, Rio de Janeiro, p. 2, 13 jan. 1941. 
294 Diário de Notícias, Rio de Janeiro, p. 12, 08 jul. 1941. 



 
181 

Anos antes, em 1935, Vargas nomeou Newton Cavalcanti como interventor no 

Estado do Mato Grosso e mais tarde do Rio de Janeiro. O general foi defensor do 

candidato Plínio Salgado, líder da Ação Integralista Brasileira (AIB), nos altos círculos 

militares. Em 1936, fez parte da Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo. 

No ano seguinte esteve entre os ministros militares que pediram a reinstauração do 

Estado de guerra e, mais tarde, na própria Comissão Executiva do Estado de Guerra, 

responsável por conduzir à prisão o ex-prefeito do Distrito Federal, Pedro Ernesto, 

acusado de haver participado do levante comunista de 1935.  

Cavalcanti obteve de Vargas a promessa de que o partido integralista seria 

conservado mesmo depois do golpe, sob a denominação de Associação Brasileira de 

Cultura. No dia 10 de novembro de 1937, foi implantado o Estado Novo: o Congresso 

foi fechado e uma nova Constituição foi elaborada sem os preceitos integralistas. 

Newton se indispôs com o Ministro da Justiça Francisco Campos, e acabou 

exonerado depois de protesto público. Em setembro de 1938, foi designado diretor de 

Departamento da Inspetoria Provisória de Armas e, em fevereiro de 1939, tornou-se 

membro de uma comissão para rever modelos de escrituração. Nomeado membro da 

Comissão de Inquérito Administrativo em janeiro de 1940, tornou-se depois inspetor 

de infantaria, quando organizou em definitivo o Serviço de Infantaria do Exército. 

Outro momento curioso na trajetória de Cavalcanti foi o de 1936, quando 

esteve responsável pela prisão arbitrária de Graciliano Ramos, realizada no seu 

domicílio na cidade de Maceió acusado de ser comunista.  

 
Se o capitalista fosse um bruto, eu o toleraria. Aflige-me é perceber nele uma 
inteligência, uma inteligência safada que aluga outras inteligências canalhas. 
Esforço-me por alinhavar esta prosa lenta, sairá daí um lucro, embora escasso 
– e este lucro fortalecerá pessoas que tentam oprimir-me. É o que me 
atormenta. Não é o fato de ser oprimido: é saber que a opressão se erigiu em 
sistema (RAMOS, 2008:92). 

 

Por sugestão do mesmo general Newton Cavalcanti, os atos definidos pela 

nova Comissão do CND295, composta pelo almirante Álvaro Rodrigues Vasconcelos, 

Luís Aranha, José Eduardo de Macedo Soares e João Lyra Filho, seriam tratados 

como lei e publicados no Diário Oficial. O detalhamento da regulamentação dos 

esportes para mulheres aconteceu na reunião presidida por Newton em 03 de 

                                                
295 Diário de Notícias, Rio de Janeiro, p. 9, 22 jun. 1941. 
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setembro de 1941 e na ausência de Gustavo Capanema, “impossibilitado de 

comparecer por forças maiores”296.  

Dentre os 61 artigos da ata do Conselho Nacional de Desportos divulgados no 

Diário Oficial de abril de 1941, que alterou a estrutura da organização desportiva 

brasileira, era apenas o item 54297 que indicava a incompatibilidade da natureza dos 

corpos femininos como justificativa da proibição de algumas práticas esportivas298. 

Ao Conselho Nacional de Desportos responderia pela Confederação Brasileira de 

Desportos (de volta ao comando do futebol brasileiro), Confederação Brasileira de 

Basquetebol, Confederação Brasileira de Pugilismo, Confederação Brasileira de Vela 

e Motor, Confederação Brasileira de Esgrima e Confederação Brasileira de Xadrez 

(DRUMOND, 2014:148-151). Sobre o caráter autoritário e centralizador do CND 

Manhães descreveu que:  
 

“É legítimo afirmar, que o CND pode tudo. É plenipotente. Fica assim criado o 
aparelho de Estado responsável pela “disciplina” (corporativista) da ordem 
corporativa, podendo intervir, arbitrar conflitos e verticalizar linearmente as 
funções, tratando da efetiva oficialização das entidades e da ordem desportiva, 
superposto que está à sociedade civil e aos interesses “particularistas”, a partir 
do controle pelo mesmo exercido sobre esta.” (MANHÃES, 1986:36) 

 

Em 04 de setembro de 1941, um dia após a reunião conduzida pelo general 

Newton, o Diário da Manhã anunciava em manchete centralizada no meio de: 

“Proibidas as mulheres de jogar futebol”. 

                                                
296 Diário de Notícias, Rio de Janeiro, p. 9, 03 set. 1941. 
297 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.199, de 14 de abril 1941. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, p. 
7453, 16 abr. 1941. 
298 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941. Planalto: Portal Oficial da Presidência da 
República. [Site].  
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del3199.htm>. Acesso em: 
10 fev. 2018. 
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FIGURA 72: Manchete sobre a proibição do futebol de mulheres. FONTE: Diário da Manhã, 
Rio de Janeiro, p. 14, 04 set. 1941.  

 

A notícia discorria sobre a regulamentação dos esportes femininos 

estabelecida nos atos do CND e salientava que tal determinação foi aprovada 

unanimemente por todos os outros conselheiros. Modalidades esportivas como 

corrida, esgrima, remo, natação, hóquei, golfe, “patinagem”, lançamentos, saltos, 

equitação e tiro foram permitidos, mas tiveram seus limites bem traçados e regulados 

na ocasião: lançamento de pesos permitidos quando inferiores aos dos homens, 

saltos em altura e distância não podiam exceder a média masculina e o remo somente 

sem fins competitivos. A esgrima por sua vez era estimulada como um excelente 

exercício regulador dos nervos femininos. 

Sobre o aspecto da superação física, Goellner (2005:145) recorda, nesse 

sentido, que o sucesso feminino nas práticas esportivas caracterizava-se como uma 

espécie de infração das leis da natureza, uma vez que sendo elas mais fortes e aptas 

às respectivas modalidades de esportes, fissuravam o discurso em voga sobre as 

diferenças naturais desses corpos, base da determinação da sobrepujança física de 

um sexo sobre o outro. 

Lançamento de martelo, pentatlo, decatlon, lutas e ‘box’ eram destacados em 

negrito no texto do Diário de Notícias como os esportes que “não devem ser 

permitidos” às mulheres. Esportes coletivos ganharam outro parágrafo, e nessa 

seção, foi incentivada a prática da peteca, tênis, voleibol e basquetebol. 

Terminantemente proibidos por se “constituírem de desportos violentos e não 
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adaptáveis ao organismo feminino”299, ficaram o futebol, o polo, o polo-aquático e o 

rugby. 

A regulamentação sobre as regras da participação das mulheres nos esportes, 

do Conselho Nacional de Desportos (CND), foi redefinida em 1965, com a 

Deliberação nº 7, sendo incluída de maneira mais clara no texto a proibição às 

mulheres da prática do futebol, do futsal, do futebol de praia, do polo, do halterofilismo, 

do baseball e das lutas de qualquer natureza. Todavia, apesar de não ter a 

modalidade expressa no artigo de regulamentação, não podemos perder de vista que 

desde a década de 1940, já se compreendia publicamente que o futebol era 

considerado um esporte desaconselhável, violento e incompatível com a natureza 

feminina, e por isso proibido de ser praticado. 

Encerramos com uma das últimas declarações de Carlota Rezende, principal 

alvo da criminalização do futebol de mulheres. Observa-se no trecho transcrito o 

esforço da principal mentora do esporte bretão feminino carioca, em constituir naquele 

momento, uma nova narrativa de distanciamento entre a relação dela com o futebol. 

Essa mudança de perspectiva, reforçou uma perigosa naturalização nas décadas 

seguintes, que colocou o futebol, o esporte mais popular do Brasil, como algo 

antagônico às experiências e gostos das mulheres brasileiras.  

 
“Dona Carlota teria chegado à conclusão de que o mundo é muito ingrato e 
que não há merecimento para quem procura melhorá-lo… Isso é o que se 
deduz da sua declaração que fez a uma pessoa com a qual conversou na 
polícia central. A essa pessoa a “leader” revelou o seu desejo de nunca mais 
se interessar pelo football. Nem mesmo pelo masculino.”300 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
299 Diário de Notícias, Rio de Janeiro, p. 14, 04 set. 1941. 
300 O Jornal, Rio de Janeiro, p. 7, 12 jan. 1941. 
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Considerações Finais 
 

O exercício de conhecer a história social das brasileiras que jogaram futebol 

nas primeiras décadas do século XX descortinou não só episódios que expuseram as 

tentativas de desenvolvimento delas com esse esporte, como a compreensão de que 

um comportamento - a prática do já popular football - foi capaz de escancarar tensões 

e enfrentamentos encarados pelas mulheres do período estudado.  

Antes mesmo de ser considerado impróprio e até mesmo proibido legalmente 

no Brasil, a partir da década de 1940, o futebol foi experimentado por garotas ao redor 

dos ambientes esportivos em voga de cada época e circuito social. As iniciações de 

meninas cariocas, filhas da elite e de uma classe média em crescimento nas décadas 

iniciais do século XX, foram identificadas no cerne do ambiente promovido pelos 

clubes de futebol masculino das principais ligas do Rio de Janeiro. Além desses 

episódios, outras ocorrências do futebol feminino também nos transportaram para 

cenários presentes no centro de um diversificado mercado de entretenimento 

(MARZANO, MELO, 2010), a exemplo dos teatros e circos cariocas. 

A partir de uma amalgama formação da identidade do Brasil como o ‘país do 

futebol’, a história do esporte é resultado da ação de diferentes homens e mulheres 

que, em seu tempo, colaboraram na consolidação das práticas esportivas nacionais. 

Pesquisar outras narrativas em disputa dessa memória é, portanto, reencontrar 

experiências individuais e coletivas de brasileiras e brasileiros, marcadas por 

diferentes contextos de socialização e lazer.  

As fontes revelaram que o campo esportivo do futebol, originalmente 

concebido como um território masculino - e forjado sob gestos femininos (TOLEDO, 

2019:197) -, com o passar dos anos, vai, em grande medida, refletir as lutas e 

reivindicações femininas por reconhecimento de sua possibilidade ampla de 

participação social (MELO:2007). Esses episódios, apresentados no terceiro capítulo, 

evidenciaram a promoção e a interrupção das partidas apresentadas ao longo de 

1940 pelas jogadoras suburbanas no Rio de Janeiro. Destacamos, inclusive, o próprio 

depoimento da jogadora Adiragram Pereira, presidente da equipe S.C. Brasileiro, ao 
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defender na imprensa a prática do futebol de mulheres, classificando-o como salutar 

e benéfico às suas praticantes301.   

Mesmo anos antes, durante a transição da década de 1910 para 1920, foram 

apresentadas experiências de tensionamento do limite de aproximação de meninas 

com um dos esportes mais populares da época no Brasil, o futebol. Episódios 

discretos e longe da centralidade dedicada aos matchs masculinos tornaram-se 

desafiadores na reconstituição de fatos e eventos históricos sobre mulheres 

jogadoras. Esse exercício nos fez reflexionar se a maneira como pensamos a 

historiografia do futebol masculino cabe também à modalidade feminina. 

Ao recorrermos aos locais de iniciação e desenvolvimento do futebol entre 

garotos, cenários juvenis e burgueses, favoráveis ao tempo livre, ensino das regras e 

aquisição de equipamentos esportivos, refletimos o que, na perspectiva deles, 

figuraria anos mais tarde como o “primeiro jogo oficial” em terras brasileiras (MILLS, 

2005:73). Mas será que nos cabe a orientação sob os mesmos critérios?  

O alargamento proposto nesta pesquisa dos marcos introdutórios do futebol de 

mulheres no Brasil considerou, não só a prática entre elas, mas de marcos da 

iniciação delas com esse jogo. Nesse sentido, absorveu experiências de jogadoras 

que praticaram o futebol entre elas, entre eles e contra homens, a exemplo dos 

episódios destacados em 1919. Essa proposição forjou um mapeamento mais amplo 

e fértil para conhecer a aproximação de meninas com o futebol, exemplificado pelo 

Anexo I.  Sob o olhar historiográfico desta prática, todos os mapas e infográficos 

apresentados neste projeto não se pretendem encerrados, mas muito pelo contrário, 

abertos às provocações futuras de novas ocorrências e referências do futebol 

praticado pelas brasileiras.  

                                                
301 Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, p. 6, 10 maio 1940. 
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FIGURA 73: Reprodução do infográfico do Anexo 1: Ocorrências de partidas de futebol com 

mulheres no Brasil entre 1915 e 1941. 
 

Como foi evidenciado ao longo dos capítulos, a organização dos jogos entre 

garotas vai contar com uma progressiva adoção das regras originais do futebol. 

Todavia, essa evolução se dará com interrupções constantes, fato que nos impede 

de marcar, por exemplo, uma ideia de “desenvolvimento” para a modalidade do 

futebol de mulheres ainda nas primeiras décadas do século XX.  

Em diversos periódicos pesquisados foram encontrados atribuições de status 

como “primeira partida” ou “pela primeira vez” a episódios onde existiam mulheres 

jogando futebol. Por vezes, essas atribuições ocorreram na mesma cidade ou no 

mesmo ano. Os próprios circos comunicavam em suas turnês os atributos como 

“inéditos” e “surpreendentes”, sob o pressuposto de atraírem cada vez mais públicos 

para os jogos femininos.  

As fontes pesquisadas mostraram a iniciação esportiva de moças pertencentes 

a uma burguesia presente na Zona Sul e central da cidade do Rio de Janeiro. 

Ambientes marcados pela promoção de eventos esportivos, as festas sportivas, 

recorte privilegiado pelo capítulo 1, foram fundamentais para a observação os usos 
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da expressão “football feminino” agenciados pela imprensa da época. Graças a eles 

foi possível descortinar iniciações femininas no jogo de futebol.  

O relacionamento entre as festas sportivas e a iniciação de mulheres no 

futebol, localizou episódios em São Paulo, Rio de Janeiro e Pará. Esses 

apontamentos históricos estão longe de estarem finitos neste trabalho, mas pelo 

contrário, sugerem esforços futuros na aproximação com outras fontes locais, assim 

como de acervos institucionais nos clubes de futebol em mais estados brasileiros.    

Vale mais uma vez destacar que a localização das primeiras praças esportivas 

dos clubes de futebol já delimitava uma fronteira entre as elites e as camadas mais 

populares da cidade da época. Quando a geografia não era um problema, fundadores 

e diretores desses clubes limitavam o acesso popular de associados através da 

regulamentação de seus estatutos: ora com a cobrança de taxas caras, ora com 

medidas restritivas, a exemplo da impossibilidade de acesso estatutário de 

trabalhadores braçais e negros, sempre homens (MALAIA, 2010).  

Dessa forma, falamos neste momento de um grupo de mulheres específico, 

pertencente a essas elites, representantes de pioneiros clubes estritamente 

esportivos, responsáveis por inicialmente estruturar e fazer desdobrar todas as 

dimensões que marcaram essa importante manifestação cultural conhecida como 

futebol (MELO:2007). Destaque para o River Football Club, Club de Regatas Vasco 

da Gama, São Christóvão Athletico Club, que assim como o Villa Isabel Football Club, 

Club de Regatas do Flamengo, Fluminense Football Club e América Football Club.  

Apesar do reconhecimento e identificação de mulheres que jogaram futebol 

nos clubes supracitados, esses episódios carecem de pesquisas futuras que 

vasculhem e evidenciem (ou não) maiores regularidades do fenômeno do futebol 

feminino ou misto nesses locais. O contato com fontes institucionais destes clubes de 

futebol poderia ser um caminho a ser percorrido. 

Todavia, cabe ressaltar como pontos altos neste trecho da investigação, ao 

localizar marcos introdutórios do futebol de mulheres, dentro e fora do Rio de Janeiro, 

a identificação, por exemplo, da primeira-dama do Brasil, a potiguar e volante, Jandira 

Carvalho de Oliveira Café, como uma das primeiras jogadoras de futebol do país. Ela 

é uma das meninas retratadas no acervo fotográfico das equipes de futebol feminino 

do Rio Grande do Norte, em 1920. Reconhecer o marco introdutório nordestino é 

revelador de caminhos prósperos para investigações futuras da história do futebol de 

mulheres no país. 
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O descortinamento de experiências que sutilmente deslocaram garotas da 

assistência das arquibancadas para os jogos e brincadeiras realizadas no meio do 

campo nos ajudou a identificar um perfil das tensões e enfrentamentos encarados 

pelas mulheres do período estudado, como já sugerido por MELO (2007).  

Entretanto, vale a ressalva que as evidências totais apresentadas por esse 

projeto de pesquisa, não se tratam de um conjunto homogêneo de representações de 

um futebol ou mesmo de um único grupo de mulheres. Trata-se na verdade, de 

cenários, que às suas épocas, apresentaram, através do futebol jogado por mulheres, 

contradições e disputas entre diferentes campos, perspectivas e personagens.  

Essas experiências todas, reunidas sob a empiria das fontes de jornais, 

comprovaram o aumento da incidência do “football feminino” nos anos seguintes à 

década de 1920, fato exacerbado pelas fontes apresentadas nos Capítulo 2 e 3. 

Essas narrativas e episódios foram propositalmente reunidos, mapeados (anexo 2) e 

colocados de forma cronológica nos três capítulos, a fim de evidenciar o princípio de 

iniciação esportiva do futebol observada tanto nas festas, como circos brasileiros e 

campos suburbanos do Rio de Janeiro. 

 Em 1921, ainda num cenário de esparsas referências de mulheres jogadoras, 

a moda do football, inclusive feminino, apontou o contágio no tema em diferentes 

teatros de revistas cariocas. Os exemplos das revistas Fogo de Palha, Fogo na 

Cangica e o Chodó, antes mesmo dos circenses, apresentaram-se como marcos 

históricos da performance cênica do futebol de mulheres nos palcos e para outros 

públicos. Casos como os dos Cães footballers, Ciclo Football e um pouco mais tarde, 

o próprio futebol feminino nas turnês circenses, além do uso do tema esportivo, são 

exemplos práticos de números que classificaram o “circo-teatro” (SILVA, 2007) em 

algumas companhias brasileiras. Essas atrações, apresentadas nas sessões dos 

segundos atos de destes espetáculos, figuravam-se como mais uma opção de enredo 

para os repertórios circenses no Brasil.  

Destaco, como pontos fortes do Capítulo 2, as constantes relações de 

aproximação dos produtores circenses (famílias Queirolo e Pinto), com os membros 

das principais ligas de futebol do Rio de Janeiro e São Paulo. Abelardo Pinto, o Piolin, 

um dos mais importantes palhaços e produtores circenses da época, foi pioneiro na 

exibição de atrizes jogando futebol no picadeiro e, porque não, usando o uniforme de 

seus ilustres convidados: os dirigentes dos times filiados à Associação Paulista de 

Esportes Atléticos (APEA). Entre as atrizes que exibiram a partida de futebol na 
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temporada do Circo Alcebíades armado no Largo do Paissandu, em São Paulo, em 

1926, as menções oportuna à Vitória Argentina Seyssel, Olinda Seyssel, Emma 

Seyssel e Benedita França, esposa do palhaço Piolin. 

A ideia de apresentar campeonatos de futebol feminino como apresentações 

que se iniciavam às sextas e seguiam até o domingo, mimetizavam os mesmos 

campeonatos de lutas apresentados por esses circos e pavilhões. Assim com 

aconteceu com o Jiu-jitsu, Capoeira, Luta Livre, Boxe e Luta Greco-Romana, as 

revanches e apresentações seriadas ganharam fascínio do público, e, permitiam o 

desdobramento dessas atrações esportivas por dias - estratégia perfeita para fidelizar 

o público e a imprensa esportiva, e, obter mais renda na venda de ingressos.  

As oportunidades públicas de apresentações de mulheres jogando futebol 

exacerbaram a opinião pública sobre se estariam elas, jogando bola, contrariando um 

papel “dito feminino”, naturalizado no contexto social naquele momento (MELO, 

2007). Apesar do debate ser evidenciado no capítulo 3, vale destacar que tanto as 

atrizes circenses, como mais tarde, as próprias mulheres suburbanas, pertenciam a 

grupos sociais sujeitos constantemente estigmatizados. O próprio circo, de acordo 

com Duarte (1995), já foi classificado como pertencente ao campo das atividades 

bárbaras, ao passo que outras expressões cênicas, a exemplo do teatro, eram vistas 

em sintonia com o processo civilizatório. 

A ideia de vender a experiência do futebol feminino, oriunda de um mercado 

da diversão, foi forjada entre os produtores teatrais e circenses, ainda na década de 

1920 e, ressignificadas, nos campos suburbanos cariocas e no próprio estádio do 

Pacaembu, em 1940. Entretanto, a ideia nova do consumo de um futebol jogado por 

mulheres, por vezes expunha tais jogadoras a julgamentos preconceituosos, 

vitimistas (como se elas fossem exploradas por cavadores) e desqualificadores, 

forjados no próprio contexto de implantação do profissionalismo no futebol brasileiro. 

Já para Veras (2017), no ensejo da compreensão social das trabalhadoras do 

circo frente a sociedade, não eram só as mulheres circenses as estigmatizadas como 

“mulheres desonestas” naquela época, mas qualquer moça com o comportamento 

mais libertino e menos normativo. Essas jovens se tornavam alvos de preconceito 

social e de desqualificação pública, uma vez que eram taxadas como prostitutas e 

vetores de doenças fora dos picadeiros. A ocupação, na época, dos espetáculos 

circenses nos mais prestigiados teatros e terrenos em cidades como o Rio de Janeiro 

e São Paulo, não garantiram, necessariamente, o atributo de prestígio para as atrizes. 
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O tema das mulheres, no âmbito da historiografia circense, ainda carece de mais 

pesquisas no nosso país. 

  Todavia, pode-se afirmar, por exemplo, que com a abertura de novas 

estradas nacionais em 1930, a amplitude de deslocamento dos espetáculos 

itinerantes atingiu terrenos mais longínquos, e com ele o futebol feminino. Até as duas 

primeiras décadas do século XX, a maioria das trupes circenses permaneceu por 

longas temporadas nas maiores cidades das regiões Sudeste e Sul do Brasil, como 

se deu no terreno do Largo do Paissandu, em São Paulo, e no Theatro Lyrico, no 

centro do Rio de Janeiro.   

O Nordeste, além de contribuir com times femininos jogando no Rio de Grande 

do Norte já em 1920 - um dos mais antigos do país -, reaparece mais uma vez nessa 

região a partir das atrações localizadas no estado de Pernambuco. A cidade de Recife 

contou apresentações de futebol feminino em 1932, com o Circo Nerino, e em 1937, 

com a Companhia Eva Stachino, no Theatro Santa Isabel. É uma hipótese deste 

trabalho que talvez tenham sido os circos, em diferentes cidades nacionais, do Norte 

ao Sul, responsáveis pelo primeiro contato de algumas sociedades (públicos) com a 

prática de mulheres jogando bola no Brasil. 

O caráter itinerante dos espetáculos dos circos atribuiu certa exclusividade e 

personalização a atração “Football Feminino” uma vez que essas atrizes vestiam as 

camisas das mais conhecidas equipes do futebol das cidades da turnê. Estratégias 

de sedução que incluía desde a exposição dos corpos femininos a identificação 

clubística dos uniformes. Vale a ressalta que as partes dos corpos femininos expostas 

referem-se, das décadas de 1920 e 1930, a uma pequena faixa dos joelhos de acordo 

com as fotografias encontradas. 

O saldo do deslocamento do campo esportivo para o campo cênico produziu, 

a partir das fontes manipuladas, o mapeamento geográfico da presença de outras 

famílias circenses, para além dos Irmãos Pinto, que apresentaram o futebol jogado 

por mulheres, nos mais distantes estados do território nacional de maneira recorrente 

entre os anos de 1926 e 1940. Circo Queirolo, Circo Nerino, Circo Seyssel e o Circo 

Luso Brasileiro são exemplos de companhia que cruzaram o caminho desta pesquisa 

e carecem de mais investigações.  

Apesar da surpresa em melhor reconhecer e conhecer a prática do futebol 

dentro de teatros e lonas vale a ressalva que tal experimento não aconteceu 

exclusivamente no Brasil, mas foi identificado, por exemplo, anos antes, em 1914, 
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Inglaterra e em 1931, na Espanha (TORREBADELLA-FLIX, 2016). De caráter 

burlesco e recreativo, a imprensa noticiou um festival esportivo promovido por artistas 

dos music-halls de Londres, no Estádio do Tottenham (TORREBADELLA-FLIX, 

2016:315-316), assim como do teatro de revista Ruzaba e Apolo, nas cidades 

espanholas de Madrid e Valencia (FERNÁNDEZ, 1988 apud TORREBADELLA-FLIX, 

2016). 

Para concretizarmos as intenções desta pesquisa, o terceiro capítulo 

introduziu, mesmo que superficialmente, as interpretações sobre a ideia de ‘subúrbio’ 

no Rio de Janeiro, cenário de popularização do futebol masculino (e feminino) à 

revelia do monopólio dos grupos mais abastados que geriam o esporte (PEREIRA, 

2000). O futebol suburbano feminino se propagou ao longo da década de 1930 a partir 

de uma geografia ampla (anexo 2), formada por sociedades complexas, 

multifacetadas e ricas em diversidade de formas de vida, como já sugeriram Santos 

Junior e Melo (2014). 

Com maior incidência jogadoras de futebol nos campos suburbanos, 

principalmente em 1939 e 1940, aproveitamos para reconhecer agentes responsáveis 

por conformar o campo esportivo feminino carioca dessa época. Foram encontradas 

e compartilhadas narrativas mais completas, contextos peculiares e personagens de 

um futebol que era mimetizando, na medida do possível, ao futebol masculino na 

época. Não só na divulgação dos esportes, mas na promoção dos mesmos 

(HOLLANDA, 2010), o Jornal dos Sports forjou-se como um grande promotor e 

produtor do futebol de mulheres nesse período (SILVA, 2019). 

Manchetes, ilustrações e trechos das opiniões dos cronistas e entusiastas 

esportivos, ora favoráveis, ora contra o futebol de mulheres, também foram 

destacados na ocasião. O episódio da partida preliminar entre as equipes femininas 

de Casino do Realengo F.C. e S.C. Brasileiro, realizada durante a inauguração das 

torres de iluminação do estádio do Pacaembu, em São Paulo, no dia 17 de maio de 

1940, mostrou-se como o grande marco de visibilidade do futebol feminino no Brasil 

na época, prática que, até aquele momento, encontrava-se restrita aos terrenos 

suburbanos do Rio de Janeiro.  

A manchete “Um disparate sportivo que não deve prosseguir...", reproduzida 

da carta escrita pelo autor de livros sobre moralidade, José Fuzeira (FUZEIRA apud 

FRANZINI, 2005, p. 319-320), endereçada ao Presidente da República do Brasil, 

Getúlio Vargas, repercutiu significativamente durante os dez dias antecedentes à 
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partida feminina realizada no Pacaembu. O texto acusava o futebol feminino, ao 

reconhecer a existência times no Rio de Janeiro, de proliferar verdadeiros “antros de 

perdição”, algo que deveria ser prontamente combatido pelo maior chefe de Estado 

da nação.  

Esse momento histórico evidenciou como as mulheres que jogavam bola nos 

campos suburbanos cariocas acabaram por ocupar um espaço público e simbólico 

considerado masculino. Com a proliferação das partidas observadas no ano de 1940, 

essas personagens por vezes acabaram estigmatizadas como transgressoras dessas 

normas, como foi o caso da prisão da mentora da modalidade, Carlota Rezende, 

proprietária do “antro de perdição” e sede do A.C. Primavera. Alguns cronistas da 

época chegaram a mencionar que jogadoras “tornavam-se homens” ao praticarem o 

futebol, traindo a sua natureza feminina.  

O manancial de fontes regulares de 1940 nos permitiu organizar de forma 

cronológica, não só as partidas femininas da década de 1930, mas também as 

primeiras excursões realizadas pelas jogadoras em estados como Minas Gerais e 

São Paulo, e por muito pouco, em cidades na América do Sul, como Buenos Aires, 

Montevidéu e Santiago, como sugere a história do alvirrubro Primavera A.C., de 

Engenho Novo. Infelizmente não foi possível retratar os acontecimentos mineiros do 

futebol de mulheres neste trabalho. 

A conjuntura completa dos episódios apresentados no Capítulo 3 nos revelou 

um cenário que por fim, em 1941, comprometeram a perpetuação, promoção e 

desenvolvimento da prática do futebol pelas brasileiras, assim como de outras 

modalidades esportivas. Contextualiza-se, por fim, o ambiente onde foi formalizado o 

Decreto-Lei nº 3.199, outorgado por Getúlio Vargas e elaborado pelo Conselho 

Nacional de Desportos (CND) em pleno Estado Novo, cenário marcado por conflitos 

políticos e uma modernização econômica realizada de forma autoritária e cooptada. 

 Apesar do texto do decreto-lei não apresentar nenhuma referência explícita à 

proibição do futebol feminino, vimos no trabalho, como os anos de 1940 e 1941 

acenderam o debate público através jornais em torno da promoção e proibição da 

prática do futebol pelas mulheres no Brasil. O General Newton Cavalcanti, 

representante do Conselho Nacional de Desportos e responsável pelo detalhamento 

da regulamentação dos desportos femininos, teve sua proposta (ou “estudo ligeiro”, 
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como foi mencionado)302 e conhecida pela imprensa da época. Esta proposta303, 

divulgada em setembro de 1940, já desqualificava o futebol, assim como outras 

modalidades coletivas e lutas, dos esportes permitidos às mulheres.  

Diferentes instituições estatais se colocam nesse momento como guardiãs da 

moral pública e buscavam o retorno à normalidade e a ordem, criticando influências 

estrangeiras, como por exemplo, as experiências anarquistas e ideias feministas em 

ascensão nas primeiras décadas do século XX. Segundo Chalhoub (2001: 387) 

“Foram, porém, as camadas mais baixas da população - operários, imigrantes, 

mulheres pobres, mulheres sós, negros e mulatos - que tiveram o comportamento 

mais fiscalizado e submetido a medidas prescritivas.” Entre os incômodos comuns 

das militantes feministas e a experiência prática do futebol de mulheres suburbanas 

de 1940, esteve o questionamento da oposição binária entre os sexos, motivo que 

tirou das brasileiras a manutenção e desenvolvimento do esporte mais popular do 

Brasil 

A regularidade de manifestações do fenômeno “football feminino”, além de 

evidenciarem uma série de aproximações femininas com o futebol, nos ajudaram a 

refletir sobre episódios históricos, realizados no cerne do campo esportivo, que 

marcaram tentativas de ampliação dos papéis mulheres na sociedade brasileira. 

Esses enfrentamentos públicos do futebol de mulheres no Rio de Janeiro são 

exemplos do acirramento, na época, de conflitos acerca dos enquadramentos 

concebidos para homens e mulheres no Brasil. 

Os discursos criados desde a década de 1930, assim como a própria proibição 

do futebol praticado por mulheres, vão incidir diretamente sobre o que sabemos, 

conhecemos ou deixamos de pesquisar sobre o futebol feminino no Brasil. 

Oficialmente, esse futebol, vivido por corpos femininos, pouco existiu ou mal foi 

promovido por suas instituições responsáveis. O fim das restrições sobre essa prática 

só ocorreu em 1979, em função da pressão pela revogação do Decreto 3.199 feita na 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Mulher, criada três anos antes para 

discutir a condição feminina no país.  

                                                
302 Instalado o Conselho Nacional de Desportos. Diário de Notícias, p.12, 8 jul. 1941. 
303 Mulher não pode praticar o football nem o box. Jornal dos Sports, p.1, 01 set. 1941. Proibidas as 
mulheres de jogar futebol. p.14, Diário de Notícias, 04 set. 1941. Esportes que a mulher pode 
praticar! Jornal dos Sports, p.6, 26 set. 1941. 
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O futebol feminino brasileiro só teria permissão para ser praticado, se organizar 

como liga e competir nacional e internacionalmente a partir de 1983, quando foi 

regulamentado no país e reconhecido pelo órgão máximo do futebol, a Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF) - a mesma instituição que o renegou por quase 40 anos -

, e consequentemente, a FIFA, também responsável, de maneira global, pela 

modalidade feminina desse esporte. 

As assimetrias historiográficas de gênero não são processos naturais, mas são 

consequências de processos históricos sociais e culturais, passíveis de serem 

superados e reescritos. Se o conhecimento é histórico, é também gendrado304, parcial 

e corporificado, o que nos permite mover, epistemologicamente, o ângulo de visão 

para enxergar a falta das mulheres nas pesquisas e narrativas sobre o futebol 

brasileiro.  

O futebol, que pode ser percebido como espelho dos grandes fenômenos 

socioculturais do século XX, foi dessa forma, capaz de influenciar, representar ou 

mesmo excluir diferentes segmentos da sociedade. A pesquisa da história social das 

mulheres que jogaram futebol, personagens que muitas vezes foram percebidas 

como ameaça, ojeriza, jocosidade e estranhamento, aos poucos, desconstroem 

códigos que foram historicamente e culturalmente embutidos nos ditos papéis 

sexuais, e desmantelam, gradualmente, a associação do futebol com o arquétipo de 

masculinidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
304 "Gendrado" é uma expressão consolidada por Teresa de Lauretis ao tratar de um espaço social em 
que se perpetua o discurso machista, reiterando a ideia de superioridade masculina e inferioridade 
feminina. (CARDOSO, 2012, 126). 
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