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RESUMO
 O artigo procura analisar a 
obstinação de mulheres a partir da 
primeira proibição da prática do 
futebol feminino pelo Conselho 
Nacional de Desporto, em 1941, até 
o reforço dessa proibição por meio de 
uma deliberação, em 1965. A possível 
persistência da prática, bem como a 
relação das participantes com o público, 
o governo e a mídia, são pontos chaves 

na construção de uma trajetória de luta 
contínua. Através de alguns jornais 
que circularam no Rio de Janeiro, 
principal fonte do artigo, entre 1940 
e 1965, busca-se mapear notícias de 
acontecimentos de jogos e treinos de 
futebol feminino – indicando que o 
esporte continuava sendo praticado 
mesmo dentro da ilegalidade.
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A entrAdA em cAmPo

 A História da prática do futebol 
feminino no Brasil ainda é pouco 
difundida. Embora sejamos conhecidos 
pelo título de “país do futebol”, sabemos 
qual futebol é esse: o praticado por 
homens. Mais do que mera coincidência, 
para além dos campos e do som do 
apito, as mulheres passaram por um 
longo tempo de obscuridade histórica, 
entendidas como agentes passivas, 
coadjuvantes e/ou reprodutoras1 até o 
século XIX. Michelle Perrot explora 
essa realidade complexa em um dos seus 
artigos2 ao demonstrar que a mulher só 
adquire protagonismo efetivo a partir 
da década de 1970. E mais, a autora 
aponta o “problema das fontes”, que 
supostamente atrapalharia a pesquisa 
histórica, uma vez que era alegado 
não existir fontes suficientes para o 
estudo das mulheres, logo este ficava 
impossibilitado. Tomaremos, portanto, 
o posicionamento de Perrot: as fontes 
existem em quantidades incalculáveis, 
e todo este artigo é construído sobre 
muitas delas, que ainda não foram e não 
estão perto de serem esgotadas.
 Apesar de entremeado pelo 
debate, não serão aqui abordados os 
conceitos de gênero ou o pensamento 
teórico feminista. A análise tem o foco 
voltado para as diversas jogadoras que 
persistiram no esporte em seus anos 
iniciais, mulheres que, pelo menos no 
limite dos jornais, não exibiam uma 
defesa de cunho feminista declarado. 
Tal discussão teórica é sempre de 
grande utilidade para se compreender 
a estrutura que manteve o futebol 
feminino ilegal e criticado por tantos 
anos, mas essa abordagem demandaria 
um espaço muito maior e mais 
profundo que o de um artigo. Assim, 
é reiterada a importância do debate, 
mas será mantido o foco ajustado para 
os acontecimentos e, principalmente, 
os seus agentes históricos ativos, numa 
análise de sucessivas fontes jornalísticas.

 Apesar da prática feminina já 
estar começando a fazer sucesso na 
Europa durante o período da Primeira 
Guerra Mundial3, o mesmo não pode 
ser observado em terras brasileiras, 
o que é refletido no investimento e 
interesse no futebol feminino do século 
XXI. Ainda que tenha sua primeira 
partida datada de 1913,4 a prática do 
futebol por mulheres enfrentou diversas 
barreiras para se firmar enquanto 
esporte profissional. Uma das narrativas 
que propagava o futebol feminino 
como prática esportiva não indicada 
para mulheres era a higienista no final 
do século XIX e início do XX. Diversos 
médicos defendiam que a prática do 
esporte bretão não era ideal para as 
moças por ser um esporte de grandes 
riscos de afetar a delicadeza da mulher. A 
maior preocupação é com a preservação 
da maternidade, coisa que poderia ser 
colocada em risco com a prática do 
futebol5, e com a subversão de papéis 
que a prática do esporte promovia, onde 
as mulheres passavam a ocupar lugares 
onde previamente só existiam homens.6 
Havia, porém, o estímulo da prática 
de esportes por mulheres, sendo eles a 
dança, o vôlei e a ginástica, considerados 
esportes tipicamente femininos.7

 No entanto, mesmo com 
campanhas contrárias, a prática de 
futebol feminino pode ser observada 
nas páginas de jornais de grande e 
pequena circulação do Rio de Janeiro. 
No Correio da Manhã, sua primeira 
aparição é em 1930, em um pequeno 
anúncio de um torneio de futebol 
feminino8 e, em seguida, de um jogo 
entre Brasil e Argentina, protagonizado 
por “10 lindas e graciosas moças”.9 
No Diário de Notícias, nota-se em 
1940 a divulgação de uma competição 
feminina que aconteceria no campo 
do Bonsucesso, contando com quatro 
equipes descritas como “poderosas” na 
reportagem.10 Na edição seguinte do 
mesmo jornal, há a divulgação de um 
jogo de futebol feminino dos times

1 “Reprodutoras” aqui é 
utilizado no sentido de 
não produzir uma história 
original, mas apenas 
“reproduzirem” o seu papel 
comum na sociedade, sem 
causarem interferências 
políticas, sociais, 
econômicas ou culturais de 
efeito.
2 PERROT, Michelle. 
Escrever uma história das 
mulheres: relato de uma 
experiência. Cadernos 
Pagu, n. 4, 1995. Pp. 9-28.
3 FRANZINI, Fábio. 
Futebol é “coisa pra 
macho”? Pequeno esboço 
para uma história das 
mulheres no país do 
futebol. Revista Brasileira 
de História, vol. 25, nº 50.
4 Idem.
5 FRANZINI, op. cit.; 
SARDINHA, Esperança 
Machado. A estrutura do 
futebol feminino no Brasil. 
Revista H.rus, v. 6, n. 1, p. 
92-110, 2011.
6  FRANZINI, op. cit.
7 SANTOS TEIXEIRA, 
Fábio Luís; DE OLIVEIRA 
CAMINHA, Iraquitan. 
Preconceito no futebol 
feminino brasileiro: 
uma revisão sistemática. 
Movimento, vol. 19, núm. 
1, 2013, p. 265-287
8 Correio da Manhã. Rio 
de Janeiro, n. 11021, 23 de 
nov. 1930, p. 16
9 Ibid., p.12.
10 Diário de Notícias. Rio 
de Janeiro, n. 05371, 1 de 
mai. 1940.
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Cossino Realengo e S. C. Brasileiro que 
ocorreria nas preliminares do jogo entre 
América e São Paulo. O jogo, porém, 
acabou sendo adiado e aconteceu 17 
dias depois, também como preliminar, 
mas de uma partida entre São Paulo e 
Flamengo.11

 As reações à entrada das mulheres 
em campo podem ser consideradas 
divergentes. Analisando, outra vez, o 
Diário de Notícias, há uma publicação 
em defesa do futebol feminino em meio 
as críticas que este sofreu por parte da 
imprensa de São Paulo:

Um jornal paulista fez referências pouco 
amáveis ao futebol feminino, procurando, 
com lamentável preocupação, chasquear os 
cariocas, dizendo também que a exibição não 
passou de uma pantomima, uma palhaçada, 
sendo para alguns motivo de riso e para 
outros demonstrações ridículas, esclarecendo 
que as moças que lá “jogaram” somente 
conseguiram, como futebolistas, “provocar 
a ironia dos espectadores, que lhes dirigiram 
ditos maliciosos e até vaias”... Naturalmente, 
tudo depende da educação esportiva de cada 
um. Aqui, esses quadros femininos se exibiram 
e não consta que alguma das moças tenha sido 
“mimoseada” com ditos maliciosos... Enfim, 
como o articulista acha que no Rio predomina 
o espirito carnavalesco, só nos resta lamentar 
que, lá, nem sempre predomine a boa educação 
esportiva...”12

 Algumas edições mais tarde, 
porém, o mesmo jornal critica a prática 
do esporte por mulheres, fazendo 
referência ao mesmo jogo destacado 
anteriormente, agora de maneira 
negativa, contrapondo o que foi 
defendido na publicação anterior:

O futebol feminino é um espetáculo ridículo 
e digno de merecer as atenções das nossas 
autoridades. Em São Paulo, há tempos, 
duas equipes cariocas dessa natureza foram 
magistralmente vaiadas e a imprensa teceu 
comentários os mais mordazes. Aqui, 
infelizmente, ainda não se compreendeu quanto 
é ridículo um simulacro de jogo entre elementos 
femininos que nada entendem de futebol e 
apenas se expõem a críticas azedas do público.13

 Ainda assim, as menções 
ao futebol feminino eram poucas e 
resumidas a, no máximo, dez linhas. 
Essas apareciam, na maioria das vezes, 
acompanhadas de adjetivos ligados às 
aparências físicas das jogadoras e com 
aspas associadas à palavra “futebol”, 
indicando que a prática exercida pelas 
mulheres era diferente daquela dos 
homens. As notícias se limitavam 
a anúncios dos poucos jogos e 
campeonatos que podem ser observados 
nas páginas dos jornais cariocas. Via-se 
um destaque maior apenas quando era 
destinado às críticas da prática pelas 
próprias mulheres.

cArtão AmArelo: A Proibição de 1941

O 2º delegado auxiliar tomou a feliz providencia 
de proibir a ida do quadro feminino do 
Primavera F. C. a Buenos Aires, onde a exibição 
ridícula de pseudo-jogadoras de futebol apenas 
serviria para jocosas referências ao nosso esporte. 
Mesmo que não houvesse nenhum escândalo 
em torno do futebol feminino, a providencia 
seria aconselhável. Com os fatos que envolvem 
essa espécie de futebol (?), a medida é ainda 
mais acertada.14

 A manchete do Diário de 
Notícias, intitulada “Providência feliz: o 
quadro feminino não irá ao estrangeiro”, 
datada de 18 de janeiro de 1941, mostra 
que o incômodo que causava o futebol 
feminino não apenas estampava os 
jornais: antes mesmo de sua proibição, 
que ocorreria em abril do mesmo ano, 
providências já estavam sendo tomadas 
para dificultar essa prática. Abaixo dessa 
notícia, há um anúncio da coroação 
da rainha do Del Castillo F.C., o que 
é significativo quanto ao lugar que é 
visto como o pertencente à mulher no 
futebol.
 A proibição da ida do 
Primavera F. C. ocorreu porque o time, 
supostamente, não teria caráter apenas 
de “F. C.” e realizava atividades não 
ligadas ao futebol, vistas como nocivas 
à sociedade, como o “dancing”. Por esse 
motivo, o delegado Cota as impediu de

11 FRANZINI, op. cit.
12 Diário de Notícias. Rio 
de Janeiro, n. 05388, 23 de 
mai. 1940.
13 Diário de Notícias. Rio 
de Janeiro, n. 05536, 12 de 
nov. 1940.
14 Diário de Notícias. Rio 
de Janeiro, n. 05592, 18 de 
jan. 1941.
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embarcar para Buenos Aires e conduziu 
uma investigação dentro do time cujo 
resultado, segundo notícia publicada 
em 22 de janeiro de 1941 no Diário 
de Notícias, não havia sido revelado 
ainda e era “possível que não se venha 
a conhecer o resultado do inquérito a 
respeito das “primaveirinas”.15

 Em matéria publicada em 
fevereiro de 1941, dois meses antes do 
Decreto-Lei, o Diário de Notícias afirma 
que o futebol feminino vai acabar:

Afirma-se que a 2ª delegacia auxiliar está decidida 
a acabar de vez com o futebol feminino... 
Para isso serão fechados todos os clubes dessa 
especialidade. Está aí uma notícia magnífica, 
digna dos melhores aplausos. O futebol 
feminino, como esporte, é desaconselhável, e, 
como passatempo, perigoso e... nocivo, embora 
hajam “teams” que gostem de dar verdadeiros 
“bailes” nos adversários... (...) Por isso, a Polícia 
faz bem em acabar de uma vez com o futebol 
feminino.16

 A notícia do fim do futebol 
feminino chegou na imprensa do Rio de 
Janeiro como algo a ser comemorado, 
afinal, não é indicado que as delicadas 
moças continuem praticando um 
esporte nocivo e violento, tipicamente 
masculino. Médicos, jornais e, agora, a 
polícia, estavam de acordo que a prática 
do futebol feminino deveria acabar.
 No dia 14 de abril de 1941, é 
promulgado o decreto-lei nº 3.199, que 
em seu artigo nº 54 refere-se à prática 
de esportes por mulheres:

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.17

 Mesmo sem a especificação das 
atividades proibidas pelo decreto-lei, 
pode-se concluir, tomando por base 
as narrativas destacadas, que o futebol 
se encaixava naqueles esportes que são 
“incompatíveis com as condições de 
sua natureza”, assim como “as lutas, o 

boxe, a prática do futebol, rugby, pólo, 
water-polo, por constituírem desportos 
violentos e não adaptáveis ao sexo 
feminino.”18 Desta forma, o futebol 
feminino, que vinha vagarosamente 
ganhando algum espaço nos jornais 
cariocas com a divulgação esporádica 
de seus treinos e jogos, desapareceu 
completamente das folhas dos 
periódicos.

divisão em cAmPo: time de APoio versus 
time contrA

 Em 1946, após cinco anos de 
obscuridade, as notícias sobre o futebol 
feminino ressurgem, adquirindo, lenta 
e gradualmente, uma ambiguidade: se 
por um lado ainda se propagava a ideia 
da proibição feminina legalizada em 
1941, por outro publicavam-se matérias 
noticiando partidas e campeonatos 
femininos de forma clara e aberta. Na 
edição nº 1.518, do jornal fluminense 
A Manhã, há uma notícia de certo 
destaque falando sobre a possibilidade do 
ressurgimento do futebol feminino. De 
acordo com o jornal, os editores haviam 
recebido vários telefonemas de um 
público ansioso pela volta do esporte, o 
que denota a existência de uma torcida 
mesmo em tempos de proibição. Ainda, 
a matéria ressalta que nada há de errado 
com o futebol ser praticado pelo sexo 
feminino, “já que nos dias que vivemos, 
com a evolução vertiginosa da época, a 
mulher é concorrente séria em todas as 
atividades.”19

 No mesmo ano, a revista 
Esporte Ilustrado publicou uma grande 
matéria20 sobre as mulheres na torcida 
do futebol masculino em questão de 
frequência. Entretanto, a introdução 
faz uma breve menção à tentativa do 
futebol feminino como uma prática que 
jamais deveria ser tomada por mulheres, 
assim como todos os outros esportes 
violentos. De acordo com a matéria, 
relegou-se à mulher o espaço da torcida 
ou em campos específicos do esporte - 

15 Diário de Notícias. Rio 
de Janeiro, n. 05595, 22 de 
jan. 1941.
16 Diário de Notícias. Rio 
de Janeiro, n. 05613, 12 de 
fev. 1941.
17 DECRETO-LEI nº 
3.199, de 14 de abril de 
1941. Disponível em: 
<http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/1937-1946/Del3199.
htm>. Acesso em: 1 de dez. 
2017.
18 MOURÃO, Ludmila. 
As narrativas sobre o futebol 
feminino: os discursos da 
mídia impressa em campo. 
Rev. Bras. Cienc. Esporte, 
Campinas, v. 26, n. 2, p. 
77, jan. 2005.
19 A Manhã. Rio de 
Janeiro, n. 1.518, 20 de jul. 
1946, p. 7.
20 Sport Ilustrado. Rio de 
Janeiro, n. 440, 12 de set. 
1946, p. 4 e 5.
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natação, esgrima, tênis. Do contrário, 
seria apenas uma exibição de 
“excentricidade carnavalesca”. A 
comparação de ambas as publicações 
mencionadas em um mesmo ano, com 
diferença de poucos meses, mostra a 
opinião dividida da sociedade acerca do 
futebol feminino.
 Já em 1948, dois anos após a 
notícia ansiosa sobre a volta do futebol 
feminino, o jornal A Manhã publicou 
casualmente um quadro21 com os 
horários de partidas de vários esportes 
em comemoração ao dia 1º de Maio, 
no qual se inclui o futebol feminino. 
Sem explicações ou polêmicas. E cinco 
anos depois, uma coluna do mesmo 
periódico intitulada “Resolvendo 
Papéis nos Arquivos Empoeirados”, 
assinada por M. Mattoso, um torcedor 
do esporte feminino, analisava algumas 
competições e conflitos jurídicos. Em 
abril de 1953, por exemplo, ele escreveu 
uma breve notícia sobre o envolvimento 
desnecessário da polícia no assunto.22

 O Tribuna da Imprensa, um 
jornal de grande circulação pelo Rio 
de Janeiro, foi responsável, em 1956, 
por uma matéria bem elucidativa sobre 
a participação feminina. Enquanto as 
reportagens anteriores apenas assumiam 
que o futebol era demasiado violento 
para as mulheres, nessa publicação 
em particular foi feita toda uma 
argumentação sobre a incoerência do 
futebol feminino, estruturada com 
o subtítulo “É preciso que a mulher 
conserve sua feminilidade, para que 
o esporte feminino seja válido e 
atraente”.23

 Remontando desde Adão e Eva, 
o autor Philippe Melchior criou uma 
sólida e terrível tese na qual qualquer 
esporte bruto seria uma violência física 
contra a mulher, utilizando até mesmo 
da citação de um especialista como 
base. A prática deformaria o corpo que 
não possui esse vigor naturalmente 
e, para além de prejudicar a saúde, a 
mais terrível consequência – e a maior 

preocupação masculina – é que o esporte 
violento tornaria as mulheres feias. 
Fortes demais, muito suadas para serem 
admiradas durante a partida, além de 
acabarem perdendo a graça e o encanto 
natural que deveriam conservar.
 O objetivo do autor, como ele 
mesmo salienta, não é atacar a “mulher 
atleta”, mas querer que ela não deixe 
de ser mulher. Ou seja, que perca os 
atributos físicos e psicológicos que são 
considerados, no consenso da sociedade 
machista, como necessários para se 
constituir mulher. Assim, a matéria 
utiliza de afirmações constantes, 
como “não é atraente” ou “não sinto 
prazer assistindo”. E conclui, nas 
últimas linhas, que “Não queremos 
ser considerados como ‘censores’. Mas 
damos simplesmente nossa opinião 
[...].”24 Como foi assinada por apenas 
um autor, é possível interpretar que o 
uso do plural é uma referência ao fato 
dessa opinião ser comum na sociedade, 
e Melchior seria apenas seu porta-voz.
 No mesmo ano, o jornal 
Correio da Manhã relatou um conflito 
que não seria incomum nas edições 
seguintes. Na tiragem do dia 23 de 
outubro de 1956, era anunciado em 
um pequeno quadro o resultado de 
um jogo de futebol feminino na Bahia, 
“acontecimento inédito nesta capital”.25 
Um dia depois, publicou-se uma 
pequena nota informando que o CND 
(Conselho Nacional de Desportos) iria 
pedir satisfações do Conselho Regional 
da Bahia, uma vez que a prática ainda era 
proibida por lei.26 Após esse episódio, a 
Federação Mineira, em 1959, tornou-
se alvo no mesmo jornal, com uma 
nota bem semelhante à anterior 
mencionada, informando que a CBD 
(Confederação Brasileira de Desportos) 
tomaria providências contra o futebol 
feminino.27

 O curioso sobre o caso de Minas 
Gerais foi a persistência percebida 
na edição seguinte. Sob a manchete 
“Futebol Feminino em Minas Continua

21 A Manhã. Rio de 
Janeiro, n. 2.063, 01 de 
mai. de 1948, p. 23.
22 A Manhã. Rio de 
Janeiro, n. 3581, 14 de abr. 
1953, p. 11.
23 Tribuna da Imprensa. 
Rio de Janeiro, n. 2.043, 19 
de set. 1956, p. 9.
24 Idem.
25 Correio da Manhã. Rio 
de Janeiro, n. 19.504, 23 de 
out. 1956, p. 22 e 28.
26 Correio da Manhã. Rio 
de Janeiro, n. 19.505, 24 de 
out. 1956, p. 14.
27 Correio da Manhã. Rio 
de Janeiro, n. 20.279, 08 de 
mai. 1959, p. 18.
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Desafiando a Lei”28, a matéria assegurou 
que, apesar da proibição por lei, o 
esporte estava se espalhando por vários 
estados. Nesse caso, a CND novamente 
havia repreendido a Federação Mineira, 
que teria de responder caso realmente 
ocorresse o campeonato prometido. 
Foi permitido, ainda, que a federação 
acionasse a polícia para interromper 
a partida. O uso da força policial já 
havia acontecido em outras pequenas 
matérias, era um método recorrente de 
repressão à prática. E não foi apenas 
no Correio da Manhã que se discutiu 
esse episódio. Em A Luta Democrática: 
um jornal de luta feito por homens que 
lutam pelos que não podem lutar foi 
publicada uma notícia com uma curta 
entrevista feita ao técnico esportivo da 
Escola Normal Francisco Campos, na 
qual o entrevistado afirma que a lei era 
“para inglês ver”.29

 Esse conflito foi uma constante 
em vários jornais fluminenses. Ao 
mesmo tempo em que matérias 
enfatizavam o crescimento da torcida 
do futebol feminino, outras avisavam 
sobre a repressão do CND. A opinião 
pública parecia dividir-se em dois lados 
opostos: torcedores alvoroçados por 
assistirem mais jogos e conservadores 
reafirmando, com bases supostamente 
científicas, o perigo nocivo do futebol 
à saúde e estética feminina. E dentre 
as opiniões, surgiram notas, ainda 
em 1959, sobre a possibilidade de a 
regulamentação do futebol feminino 
estar próxima30, incluindo declarações 
do próprio CND, embora o esporte só 
tenha sido realmente regulamentado em 
1983.
 Para além da discussão jurídica 
ou estética, depois de várias notícias 
redigidas por torcedores, especialistas 
e advogados homens, uma matéria se 
destaca. É publicada uma entrevista com 
Nenna Augusta de Moraes, uma moça 
de 21 anos que trabalha como professora 
e técnica de natação. Ex-jogadora de 
futebol feminino, a entrevistada detona 

a prática do esporte ao afirmar: “Acho 
exibicionismo, ou vontade de alguém 
ganhar dinheiro às custas das moças. 
Como exercício não possui finalidade 
prática para a mulher, muito ao contrário 
[...].”31 São poucas as vezes que se 
encontra reportagens do ponto de vista 
feminino, e mesmo dentre as mulheres, 
as opiniões são divididas. Embora 
muitas apoiem, pratiquem e torçam, 
ainda há aquelas que compartilham 
do olhar mais conservador e merecem 
ser levadas em conta na análise sobre 
a época, demonstrando que a luta era 
muito mais profunda.

CAsA do Ator: será que o lAnce estAvA 
imPedido?

 Em julho de 1959, entrou nas 
manchetes um grande caso de conflito 
entre as jogadoras e o CND.32 A Casa do 
Ator, em São Paulo, buscava promover 
uma partida de futebol feminino entre 
paulistas e cariocas para angariar fundos, 
visando a construção de um hospital. O 
CND prontamente proibiu a execução 
do evento, sob a alegação de crime, 
gerando controvérsias de opiniões. 
Levado ao tribunal, o ganhador da 
causa foi, surpreendentemente, a Casa 
do Ator. De acordo com o Juiz, não 
havia nada que ofendesse a moral e os 
bons costumes, então o jogo poderia 
seguir normalmente. Uma vitória no 
meio jurídico mostrava que, mais do 
que nunca, a resistência33 contra a lei da 
proibição mantinha-se forte.
 Entretanto, o CND não desistiu 
de reafirmar sua posição e contestou a 
decisão do juiz, uma semana depois, na 
Segunda Vara da Fazenda Pública.34 De 
acordo com o publicado no Correio da 
Manhã35, o procurador Alceu Barbedo 
indicou vários erros contidos no 
mandato de segurança, e o presidente 
do Tribunal Federal de Recursos acabou 
anulando a decisão do juiz e proibindo 
a partida de acontecer. Ao ficar ciente da 
decisão, o CND deixou a polícia avisada

28 Correio da Manhã. Rio 
de Janeiro, n. 20.280, 09 de 
mai. 1959, p. 16.
29 A Luta Democrática: 
um jornal de luta feito por 
homens que lutam pelos 
que não podem lutar. Rio 
de Janeiro, n. 1.625, 26 de 
mai. 1959, p. 7.
30 Correio da Manhã. Rio 
de Janeiro, n. 20.301, 03 de 
jun. 1959, p. 15.
31 Correio da Manhã. Rio 
de Janeiro, n. 20.317, 21 de 
jun. 1959, p. 87.
32 Tribuna da Imprensa. 
Rio de Janeiro, n. 2.897, 23 
de jul. 1959, p. 10.
33 Embora seja de 
conhecimento das autoras 
o debate acerca do conceito 
“resistência” como um 
ato político e social, o 
presente artigo não suscita 
esse âmbito da discussão. 
As fontes analisadas não 
demonstraram suficiente 
conteúdo de apelo político 
ou organizado para que 
se possa falar, pelo menos 
neste trabalho, de uma 
“resistência” no sentido 
mais engajado do termo. 
Para tanto, seria necessária 
uma pesquisa mais a fundo 
na vida das jogadoras, 
para além da imagem 
transmitida nos jornais, 
o que não compete ao 
espaço de um artigo. Assim, 
“resistência” é aqui utilizado 
como sinônimo literal de 
“obstinação”, “persistência”, 
“perseverança”, dentre 
outros, apenas para 
enfatizar a continuidade dos 
jogos, mas não para sugerir 
uma luta política engajada 
e organizada nesses anos 
iniciais.
34 Tribuna da Imprensa. 
Rio de Janeiro, n. 2.904, 31 
de jul. 1959, p. 12.
35 Correio da Manhã. Rio 
de Janeiro, n. 20.362, 13 de 
ago. 1959, p. 17.
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para impedir o jogo no caso de 
insistência das mulheres.
 O principal argumento a favor da 
partida era o fato de ser uma encenação: 
o objetivo não era um jogo oficial, mas 
um espetáculo, e isso, na concepção do 
CND, parecia ser o suficiente para cair 
na ilegalidade do esporte feminino. O 
show ocorreu mesmo com as proibições 
jurídicas. A polícia interveio ao fim 
da partida, quando a torcida extasiada 
invadiu o campo, mas não houve 
tanta repressão como se ameaçava no 
tribunal. As paulistas venceram e logo 
foi marcada uma revanche, dessa vez no 
Rio, com a concessão do prefeito para 
que utilizassem o Maracanã.36

 É também interessante notar 
que, apesar de ser exibido sob a lógica de 
um show e não um jogo propriamente 
dito, uma das participantes foi afastada 
da partida por não ter treinado o 
suficiente.37 Os espetáculos foram 
mapeados pela grande imprensa, 
mobilizaram e dividiram as opiniões 
de juízes, advogados, políticos e 
torcedores, repetiram-se e, inclusive, 
foram exigidos em outros estados. 
Minas Gerais declarou um pedido para 
que o espetáculo acontecesse também 
em Belo Horizonte.38

dois AmArelos é exPulsão: A deliberAção 
de 1965

 Nos meses seguintes, as 
manchetes seguiram divulgando 
partidas e campeonatos femininos39, 
constantemente repreendidos pelo 
CND e CBD40, mas que continuaram 
resistindo e buscando maior espaço. 
Uma prova disso é uma matéria sobre 
um torneio de futebol feminino e a 
entrega do troféu “Giro nos Clubes” 
para a equipe vencedora, na qual uma 
das jogadoras homenageadas, “Verinha”, 
havia sido apelidada de “Garrincha”. Vê-
se como o esporte começa a ser levado 
um pouco mais a sério, embora ainda 

tenha um longo percurso até atingir sua 
legalização e regulamentação oficial.
 Em outro periódico, a Revista 
da Rádio, publicou-se também duas 
grandes matérias entrevistando artistas 
que praticaram ou anseiam por praticar 
futebol feminino, com perguntas, fotos 
profissionais e uma pequena biografia 
das moças. Valnísia Nunes e Marly 
Marley41, duas das entrevistadas, são 
mulheres da mídia, que não fogem 
ao padrão de beleza e ainda assim 
defendem a prática do esporte como 
extremamente agradável. De acordo 
com a primeira, o futebol feminino “É 
uma coisa maravilhosa. Gostaria que 
continuasse. Infelizmente uns ‘gagás’ 
proibiram o nosso jogo. Queríamos 
jogar no Maracanã e no Pacaembu.”42

 Essas e outras reportagens 
marcam o período de desenvolvimento 
–  avanço e retrocesso –  que o futebol 
feminino passou na década de 1950 
e 1960. Se, por um lado, vários jogos 
eram divulgados, e até alguns casos 
conseguiam vitória em tribunal, por 
outro, o CND e CBD não recuaram ou 
deixaram de exigir o cumprimento da 
lei. Tal repressão veio a culminar com a 
deliberação nº 7 do CND43, em agosto 
de 1965, que enfatizava a proibição 
da mulher em determinadas práticas 
esportivas, buscando popularizar ainda 
mais o que já era previsto em lei. Agora 
em um regime totalmente diferente, o 
Brasil experimentava seus primeiros 
anos de Ditadura Militar, e não havia 
indícios de que isso seria benéfico para 
o futebol feminino.
 Giovana Capucim e Silva 
discorre sobre esse momento em sua 
dissertação de mestrado, mencionando 
matérias do Estado que anunciam as 
reações enérgicas do governo frente 
à prática do esporte por mulheres.44 

De acordo com a autora, mais do que 
demonstrar as dificuldades pelas quais 
passavam as jogadoras, era importante 
reparar sua força e obstinação, pois as 
partidas continuavam insistentes e

36 Tribuna da Imprensa. 
Rio de Janeiro, n. 2.926, 26 
de ago. 1959, p. 12.
37 Correio da Manhã. Rio 
de Janeiro, n. 20.377, 30 de 
ago. 1959, p. 25.
38 Correio da Manhã. Rio 
de Janeiro, n. 20.376, 29 de 
ago. 1959, p. 27.
39 Tribuna da Imprensa. 
Rio de Janeiro, n. 2.950, 24 
de set. 1959, p. 12.
40 Correio da Manhã. Rio 
de Janeiro, n. 20.443, 17 de 
nov. 1959, p. 30.
41 Revista da Rádio. Rio de 
Janeiro, n. 571, 1960, p. 30 
e 31.
42 Revista da Rádio. Rio de 
Janeiro, n. 570, 1960, p. 42 
e 43.
43 CONSELHO 
NACIONAL DE 
DESPORTOS. 
Deliberação nº 7, 07 de 
ago. 1965. Disponível 
em: <http://cev.org.br/
biblioteca/deliberacao-n-
7-2-agosto-1965/>. Acesso 
em: 02 de dez. 2017.
44 CAPUCIM E SILVA, 
Giovana. Narrativas 
sobre o futebol feminino 
na imprensa paulista: 
entre a proibição e a 
regulamentação (1965-
1983). Dissertação 
(Mestrado em História 
Social) – Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade de 
São Paulo. São Paulo, 2015.
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presentes na sociedade. Assim, mesmo 
em um momento de auge na repressão, 
com a proibição cada vez mais reforçada, 
o futebol feminino não recuou nas suas 
tentativas de continuidade.

considerAções FinAis

 O mundo considerado 
“masculino” sempre se demonstrou 
extremamente difícil de ser atingido 
pelas mulheres, e o futebol era um 
campo estritamente reservado aos 
homens. Embora seja complexo precisar 
o momento no qual a prática feminina 
se populariza, através das manchetes de 
jornais é possível perceber que já vinha 
ocorrendo desde o início do século XX, 
no mínimo, o que demonstra longos 
anos de luta na sociedade. A proibição 
de 1941 foi uma reação política ao 
esporte como uma violação da moral e 
dos bons costumes. A figura da mulher, 
estigmatizada sob a aura feminina – bela, 
comportada, com vestidos delicados 
e o cabelo arrumado – parecia estar 
violentamente ameaçada pela prática de 
um esporte tão violento.
 Essa visão da nova mulher que 
podia correr, competir, usar uniformes 
e adentrar, assim, no campo de futebol 
que sempre pertenceu aos homens, foi 
chocante e sumariamente repreendida, 
seja pela lei ou pela própria sociedade. 
Em várias reportagens pode-se 
perceber o preconceito generalizado 
na opinião tanto masculina quanto 
feminina, embora a primeira fosse mais 
recorrente. Após 1941, foi preciso força 
e organização para driblar o artigo nº 
54 e manter a prática em vigor. Apesar 
dessa fiscalização, vê-se que elas não 
precisaram aderir à clandestinidade 
criminosa em si, pois mesmo vivendo 
em uma sociedade conservadora, muitos 
ainda torciam e apoiavam o esporte 
o suficiente para ele conseguir viver 
pelas frestas de oportunidades. Muitas 
matérias, nesse sentido, apontam essa 
sobrevivência.

 Dessa forma, os jogos 
retornaram, especialmente após a 
quase vitória da Casa do Ator em 
1959, que representou uma rajada 
de fôlego na luta empreendida pelas 
mulheres. Campeonatos foram 
novamente estruturados, sendo sempre 
reorganizados, derrubados e reerguidos, 
conforme as jogadoras driblavam o 
CND no meio jurídico. Se a Casa do 
Ator foi uma perda de virada, em muitos 
outros casos elas ganharam de goleada. 
É importante salientar essa trajetória 
de obstáculos, especialmente ao pensar 
o peso e significado que teve a lei de 
1941 sobre a sociedade, reforçada mais 
de vinte anos depois pela deliberação do 
CND.
 Durante a pesquisa de fontes 
para o presente artigo, as autoras 
buscaram a data de revogação da lei 
de proibição, para melhor encaixá-la 
na trajetória do esporte. É necessário 
destacar que não foi possível definir 
com exatidão em que momento a lei 
foi revogada. Não é uma fonte fácil de 
encontrar, e por si só isso já se constitui 
em um material curioso – como pode, 
depois de tantos anos de luta e história, 
ser tão difícil encontrar a data de 
revogação de uma lei importante?
 Apesar de não saber ao 
certo quando foi derrubada, é 
de conhecimento mais acessível 
que o futebol feminino veio a ser 
regulamentado apenas em 1983. 
Pensando na trajetória da prática pelas 
décadas analisadas no presente artigo, é 
evidente que o esporte teve longos anos 
de muita luta dentro da sociedade e da 
política. Dentro dessa linha temporal, 
mudou-se o regime do Estado Novo à 
estreita Democracia, e desta direto para 
a Ditadura Militar, mas mantiveram-
se as amarras conservadoras contra às 
quais as mulheres lutaram obstinadas. E 
a cada expulsão de campo, mais uma vez 
apitaram outro jogo “subversivo e ilegal” 
sob a égide de uma torcida extasiada.


