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RESUMO 

Este estudo, de natureza qualitativa, tem por objetivo analisar, à luz da teoria 
galtuniana, os discursos de membros de torcidas organizadas acerca das 
violências no futebol brasileiro. O estudo alia a pesquisa bibliográfica à 
pesquisa exploratória, utilizando entrevistas semi-estruturadas como 
instrumento para a produção de dados. O corpus do estudo é composto por 22 
torcedores organizados, sendo 9 membros da Torcida Independente, 9 da 
Torcida Dragões da Real e 4 membros da Torcida Falange Tricolor. A 
discrepância no número de participantes se justifica devido ao encerramento 
das atividades da torcida organizada Falange Tricolor, no início do ano de 
2014. Os dados provenientes das entrevistas foram analisados segundo a 
Análise do Discurso de linha francesa. A análise discursiva, inicialmente, 
investigou as cadeias parafrásticas e apontou que, nas entrevistas realizadas 
com os 22 participantes, foram produzidos 156 sentidos de violência. A partir 
da aglutinação destes 156 sentidos, foram identificados 4 principais discursos 
acerca da violência no futebol brasileiro – D(1), D(2), D(3) e D(4). O primeiro 
discurso sobre a violência - D(1)- contempla a agressão, subdividindo-se em 
física e simbólica. O D(2) contempla a falta de infraestrutura física e serviços 
dentro dos estádios. O terceiro discurso - D(3) - abarca a má gestão e 
organização do futebol e o D(4), a ineficiência de serviços públicos. No 
cotejamento dos 4 discursos produzidos com o conceito galtuniano de 
violência, em linhas gerais, tem-se que: o D(1) seria equivalente à violência 
direta, já os D(2), D(3) e D(4), seriam equivalentes à violência estrutural. As 
torcidas organizadas se aproximam dos referenciais de violência e paz, por 
meio de distintas práticas e representações, no que se refere à violência 
aponta-se: o protagonismo em episódios de violência direta, a autoafirmação e 
legitimação por meio desta, a intolerância (distanciamento de grupos rivais), a 
inexistência de uma entidade representativa. Já no referente à paz aponta-se: o 
protagonismo na oposição à violência estrutural, a promoção e participação em 
campanhas de prevenção e a realização de ações sociais. Por fim, estimula-se 
a realização de novas investigações que utilizem o referencial galtuniano no 
cenário do futebol.  

Palavras-chave: Torcidas Organizadas; Futebol; Violência  
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ABSTRACT 

This qualitative study aims to investigate, from Galtung´s theory standpoint, the 
discourses of members of torcidas organizadas about violences in the Brazilian 
football. The study combines the literature review and exploratory research 
using semi-structured interviews as a tool for data production. The corpus of 
this study consists of 22 torcedores organizados, 9 being  members of Torcida 
Independente, 9 members of Dragões da Real and 4 members of Torcida 
Falange Tricolor. The discrepancy in the number of participants is justified due 
to the end of activities of torcida organizada Falange Tricolor at the beginning of 
2014. Data from the interviews were analyzed according of Discourse Analysis 
of French school. The discursive analysis, initially, investigated the paraphrase 
and pointed out that in all the 22 interviews were produced 156 meanings of 
violence. Agglutinating all this data (156 meanings of violence 4 main 
discourses about violence in Brazillian football – D(1), D(2), D(3) and D(4) were 
identified. The first discourse about violence – D(1) – contemplates the 
aggression, subdivided into physical and symbolic. The D(2) contemplates the 
lack of physical infrastructure ans services within the stadiums, The third 
discourse – D(3) – contemplates the bad management and organization of 
football and the D(4), the inefficiency of public services. Comparing the 4 
produced discourses with the galtunian´s theory of violence, in general terms, 
the first discourse - D(1) is equivalent to direct violence, and the D(2), D(3) and 
D(4) are categorized as structural violence. The torcidas organizadas approach 
themselves from peace and violence concepts through different practices and 
representations. In relation with violence, is pointed out: the important role of 
torcidas in direct violence episodes, self-affirmation and legitimation through 
direct violence, the intolerance (distance from rival groups), the lack of 
institutionalized representation. In relation with peace is pointed out: the 
important role in opposition to structural violence, promotion and participation in 
prevention campaigns and social actions. Finally, new investigations are 
stimulated using the Galtung´s standpoint within football´s context.   

Keywords: Torcidas Organizadas, Football; Violence 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente dissertação de mestrado é orientada pela professora Dra. 

Gisele Maria Schwartz, docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

da Motricidade, da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Câmpus de Rio 

Claro – SP, coordenadora do Laboratório de Estudos do Lazer (LEL), grupo de 

pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e co-orientada 

pela professora Dra. Giselle Helena Tavares, docente da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC), vice-coordenadora do LEL, tendo como 

linha de pesquisa Educação Física, Esporte e Lazer.  

O estudo tem como objetivo analisar discursos de integrantes de 

torcidas organizadas acerca das violências no futebol brasileiro e (re)interpretá-

los à luz do referencial teórico de Galtung. Para alcançar tal objetivo, 

inicialmente, se esboça uma análise discursiva, com intuito de sinalizar os 

sentidos de violência que mais frequentemente surgem na fala dos membros 

das torcidas organizadas. Posteriormente, tendo como base os resultados da 

análise discursiva, foram interpretados os sentidos de violência sob o olhar do 

referencial teórico de Johan Galtung (GALTUNG, 1969; 1980; 1985; 1990; 

1994; 2004), utilizado como base para a reflexão sobre a violência. 

Este referencial teórico utiliza uma tipologia específica, que permite 

avanços, tanto no estudo, quanto no debate sobre a violência no futebol, 

evitando a utilização de definições restritas, que contemplam somente a 

violência física como um fenômeno importante de ser elucidado. O uso de 

definições restritas de violência pode aceitar práticas sociais inaceitáveis, como 

por exemplo: a exclusão e o preconceito, que são manifestações que devem 

ser encaradas como violência.  

Além disto, tais definições restritas de violência podem captar, alcançar, 

ou abordar somente parte do que interessa, deixando, assim, o substancial 

escapar. Ou seja, como o próprio Galtung evidencia, as definições restritas 

poderiam “pegar o peixe pequeno e deixar o peixe graúdo escapar” 

(GALTUNG, 1969, p. 172, tradução nossa).  

Com base nessas palavras de Galtung, este estudo acadêmico buscou 

contribuir para aprimorar, bem como, ampliar o escopo do debate sobre a 
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violência no futebol brasileiro. Isso, necessariamente, perpassa a ampliação do 

conceito, definição de violência. A partir desta ótica alargada é que se justifica 

a utilização desse referencial teórico galtuniano no presente estudo.  

A obra de Galtung permite uma perspectiva ampla de violência e pode 

ser profícua para análise do cenário futebolístico brasileiro, haja vista que a 

perspectiva galtuniana torna possível a expressão da palavra violência no 

plural (violências), já que o autor considera a existência de três tipos de 

violência: direta, estrutural e cultural. Com base na existência de diferentes 

tipos de violência na obra galtuniana, justifica-se a utilização do termo 

“violências” ao longo do presente estudo. Johan Galtung ainda aponta a 

existência de relações entre os três tipos de violência (direta, estrutural e 

cultural), sendo representadas pelo triângulo da violência (GALTUNG, 1990).  

A utilização da ampla perspectiva galtuniana também pode auxiliar no 

debate sobre violência no futebol, na perspectiva de se compreender outros 

detalhes importantes. Galtung não atribui a violência a grupos nem a sujeitos. 

O autor também não justifica a ocorrência da mesma, devido a fatores 

econômicos, sociais ou culturais. Logo, pensando especificamente no debate 

sobre violência no futebol, este referencial teórico também é capaz de 

evidenciar os torcedores, (principalmente os organizados), não somente como 

protagonistas da violência, mas também, como vítimas.  

Considerar o torcedor como vítima de violência é importante, sobretudo, 

para a discussão acerca das torcidas organizadas. Os interesses econômicos 

de dirigentes que podem prejudicar um clube, as manipulações de resultados, 

a estrutura dos estádios, o horário das partidas do futebol brasileiro, além dos 

elementos apontados por Lopes (2012) como: o aumento do preço dos 

ingressos e o processo de elitização do futebol são elementos que constituem 

e contribuem para a violência no futebol, contudo, são pouco discutidos, 

debatidos e problematizados pelas perspectivas comumente utilizadas para a 

discussão desta problemática.  

Ao se aprofundar na compreensão acerca da violência no âmbito 

futebolístico, pode-se auxiliar a desmistificar o pressuposto de que os 

torcedores são naturalmente violentos, além de também evidenciar as 

violências que são cometidas contra os torcedores de futebol, sobretudo, 

contra os torcedores organizados. Dito de outro modo, o referencial galtuniano 
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pode auxiliar a desmascarar graves formas de violência, que podem ser 

consideradas naturais segundo outras perspectivas mais restritas de violência. 

Estas formas de violência contra o torcedor, na maioria das vezes, não se 

constituem como formas explícitas (evidentes, observáveis), são sutis, ficam 

escamoteadas, escondidas, ou, até mesmo, são naturalizadas, pois, 

geralmente, são cometidas por atores ou instituições que detém o poder e 

controle da estrutura do futebol brasileiro. 

Sendo assim, o presente estudo visou contribuir com a discussão sobre 

violência no âmbito futebolístico brasileiro, da seguinte maneira: apresentando 

discursos de torcedores organizados sobre violência no futebol brasileiro, e 

interpretando tais resultados com base no referencial teórico de Johan Galtung. 

A partir de tal sistemática, este estudo se torna original, pois utiliza uma forma 

de interpretação que não é comumente usada no campo de estudos da 

violência no futebol, bem como, na área de Educação Física.  

Penetrar no contexto das reflexões acerca da problemática da violência 

envolvendo as torcidas de futebol foi a questão geradora deste estudo, pois, 

investigar tal temática, se constitui em um enorme desafio prazeroso. Possuo 

motivações pessoais e acadêmicas para tal investigação. Para justificar este 

desafio prazeroso, recorro, inicialmente, à minha própria história. 

Sou Marcelo Fadori Soares Palhares, natural de São Paulo, capital. Em 

1998, comecei com a iniciação esportiva no futebol como atleta das categorias 

de base, tanto em futebol de campo como no de salão. Meus finais de semana 

eram lotados de compromissos com a prática futebolística. O contato com 

diversas pessoas, com origens e condições socioeconômicas variadas, me 

proporcionou um aprendizado muito grande, tanto em relação ao futebol, 

quanto em relação à vida.  

Assim como no futebol profissional, na iniciação esportiva, a violência 

era recorrente e permeava diversos discursos e práticas dos sujeitos ali 

envolvidos. Durante as manifestações violentas envolvendo pais, jogadores, 

técnicos e árbitros, sempre me ocorria certa aversão por tais acontecimentos, o 

que me levava a procurar me afastar e não me envolver.  

Cabe salientar que a violência é um fenômeno muito presente no 

cotidiano do ser humano e atinge todo o tecido social, porém, de formas 

diferentes. Crime, assalto, furto, roubo, morte, briga, sequestro, estupro e 
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outras tantas, são algumas formas pelas quais a violência pode se fazer 

presente e/ou evidente. Estas palavras nos remetem a experiências e/ou 

sensações incômodas, desconfortáveis, negativas, degradantes, 

desesperadoras e agonizantes. Um exemplo nacional foi a “onda de violência”, 

ocorrida em Santa Catarina, no ano de 2013, contendo muitos assaltos, 

execuções, queima de automóveis e ônibus e outros delitos (UNIVERSO 

ONLINE, 2013).   

A violência se faz presente, ainda que em diferentes níveis, para o rico, 

para o pobre, na capital, no interior, na escola, no trabalho, no lazer, na 

televisão, no trânsito, na família e em tantos outros locais, situações e 

contextos. Especialmente nos grandes centros urbanos, as atividades do 

contexto do lazer acabam sofrendo graves consequências deste fenômeno. A 

visita a parques, museus, shoppings, casa de amigos e familiares e tantas 

outras atividades, não raro, sofrem delimitação de espaço e tempo, em 

decorrência deste fenômeno.  

Contemporaneamente, uma das atividades do contexto do lazer que 

sofre com as ressonâncias da violência é a assistência a partidas de futebol. O 

confronto ocorrido em São Paulo, na manhã do dia 25 de março de 2012, entre 

as torcidas “Mancha Alviverde” e “Gaviões da Fiel” representa um exemplo 

dessa ressonância. Envolvendo cerca de 300 torcedores na movimentada 

Avenida Inajar de Souza, (espaço tradicionalmente utilizado para atividades do 

contexto do lazer, tais como: andar de bicicleta, passear com animais, brincar 

com crianças, realizar caminhadas e outras atividades) foi tomado pela 

violência, por meio de: explosões de rojões, lançamento de pedras, golpes com 

pedaços de madeira, insultos e xingamentos. Este confronto resultou na morte 

de dois torcedores da Mancha Alviverde (UNIVERSO ONLINE, 2012).  

Esse confronto entre as torcidas organizadas “Mancha Verde” e 

“Gaviões da Fiel” gerou duas mortes e pode ser utilizado para evidenciar a 

violência entre torcidas de futebol. Outro exemplo mais recente é a morte de 

um torcedor devido ao lançamento de um vaso sanitário que acertou sua 

cabeça e o levou à morte. Este episódio ocorreu no dia 02/05/2014 no Estádio 

do Arruda, no estado do Pernambuco (G1, 2014). 

A violência entre torcidas de futebol se constitui como uma questão 

preocupante e um grande desafio para as políticas públicas sobre esporte e 
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lazer no Brasil. Esta violência alocada ao futebol, que já fez muitos seres 

humanos como vítimas, e que, também, é tão reproduzida e noticiada nos 

meios de comunicação, além de ameaçar os direitos sociais, a cidadania e a 

liberdade, gera inquietação e uma série de questões passíveis de novos 

estudos. 

Alguns estudos acadêmicos promovem relevantes discussões acerca da 

violência entre espectadores de futebol, tanto em âmbito internacional 

(DUNNING; MURPHY; WILLIANS, 1992; BUFORD, 1992; MURPHY; 

WILLIANS; DUNNING, 1994; KERR, 1994; KERR; DE KOCK, 2002; 

ALABARCES, ZUCAL, 2007; STOTT, ADANG, LIVINGSTONE, SCHREIBER, 

2008; SPAAIJ; ANDERSON, 2010; PRIKS, 2010), quanto em âmbito nacional 

(CÉSAR, 1981; TOLEDO, 1996; PIMENTA, 1997; REIS, 1998, 2006; MURAD, 

2007; 2012), evidenciando, assim, a extensão mundial deste problema.  

A violência envolvendo espectadores de futebol é um fenômeno que 

pode ser encontrado diferentes países, como por exemplo: Inglaterra, Espanha, 

Suécia, Itália, Holanda, Argentina e Brasil. Esses estudos acadêmicos sobre a 

temática são desenvolvidos em países com distintas condições 

socioeconômicas, explicitando, assim, a preocupação e a magnitude do 

interesse pela compreensão sobre este fenômeno da violência no futebol no 

mundo. 

A violência entre torcedores de futebol, investigada e debatida nos 

trabalhos acadêmicos, também se fez presente em minha própria história. No 

ano de 2005, um grupo de corintianos, meus amigos e que viviam no mesmo 

condomínio de prédios que eu (localizado na Zona Norte de São Paulo, no 

bairro do Mandaqui), começou a frequentar a Torcida Organizada Gaviões da 

Fiel. Eles eram um pouco mais velhos (tinham entre 17 e 22 anos) e 

justificaram a entrada para a torcida como uma forma de demonstrar com maior 

fidelidade, o dito amor pelo clube que torciam.

O referido grupo era formado por adolescentes e eles nos contavam 

aventuras, permeadas por um senso de liberdade, independência, risco, 

satisfação, perigo e, até mesmo, transgressão. Isso nos fascinava, nos dava 

outro status. Estes relatos também nos motivaram a montar um grupo de são 

paulinos, para irmos aos jogos do São Paulo Futebol Clube. Nosso grupo foi 

formado e era grande a empolgação para irmos aos jogos, porém, as 



�	�
�

dificuldades eram muitas. Uma delas era a distância. Para sairmos da Zona 

Norte e chegarmos até a Zona Sul de ônibus, pois não tínhamos carros (muito 

menos idade para dirigir), nem pessoas que pudessem nos levar, então, 

deveríamos cruzar toda a cidade.  

Nestas andanças pela cidade, descobrimos muitas coisas, entre elas, 

que existem determinados pedaços dominados por certos grupos, assim como, 

deveríamos saber qual o caminho correto, principalmente, para não cruzarmos 

com membros de torcidas adversárias. A violência nos preocupava e nos 

gerava medo. Uma forma de minimizar algumas destas dificuldades seria 

entrar para uma torcida organizada, pois assim, estaríamos em um grupo maior 

e teríamos um caminho obrigatório, mais seguro e conhecido. E assim o 

fizemos.  

Começamos a acompanhar a Torcida Independente, a maior torcida 

organizada do São Paulo Futebol Clube. Todavia, cabe ressaltar que a minha 

participação na Torcida Independente aconteceu como ocorrem diversas 

participações. Eu não era realmente associado à torcida, ou seja, não possuía 

carteirinha de identificação da torcida organizada em questão. Um dos motivos 

desta não afiliação era a necessidade de autorização de meus pais, pois, eu 

ainda era menor de idade. Acredito que estes vetariam minha participação, 

todavia, eles nem sabiam que eu “fazia parte” de uma torcida organizada. 

Acredito que, mesmo se eu fosse impedido de participar formalmente de uma 

torcida organizada por meus pais, minha participação poderia ocorrer, 

clandestinamente, às escondidas.  

Diversas situações imagináveis e inesperadas nos ocorreram. Devo 

também salientar que, ao andar com as vestimentas de uma torcida 

organizada, parecia que eu era outra pessoa, pois, tanto minha própria 

percepção, quanto a alheia, eram diferentes. Assim como explicita Cavalcanti 

(2002) as marcas identitárias que carregam os torcedores organizados fazem 

com que eles realmente ‘sejam’ torcedores e não ‘estejam’ travestidos. Logo, 

uma torcida organizada pode realmente fazer parte da identidade de alguma 

pessoa.  

Com a utilização daquelas roupas eu sentia que, obrigatoriamente, 

deveria agir de maneira distinta e também sentia que as pessoas que não me 

conheciam, possuíam uma espécie de preconceito em relação à minha pessoa, 
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pelo fato de “pertencer” a uma torcida organizada, ou somente trajar aquelas 

roupas.  

Todavia, minha participação se encerrou quando fui avisado (em tom de 

ameaça) que “andar com roupa de torcida não era brincadeira não”. A partir 

daquele instante, senti que minha integridade física poderia ser gravemente 

comprometida. Ou seja, aquela violência, da qual tanto me afastei na iniciação 

esportiva, novamente me alcançou. E me alcançou em uma atividade do 

contexto do lazer, com caráter festivo, envolvendo o prazer e o elemento 

lúdico. Eu não conseguia imaginar tal atividade contendo tantos elementos 

violentos. Foi ai que me afastei das torcidas organizadas. 

Aos 17 anos, ingressei na Universidade Estadual Paulista - UNESP 

Câmpus de Rio Claro, no Curso de Educação Física, e comecei o estudo 

acadêmico com lazer e recreação. Após a conclusão da iniciação cientifica, 

busquei novos temas. Nesta busca, me ocorreu, então, o futebol, um fenômeno 

que fez parte de minha vida como adolescente, tanto como jogador, quanto 

torcedor e que agora poderia ser focalizado sob a ótica da pesquisa científica. 

Entretanto, os elementos concernentes ao jogo, ou ao esporte futebol eu já 

conhecia, logo, não me instigavam tanto. Afinal, em meu círculo social durante 

a infância e adolescência, o futebol era parte presente e constante de nossas 

ações e conversas.  

A vitória ou derrota de meu time poderia modificar completamente minha 

participação dentro daquele grupo e gerar preocupações, ou boas risadas, 

afinal, não bastava meu time ganhar, era necessário o time de meus colegas 

perder. Além do que, o resultado das partidas de futebol determinaria se eu 

utilizaria ou não a camiseta de meu time, ou como alguns torcedores dizem; o 

manto sagrado. 

Pensei, então, em conciliar o futebol com o lazer (tema de estudo que já 

tive aproximação por meio da iniciação cientifica) e acabei chegando às 

torcidas organizadas. A participação em torcidas organizadas de futebol 

representa uma atividade do contexto do lazer (que um dia pude vivenciar 

durante a minha própria adolescência) e que me intrigava, por possuir muitos 

elementos referentes à expressão da violência. Este poderia ser um bom tema 

de pesquisa.  
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Ao iniciar os estudos sobre violência e futebol, logo, percebi a extensão 

mundial do tema, pois a violência se constitui como um grave problema no 

âmbito esportivo, especialmente, no futebol. Após um confronto durante a 

Eurocopa 2012, envolvendo torcedores russos e poloneses (SBT, 2012), 

comecei a pensar sobre a possibilidade dos confrontos, não somente 

contemplarem jogos entre clubes, mas também, entre seleções nacionais.  

Após tomar contato com tais informações, comecei a refletir mais 

profundamente e me surgiram algumas questões: por que ocorre a violência no 

futebol em âmbito mundial? Especificamente, no contexto brasileiro, por que as 

torcidas organizadas frequentemente se envolvem com a violência? Estas 

foram algumas das reflexões iniciais que mobilizaram o interesse no 

desenvolvimento do presente estudo. Logo, o confronto entre russos e 

poloneses contribuiu decisivamente para a ampliação dos meus próprios 

limites, ao pensar sobre o fenômeno da violência no futebol. Com isto, senti 

necessidade de buscar um referencial amplo, abrangente. Um referencial que 

pudesse abarcar algo além das brigas e confrontos físicos. Ao conhecer a obra 

de Johan Galtung detectei que este referencial poderia estar em conformidade 

com aquilo que buscava. 

A ocorrência de episódios violentos envolvendo torcedores de futebol 

ganhou notoriedade mundial já na década de 60, a partir dos confrontos 

envolvendo os hooligans ingleses. Estes confrontos despertaram a atenção 

para a questão da violência no futebol, que ocorre em diversos países, 

inclusive no Brasil, conforme salienta Reis (2006). Entretanto, no cenário 

brasileiro, frequentemente, as torcidas organizadas são responsabilizadas 

única e exclusivamente pelos episódios de violência. O discurso veiculado pela 

mídia, muitas vezes, tende a estereotipar o torcedor organizado como vândalo 

e marginal, dando uma conotação sensacionalista e carregada de pré-

concepções (LOPES, 2012).

No Brasil a partir da década de 90, a violência envolvendo os torcedores 

de futebol entra para a agenda pública como um grave problema do contexto 

esportivo brasileiro. Tal problemática começa a se acentuar, sobretudo, após o 

aumento na constância e no número de confrontos entre torcidas organizadas. 

O aumento de tais confrontos, e consequentemente, da rivalidade entre 

torcidas organizadas, culminou em um episódio internacionalmente conhecido: 
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a batalha campal entre torcedores de S. E. Palmeiras e São Paulo F. C. no 

estádio do Pacaembu no ano de 1995 (LOPES, 2012), popularmente 

conhecida como “a batalha do Pacaembu”.  

Este confronto entre palmeirenses e sãopaulinos em 1995, também 

chamou a atenção de pesquisadores, os quais passaram a buscar explicações 

cientificas acerca do tema, contudo, de maneira responsável e que se opunha 

ao discurso sensacionalista da mídia em relação à violência no futebol, 

sobretudo, em relação aos torcedores organizados. Grande parte dos estudos 

acadêmicos sobre a violência envolvendo torcidas organizadas no Brasil, data 

do final da década de 90 (TOLEDO, 1996; PIMENTA, 1997; REIS, 1998), 

sendo, portanto, bastante recentes. 

O estudo da violência no futebol pode auxiliar na formulação e 

embasamento de novas e mais eficazes estratégias para os eventos 

esportivos. Estudar o fenômeno da violência pode também subsidiar propostas 

para políticas públicas de segurança esportiva, e até mesmo, políticas no 

âmbito da violência social.  

Desta forma, há necessidade de estudos acadêmicos que enfoquem, 

especificamente, a questão da violência no futebol, para a ampliação do 

conhecimento neste campo, bem como, para fomentar ações concretas para a 

prevenção e contenção da mesma. Estes estudos devem utilizar fontes que se 

inter-relacionem e que se complementem, promovendo um avanço no corpo de 

conhecimento sobre o futebol, pois, este, poderia ser um campo fecundo para o 

estudo de sociedades, segundo apontam alguns autores como Da Matta 

(1982); Daolio (2005); Murad (2007) e Wisnik (2008).  

Neste sentido, a análise da violência no futebol, proposta no presente 

estudo, pode aproximar o referencial teórico de Johan Galtung ao campo da 

Motricidade Humana/Educação Física, visto que tal referencial teórico pode 

trazer importantes contribuições nas análises sobre violência, sobretudo, no 

âmbito esportivo. Os campos da Psicologia do Esporte e Esporte Escolar, por 

exemplo, são campos que também estudam o fenômeno da violência e 

poderiam obter diferentes perspectivas, a partir do referencial teórico de Johan 

Galtung. Somando-se a isto, existe o fato de este referencial adotado ser 

praticamente desconhecido pelos estudos acadêmicos que abordam a questão 

da violência e futebol.  
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A inserção do referencial galtuniano para as análises sobre a violência 

no futebol pode auxiliar na reflexão sobre o ambiente das torcidas organizadas, 

bem como, na análise sobre o discurso de seus membros sobre a violência, 

pois, ao abordar a violência de uma forma mais ampla, Galtung desnaturaliza a 

violência. O autor considera que a violência é produto da ação humana, é um 

produto social, e não um retorno ao nível animal. Assim, como expõe Garriga 

Zucal (2010), mesmo que os atos violentos causem repulsa ou ódio, a grande 

questão seria tentar entendê-los em conformidade, dentro, ou seja, 

pertencentes a um horizonte moral compartilhado. Esta consideração se faz 

fundamental para estudar a violência no futebol, pois, somente assim, é 

possível entender a violência como um produto social e não como um retorno 

ao nível de selvageria.  

A compreensão ampliada da violência pode auxiliar, inclusive, na 

implementação de ações preventivas e estratégias mais eficientes de 

contenção de atos violentos. Todavia, somente um conhecimento ampliado 

sobre o fenômeno da violência não se faz suficiente para este intento. Neste 

cenário de elaboração de ações preventivas eficazes, se faz preponderante a 

participação das torcidas organizadas, que além de fazerem parte da 

problemática, não possuem sua opinião consultada pelos grandes veículos de 

comunicação, como por exemplo: jornais e televisões.  

Esta sistemática exclusão dos torcedores organizados contribui para o 

debate sobre violência já se iniciar repleto de valores pré-estabelecidos, seja 

em âmbitos formais, ou informais. Comumente, tal debate se inicia contendo 

algumas pré-concepções, que pré-julgam o torcedor organizado como vândalo, 

vagabundo ou marginal. Tais concepções são suficientes, inclusive, para 

encerrar muitos debates jornalísticos sobre a questão da violência no futebol. 

Após algum episódio de violência envolvendo espectadores de futebol, a 

discussão segue até: “alguém soltar a frase-chavão preferida neste tipo de 

discussão: eles não são torcedores – são vândalos travestidos de torcedores’. 

Uma frase definitiva que propaga o silêncio na mesa” (ROSSI; MENDES 

JÚNIOR, 2014, p. 242). 

Neste sentido, conhecer e compreender que existem diversos fatores 

envolvidos com a violência no futebol se faz preponderante, e inclusive, alguns 

estudos acadêmicos sobre o tema (DUNNING, 1992; TOLEDO, 1996, REIS, 
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2006; MURAD, 2007) contribuem para tal compreensão. A partir de tal 

compreensão e conhecimento, pode-se buscar uma concepção menos 

estigmatizada, bem como, medidas eficazes, por meio do entendimento de 

possíveis causas e motivações para a violência, envolvendo os torcedores 

organizados. Cabe salientar que existem diversas formas de violência no 

ambiente futebolístico, no entanto, muitas formas ainda permanecem em 

segundo plano. Ou seja, deixam de ser discutidas ou problematizadas. Estas, 

por sua vez, podem desencadear outras expressões de violência.  

Sendo assim, a partir de minha própria história, surge meu interesse 

nesta temática. Com base em toda a conjuntura que pude vivenciar como 

torcedor (pegar ônibus lotados, não conseguir comprar ingresso, pagar muito 

mais caro o ingresso para cambistas, ver gente furando a fila, ser espremido 

para entrar no estádio, sofrer com o resultado, sofrer com seu próprio time, 

cantar mais que 90 minutos, criticar o time, o árbitro, o técnico, o jogador 

adversário, apoiar seu time, se revoltar, enlouquecer de alegria, chorar, xingar, 

gritar, pular, não ter como voltar para casa, tomar chuva, fugir de adversários, 

ser mal tratado pelo policiamento, ver brigas e discussões, ver pessoas 

bêbadas e drogadas, sumir no meio da multidão, esperar o ônibus dos 

jogadores, entre tantas outras circunstâncias emocionais vivenciadas), pude 

refletir se todas essas situações seriam realmente normais, ou se existiria 

algum direito meu, como cidadão e, principalmente, como torcedor, que estaria 

sendo desrespeitado.  

Espero que todas essas situações vivenciadas possam me ajudar na 

tarefa de pesquisador, a compreender e a experienciar o que os torcedores 

organizados sentem. No intuito de me aproximar mais da realidade dos 

torcedores organizados, agora com este novo olhar, realizei algumas visitas às 

sedes destas instituições, participando das atividades ali proporcionadas (um 

dia, inclusive, auxiliei na manutenção e limpeza do espaço), fui a jogos 

juntamente com a torcida e tentei me aproximar ao máximo das atividades que 

ali aconteciam, com o intuito de assimilar detalhes que pudessem ser úteis 

para a consecução desta dissertação.  

No âmbito acadêmico, pude realizar um intercâmbio para a Universidade 

Nacional de Córdoba (UNC) localizada na Argentina. Esta viagem foi realizada 

por meio da aprovação no edital “Escala estudiantil de posgrado” do grupo 
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latinoamericano Associación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). 

Neste intercâmbio realizei um curso de introdução à Sociologia juntamente com 

a turma de mestrado ingressante no ano 2013. Tal curso me auxiliaria em uma 

aproximação com o campo de estudos das Ciências Humanas, bem como, no 

aprofundamento de algumas leituras para a elaboração do presente estudo.  

Tive, inclusive, a oportunidade de conhecer alguns hinchas (palavra 

designada para o torcedor de futebol na Argentina) e de assistir a duas partidas 

no estádio, juntamente com eles. Uma partida do Club Atlético Belgrano e outra 

do Club Atlético Boca Juniors. Tal possibilidade me proporcionou uma visão um 

pouco mais ampla sobre as organizações e coletividades torcedoras, além de 

poder conhecer outra realidade, que também possui o fenômeno da violência 

no futebol. Um dos resultados deste período de intercâmbio foi a realização de 

um artigo, juntamente com um pesquisador argentino. Tal artigo foi aprovado 

para a publicação na Revista Movimento, qualis A2 na área 21 da CAPES. Este 

artigo pode ser visto na íntegra no apêndice V. 

Creio que esta vivência anterior como torcedor, somada a um olhar de 

pesquisador, possam me ajudar nesta tarefa de melhor compreender e 

conseguir obter uma visão ampla do fenômeno da violência no futebol 

brasileiro. Na busca por este conhecimento, mobilizou-se o desenvolvimento 

deste estudo, cuja estrutura será agora descrita.  

O capítulo 1 procura apresentar uma definição ampla de violência. 

Inicialmente, o capítulo focaliza as conceituações provenientes de diferentes 

áreas do saber, porém, tais definições de violência, não raro, se restringem à 

violência física, não contemplando toda a complexidade desse fenômeno 

referente à violência. Com base no anseio de abordar a violência de forma 

ampliada, o presente estudo acadêmico adotou, então, o referencial teórico de 

Johan Galtung (GALTUNG, 1969; 1990), como base para esta visão ampliada 

sobre o assunto. Galtung é um sociólogo norueguês, responsável por uma 

conceituação e tipologia de violência, a qual permite uma visão ampliada 

acerca desse fenômeno. O referido aporte teórico de Galtung é explicitado e 

justificado ao longo do capítulo 1. 

O capítulo 2 apresenta o conceito de torcidas organizadas, no intuito de 

esclarecer e delimitar o fenômeno estudado, bem como, aborda as práticas e o 

cotidiano de tais torcidas, explicitando sua organização e seus motivos de 
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surgimento. Este capítulo também aborda diferenças conceituais das torcidas 

organizadas e das organizações torcedoras do passado, como as torcidas 

organizadas e uniformizadas da década de 40, bem como, as contemporâneas, 

as hinchadas e os hooligans.

A análise discursiva realizada foi abordada no capítulo 3. Este capítulo 

evidenciou quais foram os principais sentidos de violência apontados pelos 

torcedores organizados. Estes sentidos, quando aglutinados, formaram 4 

principais discursos acerca da violência no futebol na opinião dos torcedores 

organizados. Tais discursos, por vezes, possuíam discursividades, as quais 

eram os elementos que alicerçavam estes dizeres dos enunciadores, ou seja, 

os principais argumentos utilizados para sustentarem suas opiniões.  

O capítulo 4 contém a análise e discussão com base no referencial 

galtuniano. Neste capítulo aparecem as aproximações das torcidas 

organizadas (suas práticas e representações) com os referencias de paz e 

violência. No capítulo 5, aparecem as conclusões do estudo, apontando as 

principais formas de violência na opinião dos torcedores organizados, como 

estas torcidas se aproximam dos referenciais de violência e paz, e também, as 

possíveis contribuições do referencial galtuniano para análises sobre violência 

e futebol. A partir de tais conclusões pode-se verificar potencialidades, e 

também, alguns limites no que se refere à discussão sobre a violência no 

futebol brasileiro. 

.   
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
�

2.1. VIOLÊNCIA 
�

 “Se você é neutro em situações de injustiça, 
você escolhe o lado do opressor”.  

Desmond Tutu 

A violência, atualmente, é um dos problemas sociais que mais atingem e 

causam medo ao ser humano ao redor do mundo (JIMENEZ, 2012). Esta 

deixou de ser objeto de estudos apenas das Ciências Jurídicas, para ser 

incorporada a outras áreas do conhecimento. Sendo assim, diversas áreas do 

conhecimento, têm se dedicado à difícil tarefa de melhor compreendê-la 

(SOUZA, 1993), dentre elas: Filosofia, Psicologia, Sociologia, História, 

Antropologia e a Motricidade Humana, além de outros campos do saber, os 

quais se dedicaram e continuam se dedicando ao estudo da violência, bem 

como, de suas causas e motivações.  

Gradativamente, os limites da violência vêm sendo reconstruídos com 

base nos estudos sobre este fenômeno (SOUZA, 1993). Pode-se destacar que 

tal reconstrução dos limites da violência se deve à dificuldade quase unânime 

na conceituação deste fenômeno (ASSIS, 2008), pela mutação da violência ao 

longo do tempo (WIEVIORKA, 2006), bem como, pela busca de uma visão 

ampliada e multifacetada do objeto (SOUZA 1993).  

A reconstrução constante dos limites da violência evidencia, não 

somente a complexidade, mas também, a amplitude de tal fenômeno. A 

respeito da amplitude da violência, Jimenez (2012) salienta as diversas escalas 

(micro, meso, macro ou mega dimensões) e a ocorrência da mesma em 

diferentes âmbitos e contextos (entre pessoas, grupos, famílias, instituições e 

civilizações). Por esta razão, o termo violência é utilizado tão frequentemente, 

envolvendo diferentes sujeitos e significados, por exemplo: violência dos 

fenômenos da natureza, sexual, doméstica, policial, verbal, racial, política, 

educacional, e, inclusive, no futebol (RISTUM, 2001; ASSIS, 2008).  

Quando se fala em violência, especialmente, a violência no futebol, 

frequentemente, se pensa em agressões e embates físicos. Todavia, resumir a 

violência à agressão física seria desconsiderar sua complexidade e 
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multicausalidade, reduzindo-a. Neste sentido, o presente trabalho acadêmico 

adota um referencial amplo de violência, elaborado por Johan Galtung 

(GALTUNG, 1969; 1990) para analisar os discursos dos torcedores 

organizados sobre as violências no futebol brasileiro.  

Antes de apresentar o referencial teórico que embasará a análise, serão 

explicitadas algumas definições de violência, pertencentes a diferentes áreas 

do saber, bem como, a etimologia da palavra violência. A explicitação tanto da 

etimologia, quanto de algumas definições de violência, auxilia na compreensão 

de que o referencial teórico adotado por este trabalho acadêmico seria capaz 

de proporcionar uma visão ampliada sobre a violência no futebol, 

principalmente, evitando reduzi-la à agressão. Este referencial teórico adotado 

também é capaz de auxiliar na elucidação de alguns tipos de violência que 

estão escamoteados na estrutura do futebol brasileiro e que acabam sendo 

considerados como naturais.  

Recorre-se, inicialmente, à etimologia da palavra violência, pois, assim 

como aponta Nimern (2005, p. 18) “[...] a etimologia é a ciência de 

reconstituição da ascendência dos vocábulos [...]”. Desta forma, a investigação 

da etimologia evidencia a origem e significado das palavras, auxiliando, então, 

na compreensão das mesmas. Saussure (1995, p. 219) explicita que a 

etimologia “[...] remonta o passado das palavras até encontrar algo que as 

explique [...]”. 

Etimologia  

A palavra violência é proveniente do latim, violentia, com raiz semântica: 

vis, significando força (ABBAGNANO, 2000). Assim como, Abbagnano (2000), 

Michaud (2001) também aponta o vocábulo “vis” como a raiz da palavra 

violência, que significa força, energia, potência, valor, força vital. 

�

2.1.1. Algumas definições de violência 

Filosofia, Psicologia e a Educação são exemplos de campos do saber 

que têm se dedicado a melhor compreender a violência. Estes campos 
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possuirão algumas definições de violência explicitadas, no sentido de ilustrar 

como vem ocorrendo o debate sobre a violência. Cabe ressaltar que as 

definições partem de distintos posicionamentos teórico-filosóficos, ou seja, 

partem de diferentes pré-definições estabelecidas por estes campos do saber. 

Estas concepções de cada área do saber envolvem elementos como: visão de 

sociedade e de ser humano, por exemplo, que causam aproximações e/ou 

distanciamentos entre elas.  

No campo da Filosofia, o dicionário de Filosofia de Abbagnano (2000, 

p.1002) apresenta duas definições de violência. A primeira definição refere-se 

ao termo como a “[...] ação contrária à ordem ou à disposição da natureza.”.  

Na visão aristotélica, os atos poderiam ser considerados em relação à sua 

natureza e ao movimento, assim ações de natureza violenta afastariam o ser 

humano de seu lugar natural. A segunda definição de Abbagnano (2000) 

aborda a violência como qualquer “[...] ação contrária à ordem moral, jurídica 

ou política [...]”. A partir desta segunda definição, podem-se utilizar os termos 

cometer ou sofrer ato de violência. Historicamente, este tipo de violência foi 

exaltado politicamente.  

A filósofa brasileira, Marilena Chauí (1998, p. 33), aponta que a violência 

é uma brutalidade e abuso físico, contemplando opressão, medo e terror contra 

alguma pessoa. Para a autora violência é:  

1) tudo o que age usando a força para ir contra a natureza de 
algum ser (é desnaturar); 2) todo ato de força contra a 
espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém (é coagir, 
constranger, torturar brutalizar);3) todo ato de violação da 
natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada 
positivamente por uma sociedade (é violar); 4) todo ato de 
transgressão contra aquelas coisas e ações contra alguém ou 
uma sociedade define como justas e como direito; 5)
consequentemente, violência é um ato de brutalidade, sevícia e 
abuso físico e/ou psíquico contra alguém e caracteriza relações 
intersubjetivas e sociais definidas pela opressão, intimidação, 
pelo medo e pelo terror.

Chauí afirma, ainda, que a violência vai contra a ética, pois transforma 

sujeitos em coisas, desconsiderando a racionalidade, sensibilidade, linguagem 

e liberdade dos seres humanos e os trata como se fossem coisas, seres 

irracionais, insensíveis, mudos, inertes ou passivos. Na medida em que a ética 

é inseparável da figura do sujeito racional, voluntário, livre e responsável, tratar 



�
�
�

um sujeito como não detentor de razão, vontade, liberdade e responsabilidade 

é tratá-lo, não como humano, mas sim, como uma coisa, cometendo-lhe a 

violência completa, ou seja, a violência em todos os cinco sentidos apontados 

pela filósofa Marilena Chauí (CHAUÍ, 2007). Neste sentido, Chauí aponta o 

racismo como uma forma de violência, pois a desumanização de um sujeito é 

uma das formas de violar e tirar a liberdade de alguém.  

No campo da Psicologia, o Dicionário de Psicologia da American 

Psychological Association (APA) (VANDENBOS, 2010) descreve a violência 

como expressão hostil e com raiva, visando ferir ou prejudicar pessoas ou 

propriedade por meio da força. Costa (2003, p. 39), sob um viés da Psicanálise, 

apresenta que a violência é: “[...] o emprego desejado de agressividade, com 

fins destrutivos. Este desejo pode ser voluntário, deliberado, racional e 

consciente, ou pode ser inconsciente, involuntário e irracional”. 

Já no campo da Educação, a educadora Sposito (1998) apresenta a 

violência como ruptura do nexo social por intermédio da força. Esta autora 

relaciona também este termo à negação sobre a possibilidade da relação 

social. Neste sentido, Alba Zaluar (1999) aponta um importante elemento em 

relação ao uso da força, especificamente, no tocante à violência. O uso desta 

força ultrapassa, ou seja, transgride uma determinada norma, um limite, 

gerando, assim, uma situação negativa (ZALUAR, 1999).  

Cabe salientar que a utilização destas definições de violência se deu 

somente para ilustrar uma situação. Muitas vezes, as definições de violência 

(independentemente de sua matriz teórico-filosófica) se limitam à violência 

física, deixando de captar, ou dando menor importância a outros tipos de fatos 

e situações, que também se caracterizam como violência. As violências 

psicológica e a simbólica são exemplos disto. No intuito de atingir ao objetivo 

deste trabalho acadêmico, parte-se destas definições para a busca de um 

entendimento amplo do fenômeno da violência, assim como destacou Reis 

(1998; 2006).  

Em uma análise sociológica sobre a violência, Reis (1998; 2006) destaca 

a necessidade de compreensão desta como sendo componente de um 

contexto social mais amplo, sendo, também, um fenômeno heterogêneo, com 

causas diversas. Pelo fato de a violência ser heterogênea, a autora relata a 
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existência de violências, ou seja, diversos tipos de violência e com diferentes 

causas.  

Considerando a existência de violências no âmbito futebolístico 

apontada por Reis (1998; 2006), o presente trabalho acadêmico busca 

fundamentação no referencial teórico de Johan Galtung sobre a violência. Este 

sociólogo norueguês possui vasta produção acadêmica acerca da temática da 

violência (GALTUNG, 1969; 1980; 1985; 1990; 1994; 2004). 

A utilização deste referencial teórico se deve à ampla definição de 

violência cunhada pelo autor, pois, Galtung não limita o fenômeno da violência 

somente à violência física, ou seja, a confrontos físicos. Tal fato é evidente na 

tipologia por ele elaborada (GALTUNG, 1969; 1990). O referencial de Galtung 

aqui utilizado, também pode ser capaz de propiciar um debate amplo em torno 

da violência no futebol brasileiro. Este debate envolve o reconhecimento de 

diferentes atores e formas de violência, rechaçando a culpa única e exclusiva 

de um ator, bem como, a argumentação de que seria fácil a resolução deste 

assunto.  

Com base nestes pressupostos, o pensamento de Johan Galtung será 

explicitado a partir deste momento.  

�

2.1.2. O quadro teórico da violência elaborado por Johan Galtung 

O pensamento proposto por Johan Galtung sobre a violência pode 

atender ao desejo deste trabalho acadêmico em obter uma consideração ampla 

do fenômeno da violência, pois o autor oferece conceituação e tipologia de 

violência de maneira peculiar. Johan Galtung é um sociólogo norueguês, 

reconhecido mundialmente por sua produção acadêmica sobre violência e paz, 

estabelecendo, assim, o campo de estudos denominado Peace Studies.  

A tarefa deste campo de estudos e pesquisas, bem como, de seus 

pesquisadores, é diminuir todos os tipos de violência (GALTUNG, 1985; 

VOROBEJ, 2008). É importante ressaltar que o conceito de violência é central 

na obra de Galtung, porém, não é único.  

O autor trabalha conjuntamente ao conceito de violência, o conceito de 

paz, estabelecendo uma relação oposta entre ambos. Para a compreensão da 



���
�

tipologia de violência elaborada por Johan Galtung, primeiramente, deve-se 

conhecer o conceito de violência adotado pelo autor, que buscava um conceito 

amplo de violência. O próprio Galtung reconhece que a definição de violência 

deveria ser uma extensão lógica e não somente uma lista de coisas e 

comportamentos indesejáveis.  

Neste sentido, resumidamente, pode-se afirmar que o autor aponta a 

violência como sendo o oposto da paz (GALTUNG, 1969) e sua tipologia 

contempla três tipos de violência: a direta, a estrutural e a cultural (GALTUNG, 

1969; 1990). O quadro teórico de Galtung será elucidado a partir deste 

momento, iniciando tal exercício a partir do conceito de violência, para, 

posteriormente, explicitar a tipologia.   

2.1.3. O conceito de violência para Johan Galtung 

Para Galtung (1969, p. 168, tradução nossa) a violência se constitui 

como “[...] a causa da diferença entre o potencial e a real, entre o que poderia 

ter sido e o que é”. A violência está presente quando as reais realizações 

somáticas e/ou mentais de determinada pessoa estão abaixo de seu potencial 

de realização (GALTUNG, 1969). O autor define a violência como: 

[...] insultos evitáveis para as necessidades humanas 
básicas e mais amplamente para a vida, baixando o nível 
real abaixo de níveis de satisfação do potencial possível. 
Ameaças de violência, também são violência (GALTUNG, 
1990, p 292, tradução nossa).1

As necessidades humanas básicas, citadas pelo autor, se dividem em 4 

classes. A primeira classe seria a sobrevivência, a segunda o bem-estar, a 

terceira a identidade e o significado e, por fim, a liberdade. A negação destas 

necessidades ocasiona, respectivamente: morte/mortalidade (negação de 

sobrevivência), miséria, morbidade (negação de bem-estar), alienação 

(negação de identidade e significado) e repressão (negação de liberdade) 

(GALTUNG, 1969; 1990). 

���������������������������������������� �������������������
1 No fragmento original, leia-se: “I see violence as avoidable insults to the human needs, and 
more generally to life, lowering the real level of needs satisfaction below what is potentially 
possible. Threats of violence are also violence” (GALTUNG, 1990, p. 292).
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A partir dessa definição de violência, reconhece-se que existem 

condições objetivas que impedem ou impediram algum individuo de alcançar 

seu maior potencial, pois a violência é o que ocasiona a diferença entre o real e 

o potencial. Da mesma forma, tudo aquilo o que impede a diminuição desta 

distância entre o real e o potencial também pode ser considerado violência. 

Entretanto, o próprio Galtung reconhece a dificuldade em se estabelecer 

o que seria, exatamente, o potencial real de uma pessoa. Excluindo os 

aspectos somáticos da vida, que, segundo o autor, são de mais fácil consenso, 

seria muito difícil se delimitar qual o nível potencial de determinado sujeito, 

como por exemplo, as realizações mentais de uma pessoa (GALTUNG, 1969). 

Partindo da premissa de que a violência se constitui como a diferença 

entre o real e o potencial, ela ocorre, então, quando o real é evitável, ou, 

poderia, de alguma forma, ter sido evitado. Já, quando o real é inevitável, 

quando todas as ações e esforços humanos são incapazes de impedir a 

ocorrência de um fato, então, a violência não está presente. Tal raciocínio se 

mantém, mesmo que a situação real de alguma pessoa esteja a um nível muito 

baixo de seu nível potencial (GALTUNG, 1969; 1990).  

Galtung exemplifica a questão com o caso da tuberculose no século 

XVIII. Caso uma pessoa morresse por tuberculose no século XVIII, não seria 

considerado violência, pois, naquela época, a cura para a tuberculose não era 

conhecida, assim, a morte por tuberculose era algo comum, não era algo 

evitável. Entretanto, se alguma pessoa morrer de tuberculose atualmente, 

mesmo com todos os avanços da medicina, então a violência se constitui, pois, 

nos dias de hoje, a morte por tuberculose é evitável. Outro exemplo do autor é 

a morte decorrente por terremotos, a qual, atualmente, ainda não é evitável, 

porém, em um futuro próximo, quando for evitável e uma pessoa morrer por 

causa de terremotos, então a violência estará presente (GALTUNG, 1969).  

Após o exposto, deve-se salientar que o quadro teórico galtuniano 

considera a paz como o oposto da violência. Sendo assim, há uma clara 

oposição entre as palavras paz e violência, que se fundamenta na definição de 

paz galtuniana: a ausência de violência constitui a paz (GALTUNG, 1969). Este 

conceito de paz teve inspiração das Ciências Médicas, nas quais, a saúde 
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pode ser vista como ausência de sintomas de doença2 (GALTUNG, 1985). Ao 

assumir que violência e paz possuem conexão, consequentemente, Galtung 

afirma que um conceito amplo de violência gera um conceito amplo de paz. 

Sendo assim, o autor afirma que existem dois tipos de paz: a paz negativa e a 

paz positiva.  

A paz negativa seria a ausência de violência direta, porém, com a 

manutenção de um cenário com violência estrutural. Acerca disto, o autor 

afirma que, por não existir violência direta, não necessariamente se tem uma 

condição positiva. Já a paz positiva é a ausência de violências direta e 

estrutural, sendo, portanto uma condição positiva. Mais especificamente, a paz 

positiva poderia ser caracterizada por um cenário com distribuição igualitária de 

poder e recursos (que significa a diminuição da violência estrutural)3. 

O conceito de paz pensado desta maneira, não abrange somente a 

diminuição e/ou controle do uso excessivo da violência, mas também, é capaz 

de prover condições sobre um possível desenvolvimento vertical (GALTUNG, 

1969; 1985; 1990; 1994). Desta forma, Johan Galtung rejeita a ideia de que a 

violência é a ausência de conflitos, pois, segundo o autor, este pensamento 

não considera as importantes conexões entre os tipos de violência, além dos 

efeitos da violência na saúde de uma sociedade.  

Neste sentido, o autor cita o duelo, como sendo uma manifestação de 

violência que foi praticamente extinta do mundo, porém, esta extinção pode ter 

mantido ou aumentado outras formas de violência. Por meio deste exemplo, 

Galtung explicita sua opinião de que a redução de um tipo de violência pode 

causar o aumento ou manutenção de outro tipo. (GALTUNG, 1969; 1990; 

1994).  

Após a elucidação do conceito galtuniano de violência, concernente à 

causa da diferença entre o potencial e a real, busca-se sua tipologia. Na 

tipologia de Johan Galtung, a violência está dividida em três tipos: direta, 

���������������������������������������� �������������������
2 Cabe ressaltar que o referencial teórico de Galtung foi estabelecido em 1969. Na época a 
definição de saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS) era equivalente à ausência de 
doenças, todavia, atualmente, este conceito foi alterado e ampliado, considerando a saúde 
como um estado completo de bem estar físico, mental e social.  

3  Deve-se salientar que esta definição de paz utilizada no presente estudo é a primeira 
definição galtuniana de paz. Posteriormente, Galtung elabora outra definição de paz como 
sendo um estado de coisas que, torna possível a transformação não violenta e criativa do 
conflito (GALTUNG, 1996).
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estrutural e cultural. Com isto, o autor reconhece a existência de violências 

(GALTUNG, 1969; 1990). Por este motivo, se faz interessante a utilização 

deste referencial, que não reduz a violência somente a embates e confrontos 

físicos, permitindo analisar de maneira mais ampla, não somente o fenômeno 

da violência, mas também, os discursos dos torcedores organizados sobre as 

violências presentes no futebol brasileiro. 

2.1.4. Tipologia de violência de Galtung 

  

a) Violência Direta 

Inicialmente, o primeiro dos três tipos de violência estabelecidos por 

Galtung é a violência direta ou pessoal (GALTUNG, 1969). Esta seria mais fácil 

de ser identificada e se assemelha à violência interpessoal. Tal facilidade de 

identificação é decorrente da visibilidade de tal violência, ou seja, ela pode ser 

vista, pois, a sua realização depende de um emissor e de uma vítima. 

Geralmente, o emissor é uma pessoa concreta, que comete violência a um 

outrem, a vítima, que é um ser ferido.  

O dano ou ferimento da violência direta pode ser um dano físico ou 

psicológico. Desta forma, o fenômeno da violência direta é observável e possui 

um ator, uma ação e uma vítima. A respeito deste tipo de violência, Jimenez 

(2012) esclarece que este ocorre em situações nas quais uma ação causa 

dano direto sobre o sujeito destinatário de tal ação. É uma relação de violência 

entre entidades humanas (pessoas, grupos, instituições, etnias, Estados), 

sendo que a guerra tradicional é um exemplo claro deste tipo de violência, pois 

nesta situação, se retira a vida de uma pessoa (JIMENEZ, 2012).  

Jimenez (2012) também esclarece que a violência direta pode ser 

verbal, psicológica ou física. Ela, geralmente, ocorre nas relações assimétricas 

tendo como intuito exercer poder, controle, como por exemplo: o pai sobre o 

filho, ou o homem sobre a mulher. 

 Galtung faz duas importantes observações em relação à operação da 

violência de um modo geral. A primeira observação é que a violência trabalha 

mudando a cor moral dos atos, porém, este caso é mais perceptível em 

algumas formas de violência do que em outras. Para exemplificar esta 
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afirmação, o autor escolhe a violência direta e constrói uma analogia, utilizando 

as cores dos semáforos para desenvolver tal raciocínio (GALTUNG, 1990).  

Na analogia construída por Galtung, a cor vermelha representa um ato 

considerado errado, proibido, a cor amarela significa um ato aceitável, 

compreensível e a cor verde, um ato permitido, certo, correto. Dentro desta 

analogia, o autor utiliza o exemplo de ser o responsável por uma morte, ou 

seja, matar alguém. Segundo o autor, matar alguém em nome do país é um ato 

permitido, válido, correto, desta forma, possui a cor verde, contudo, matar em 

seu próprio nome é errado, proibido, possuindo, então, a cor vermelha 

(GALTUNG, 1990). 

O mecanismo de mudança da cor moral dos atos apontado por Galtung 

(1990) auxilia na compreensão de um elemento chave acerca da violência, que 

foi apontado por Emery e Laumann-Billings (1998). No artigo “An overview of 

the nature, causes, and consequences of abusive family relationships: toward 

differentiating maltreatment and violence”, os autores Emery e Laumann-

Billings, ao discutirem sobre as causas da violência dentro das relações 

familiares, apontam que a violência possui um julgamento social que é inerente 

à avaliação da violência (EMERY; LAUMANN-BILLINGS, 1998).  

Este julgamento social também é presente na análise do sociólogo 

Patrick Mignon (2012). Em sua palestra, proferida no II Seminário de 

Hooliganismo e Copa do Mundo 2014, Mignon (2012) apresenta que a 

violência é uma espécie de triângulo contendo três posições (A, B e C), sendo 

que, em um caso de violência, estas três posições, seriam pessoas. Segundo 

esta lógica, Mignon argumenta que a violência não se configura somente com a 

posição A do triângulo batendo na posição B. A posição C do triângulo é 

responsável por justificar a ação, ou seja, a posição C do triângulo avalia a 

ação realizada pela pessoa da posição A do triângulo. Desta forma, C qualifica, 

classifica, julga a ação de A perante B.  

No contexto dos espectadores de futebol, o estudo de Garriga Zucal 

(2010) é um exemplo sobre o julgamento social da violência. O autor analisou 

as hinchadas4 argentinas e evidenciou a questão do julgamento social da 

���������������������������������������� �������������������
4 O presente estudo acadêmico adota o termo hinchada, pois é uma categoria nativa, com a 
qual, os hinchas argentinos se autoidentificam. O termo “barra brava” possui um viés 
estigmatizante e por tal razão é recusado (LOPES, 2009; CABRERA, 2012).
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violência. Mediante um universo moral compartido, os confrontos violentos não 

são somente desejados, buscados, mas também, são valorados positivamente, 

por meio do conceito de aguante5. O aguante é um código moral compartilhado 

entre os hinchas, unindo moral com ações.  

Ou seja, os membros da hinchada6, não somente querem, mas também, 

precisam brigar, pois esta é a forma que eles podem demonstrar possuir 

aguante. Logo, se um hincha não briga, automaticamente, ele não possui 

honra, não possui aguante. Sendo assim, o hincha tem como uma de suas 

obrigações brigar, lutar. Ele deve defender a honra de sua hinchada perante as 

outras hinchadas. 

O julgamento social da violência será um importante elemento na 

consideração acerca da violência presente no futebol, pois, conforme ressalta 

Lopes (2012), existe uma construção de um problema social, envolvendo a 

violência entre os espectadores de futebol. Tal problemática de violência no 

futebol é incutida na sociedade civil, como uma situação que deva ser 

resolucionada brevemente. O debate em torno da questão é centralizado por 

algumas pessoas, que são denominadas de claims-makers. (LOPES, 2012).  

A partir da consideração da existência de um julgamento social 

envolvendo a violência, pode-se compreender melhor a polêmica7 em torno do

Projeto de Lei 7672, popularmente conhecida como a “Lei da palmada”. Este 

projeto proíbe a execução de castigos corporais aos filhos, prática que foi 

livremente executada durante muitos anos na sociedade brasileira. Assim, toda 

���������������������������������������� �������������������
5 Aguante é um termo nativo das hinchadas argentinas. Etimologicamente, “aguantar” significa 
suportar. Um hincha deve suportar, ter resistência às diversas dificuldades enfrentadas (frio, 
chuva, sono, viagens e, inclusive, confrontos físicos). O conceito de aguante constitui uma 
identidade de gênero, que conjuga corpo, práticas e experiências (ALABARCES, GARRIGA 
ZUCAL, 2007). 

6Os membros da hinchada valoram positivamente o confronto físico, inclusive, chega a ser uma 
marca constitutiva de sua identidade, no sentido de estabelecer limites internos e externos para 
uma hinchada. Um membro da hinchada delimita, por meio de seu relato, a diferença entre ele 
e um adepto do clube (denominado como hincha militante). A diferença seria que os “hinchas 
pelean”, ou seja, brigam, lutam, se envolvem em confrontos físicos. Expressam o conceito do 
aguante por meio de embates físicos, ao passo que, os hinchas militantes, o expressam pela 
fidelidade. Esta passagem originou o nome do livro “Nosotros nos peleamos” de Garriga Zucal 
(2010). 

7 A polêmica envolvendo o projeto de Lei, também perpassa a consideração da interferência do 
Estado em assuntos privados, neste caso, a educação de crianças, em um âmbito informal, 
que seria de responsabilidade familiar.  
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conduta dos filhos que fosse desaprovada pelos pais ou responsáveis, era 

corrigida por meio do uso da força física, porém, este projeto de lei, visa à 

extinção desta, e de outras práticas consideradas violentas, humilhantes e/ou 

degradantes.   

O julgamento social da violência é um elemento presente na discussão 

envolvendo este Projeto de Lei, pois, algumas pessoas consideram a ideia do 

“tapinha corretivo” como uma possível ferramenta educativa, enquanto outras, 

não o consideram. Existem pessoas que consideram que o “tapinha corretivo” 

seria uma clara forma de violência e coerção. Neste sentido, há uma 

divergência acerca da cor moral deste ato. Dentro da analogia galtuniana, 

alguns, atribuiriam cor verde ao “tapinha”, entretanto, outros atribuiriam cor 

vermelha a tal ato, considerando-o como uma expressão de violência direta. 

Existe uma indefinição da sociedade em relação à cor moral deste ato.  

Do mesmo modo, existe uma indefinição na cor moral dos atos violentos 

para os próprios membros de uma hinchada atribuirem um valor diferenciado 

ao combate físico. Dentro de um horizonte moral compartilhado, denominado 

de aguante, estes membros de hinchadas argentinas estabelecem a cor verde, 

para os confrontos entre hinchadas, ao passo que a sociedade civil e mídia 

estabelecem cor vermelha para tais confrontos.  

A segunda observação de Galtung em relação à operação da violência é 

a capacidade da mesma em tornar a realidade opaca. Esta opacidade da 

realidade impede que as pessoas vejam determinado ato ou fato como violento 

ou não violento. Segundo o autor, assim como o primeiro mecanismo, a 

opacidade da realidade é mais evidente em algumas formas de violência do 

que em outras. Para exemplificar, o autor cita o caso do aborto induzido, 

provocado8 (GALTUNG, 1990). Abortar uma criança seria ou não um ato 

contendo violência direta? O autor não responde claramente tal pergunta, 

porém, uma situação hipotética pode ajudar a pensar sobre tal questão.   

Pode-se imaginar a seguinte situação: um determinado sujeito matou um 

inimigo na guerra. Este sujeito não será preso, inclusive, pode até receber 

���������������������������������������� �������������������
8 Apesar de não afirmar categoricamente, Galtung invoca o caso do aborto induzido devido ao 
fato de argumentar que o mecanismo de tornar a realidade opaca ocorre nesta situação, pois 
na discussão sobre a legalidade do aborto, há implicitamente um desejo do Estado na 
manipulação do direito à retirada de uma vida. Este desejo se relaciona com o argumento 
apresentado por Elias (1990; 1993) sobre a manipulação da violência por parte do Estado.
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condecorações e prêmios por suas façanhas de guerra, pois, realizou tal ato 

em nome do país, representando, assim, um comportamento de cor verde, que 

é permitido. Entretanto, se este mesmo sujeito tiver se envolvido em alguma 

discussão ou confusão e acabar por matar alguém em nome próprio, este 

sujeito será preso, pois executou um comportamento de cor vermelha, e deverá 

ser punido conforme o Código Penal.  

Todavia, surge uma questão. Tal sujeito não realizou a mesma ação? 

Ele matou alguém, ou seja, retirou a vida de outra pessoa. Isto não seria a 

mesma coisa? Por meio desta situação hipotética pode-se novamente 

reafirmar, e também, melhor compreender, a questão do julgamento social da 

violência.  

Nas duas situações, matar em nome do país ou matar em nome próprio, 

os atos serão julgados socialmente, porém, por diferentes Estados. No primeiro 

caso, matar alguém em nome do país, envolve dois sujeitos. O primeiro sujeito 

é o emissor e o segundo sujeito é o receptor da violência, todavia, o emissor 

pertence a um Estado e a vítima pertence a outro. Assim, as ações que 

deveriam ser punidas pelo Estado (ações que contenham algumas 

consequências negativas da violência, como por exemplo, trauma e sofrimento) 

repercutem para cidadãos de outro Estado. Neste caso, as vítimas da violência, 

são pessoas alheias ao Estado que avaliará a primeira ação, a ação do 

emissor da violência.  

Já na segunda situação, matar alguém em nome próprio, também 

envolvendo dois sujeitos, o Estado avaliador da ação é o mesmo para ambos, 

tanto para o emissor, quanto para o receptor, a vítima. O Estado deverá punir o 

emissor da violência para promover justiça para a vítima. Um Estado, por 

premissa, deve zelar pelos direitos do cidadão e promover a justiça social. A 

segurança dos membros de uma sociedade é um patrimônio inerente à função 

estatal, principalmente, a integridade física da comunidade (GALTUNG, 1990).  

Além de ressaltar o julgamento de ações, deve-se, brevemente, ressaltar 

dois aspectos específicos acerca do Estado. Muitas vezes, tais aspectos 

permanecem implícitos nas discussões acerca da violência, porém, interferem 

no julgamento dos fatos supracitados. O primeiro aspecto é o monopólio do uso 

legítimo da violência por parte do Estado (ELIAS, 1990; 1993). Devido a este 

monopólio do uso legítimo da violência, não se pode matar alguém em nome 
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próprio, porém, pode-se realizar tal ação em nome do Estado. E o segundo 

aspecto, que é relacionado ao primeiro, é o interesse do próprio Estado na 

ação violenta, pois assim como o próprio Galtung evidencia (1990), o próprio 

Estado é quem inicia uma guerra.    

Desta maneira, o conceito de violência direta ou pessoal, é o conceito 

que mais se assemelha ao conceito de violência interpessoal, todavia, o 

referencial teórico de Galtung não se limita a este tipo de violência. Neste 

momento, é interessante apresentar o segundo tipo de violência, referente à 

violência estrutural.  

b) Violência Estrutural 

O segundo tipo de violência, conforme Galtung (1969; 1990), é a 

violência estrutural. O termo “estrutural”, cunhado por Galtung, foi inspirado 

pela aproximação de Gandhi à temática, embora, Gandhi não tenha utilizado 

esta palavra (HOO, 2007).  

Conceitualmente, a violência estrutural é o tipo de violência construído 

sobre a estrutura social9. Geralmente, a violência estrutural é vista como um 

dano não intencional feito a seres humanos (GALTUNG, 1985). O conceito de 

violência estrutural é amplamente aplicável e se estendeu a outras áreas, como 

por exemplo: Antropologia, Medicina Clínica e Sociologia (HOO, 2007).  

Desta maneira, a violência estrutural se faz concreta, por exemplo, por 

meio da desigualdade de: poder, recursos e chances de vida. Renda, 

educação, alfabetização e serviços médicos são alguns recursos que, são 

comumente mal distribuídos, ou possuem uma distribuição fortemente 

enviesada (GALTUNG, 1969). Na realidade brasileira, educação formal e 

serviços médicos de qualidade, são exemplos atuais desta distribuição desigual 

ou enviesada. 

Estes elementos com distribuição equivocada ou enviesada possuem 

intensa correlação dentro de estruturas sociais, pois estão fortemente 

arraigados dentro destas. A correlação destes elementos pode ser vista neste 

���������������������������������������� �������������������

�O termo “sistema” (encontrado de forma frequente no vocabulário popular) pode ser um termo 
que auxilie na compreensão da noção de estrutural social, presente na obra de Johan Galtung. 
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exemplo. Pessoas com baixa renda, geralmente, possuem baixa educação 

(pois o salário é relacionado com o nível de instrução). Estas pessoas ainda, 

em muitos casos, possuem pouca saúde (pois os serviços médicos com maior 

qualidade são caros e as pessoas com baixa renda não podem pagá-los). 

Logo, saúde e renda possuem forte correlação dentro de uma estrutura social 

(GALTUNG, 1969; 1994).    

A correlação destes elementos dentro de uma sociedade pode causar 

um círculo vicioso. Pensando, ainda, sobre saúde e renda, toma-se como 

exemplo um país sem bons serviços médicos. Dentro desta estrutura social, 

algumas pessoas, desprovidas de dinheiro, não somente adoecem, mas 

também, permanecem doentes durante toda a vida. A doença se torna múltipla 

e crônica, pois estas pessoas nunca deixam o estado de doentes para 

chegarem ao estado de curadas. Logo, a disponibilidade de recursos destas 

pessoas é tão baixa, que é capaz de feri-los e os deixar doentes a vida toda.  

Outro exemplo de um círculo vicioso é a relação entre a doença e a 

miséria. A miséria também desenvolveria um círculo vicioso, pois o sujeito 

possui um ambiente, no qual, seus recursos são sempre insuficientes, em 

termos de: emprego, moradia, alimentação, conforto e assim por diante. Desta 

forma, a miséria compromete também o bem estar social, bem como, a saúde 

(GALTUNG, 1994). 

Desta maneira, se torna evidente que a violência estrutural estaria 

presente, justamente na desigualdade de recursos e oportunidades. O 

problema da fome é um bom exemplo para evidenciar a desigualdade de 

recursos e oportunidades. Em alguns países do mundo (sobretudo, no 

continente africano) pessoas morrem de fome, ao passo que, em outros, 

(sobretudo na Europa e Estados Unidos) pessoas morrem com doenças 

provenientes da ingestão demasiada de alimentos, como por exemplo: tumores 

malignos, obesidade e doenças cardiovasculares. Todavia, este cenário 

persiste, devido à distribuição enviesada dos alimentos, pelo fator econômico, 

pois não há escassez de alimentos no mundo, o que há é uma distribuição 

desigual. Acerca disto, Galtung aponta que o problema não está no fato de as 

pessoas possuírem poucos recursos, mas sim, no poder dos ricos para inclinar 

o uso de recursos do mundo em seu favor (GALTUNG, 1969; 1994). 
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Nos episódios de violência estrutural, a violência é cometida, mesmo 

sem a presença de um autor específico e claramente identificável, pois a 

violência estrutural não é um mero acidente, um mero resultado do acaso, mas 

sim, resultado das ações humanas. Neste sentido, pode-se dizer que este tipo 

de violência ocorre em processos, nos quais a ação se produz por meio de 

mediações institucionais ou estruturais (JIMENEZ, 2012). No caso da fome, 

uma melhor adequação econômica poderia solucionar esta problemática. No 

entanto, as nações atualmente preferem o crescimento econômico desenfreado 

(GALTUNG, 1969).  

Neste sentido, Hoo (2007) esclarece que a análise da violência estrutural 

aponta para fatores econômicos, políticos e sociais. Com base no conceito de 

violência estrutural, a autora aponta que o atual cenário de desigualdade racial 

se associa fortemente com a pobreza, pois, há uma estrutura que limita o 

acesso a determinados serviços pela população vítima de preconceitos raciais. 

Hoo ainda argumenta que a estrutura de desigualdade racial (que é 

historicamente enraizada na escravidão) perpetua as restrições nas 

oportunidades de acesso à educação de qualidade, à obtenção de cuidados de 

justiça e médicos, assim como, na garantia de um emprego estável. Assim, a 

desigualdade racial é um exemplo de violência estrutural e da própria 

desigualdade social (HOO, 2007). 

O cenário de desigualdade social e racial descrito por Hoo (2007) muito 

se assemelha ao cenário da sociedade brasileira. Segundo Minayo (2006) a 

violência estrutural é uma das formas mais contundentes da violência no Brasil, 

devido ao seu grau de enraizamento na sociedade brasileira, por exemplo, por 

meio da elevada desigualdade social, que é recorrente e histórica no Brasil. 

A respeito da distinção entre os dois tipos de violência, até agora 

apresentados, Galtung (1969) justifica que a violência estrutural chama menos 

atenção que a violência direta, pois, a violência direta mostra a sua ação. Além 

de chamar a atenção, o objeto deste tipo de violência, percebe a sua ação e 

reclama da mesma. Já a violência estrutural é mais silenciosa, ela não 

aparece, é invisível. Cabe uma importante ressalva, acerca da denominação 

“invisível” utilizada por Galtung (1969) em sua obra. 

Tendo como base uma leitura minuciosa acerca do referencial 

galtuniano sobre violência, dois tipos de violência despertam a atenção: a 
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violência estrutural, bem como, a cultural. Tanto a violência estrutural, quanto a 

violência cultural, não deveriam ser consideradas como formas “invisíveis” de 

violência, assim como Galtung as apresenta, mas sim, poderiam ser definidas 

como formas “menos visíveis” de violência. Esta diferenciação, para este 

trabalho acadêmico é importante, pois, por exemplo, a pobreza (violência 

estrutural) e o preconceito (violência cultural) não são “tipos invisíveis” de 

violência, afinal eles podem ser observados, percebidos, visualizados e, até, 

combatidos.  

Entretanto, a sutileza da violência estrutural é inegável. Tamanha 

sutileza pode ter levado Galtung a denominá-las como “invisíveis”, porém, o 

presente estudo acredita ser mais pertinente ao assunto a utilização do termo 

“menos visível’. Sendo assim, daqui em diante, se utilizará a expressão “menos 

visível”, substituindo a palavra “invisível” utilizada por Johan Galtung (1969; 

1990). Considera-se que tal ressalva deve ser feita, pois pode auxiliar, 

inclusive, em algumas nuances das análises aqui propostas. 

Após a ressalva sobre a denominação “invisível” proposta por Galtung, 

neste momento, torna-se interessante, apontar, mesmo que brevemente, a 

diferenciação entre a violência direta e a estrutural. Em linhas gerais, pode-se 

dizer que a violência direta é dinâmica, enquanto a violência estrutural é 

estática (GALTUNG, 1969). Acerca da diferenciação entre estes dois tipos de 

violência (a violência direta, pessoal e a estrutural), Galtung aponta que: 

A violência pessoal representa mudança e dinamismo, 
não são ondulações dentro de ondas, mas ondas dentro 
de águas tranquilas. A violência estrutural é silenciosa, 
ela não se mostra – é essencialmente estática, é como 
água tranquila (GALTUNG, 1969, p. 173, tradução 
nossa)10

A partir deste fragmento da obra galtuniana, torna-se preponderante 

considerar a relação sujeito-ação-objeto, como um elemento capaz de explicitar 

a diferenciação entre violência direta e estrutural. A violência direta possui clara 

e nitidamente a referida relação sujeito-ação-objeto, ao passo que, na violência 

���������������������������������������� �������������������
10 No fragmento original leia-se: “By ‘cultural violence’ we mean those aspects of culture, the 
symbolic sphere of our existence – exemplified by religion and ideology, language and art,
empirical science and formal science (logic, mathematics) – that can be used to justify or 
legitimize direct or structural violence (GALTUNG, 1990, p. 291). 
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estrutural, esta relação já não é tão nítida. A violência direta, desta maneira, 

chama muito a atenção (sendo ondas dentro de águas tranquilas, nas palavras 

de Galtung), por duas principais razões: I) ela é facilmente percebida, 

observável e II) é fácil de ser expressa por meio da linguagem, devido a 

estrutura linguística empregada em diversos idiomas11 para designar tais 

ações:sujeito-verbo-objeto. Neste contexto, sujeito e objeto são pessoas, ou 

mais especificamente, violentador e vítima.  

Ainda acerca da relação sujeito-ação-objeto, o próprio Galtung (1969) 

em seu artigo Violence, Peace and Peace Research, esclarece que:

“Assim, quando um marido bate na mulher há um caso 
claro de violência pessoal, mas quando um milhão de 
maridos, mantém um milhão de mulheres na ignorância 
há violência estrutural.� Correspondentemente, em uma 
sociedade na qual a expectativa de vida é duas vezes 
maior na parte superior, do que nas classes mais 
baixas,a violência é exercida, mesmo que não haja atores 
concretos” (GALTUNG, 1969, p. 171, tradução nossa).  

A violência estrutural, por sua vez, é o tipo de violência na qual a relação 

sujeito-ação-objeto não é tão evidente. Apesar de ser caracterizada como 

silenciosa, a violência estrutural não deve ser considerada como mero 

resultado de um acidente, ou como resultado de uma força maior. Na verdade, 

a violência estrutural é consequência direta ou indireta da ação humana, que, 

muitas vezes, ocorre em estruturas que refletem a distribuição desigual de 

poder, contendo, por exemplo: o racismo, sexismo e a violência política (HOO, 

2007). 

Devido ao fato de explicitar sua ação, a violência direta tem recebido 

mais atenção que a violência estrutural. Logo, as vítimas da violência direta 

percebem a ação da mesma e tendem a denunciá-la, todavia, as vítimas da 

violência estrutural podem ser persuadidas a não perceberem a ação deste tipo 

de violência.  

Considerando que a violência estrutural é mais silenciosa, “menos 

visível”, como ela poderia ser desmascarada? Galtung aponta que a 

compreensão sobre a estrutura social, principalmente, sobre a estratificação 

���������������������������������������� �������������������
11 Pode-se citar exemplos em português, espanhol e inglês. Respectivamente, tem-se: Carlos 
bateu em José, Carlos golpeó a José, e por fim, Carlos hit José.  
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social, seria indispensável para poder conhecer quais seriam os fatores que 

fazem a desigualdade persistir (GALTUNG, 1969). A partir disto, Galtung 

propõe o estudo detalhado da estrutura social, para que seja possível 

identificar tais fatores.  

A respeito da compreensão da estrutura social, Galtung propõe que não 

há uma interdependência entre a violência direta e a violência estrutural. Uma 

sociedade pode ser altamente violenta em sua estrutura, mas não precisar da 

ameaça da violência direta ou a sua concretização efetiva perante seus 

membros (GALTUNG, 1969).  

Após quase 20 anos, Galtung acrescenta um novo componente em sua 

teoria. Com esta inclusão, o autor conclui, então, seu quadro teórico, 

apresentando o terceiro vértice do triângulo da violência: a violência cultural 

(GALTUNG, 1990).  

  

c) Violência Cultural 

Com o passar dos anos e o desenvolver de seus estudos, Galtung pode 

aprimorar sua teoria sobre as tipologias de violência e sugeriu um terceiro tipo 

deste fenômeno: a violência cultural (GALTUNG, 1990). Esta tipologia foi 

proposta no artigo “Cultural Violence” de 1990. Neste artigo o autor define a 

violência cultural como: 

Por violência cultural entendemos aqueles aspectos da 
cultura, a esfera simbólica da nossa existência, 
exemplificada pela religião e ideologia, linguagem e arte, 
ciência empírica e formal (lógica, matemática) que podem 
ser utilizados para justificar ou legitimar a violência direta 
ou estrutural (GALTUNG, 1990, p 291, tradução nossa)12. 

Desta forma, os aspectos da cultura que legitimam ou justificam as 

outras duas formas de violência, direta e estrutural, formam a violência cultural. 

Sendo assim, Galtung aponta que as estrelas, cruzes, bandeiras, hinos e 

paradas militares, retrato onipresente do líder, discursos inflamatórios e 

pôsteres, podem ser exemplos destes aspectos da cultura, que podem servir 

para legitimar ou justificar a violência.  
���������������������������������������� �������������������
12 No fragmento original leia-se: “By ‘cultural violence’ we mean those aspects of culture, the 
symbolic sphere of our existence – exemplified by religion and ideology, language and art, 
empirical science and formal science (logic, mathematics) – that can be used to justify or 
legitimize direct or structural violence” (GALTUNG, 1990, p. 291).
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Cabe ressaltar um importante apontamento feito por Galtung acerca da 

palavra aspecto. Tal palavra deve necessariamente ser utilizada, pois, seria 

muito difícil conseguir categorizar uma cultura inteira como violenta. O uso da 

palavra aspecto diminui a chance de se estabelecer estereótipos culturais 

(GALTUNG, 1990). Cabe salientar que a violência cultural faz parte da esfera 

simbólica da existência humana, pois ela é composta por elementos com alta 

carga simbólica, como por exemplo, a religião e a ideologia. Um exemplo mais 

simples seria uma bandeira. A bandeira nacional de um país é um símbolo 

capaz de representar toda uma nação e seus habitantes, sendo um elemento 

que congrega as inúmeras diferenças existentes no país.  

Jimenez (2012) corrobora Galtung (1990) e defende a ideia de que a 

violência cultural é a base que sustenta a violência direta e estrutural. As outras 

duas formas de violência (direta e estrutural) são mantidas por meio de valores, 

ideias, normas, tradições, que são aprendidos e vão construindo a realidade 

social. Esta construção da realidade social perpassa elementos como: a Arte, 

Religião, Ciência, Direito, Ideologia, Educação e meios de comunicação, que 

fazem parte da formação ou reconstrução de valores, ideias e normas de uma 

sociedade, entretanto, todos estes elementos também podem servir como 

instrumentos para a internalização e aceitação da violência cultural (JIMENEZ, 

2012).  

O estudo da violência cultural, segundo Galtung, aponta a maneira pela 

qual o ato da violência direta e o fato da violência estrutural são legitimados e 

considerados aceitáveis para a sociedade (GALTUNG, 1990). A violência 

cultural perpassa diversos aspectos da cultura, sobretudo, pela linguagem. 

Segundo Jimenez (2012) é por meio da linguagem que o poder atua e constitui 

a violência. A relação da linguagem com manifestações de violência em um 

primeiro momento pode parecer algo sem conexão evidente. Sendo assim, o 

próprio Jimenez (2012) dá alguns exemplos: se alguém não gasta dinheiro, é 

tão pão duro quanto um judeu. Se alguém está fazendo algo de uma forma 

julgada ridícula, está fazendo como um índio (JIMENEZ, 2012).  

Estas analogias construídas por meio da linguagem causam a 

associação direta de uma característica a um determinado tipo de pessoa, 

incutindo suave e constantemente, a violência cultural. Nesse contexto, pode-

se ainda acrescentar o significado negativo em expressões contendo a palavra 
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“negro”, como por exemplo: humor negro (tipo de humor politicamente 

incorreto) e inveja negra (inveja considerada prejudicial) e que é 

diametralmente oposta à inveja branca (inveja considerada boa, positiva).    

A visão de Jimenez (2012) complementa os estudos de Silva (1996) e 

Tavares dos Santos (2002) no que tange à visão abordando dimensões da 

relação entre a violência e linguagem, explicitando como a violência pode ser 

expressa por meio da linguagem. No mesmo sentido, Domenach (1981) 

também afirmava que a violência está arraigada no âmbito das relações 

sociais13, principalmente, no discurso. Domenach (1981) ainda afirma que: “[...] 

é fácil e ineficaz condenar a violência como um fenômeno exterior, e inclusive, 

como algo estranho ao ser humano, quando, na verdade ela o acompanha, 

incessantemente.” (DOMENACH, 1981, p. 37). 

 O etnocentrismo e o sexismo, também são exemplos de aspectos de 

algumas culturas, os quais compõem a violência cultural. Com a globalização, 

a ideologia que se transmite mundialmente é a do homem branco, urbano, de 

classe média-alta e integrado à sociedade. Esta ideologia também perpassa a 

aceitação e incorporação da cultura deste homem branco, bem como, de sua 

visão de sociedade. Tal visão de sociedade traz subjacentemente, o que este 

homem branco considera como culturalmente relevante, aceitável e, também, 

aquilo que é considerado como de alto ou baixo status cultural. Com esta 

incorporação, o que ocorre na realidade é o esquecimento das culturas de 

outros povos, para a adequação de uma cultura uniforme e global (JIMENEZ, 

2012).  

A ideia de globalização, por exemplo, pode gerar visões que sejam 

favoráveis ao: etnocentrismo, hierarquia, dominação e meritocracia, 

esquecendo, assim, do respeito aos direitos humanos e à justiça social, desta 

forma, constituindo-se como um claro caso de violência cultural. Geralmente, 

estas ideias se infiltram baseadas em argumentações culturais, que servem 

para convencer as classes baixas, oprimidas, sobre os benefícios da 

participação neste processo, sem expor alternativas (JIMENEZ, 2012).  

���������������������������������������� �������������������
13 Brevemente, cabe apontar as relações sistematicamente assimétricas desenvolvidas no 
tecido social e que também poderiam ser constituídas no âmbito futebolístico (PIMENTA, 
1997).
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Outro aspecto da cultura que pode também perpetuar a violência cultural 

é a educação. Neste sentido, Jimenez (2012) tece diversas críticas e afirma 

que a violência cultural estaria presente nos conteúdos que se aprende na 

escola. A formação do currículo, contendo uma hierarquização dos conteúdos 

curriculares (traduzida no tempo de cada disciplina dentro do currículo, no qual 

as matérias mais importantes possuiriam mais tempo), bem como, a criação de 

uma mentalidade meritocrata nos alunos (valores como a competitividade e o 

individualismo são fomentados, além da glorificação do saber 

institucionalizado), são exemplos da violência cultural no âmbito escolar. Sendo 

assim, a violência cultural faz com que a aprendizagem se torne algo 

instrumental, que pode ser mercantilizada pelo intercâmbio econômico de 

diplomas e qualificações. A existência deste esquema educacional supõe que 

há uma arbitrariedade imposta por um poder interessado neste tipo de 

educação (JIMENEZ, 2012). 

A violência cultural faz com que as outras duas formas de violência, 

direta e estrutural, pareçam certas ou, pelo menos, não sejam vistas como 

erradas. A cultura ensina as pessoas a verem a exploração e a repressão 

como algo normal e natural, ou a não enxergar tais manifestações. Uma 

exceção deve ser feita em relação à exploração, mesmo que ela seja vista ou 

percebida, ela não é combatida (GALTUNG, 1990). Atualmente, diversos 

exemplos desta exploração podem ser encontrados no mercado de trabalho, 

em diversas profissões e cargos, inclusive, no campo dos profissionais da 

Educação Física. 

Especificamente a respeito do conceito de violência cultural, Lopes 

(2013) aponta que tal conceito parece ser um pouco restrito, pois Galtung 

considera que a violência cultural somente é operada pela legitimação, sendo 

esta o único modo de operação deste tipo de violência. Também existem 

outras formas de operação da violência cultural, como por exemplo: a 

unificação, fragmentação, dissimulação, reificação, expurgo e a negação. 

Acerca da negação, Lopes (2013) argumenta que o racismo moderno 

atua com base neste elemento. Muitas vezes, o discurso de uma pessoa 

branca ao defender a si mesma, possui a argumentação de que não é racista, 

mesmo que existam diversas evidências contra tal argumentação. Nesta 

situação, a violência racial não é exposta, muito menos, defendida 
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abertamente, mas sim, negada, como se ela não existisse, fosse irreal. O 

mecanismo da negação14 pode ter sido acentuado a partir da proibição legal de 

manifestações racistas (LOPES, 2013).  

Outro mecanismo apontado por Lopes (2013), que perpetua a violência 

cultural é o expurgo15. A crítica feita a políticos em programas de humor (por 

meio do deboche e da ironia, devido aos constantes envolvimentos com a 

corrupção), pode contribuir com a própria corrupção, que foi criticada. A 

contribuição para com a corrupção se dá pelo afastamento da população civil 

do âmbito político. Assim, os cidadãos não querem se envolver com a 

militância e a ação política. Desta forma, é possível que tal crítica que expurga 

os políticos esteja ajudando na manutenção da corrupção.  

Neste sentido, Lopes sugere uma modificação na conceituação de 

Galtung, visando à ampliação do conceito de violência cultural. Ao invés de 

considerar somente a legitimação, o autor propõe que se atente ao sentido 

utilizado. Lopes (2013) sugere que se examine como o sentido de alguma ação 

ou fato pode alimentar a violência. Sendo assim, deve-se considerar o sentido 

a serviço da violência e o sentido a serviço da paz, pois o sentido de algo pode 

ser a favor da violência, sem necessariamente, legitimá-la. Como foi o caso do 

racismo contemporâneo (LOPES, 2013). Desta forma, a observação de Lopes 

(2013) se constitui como uma tentativa de avanço e aprimoramento da teoria 

galtuniana.  

2.1.5. O Triângulo da violência  

Com a inserção do conceito de violência cultural, Galtung completa sua 

tipologia de violência. A partir desta tipologia, o autor estabeleceu o triângulo 
���������������������������������������� �������������������
���O mecanismo da negação apontado por Lopes (2013) pode estar presente também no caso 
da homofobia. Um exemplo atual e no âmbito esportivo seria a declaração da atleta russa 
Yelena Isinbayeva, no mundial de atletismo do ano de 2013. Após uma atleta exibir um símbolo 
relacionado à homossexualidade, Isinbayeva declarou publicamente que, em seu país não há 
este problema14 (referindo-se à homossexualidade). Posteriormente a esta declaração, a 
imprensa mundial a acusou de ser preconceituosa e a atleta foi a público para se retratar. Após 
a repercussão de sua declaração, a atleta negou ser preconceituosa, todavia, seu discurso 
possuia um tom altamente preconceituoso. Este pode ser um exemplo da violência cultural 
sendo perpetuada pelo mecanismo da negação.  
�
15  Expurgar significa expulsar o elemento que prejudica, ou seja, eliminar ou corrigir os 
defeitos; afastar indivíduos de uma coletividade por questões políticas.
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da violência, no qual são representadas as três tipologias da violência, bem 

como, a interação entre elas, indicando os fenômenos visíveis e os “menos 

visíveis”. O autor preferiu a representação na forma de um triângulo, pois a 

relação entre as violências direta, estrutural e cultural pode ser melhor 

explorada usando esta imagem do que em um modelo de camadas 

(GALTUNG, 2004). 

     VIOLÊNCIA DIRETA 

FENÔMENO VÍSÍVEL 

FENÔMENO INVISÍVEL 

VIOLÊNCIA      VIOLÊNCIA 
ESTRUTURAL       CULTURAL  

Imagem 1 – O triângulo da violência de Johan Galtung (adaptado de GALTUNG, 
1969). 

2.1.6. Conexões entre os tipos de violência  

Após a elucidação do triângulo da violência de Galtung deve-se fazer 

algumas considerações sobre as conexões entre os tipos de violência. Estas 

conexões envolvem a relação entre as violências e os fenômenos violentos 

visíveis e menos visíveis.  

Acerca da tipologia, Galtung estabelece que a violência direta possui um 

sujeito e uma vítima. Tanto sujeito, quanto a vítima podem ser facilmente 

identificáveis. A violência estrutural é a violência sem um sujeito específico que 

possa ser facilmente identificável. Este tipo de violência é estabelecido na 

estrutura social. Por fim, a violência cultural serve como legitimação e/ou 

justificativa das outras duas formas de violência, a direta e a estrutural. Assim, 

a violência direta é um evento, um acontecimento. A violência estrutural é um 

processo, que possui algumas alterações, contendo altos e baixos. Já a 

violência cultural é uma permanência, pois ela não se altera durante longos 
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períodos. O autor esclarece a questão a partir do exemplo de um terremoto; 

“[...] o terremoto como um evento, o movimento das placas tectônicas como um 

processo, e a ‘fault line’ como uma condição permanente [...]” (GALTUNG, 

1990, p. 294, tradução nossa).  

Sobre a relação entre os tipos de violência estabelecidos por Galtung, 

existem ligações e fluxos causais entre os três tipos de violência. A partir da 

relação entre as violências. Galtung defende a ideia de um ciclo vicioso de 

violências (GALTUNG, 1990). Pode-se começar por qualquer ponta do 

triângulo. O autor exemplifica esta questão, começando pela ponta do triângulo 

da violência direta, na qual se tem o fato de que diversos negros africanos 

foram capturados como escravos e tiveram que viajar além do Oceano 

Atlântico para chegarem até a América. Nestas viagens muitos morreram, tanto 

a bordo, quanto na América. Esta massiva manifestação de violência direta se 

infiltra e segmenta como violência estrutural, pois, os negros ficaram renegados 

a posições sociais inferiores, principalmente, no mercado de trabalho. Por fim, 

a massiva violência direta pode gerar violência cultural, por meio de ideias 

racistas (GALTUNG, 1990).  

O autor também exemplifica que o ciclo vicioso pode começar pela ponta 

da violência estrutural. A diferenciação social, ou seja, a diferença nas 

oportunidades de vida e de renda, vagarosamente, tende a procurar atos para 

a sua manutenção, bem como, se baseia na violência cultural para sua 

justificação. Talvez por isso, exista uma espécie de ‘justificativa’ para as 

remunerações das diferentes profissões. Por estes dois exemplos, pode-se 

inferir por qual razão Galtung escolheu a figura do triângulo, ao invés de um 

modelo de três camadas, pois o triângulo representa melhor as conexões entre 

as violências. 

A respeito das manifestações dos fenômenos visíveis e “menos visíveis”, 

deve-se destacar que, os efeitos visíveis, ou seja, aqueles provenientes da 

violência direta são bem conhecidos. Os mortos e feridos em uma guerra 

servem como exemplo (GALTUNG, 1969), todavia, os efeitos “menos visíveis” 

da violência, provenientes da violência dos tipos estrutural e cultural, agem de 

forma mais sutil, porém, não são menos prejudiciais. Estes efeitos “menos 

visíveis” da violência podem ser até mais devastadores e cruéis. Por exemplo, 

Galtung reconhece que a pobreza (violência estrutural) ou glorificação da 
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violência na mídia (violência cultural) também são formas de violência 

(GALTUNG, 1990). 

Desta forma, Galtung aponta que a violência direta reforça a violência 

dos tipos estrutural e cultural. O autor defende esta tese argumentando que a 

violência direta (física e/ou verbal), que é visível como comportamento, possui 

diversas raízes, inclusive, raízes estruturais e culturais. Um exemplo de uma 

raiz estrutural da violência direta é a própria estrutura social em si. Quando 

esta é demasiadamente violenta (ou seja, quando possui altos níveis de 

repressão, exploração e alienação) pode reforçar a violência direta (GALTUNG, 

1990).  

Já um exemplo de raiz cultural da violência direta é a existência da 

cultura de violência. Segundo o autor, existiria uma cultura de violência 

manifesta por meio de distintas práticas, como por exemplo, o regime 

patriarcal. O regime patriarcal deixa as mulheres em uma posição secundária 

na estrutura social, ou seja, as mulheres estão à margem de processos 

decisórios, bem como, de posições sociais privilegiadas. Este regime patriarcal 

é expresso em distintas sociedades e culturas e, assim como outras práticas, 

pode ser uma raiz cultural da violência direta. 

A partir da imagem do triângulo, Galtung rejeita que a violência seja algo 

instintivo, ou seja, algo da natureza do ser humano. Sendo assim, de acordo 

com o referencial galtuniano, a violência é aprendida, ao passo que, a 

agressão é instintiva. Este ponto é nevrálgico para a compreensão do quadro 

teórico galtuniano de violência.  

Galtung argumenta que a violência não é como o sexo ou a 

alimentação16 (que são necessidades instintivas, naturais do ser humano). 

Estas referidas necessidades humanas instintivas são encontradas ao redor do 

mundo com pequenas variações. Já a violência, não pode ser instintiva, pois 

possui uma enorme gama de variações de expressão ao redor do mundo, 

evidenciando assim, que a violência é aprendida (GALTUNG, 1990). De acordo 

com o autor, as variações das formas de expressão da violência seriam 

facilmente explicadas em termos da cultura e da estrutura, pois, muita violência 

���������������������������������������� �������������������
16 Todavia, cabe lembrar que o ato da alimentação e o da reprodução possuem uma dimensão 
simbólica, ou seja, tal dimensão simbólica determina como tais práticas vão ocorrer (exemplo: 
comer com a mão ou com talheres). Portanto, tais práticas são produtos sociais (BOURDIEU, 
2010).
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dos tipos estrutural e cultural pode gerar a violência direta, por meio, de atores 

sociais violentos, que se revoltam contra as estruturas, e usam a cultura para 

legitimar o uso da violência como ferramenta de mudança social (GALTUNG, 

1990).  

Wieviorka (2006) aponta também para as variações na expressão da 

violência, citando o caso da globalização. Após a globalização, reduziu-se o 

número de conflitos armados no mundo, todavia, crescem outras ameaças e 

expressões de violência, como por exemplo: as guerras étnicas, nucleares e o 

terrorismo. As mudanças nas expressões acerca da violência são decorrentes 

de mudanças históricas, pois a violência estaria arraigada na história e nos 

processos sociais.  

Diaz (2010) possui opinião semelhante à Galtung (1990) ao rejeitar o 

fenômeno da violência como algo instintivo. Diaz (2010) argumenta que a 

violência parece ser um fenômeno estritamente humano e para justificar esta 

afirmação, o autor propõe uma diferenciação entre agressão e violência.  

Desta forma, a utilização do referencial de Johan Galtung para a análise 

da violência no futebol brasileiro pode ser produtiva, pois rechaça os perigos 

atrelados a uma definição simplória de violência. Segundo Minayo (2006) uma 

definição simples e restrita de violência não contempla a compreensão da 

evolução da violência e sua especificidade histórica.  

Flores (1995) também alerta para dois fatores a serem considerados na 

análise da violência. O primeiro fator seria o caráter consensual da palavra 

violência, e o segundo, o processo de coisificação da mesma. Ambos os 

fatores serão elucidados a seguir, começando pelo caráter consensual da 

violência. 

O primeiro fator apontado por Flores (1995) concerne ao caráter 

consensual da violência, que, por sua vez, gera duas principais ressonâncias 

na própria palavra violência. A primeira ressonância seria a falsa obviedade e 

unanimidade quando se discute a violência, pois, de uma forma implícita, existe 

um conceito tácito de violência, com base no qual não seria preciso definir o 

que é violência, afinal, todos sabem do que se trata. Todavia, esta mesma 

violência tão conhecida, é muito difícil de ser verbalizada, expressa, 

conceituada. A segunda ressonância decorrente do caráter consensual da 

violência seria o empobrecimento das análises sobre a mesma, pois, não há 
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uma definição bem delimitada do que seria violência. Em outras palavras, não 

se sabe precisamente o que pode ser considerado como violência e o que não 

pode. Esta não delimitação da violência impede a verificação da relação desta 

violência com outros fenômenos sociais (FLORES, 1995).  

Em relação ao caráter consensual da violência, Galtung, ao explicitar o 

conceito de violência (aquilo que gera ou mantém a diferença entre o real e o 

potencial), e não restringindo a mesma a confrontos físicos, abre possibilidade 

da diminuição da obviedade da violência, pois, seus limites foram expandidos. 

Neste processo de expansão dos limites da violência, o conceito de violência 

estrutural é fundamental. Ao considerar a exploração, pobreza, miséria e 

mentiras como formas de violência, tais manifestações são desnaturalizadas. 

Muitas vezes, a sociedade vê tais manifestações como normais, naturais, 

todavia, o pensamento, a partir do referencial galtuniano, observa as estruturas 

social e cultural de maneira diferenciada. Toma-se como exemplo a fome.  

Com base no referencial teórico de Galtung (1969; 1990), a violência 

ocorre quando o real é menor que o potencial, além do fato, de que o real 

poderia ser evitado. Seguindo este raciocínio, se, atualmente, uma pessoa 

morre de fome, ao passo que, outras pessoas morrem pela ingestão 

demasiada de alimentos, fica configurada uma situação de violência. Todavia, 

este cenário poderia ser adequado por meio de melhor distribuição dos 

recursos.  

Como já dito anteriormente, nos dias atuais, a fome mata, não devido à 

escassez de alimentos no mundo, mas sim, devido à distribuição destes 

alimentos, que é enviesada pelos recursos econômicos e financeiros de cada 

país e/ou sujeito. Neste sentido, a análise galtuniana não busca somente 

respostas no âmbito pessoal (como a falta de emprego ou qualificação), mas 

também, no âmbito estrutural (distribuição de alimentos com base nos recursos 

econômicos) e cultural (ingestão exacerbada de alimentos, bem como, o 

consumo de alimentos pouco nutritivos – fast food).  

Sendo assim, pode-se dizer que o olhar galtuniano também retira o foco 

restrito da violência do âmbito pessoal (micro), para poder colocá-la até o 

âmbito cultural (macro). A expansão das fronteiras da violência permite 

também maior aprofundamento e enriquecimento das análises, bem como, 
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considera a pobreza social como violência e apresenta sua relação com a 

economia, por exemplo.  

A definição de um conceito de violência que não seja simplório 

(MINAYO, 2006), escapando assim, do caráter consensual de violência 

(FLORES, 1995) é importante, pois a dificuldade em expressar e delimitar o 

que é violência também pode gerar conflitos. Por exemplo, em diversas 

brincadeiras, pessoas podem se sentir ofendidas e o emissor da brincadeira 

comumente salienta que foi somente uma brincadeira. Entretanto, até que 

ponto ressaltar uma característica física, intelectual, étnica ou sexual de uma 

pessoa é uma “brincadeira” (ou seria um preconceito latente)? 

Por vezes, algumas destas “brincadeiras” são manifestações claras ou 

implícitas, de violência. Um exemplo a ser apontado, são os frequentes casos 

de bullying, principalmente, no âmbito escolar. Os casos de bullying contém a 

marca da violência (não somente física, mas também psicológica) 

sistematicamente reproduzida com o intuito de causar humilhação, conforme já 

demonstram alguns recentes estudos acadêmicos (MARTINS, 2005; LOPES 

NETO, 2005; ANTUNES, ZUIN, 2008; FRANCISCO, LIBÓRIO, 2009; CABRAL 

AZEVEDO, MIRANDA, PINTO, DE SOUZA MEDEIROS, 2011).  

O segundo fator apontado por Flores (1995) é o processo de coisificação 

da violência. Tal processo ocorre, segundo o autor, pela junção ou pela mescla 

do objeto violência com o vocábulo determinado em cada língua para a palavra 

violência. Sendo assim, une-se a palavra violência à coisa violência, como 

sendo um corpo único. Tal processo de coisificação prossegue até a escolha 

de uma única definição de violência, que passa a ser vista, não somente como 

mais uma definição possível, mas, como a única definição de violência. A 

violência seria isto e somente isto. Com este raciocínio, a violência possuíra 

uma única forma de expressão, com isso, se poderia gerar uma falácia 

referente à desconsideração da existência de outras possíveis formas de 

expressão de violência.  

A respeito do processo de coisificação, a própria tipologia estabelecida 

por Galtung é capaz de considerar diversas e diferentes formas de violência, 

escapando, assim, do aprisionamento do fenômeno da violência a somente 

uma forma de expressão. O triângulo da violência de Galtung (1990), ao 

apontar a violência sendo composta pelas três vértices do triangulo: direta, 
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estrutural e cultural, bem como, as conexões entre estes tipos de violência, 

apresenta que, muitas vezes, a violência possui uma forma de expressão, 

porém, esta forma de expressão é altamente conectada ou, até mesmo, 

consequência de outra forma de violência.  

Neste sentido, Flores (1995) aponta que o processo de coisificação, 

pode ser interrompido por meio de um conhecimento antropológico, pois, foi 

por meio de estudos antropológicos, que foi possível evidenciar as distintas 

apropriações de significados das palavras, bem como, a existência de 

diferentes contextos culturais, nos quais as palavras podem ser apreendidas. 

Assim, a Antropologia alerta para a noção de definição única, que deve ser 

evitada (FLORES, 1995).  

Flores (1995) ainda evidencia que, tanto o processo de coisificação da 

violência, quanto a noção de definição única da mesma, podem gerar a crença 

de que as palavras sempre disseram algo, e que sempre permanecerão 

dizendo a mesma coisa. Ou seja, as palavras seriam sem origem, gênese ou 

transformação ao longo da história. Na investigação da palavra violência, pode-

se verificar que esta começa com a própria história, pois a história da maioria 

das civilizações (não somente no Ocidente) envolve a violência (FLORES, 

1995).  

Neste sentido, cabe salientar que existe uma disputa social pela 

definição legítima de violência. Tal disputa ocorre num espaço assimétrico de 

posições, onde alguns grupos possuem sistematicamente mais chances de 

impor sua própria definição de violência (BOURDIEU, 2010), coisificando-a. 

Assim como expõe Bourdieu (2010, p. 11) “as diferentes classes e frações de 

classes estão envolvidas numa luta propriamente simbólica para imporem a 

definição do mundo social mais conforme os seus interesses”. Desta maneira, 

em termos galtunianos, pode-se afirmar a existência de violência estrutural na 

própria luta pela definição do conceito de violência. 

Atento aos perigos apontados por Minayo (2006) e Flores (1995) e com 

base na obra de Galtung (1969; 1990), o presente estudo acadêmico busca 

obter um olhar ampliado sob o fenômeno da violência no futebol brasileiro, 

rechaçando a culpabilização única e exclusiva das torcidas organizadas como 

produtoras da violência no futebol brasileiro.  
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Ao incluir os apontamentos de Galtung para a análise do cenário 

futebolístico brasileiro, seria possível, assim como salienta Lopes (2012), 

problematizar e questionar o debate das pesquisas acadêmicas e da mídia 

acerca da violência produzida pelos torcedores. Todavia, a utilização da obra 

de Galtung também é capaz de problematizar a violência direcionada a estes 

torcedores (LOPES, 2012), principalmente aos torcedores organizados, foco de 

interesse deste estudo.  

A concepção mais ampla de violência, como a apresentada por Galtung, 

pode questionar algumas possíveis práticas violentas (visíveis e não tão 

visíveis) em diferentes âmbitos, especialmente no cenário do futebol brasileiro. 

No intuito de considerar, revelar, discutir e debater as outras possíveis 

manifestações de violência ocorridas no futebol brasileiro, as torcidas 

organizadas serão o próximo foco de atenção do estudo.  
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 2.2. TORCIDAS ORGANIZADAS 
�

“Triste época! É mais fácil desintegrar um 
átomo do que um preconceito”.  

Albert Einstein 

A obra “O negro no futebol” relata diversos fatos que apontam para a 

crescente dimensão social que o futebol começava a obter na sociedade 

brasileira. Pereira (2000) ressalta que até os serviçais falavam de futebol, 

sendo assim, o futebol era assunto de patrão e empregados, e por extensão, 

de diferentes classes sociais. O ethos amador do futebol começa a ser 

superado, rumo a um modelo de profissionalização. De acordo com Streapco 

(2009), o futebol, no início da década de 20, já se consolidava como o esporte 

mais popular do Brasil. Nos anos 30, possuía muitos torcedores, lotando 

estádios, além disto, começava a criar grandes ídolos, assim como, grandes 

rivalidades.

Dentro deste cenário, os grandes clubes de futebol não podiam mais 

sustentar o ethos amador, tampouco, ignorar a camada popular da sociedade, 

que começava a acompanhar e torcer por equipes de futebol. O público do 

futebol crescia, assim como o número de torcedores provenientes das 

camadas populares. A popularização do futebol faz com que a prática 

futebolística se encaminhe para um modelo profissional de organização 

(PEREIRA, 2000; PRONI, 2000; MALAIA, 2010).  

Em decorrência do processo de popularização do futebol e, 

consequentemente, de maior interesse da população por esse esporte, os 

estádios começam a ser frequentados por muitas pessoas, estando com 

capacidades máximas, lotados. Mediante o aumento do público, começa a 

existir uma discrepância em relação às condições socioeconômicas: o futebol 

deixa de possuir um perfil hegemônico da classe alta, para se tornar, cada vez 

mais, popular.  

Mediante a popularização do futebol, surgem as torcidas, que, na época 

de 1920, eram citadas pela imprensa como a parte barulhenta, festiva e até 

desordeira dos espectadores. Com a existência de numerosas torcidas, pode-

se observar uma modificação da relação entre espectador e espetáculo 
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(TORO, 2004), pois o estádio passou a ser segmentado (arquibancadas, 

cadeiras numeradas e gerais), assim como já relatara Malaia (2012).  

Esta segmentação no público evidenciou as manifestações torcedoras 

mais efusivas, que provinham das gerais, em detrimento das manifestações 

torcedoras mais comedidas, provenientes das cadeiras numeradas (TORO, 

2004). As torcidas, geralmente, estavam localizadas nas gerais dos estádios, 

local inicialmente destinado àqueles que não possuíam vínculo formal com o 

clube, ou seja, não eram associados. 

Neste contexto, uma palavra da língua portuguesa, em especial, ganhou 

um significado novo e genuinamente brasileiro: torcer (MALAIA, 2012). Foer 

(2005) esclarece a diferença na denominação dos espectadores de futebol ao 

redor do mundo. Na Argentina, Uruguai e Espanha este sujeito é denominado 

de hincha, na França de supporter, na Itália de tifosi (FOER, 2005). Holanda 

(2009) complementa as informações de Foer (2005), ao explicar a origem de 

tais termos. 

Segundo Holanda (2009), a palavra hincha utilizada na Argentina, 

Uruguai e Espanha, provém do verbo “inchar”, e foi direcionado a um sujeito, 

que era responsável por encher as bolas de futebol utilizadas por seu time 

durante as partidas (HOLANDA, 2009). Esse sujeito era Prudencio Miguel 

Reyes, que enchia as bolas de futebol da equipe do Nacional do Uruguai e 

apoiava o time com gritos. A partir deste uso no Uruguai, passou a ser utilizado 

na Argentina e, posteriormente, na Espanha (SEBRELI, 2005). O termo tenta 

transmitir a ideia da oscilação de estados de ânimo do torcedor, ora cheio (na 

condição de ganhador), ora vazio (na condição de derrotado) (HOLANDA, 

2009).  

Na Itália, a palavra designada ao torcedor é tifo, que significa febre. A 

utilização da palavra tifosi ou tifoso relaciona o torcedor a um estado febril, ou 

seja, o torcedor está alterado de suas condições normais. O tifoso possui uma 

enfermidade sem controle, decorrente da elevação térmica do corpo, excitação 

e transtorno emocional, ocasionados por uma partida de futebol (HOLANDA, 

2009).  
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No Brasil, o termo torcer�� começa a ser utilizado em 1910, por parte dos 

profissionais da imprensa, para descrever a ação dos espectadores das 

partidas de futebol. Havia muita agitação nas arquibancadas movimentação 

corporal (inclusive, torção da coluna vertebral) e gritos, assim como, as 

mulheres da época torciam as suas luvas. 

A partir das reações causadas aos espectadores, a imprensa esportiva 

passa a denominá-los como torcedores (MALAIA, 2012). Neste sentido, 

Holanda expressa que: 

Em meio aos lances de indefinição e expectativa 
anteriores ao arremate de um gol, lenços eram torcidos e 
contorcidos na arquibanca por parte do público feminino 
presente que, conhecido pela contenção e pela 
moderação verbal, contrastantes com os gritos, os berros 
e os impropérios mais permissivos ao público masculino, 
exprimia de maneira sutil seu sofrimento com as tensões 
emanadas da partida. Usados pelas mulheres de início 
para a saudação aos jogadores do time no decorrer do 
ritual futebolístico – seja a entrada da equipe em campo, 
seja a comemoração da vitória de sua equipe -, junto às 
fitas coloridas que serviam de adorno e de distintivo 
clubístico aos chapéus de cada espectador, a torça de 
tais adereços passou a simbolizar os gestos de aflição 
bem como, os efeitos de contração do corpo a que se 
submetia de um modo generalizado todo e qualquer 
torcedor (HOLANDA, 2009, p. 96). 

Desta maneira, ficou estabelecido e nacionalmente difundido o termo 

torcedor, para denominar as pessoas que acompanham uma equipe de futebol. 

Reis (1998) ao abordar o público de uma partida de futebol explicita diferentes 

maneiras de torcer, que consequentemente, se relacionam com o envolvimento 

com a partida. A autora explicita diferentes tipos de torcedores, sendo eles: 

espectadores, torcedores, torcedores uniformizados e torcedores organizados.  

Os espectadores seriam as pessoas que somente assistem aos jogos, 

sem muito envolvimento com as partidas. Já os torcedores, se envolvem nas 

partidas, possuem participação mais ativa: cantam, gesticulam, gritam, xingam, 

fazem com que suas ações possam ser um incentivo para a equipe. Os 

torcedores uniformizados utilizam uma camiseta específica, com intuito de 

���������������������������������������� �������������������
17 Apesar de o termo torcer possuir algumas aparições na imprensa esportiva na década de 
1910, o termo assistência era o mais utilizado no período, devido a sua origem erudita, 
relacionada com os espetáculos musicais, tendo perdurado até a década de 1930 (HOLANDA, 
2009).
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demarcar a sua escolha clubística. Por fim, os torcedores organizados são 

aqueles que pertencem a uma organização torcedora estruturada e 

independente do clube (REIS, 1998).  

Com base em Reis (1998), pode-se dizer que os primeiros espectadores 

brasileiros, provavelmente, tenham sido os sócios dos clubes que vivenciaram 

o início do futebol no Brasil�	. Estes sócios formavam as primeiras plateias do 

futebol em território brasileiro e, muitas vezes, possuíam vínculo familiar com 

os jogadores. Neste contexto, a assistência a partidas de futebol servia como 

um espaço para encontro da elite, sendo que, não somente o que ocorria 

dentro do campo era importante, mas, o que ocorria fora também o era 

(PEREIRA, 2000; RODRIGUES FILHO, 2003).  

Estes mesmos sócios dos clubes tradicionais, também foram 

responsáveis pela reunião de pessoas em um grupo, com o intuito de apoiar 

uma equipe de futebol. Em meio ao maior interesse da população pelo futebol, 

as partidas começavam a possuir a presença crescente de um público de não 

sócios dos clubes (PEREIRA, 2000; MALAIA, 2012), o que gerou uma resposta 

por parte dos sócios, os quais passaram a utilizar fitas com as cores do clube 

nos chapéus.  

O intuito da utilização destas fitas era diferenciar o sócio das outras 

pessoas presentes nas partidas de futebol. No fragmento de texto apresentado 

por Rodrigues Filho (2003, p. 42) ilustra tal fato:  

Mas o que diferenciava o homem da arquibancada do 
homem da geral era o cartão. O porteiro olhava, via logo. 
Principalmente quando o homem da arquibancada tinha 
uma fitinha; com as cores do clube, em volta do chapéu 
de palha. A fitinha vinha da Europa, era preciso mandar 
uma encomenda. Muitos torcedores ficavam esperando 
por ela. Enquanto ela não chegava, eles se sentiam 
quase humilhados diante dos outros, que já tinham a sua 
fitinha, que já podiam exibi-la, orgulhosamente, em volta 
do chapéu de palha (RODRIGUES FILHO, 2003, p. 42). 

Neste fragmento, Rodrigues Filho (2003) ainda apresenta outro 

elemento de distinção entre os torcedores: o cartão. O referido cartão era 

���������������������������������������� �������������������
18 Os clubes que alojaram o início do futebol se localizavam, principalmente, nas cidades do Rio 
de Janeiro e de São Paulo (PEREIRA, 2000). 
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utilizado nos intervalos, pois os integrantes da arquibancada iam para o bar. 

Somente os integrantes da arquibancada recebiam este cartão e deveriam 

apresentá-lo para adentrar ao bar.  

Assim como o cartão, as fitas nos chapéus eram elementos 

demarcadores de uma posição social, pois estas fitas importadas serviriam 

para distinguir determinado torcedor, mais nobre, do clube, além de criar um 

grupo específico, característico de torcedores. Nas palavras do próprio 

Rodrigues Filho: “[...] a fitinha com as cores do clube distinguia o torcedor 

graduado, com mais direito a torcer, dos outros, sem chapéu ou sem fitinha no 

chapéu.” (RODRIGUES FILHO, 2003, p. 57). 

A não utilização desta fita no chapéu significava o não pertencimento a 

este grupo específico, algo similar com o que ocorre nas torcidas uniformizadas 

e organizadas dos moldes atuais. A vestimenta, roupa, traje�
 destas torcidas 

distingue os seus componentes dos demais torcedores. Cabe ressaltar que, a 

partir do advento das torcidas organizadas também surge uma diferenciação 

entre o público de uma partida. Existem os torcedores organizados (uma 

organização torcedora específica e distinta do restante do público) e os demais 

torcedores, que foram denominados de torcedores comuns (TOLEDO, 1996; 

PIMENTA, 1997; REIS, 1998).  

Neste momento, torna-se fundamental distinguir conceitualmente as 

torcidas organizadas de todas as outras organizações ou grupamentos 

torcedores no Brasil (torcidas uniformizadas) e no mundo (hooligans, 

hinchadas20 e outras). Mundialmente, existem muitos tipos de grupamentos 

torcedores (como por exemplo, hooligans, ultras, barras bravas) que também 

se envolvem em episódios de violência (DUNNING, MURPHY; WILLIANS, 

1992; BUFORD, 1992; ALABARCES, ZUCAL, 2005; SPAAIJ, ANDERSON, 

2010). Cabe ressaltar que tal diferenciação não se restringe aos termos 

���������������������������������������� �������������������
19 Cabe destacar que, apesar da roupa destes torcedores organizados servir como uma 
ferramenta de distinção, sua utilização não é sistematizada, no sentido de que, todas as peças 
que um torcedor organizado vista, obrigatoriamente, devam ser da torcida. O que existe é a 
busca pela padronização das cores da torcida na arquibancada, algo que lhe confira 
uniformidade. Desta forma, existe uma preocupação estética em relação à visualização da 
torcida dentro do estádio.  

20 O termo hinchada é um termo nativo, com o qual, os hinchas argentinos se identificam. Este 
termo será utilizado para evitar a utilização do termo “barra brava”, que possui característica 
estigmatizadora. Outros termos nativos que poderiam designar a este grupo são “los pibes”, “la 
barra” e “la banda” (GARRIGA ZUCAL, 2010; CABRERA, 2012).
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utilizados para designar cada grupamento, mas também contempla a 

conceituação destas associações de espectadores de futebol. 

Tais grupamentos apresentam similaridades com as torcidas 

organizadas, principalmente, no envolvimento com a violência, mas seria um 

equívoco pensar na violência no futebol no Brasil como uma exportação 

inglesa, pois, cada fenômeno tem suas especificidades. Isto aponta para a 

complexidade do fenômeno da violência manifesta no futebol (pois esta não se 

resume a fatores socioeconômicos) e combate o argumento que a extinção das 

torcidas organizadas acabaria com a violência no futebol (PIMENTA, 1997). 

2.2.1. As Primeiras organizações torcedoras: Torcidas Uniformizadas, 
Charanga e Torcidas Organizadas 

Toledo (1996) explicita que as primeiras reuniões de torcedores nas 

arquibancadas ocorreram no início da década de 1940, pois, somente a partir 

desta década (principalmente, entre 40 e 50) começa a haver maior aceitação 

da sociabilidade esportiva, sobretudo, das formas coletivas de torcer. A Torcida 

Uniformizada do São Paulo (TUSP), fundada em 1940 e a Charanga Rubro-

Negra do Flamengo, fundada em 1942, são dois exemplos emblemáticos 

destas primeiras reuniões nas arquibancadas brasileiras e, também, das 

formas coletivas de torcer (TOLEDO, 1996, 2000; PIMENTA, 1997; HOLANDA, 

2009; CANALE, 2012).  

A Torcida Uniformizada do São Paulo (TUSP), fundada por Manoel 

Porfírio da Paz e Laudo Natel, foi a primeira organização na cidade de São 

Paulo, que tinha como objetivo torcer por algum time (TOLEDO, 1996; 

HOLANDA, 2009). Esta torcida foi referência para os clubes da cidade e, 

segundo Canale (2012), houve a tentativa do estabelecimento de iniciativa 

semelhante nos clubes rivais da cidade de São Paulo (Corinthians, Palmeiras e 

Portuguesa), com base no modelo desenvolvido pela TUSP.  

A TUSP possuía uma vestimenta específica, incluindo a camiseta do 

clube. Canale (2012) salienta que possuir a camiseta do time, na época de 40, 

era algo raro, constituindo-se em um privilégio, devido a não disponibilidade de 

artigos esportivos, como ocorre atualmente. Esta torcida do São Paulo Futebol 

Clube também possuía instrumentos musicais, que formavam a banda 
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responsável por animar os demais torcedores no estádio e seus integrantes 

eram considerados torcedores-símbolo. Os membros da TUSP representavam 

o clube em todas as partidas. O prestígio destes torcedores era tanto que estes 

chegavam a receber incentivo financeiro do clube. Este fato aponta para um 

forte vínculo da torcida com o clube (TOLEDO, 1996; PIMENTA, 1997; 

HOLANDA, 2009).  

O segundo exemplo é a Charanga do Clube de Regatas do Flamengo. A 

Charanga Rubro-Negra��, fundada em 1942 por Jaime de Carvalho, também se 

constitui em outro exemplo destas primeiras reuniões torcedoras na 

arquibancada. Holanda (2009) apresenta a utilização de faixas, com o intuito de 

marcar o território a ser ocupado por aquela torcida e orientar o torcedor 

comum de que aquele espaço era reservado à Charanga. Nesse espaço da 

torcida ocorriam as coreografias e evoluções, bem como, se concentrava a 

pequena orquestra. A animação da Charanga Rubro-Negra foi sua marca 

registrada, chegando, inclusive, a ser inspiração para muitas formações 

torcedoras posteriores (CANALE, 2012).  

Jaime de Carvalho, o chefe da Charanga Rubro-Negra do Flamengo, 

possuía uma imagem de exemplo a ser seguido pelos outros torcedores. Jaime 

é apontado como uma pessoa muito cordial, que fazia questão de presentear 

as outras torcidas com flores, em um gesto de confraternização. Sobre Jaime 

de Carvalho, Holanda (2009, p. 108) afirma que este era: “[...] uma espécie de 

tipo-ideal do que então se preconizara como chefe de torcida.”. Tal 

reconhecimento da figura de Jaime se deve ao respeito que ele possuía 

perante os demais torcedores, principalmente, os pertencentes à Charanga, 

que viam em Jaime a figura de um líder (HOLANDA, 2009).  

Nestes dois exemplos, as torcidas recebiam algum apoio financeiro ou 

benefícios do clube. Tal fato se devia muito à figura do chefe destas torcidas, 

assim como esclarece Holanda (2009). Os chefes das torcidas tinham muitos 

compromissos, contatos e amizades, inclusive, com dirigentes de clubes e 

chefes das outras torcidas, incluindo também, membros da polícia e do 

governo. Conforme explicita Canale (2012), as frequentes partidas de futebol 
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21 O nome Charanga se deve à utilização de instrumentos musicais de percussão e sopro 
(HOLANDA, 2009). Atualmente, as hinchadas são organizações torcedoras conhecidas pela 
utilização de instrumentos de percussão e, principalmente, os de sopro.
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envolvendo equipes de São Paulo e Rio de Janeiro proporcionaram maior 

contato entre as lideranças de torcidas destas cidades. O contato frequente 

poderia fomentar a amizade entre estas lideranças, como foi apresentado por 

Holanda (2009). Os chefes de torcida possuíam, até, certo status e poder 

decisório sobre o futuro das torcidas (HOLANDA, 2009).

Em uma análise comparativa entre ambos os grupamentos torcedores, 

Canale (2012) aponta que a Charanga foi mais representativa e duradoura para 

os flamenguistas do que a TUSP para os são paulinos. A composição das 

torcidas, ou seja, o perfil social de seus membros (na TUSP muitos membros 

eram dos extratos mais altos da sociedade), bem como, a ausência de um ideal 

associativo na TUSP, são fatores que explicam o grande sucesso da Charanga 

Rubro-Negra (HOLANDA, 2009; CANALE, 2012).  

As torcidas supracitadas, TUSP e Charanga do Flamengo, podem ser 

exemplificadas como notórias organizações torcedoras no âmbito futebolístico, 

nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. Tais formações 

serviram como exemplo e estímulo para a criação de novos grupamentos 

torcedores. Neste sentido, Holanda (2009) aponta diversos grupamentos 

torcedores que surgiram na cidade do Rio de Janeiro, sendo elas: Torcida 

Organizada do Vasco (TOV) em 1944, Torcida Organizada do Fluminense 

(TOF) em 1946, a Torcida Organizada do Bangu em 1952 e a Torcida 

Organizada do Botafogo (TOB) em 1957.  

Além dos grupamentos supracitados por Holanda (2009), surgiram 

outros grupamentos e toma-se a Torcida Jovem do Flamengo como um 

exemplo de movimento posterior, o movimento das Torcidas Jovens. A Torcida 

Jovem do Flamengo é uma dissidência da Charanga Rubro-Negra, pois, alguns 

membros da Charanga Rubro-Negra, não concordando com algumas práticas, 

questionavam o funcionamento da torcida, assim como, o seu líder. Este fato 

gerou uma ruptura dentro da torcida e tal ruptura, por sua vez, ocasionou a 

saída de muitos membros da Charanga Rubro-Negra, majoritariamente, 

membros mais jovens (PIMENTA, 1997; HOLANDA, 2009).  

O exemplo citado da criação da Torcida Jovem do Flamengo, bem 

como, de outras torcidas, se enquadra no movimento das Torcidas Jovens. 

Este movimento se estabeleceu, principalmente, na década de 70, devido à 

migração de muitas torcidas pequenas e médias para as novas dissidências 
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juvenis, que se autodenominavam Torcidas Jovens, e teve ampla aceitação no 

Rio de Janeiro. Estas dissidências juvenis buscavam total independência 

perante o clube, fato que poderia lhes dar o direito de cobrar mais resultados 

da equipe (HOLANDA, 2009).  

O movimento das Torcidas Jovens pode ser interpretado também como 

um embate de gerações, um embate entre jovens e velhos. Os velhos 

defendiam a manutenção do chefe da torcida, pois a figura do chefe 

representava contato direto com a diretoria do clube, bem como, com a polícia 

e governo da cidade do Rio de Janeiro, ao passo que, os mais jovens, 

defendiam maior independência da torcida, principalmente, perante clubes e 

dirigentes (HOLANDA, 2009; CANALE, 2012).  

Já no âmbito paulista, Toledo (2000) aponta que as torcidas 

uniformizadas paulistas na década de 40 foram coletividades torcedoras que 

receberam atenção, pois, acreditava-se que estas poderiam se constituir como 

uma importante ferramenta para regulamentar a conduta dos torcedores, no 

sentido de manter a ordem nos estádios de futebol. Apesar de terem sido 

notórias no cenário paulista, as torcidas uniformizadas pouco foram exploradas 

por estudos acadêmicos, conforme aponta Canale (2012). A única torcida 

relatada nos estudos é a TUSP e, mesmo assim, pouco se sabe sobre sua 

organização e funcionamento até o ano de 1972, ano no qual uma dissidência 

da TUSP criou a Torcida Independente (CANALE, 2012), a atual maior torcida 

do São Paulo Futebol Clube. 

Todavia, cabe ressaltar a importante diferenciação conceitual apontada 

por Canale (2012) e que auxilia a demarcar a diferença entre as torcidas 

organizadas com os outros grupamentos torcedores. O autor ressalta que, 

apesar de alguns grupamentos torcedores, já na década de 40, apresentarem a 

denominação de “torcida organizada”, estes, não podem ser considerados 

como torcidas organizadas nos moldes atuais. Segundo Canale (2012), 

considerar estes grupamentos como torcidas organizadas nos moldes atuais, 

seria um equívoco conceitual. A Charanga Rubro-Negra e as Torcidas 

Organizadas do Rio de Janeiro, assim como, as Torcidas Uniformizadas 

paulistas, possuíam uma estrutura organizacional diferente das torcidas 

organizadas atuais, logo, não podem ser consideradas como tal (TOLEDO, 

1996; PIMENTA, 1997, CANALE, 2012).  



���
�

Neste sentido, Toledo (1996) auxilia nesta diferenciação, ao apontar que 

o termo “torcida uniformizada” é anterior ao termo “torcida organizada”, porém, 

ambas as formas de organização podem coexistir. A torcida uniformizada 

requer que todos os seus componentes trajem um uniforme. Já as torcidas 

organizadas possuem outra premissa. Para esclarecer esta diferença entre 

torcida organizada e uniformizada, Toledo aponta que, no caso da torcida 

organizada, “[...] existe uma dada organização para além da mera 

uniformização (uso da camisa comum) de seus sócios nas arquibancadas.” 

(TOLEDO, 1996, p. 26). Tal estrutura burocrática presente nas torcidas 

organizadas contempla os seguintes órgãos: Conselho Deliberativo e Fiscal, 

Diretoria Executiva, Conselho Vitalício, estatuto, quadro de associados, 

mensalidades e eleições.  

Deve-se destacar que a diferenciação entre torcida uniformizada22 e 

organizada não se restringe à utilização de termos distintos. Essencialmente, 

deve-se considerar a forma de organização de cada grupamento torcedor. Em 

linhas gerais, pode-se dizer que as torcidas uniformizadas são grupos que se 

reúnem, se formam, existem somente nos dias dos jogos de seus clubes, e 

possuem como objetivo torcer por suas equipes. Já as torcidas organizadas, se 

constituem como instituições jurídicas de direito (com enquadramento funcional 

de grêmio recreativo) e possuem determinada forma de organização, que se 

assemelha com um modelo burocrático, contendo funções e cargos pré-

estabelecidos e bem determinados. 

Dito isso, destaca-se que, apesar de alguns grupamentos possuírem o 

nome de “torcida uniformizada”, a sua forma de organização corresponde à 

uma torcida organizada, como por exemplo, a Torcida Uniformizada do 

Palmeiras (TUP). Desta maneira, o que determina conceitualmente a utilização 

do termo uniformizada ou organizada é a forma de organização do grupo em 

questão.  

Brevemente, também se pode ressaltar que, atualmente, começam a 

existir grupamentos torcedores que não se identificam mais com o modelo de 

���������������������������������������� �������������������
22 Além disto, deve-se destacar que o termo “torcida uniformizada” privilegia a dimensão 
estética, visual em detrimento da dimensão social e política. Ou seja, leva a crer que as 
torcidas se unificariam somente pelo uso de vestimenta igual, no entanto, desconsidera que 
estas torcidas são fonte de lazer, identidade, socialização e participação política (LOPES, 
2012).
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torcidas organizadas, adotando, então, outros nomes e formas de organização, 

como, por exemplo, os movimentos populares na cidade do Rio de Janeiro, 

descritos por Teixeira (2006), bem como, os que ocorrem no sul do país, em 

cidades como: Porto Alegre, Criciúma e Caxias do Sul. Estas organizações 

torcedoras se assemelham com as hinchadas, principalmente no que tange ao 

plano estético visual, além do uso de instrumentos musicais de sopro e 

bombos.  

Além desta diferenciação entre torcidas uniformizadas e organizadas, 

pode-se diferenciar as torcidas organizadas dos hooligans. Uma importante 

contribuição para se esclarecer acerca dos hooligans foi feita pelo sociólogo 

Eric Dunning. Dunning (1992), o qual investigou o hooliganismo e, a partir de 

seus estudos, se pode estabelecer diferenças entre este movimento e o 

movimento das torcidas organizadas. Em seus estudos, o autor explicitou a 

origem do termo hooligan, que pode designar, tanto um grupamento específico 

de torcedores, quanto um tipo de comportamento (DUNNING, 1992). 

Tendo como base o modelo burocrático, já apresentado no presente 

estudo, além do elemento de coesão grupal, pode-se começar a estabelecer 

diferenças entre os torcedores organizados e os hooligans. Tal questão 

burocrática também distingue as torcidas organizadas das hinchadas. Assim 

como Pimenta (1997, p. 66) já salientava, a torcida organizada é caracterizada 

por sua “vestimenta”.  

A partir destas características pode-se visualmente identificar quem são 

os torcedores organizados. No caso dos hooligans, no entanto, tal identificação 

visual não ocorre tão facilmente. Os hooligans agem de maneira camuflada, 

pois estes não possuem uma vestimenta, roupa específica. Sendo assim, a 

vestimenta dos hooligans não é diferenciada da vestimenta dos demais 

torcedores, já que estes se apresentam com roupas diretamente vinculadas ao 

clube, ou com roupas normais, sem fácil identificação visual (TOLEDO, 1996; 

PIMENTA, 1997).  

Nos anos 60 e 70 os hooligans adotavam o visual skinhead, que era 

facilmente identificável. Somente nos anos 80, que começam a ter visual mais 

casual, sendo mais difícil, para pessoas alheias aos grupos, os distinguirem. 

Todavia, os hooligans sabem distinguir os outros hooligans do restante dos 

espectadores (GIULIANOTTI, 2010; LOPES, 2012). 
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Uma segunda diferença entre torcidas organizadas e hooligans, se 

refere à ausência de uma instituição, no caso dos hooligans. Os encontros dos 

grupamentos hooligans ocorrem nos pubs, ao passo, que as torcidas 

organizadas possuem uma sede fixa, bem com, o enquadramento funcional 

como grêmios e, perante a lei, respondem como pessoa jurídica (TOLEDO, 

1996; PIMENTA, 1997).  

Uma terceira diferença que deve ser apontada é a manifestação de 

racismo e xenofobia. Conforme ressaltam Lopes e Cordeiro (2010), as torcidas 

organizadas, raramente, se envolvem em demonstrações claras e explícitas de 

racismo ou xenofobia, diferentemente de hooligans (e outros grupos, tais como:

ultras e hinchadas). Um exemplo disto é a torcida organizada “Camisa 12” do 

S. C. Corinthians, que costuma abrir um bandeirão contra o racismo, no dia da 

consciência negra (LOPES; CORDEIRO, 2010).  

Sobre este aspecto cabe salientar o caráter heterogêneo, no que se 

referente ao racismo e xenofobia, por tais grupos. Ou seja, não são todos os 

grupos de hinchadas e ultras que são racistas e xenofóbicos. Na Alemanha, 

por exemplo, a maior parte dos grupos ultras são grupos com orientação 

política ‘esquerdista’, sendo grupos que lutam contra a xenofobia e o racismo. 

Todavia, os grupos ultras do Leste Europeu, bem como, alguns grupos na 

Espanha e Itália possuem constantes manifestações de racismo e xenofobia 

(GIULIANOTTI, 2010).     

Ainda existem outras diferenças entre torcidas organizadas e hinchadas 

que se referem ao: tipo de música executada (os ritmos adotados e também os 

consumidos pelos torcedores organizados e hinchas), questão estética tanto no 

âmbito global destes grupos (as faixas e “bandeirões” das torcidas organizadas 

se diferem dos “trapos” e “banderas de manos”) e também do âmbito mais 

pessoal (vestimentas utilizadas pelos membros destes grupos). Por fim deve-se 

destacar diferenças no ideal de masculinidade e corpo, bem como, diferenças 

no estatuto da violência: as normas, valores e regras que determinam a ação 

nos confrontos violentos parece diferir entre hinchadas e torcidas organizadas. 

Entretanto, esta última afirmação necessita de investigações acadêmicas.  

A ausência de uma instituição, também distingue as torcidas 

organizadas das hinchadas, já que as últimas não possuem um corpo diretor, 

uma diretoria, nem sócios. Tais grupos somente apresentam um chefe, que é 
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um líder respeitado e que está no poder há muito tempo. Todavia, a hinchada 

também tem o desejo de se diferenciar dos outros espectadores, reunindo os 

hinchas mais valentes, os que possuem mais aguante.  

Desta maneira, para os hinchas, as ações violentas são desejadas e 

fazem parte de um sistema de diferenciação do resto dos espectadores da 

mesma equipe. Os membros da hinchada são aqueles que frequentam as 

práticas cotidianas da hinchada com frequência, ou os que se 

autorreconhecem como membros de tal grupo (ALABARCES; GARRIGA 

ZUCAL; MOREIRA, 2008).  

Tais grupamentos, as hinchadas, possuem influência no clube, e há 

relatos de que diretores, e até mesmo jogadores, chegam a contribuir com 

estes grupos. No interior destes grupamentos também pode ocorrer a prática 

de múltiplas atividades ilegais, bem como, de delitos. Inclusive, uma das 

hinchadas argentinas, a hinchada do Clube Atlético Belgrano, se autointitula 

com o nome “Los Piratas Celestes de Alberdi”. Este título de “Pirata” é 

proveniente dos saques e furtos realizados por membros deste grupo, durante 

as viagens realizadas para assistirem à equipe do Belgrano jogar como 

visitante (CABRERA, 2012).  

2.2.2 - Torcidas organizadas atuais 

As torcidas organizadas, que funcionam com base no modelo atual, 

contendo organização burocrática própria, se constituindo como pessoa jurídica 

perante a lei, começaram a existir no final da década de 60 e início de 70. Esta 

forma de organização burocrática é proveniente da inserção destas torcidas em 

um contexto capitalista, ao qual tais grupamentos de torcedores tiveram que 

aderir (TOLEDO, 1996; PIMENTA, 2000).  

Reis (2005) auxilia na compreensão de tais torcidas, ao apontar que as 

torcidas organizadas são: 

Grupamentos de torcedores que possuem uma 
organização própria e independente dos clubes, apesar 
de terem recebido benefícios ou cortesias ao longo de 
vários anos por parte de dirigentes de clubes de futebol 
como, por exemplo, ingressos de jogos, auxílio ao 
fretamento de ônibus ou o recebimento de souvenirs, 
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verificados principalmente em períodos de campanhas 
eleitorais (REIS, 2005, p. 124). 

Desta forma, pode-se dizer que há organização interna contendo 

diversos cargos e responsabilidades específicas, além da mera uniformização 

(TOLEDO, 1996; PIMENTA, 1997; MURAD, 2007), ou seja, a questão 

burocrática das torcidas organizadas se constitui uma particularidade deste 

fenômeno em relação a qualquer outro grupamento torcedor no mundo.  

A questão burocrática pode ser exemplificada na eleição dos membros 

da diretoria, em que cada torcida organizada difere em seu modo de eleição. A 

torcida organizada Gaviões da Fiel possui eleições abertas, nas quais, todos os 

sócios com mais de três meses de associados podem votar. Já, na torcida 

Mancha Verde, a eleição do presidente da torcida, ocorre segundo a 

deliberação de um grupo diretivo, o Conselho Deliberativo (TOLEDO, 1996; 

PIMENTA, 1997).  

O fenômeno das torcidas organizadas com os moldes atuais tem início 

no fim dos anos 1960 e início da década de 70. Acerca desta questão, deve-se 

salientar que não há consenso sobre qual foi a primeira torcida organizada do 

Brasil. Alguns estudos acadêmicos (TOLEDO, 1996; PIMENTA, 1997) apontam 

a Gaviões da Fiel como pioneira, seguida pela Torcida Jovem do Santos 

Futebol Clube, portanto, sendo as primeiras torcidas organizadas a serem 

fundadas. Esta argumentação se baseia na data de fundação destes grupos, 

nos meses de julho e setembro de 1969, respectivamente.  

Entretanto, outros dados empíricos e acadêmicos refutariam esta 

argumentação de Toledo (1996) e Pimenta (1997). No ámbito empírico 

destaca-se a reivindicação de membros da Torcida Jovem do Flamengo, que 

alegam que tal torcida foi fundada em 1967. Já no ámbito académico, o estudo 

de Canale (2012) aponta que a origem da Torcida Jovem da Ponte ocorreu em 

março de 1969, sendo portanto, anterior ao surgimento da Gaviões e Torcida 

Jovem do Santos.  

Canale (2012) apresenta dois fatores que explicariam a constante 

referencia à Gaviões como primeira torcida organizada. O primeiro se refere à 

forma de organização da Torcida Jovem da Ponte. Este grupo se organizava 

de maneira semelhante às torcidas uniformizadas paulistas. Logo, a Jovem da 



���
�

Ponte seria uma torcida uniformizada quando foi fundada em 1969, e não uma 

torcida organizada. Um segundo fator seria a grande representatividade e 

história da torcida Gaviões da Fiel, que acabaría ofuscando o surgimento 

anterior da Torcida Jovem da Ponte Preta (CANALE, 2012). Sendo assim, há 

um impasse sobre o que realmente define o surgimento de uma torcida 

organizada: se é a formação do grupo ou a definição de um estatuto.  

 Apesar desta polêmica acerca da primeira torcida organizada do Brasil, 

no início da década de 70 ocorreu a fundação de mais algumas torcidas 

organizadas, por exemplo, a Camisa 12 do Corinthians em 1971, a Torcida 

Independente do São Paulo Futebol Clube e a Leões da Fabulosa da 

Portuguesa de Desportos em 1972 (TOLEDO, 1996). 

Santos (2004) ainda aponta a criação de inúmeras torcidas pelo Brasil 

na década de 70, como por exemplo, a Super Raça Gremista, Garra Tricolor, 

Máfia Força Azul, todas, do Grêmio Football Portoalegrense, a Fanáticos do 

Clube Atlético Paranaense, Bafo de Leão e Gang da Ilha do Sport Club do 

Recife e Máfia Vermelha da equipe do América de Natal. Em um primeiro 

momento, o surgimento destas torcidas organizadas era reivindicar o direito de 

participação política nas decisões do clube, decisão que era negada aos 

demais torcedores, ou seja, aos torcedores comuns. 

Toledo (1996) e Pimenta (1997) apontam o surgimento da torcida 

organizada Gaviões da Fiel como decorrente da insatisfação dos torcedores 

com a administração do clube pelo presidente, além da falta de vitórias dentro 

do campo. Ou seja, a má administração do clube, refletia no campo, nos 

resultados da equipe, gerando, assim, insatisfação nos torcedores. O intuito 

desta torcida também era promover a democratização do clube. 

Outro fator de surgimento destas torcidas organizadas era a conjuntura 

política da época. Em meio à ditadura militar, a participação social da 

população brasileira estava diminuída. Os brasileiros tinham pouca expressão 

de suas preferências políticas neste período (TOLEDO, 1996; PIMENTA, 

1997). Pode-se entender que o desejo de participação política foi transferido 

para o campo esportivo, no caso, para o futebol. 

Deve-se destacar também o início do Campeonato Brasileiro como um 

fator que contribuiu para o surgimento de torcidas organizadas. Com o início da 

competição nacional de futebol começam a surgir caravanas pelo Brasil inteiro. 
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Estas por sua vez, eram organizadas pelas torcidas organizadas dos clubes. O 

sistema de transporte também contribuiu com a expansão e solidificação das 

torcidas organizadas, pois a melhoria neste sistema possibilitava a execução 

das caravanas ao redor do Brasil.   

Ainda existem duas causas para a formação das torcidas organizadas 

que são muito difundidas nos meios de comunicação e na sociedade. A 

primeira causa seria a cumplicidade de dirigentes dos clubes, que usariam as 

torcidas organizadas como cabos eleitorais. Tal opinião é mais comum entre 

jornalistas. A segunda causa de aparecimento das torcidas organizadas seria a 

necessidade de violência de alguns jovens, que utilizam as torcidas 

organizadas como gangues juvenis promovedoras de desordem urbana 

(TOLEDO, 1996; SANTOS, 2004).  

O surgimento de cada torcida organizada se dá por uma conjuntura 

específica de fatores. Por exemplo, a Torcida Mancha Verde nasce da fusão de 

pequenas torcidas, que sofriam muito com a violência das outras torcidas. Já a 

Torcida independente nasce da oposição à TUSP. A Gaviões da Fiel, como já 

explicitado anteriormente, nasce por descontentamento dos torcedores com a 

gestão do clube, bem como, dos resultados apresentados dentro de campo 

(TOLEDO, 1996; PIMENTA, 1997).  

Acerca do surgimento e estabelecimento do Grêmio Gaviões da Fiel, 

Hollanda (2009) estabelece que esta torcida organizada surgiu na época de 

uma nova etapa de expansão e consolidação do futebol profissional no Brasil. 

Somente após dois anos da fundação da torcida organizada, surge o 

Campeonato Brasileiro, no ano de 1971. Neste contexto, a criação dos atuais 

modelos de torcida organizada se fazia vigente.  

O apoio incondicional deixa de ser o único principio das torcidas, pois, 

concomitantemente ao apoio, agora passam a existir os protestos, a 

fiscalização do clube e a pressão perante jogadores e dirigentes. Com estas 

práticas, o torcedor deixa de ter um papel mais contemplativo e observador, 

para obter um papel mais interativo e participativo, tanto dentro do estádio 

durante as partidas, quanto fora do estádio, nas decisões políticas do clube 

(HOLANDA, 2009). 

Todavia, surge uma pergunta: quem seriam estes torcedores 

organizados? Cronologicamente, os estudos acadêmicos abordam 
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diferentemente tal questão. Em meados dos anos 90, os dados de Toledo 

(1996) caracterizavam os torcedores organizados como, predominantemente, 

do sexo masculino, oriundos das classes populares e com idades variando 

entre 15 a 18 anos. O nível de instrução destes torcedores seria entre o 

primário e secundário. O autor ainda faz uma consideração que esta 

caracterização não é a predominante entre os membros que compõem os 

cargos de diretoria. As diretorias das torcidas possuem uma composição mais 

complexa em termos de escolaridade, faixa etária, segmento social, ao 

contrário do que afirma a imprensa (TOLEDO, 1996; 2000).  

Após quase 10 anos, a autora Tarcyanne Cajueiro dos Santos (2004) 

mantém a linha de caracterização dos torcedores organizados descrita por 

Toledo ao apontar que os membros das torcidas organizadas, geralmente são 

“[...] jovens adultos e adolescentes que moram na periferia de São Paulo” 

(SANTOS, 2004, p. 93). A autora também concorda com a diferença de idade 

dos associados para os diretores, corroborando Toledo (1996; 2000), 

afirmando que os diretores das torcidas organizadas possuem idades entre 20 

e 35 anos. Tais diretores de torcidas organizadas possuiriam status perante os 

associados e uma representatividade como liderança, chegando a ajudar os 

membros em momentos de dificuldade, bem como, desempenhar papel de 

liderança, chegando, até, a serem associados a figuras paternas (SANTOS, 

2004). 

No entanto, no final dos anos 2000, a pesquisadora Heloisa Helena 

Baldy dos Reis, em uma entrevista divulgada na revista Carta Capital aponta 

uma diferenciação dos dados de Toledo (1996) e Santos (2004) em relação ao 

perfil dos torcedores organizados. Uma primeira diferenciação é um aumento 

na faixa etária. A autora aponta que a faixa etária se elevaria até os 25 anos e 

não somente até os 17 anos retratados por Toledo (1996). Os dados 

socioeconômicos de Reis (2009) são importantes de serem ressaltados, pois 

apontam que 61% trabalha, 27% estuda, e apenas 3% estaria sem emprego. 

Estes dados da autora contribuem para a diminuição do preconceito em 

relação a estes torcedores, que comumente, são caracterizados como 

desocupados ou vagabundos.  

Os dados de Reis também são corroborados por pesquisa posterior. 

Silva, Debortoli e Silva (2012), em pesquisa sobre os torcedores organizados 
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do estado de Minas Gerais, apontam a presença predominante de jovens do 

sexo masculino, solteiros, empregados, que vivem com cerca de duas ou três 

pessoas, possuindo renda média entre um e três salários mínimos (SILVA, 

DEBORTOLI, SILVA, 2012). Com esses dados pode-se perceber que as 

pesquisas que descrevem o perfil dos torcedores contestam um perfil desviante 

geralmente vinculado a tais grupamentos. 

Segundo Santos (2004), a utilização de símbolos para estes membros 

de torcidas organizadas é algo fundamental. O uso destes símbolos, não 

somente expressa, mas também, reforça o compromisso com o grupo. Ao se 

questionar sobre a razão de os jovens aderirem tanto aos símbolos e utensílios 

da torcida, a autora se depara com o senso de sociabilidade e comunhão 

intragrupal desenvolvido no seio das torcidas organizadas. A importância deste 

grupo, ou “família”, como alguns deles denominam, é tão grande que, por 

muitas vezes, a torcida organizada é considerada mais importante que o 

próprio time (SANTOS, 2004).  

Neste sentido, Toledo (1996) aponta que o advento das torcidas 

organizadas promove um novo padrão de sociabilidade entre torcedores. Este 

novo padrão de sociabilidade é expresso nos comportamentos dos torcedores 

(forte identificação com a instituição torcida organizada, por exemplo), no plano 

da estética (utilização das vestimentas e exibição dos símbolos da instituição, 

inclusive, até na própria pele, em forma de tatuagens), na detenção e 

manutenção de um capital simbólico e de um estilo de vida próprio dos 

torcedores organizados.  

Em relação a este último, o princípio de manutenção de um capital 

simbólico, este elemento também pôde ser evidenciado nos estudos de Spaaij 

(2008) e Alabarces e Garriga Zucal (2007). Apesar de estudarem os 

fenômenos do hooliganismo e hinchadas, respectivamente, estes estudos 

apontam para elementos semelhantes aos que compõem a identidade 

torcedora de torcedores organizados, como por exemplo, a masculinidade 

intensa e o gerenciamento de reputação individual e coletiva, grupal. Tais 

elementos, consequentemente, perpassam a subjetividade e sociabilidade 

destes torcedores.  

No âmbito da sociabilidade, Santos (2004) ainda destaca a sede como o 

local privilegiado para a sociabilidade destes grupos organizados. Neste 
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espaço, os torcedores desenvolvem uma série de atividades e práticas do 

contexto do lazer, por exemplo: jogar cartas, videogame, conversar. Assim 

como apresenta Toledo (1996), a sede possui grande representatividade física 

e simbólica para estes torcedores organizados. É o local de reunião da torcida 

que congrega indivíduos de diferentes “[...] localidades da cidade, origens 

sociais, visões de mundo e expectativas.” (TOLEDO, 1996, p. 43).  

A sede, por congregar os torcedores organizados, interfere no trajeto 

desses torcedores em um dia de jogo, logo, o trajeto do torcedor organizado 

difere do trajeto do torcedor comum. Os torcedores comuns possuem o trajeto 

de casa-estádio, enquanto, os organizados possuem o trajeto, casa-sede-

estádio. Para os torcedores organizados, as sedes são reconhecidas e 

apropriadas como espaços privados, tanto que, muitos torcedores modificam 

drasticamente seus trajetos até o estádio (inclusive, para alguns, seria mais 

fácil ir diretamente ao estádio), porém, para eles, estar com o grupo é 

fundamental, uma vez que, além de mais interessante, também seria mais 

seguro (TOLEDO, 1996).     

A questão grupal para os torcedores organizados é muito significativa, 

assim como, o sentimento de pertencimento a um grupo, ou seja, não basta o 

indivíduo ser associado, ele deve se sentir como um membro daquele grupo, 

uma parte importante daquele grupamento. Neste sentido, tanto Spaaij (2008) 

quanto Canale (2012) se apropriam do termo comunidade imaginada, cunhado 

por Benedict Anderson (1983), para questionar o elevado sentimento de 

pertencimento dos membros das formações hooligans e das torcidas 

organizadas. Estes membros podem nunca conhecer a maioria de seus 

colegas, encontrá-los, ou, nem mesmo ouvi-los, todavia, alimentam 

mentalmente a imagem de comunhão grupal (SPAAIJ, 2008; CANALE, 2012). 

Apesar de nunca poderem encontrar todos os seus iguais, os torcedores 

organizados passam por um processo específico�� de construção de uma 

identidade torcedora (SUSSEKIND, 1996), que contempla a socialização de 
���������������������������������������� �������������������
23 A formação da identidade torcedora dos torcedores organizados se torna um pouco distinta 
daquela referente aos torcedores comuns. Uma vez que vai além da história do clube e da 
própria torcida, mas também, comporta um código moral, que é expresso na maneira de se 
comportar, relacionar, vestir e falar dentro do ambiente da torcida. Este código moral, que faz 
parte da identidade torcedora, é construído por meio da convivência no ambiente da torcida, 
podendo também ser transmitido e/ou ressignificado por meio de relatos orais de outros 
integrantes (SUSSEKIND, 1996). 
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informações. Um exemplo disto é o garoto Carlinhos, apontado por Toledo 

(1996), que descreve detalhes ricos e precisos da partida entre Fluminense e 

Corinthians em 1976 (partida que ficou conhecida como a Invasão Corintiana). 

O garoto fornece informações que somente pessoas que estiveram no estádio 

naquele dia poderiam oferecer. Todavia, na época da partida, o garoto 

Carlinhos tinha somente 2 anos, e, obviamente, não participou deste jogo, 

porém, sabia de muitos detalhes da atmosfera do estádio, trajeto de ida e volta 

da torcida e muitas outras informações. Esta socialização de informações é 

constante nas conversas desenvolvidas nas sedes das torcidas organizadas, 

gerando, assim, uma memória coletiva da torcida organizada (TOLEDO, 1996; 

PIMENTA, 1997; SANTOS, 2004; HOLANDA, 2009). 

A identidade torcedora (SUSSEKIND, 1996) dos torcedores organizados 

não perpassa somente as histórias do clube e da torcida em si, mas também, 

as condutas dos próprios torcedores. Sendo assim, pode-se dizer que há um 

discurso interno entre os torcedores organizados sobre o que realmente é ser 

um torcedor organizado, ou seja, a existência de um código moral específico 

para os torcedores organizados.  

Neste sentido, os estudos sobre a realidade dos hinchas argentinos 

(GARRIGA ZUCAL, 2005; ALABARCES; GARRIGA ZUCAL, 2007, 2008; 

ALABARCES; GARRIGA ZUCAL; MOREIRA, 2008) apresentam o conceito 

nativo de aguante. Este conceito explicita um código moral dos hinchas

argentinos, no qual a violência, não somente é aceita, como também, é 

prazerosa e auxilia na manutenção do capital simbólico, tanto do indivíduo, 

quanto do seu grupo de hinchas. (ALABARCES; GARRIGA ZUCAL; MOREIRA, 

2008). Inclusive, há um enunciado bem comum entre os hinchas, que poderia 

ser expresso na sentença: “hay que tener aguante��”. 

Com o passar dos anos, as torcidas organizadas passaram a ser 

conhecidas e a possuir cada vez mais protagonismo no cenário futebolístico 

brasileiro. Atualmente, tais torcidas possuem um protagonismo tão exacerbado 

no cenário futebolístico, que podem interferir até no cotidiano do clube, na 

���������������������������������������� �������������������
24 O conceito de aguante é utilizado constantemente e esta utilização não se restringe aos 
membros da hinchada. O termo também é dito por pessoas externas ao ambiente futebolístico. 
Apesar de sua constante utilização no vocabulário cotidiano, a lógica interna do aguante é 
ressignificada, assumindo outros sentidos (ALABARCES, 2004; CABRERA, 2012).   
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escolha e demissão de técnicos, jogadores e dirigentes (TOLEDO, 1996; 

PIMENTA, 1997).  

Desta maneira, pode-se dizer que o fenômeno das torcidas organizadas 

reconfigurou o espetáculo esportivo, modificando a relação entre espectador e 

espetáculo esportivo (TORO, 2004). Tal modificação se deve ao protagonismo 

destas na realização do espetáculo festivo dentro dos estádios, bem como, à 

atmosfera criada por elas, envolvendo gritos, músicas, bandeiras, sinalizadores 

e movimentos coreográficos (TOLEDO, 2000; TORO, 2004; SANTOS, 2004).  

Neste ponto, cabe fazer um breve comentário sobre a análise de Toro 

(2004), a respeito da constituição das torcidas organizadas. O autor aponta que 

as torcidas organizadas se constituem como a segunda reconfiguração na 

relação entre espetáculo futebolístico e espectadores. A primeira teria sido 

quando o futebol recebeu os torcedores provenientes de classes sociais mais 

baixas, durante o processo de popularização e difusão do futebol (TORO, 

2004).  

Seguindo esse raciocínio de Toro (2004), paira um questionamento: será 

que, atualmente, não se estaria passando por uma terceira reconfiguração da 

relação entre espetáculo futebolístico e espectador, a partir da construção das 

arenas padrão FIFA no Brasil? Esta nova estrutura dos estádios não 

modificaria a forma de torcer dos torcedores organizados? Além deste 

questionamento acerca da reconfiguração da relação entre espetáculo e 

espectador, a construção de arenas padrão FIFA perpassa a questão 

financeira, aspecto discutido com base no trabalho de Escher e Reis (2008) e 

que poderia ser considerada uma violência estrutural (GALTUNG, 1969). 

Além desta reconfiguração do espetáculo esportivo apontada por Toro 

(2004), a atmosfera criada por estas torcidas organizadas deve ser 

considerada. A festa nas arquibancadas é comandada pelas torcidas 

organizadas, como salientou Reis (1998), tanto no âmbito dos cânticos, como 

no das imagens.  

No âmbito dos cânticos, dificilmente um grito iniciado por um torcedor 

comum pode receber a adesão de todo o estádio, porém, tal situação é comum 



�	�
�

entre as organizadas. Esta situação pode até fazer parte do papel das torcidas 

organizadas nos jogos, isto é, comandar a questão musical de todo o estádio25.  

Neste sentido, deve-se destacar que as torcidas organizadas possuem 

monopólio musical no ambiente do estádio. Assim como ressalta Reis (2005), 

dificilmente uma canção iniciada por um torcedor comum ganha força e é 

seguida pelo estádio todo. No âmbito das imagens, as torcidas organizadas 

servem como imagem de referência da mídia quando se fala da questão 

estética dos estádios (REIS, 1998; SANTOS, 2004).  

Porém, gradativamente, as torcidas organizadas começam a possuir 

uma imagem negativa. Hollanda (2009) afirma que, especificamente, o torcedor 

organizado, passa a ser visto como um portador de modelo negativo de 

conduta, incluindo a existência de relações misteriosas com dirigentes de 

futebol, a partir da década de 1980. A construção desta imagem negativa se 

deu, principalmente, pelo estereótipo do torcedor organizado, como indivíduo 

vulgar, com faculdades intelectuais medianas.  

Acerca da imagem do torcedor organizado, Canale (2012) aponta que, 

quando se analisa este sujeito, geralmente se esquece da multiplicidade e da 

diversidade de papeis sociais que este assume. Pimenta (1997, p. 95) já 

chamava atenção a este aspecto, ao descrever que os torcedores organizados 

“[...] são pessoas que assumem diversos papéis sociais em diferentes grupos 

(o filho, o trabalhador, o aluno, por exemplo).”.  

Em uma análise sobre o comportamento das torcidas, ao não se 

considerar esta multiplicidade de papeis sociais, automaticamente se 

estigmatiza o torcedor organizado, pois, este sujeito passa a possuir uma pré-

condição de um indivíduo marginal, violento e alienado (HOLANDA, 2009; 

CANALE, 2012). 

Holanda (2009) aponta que, tal estigma de desocupado e violento se 

firmaria, sobretudo, entre 1988 e 1995. Neste período, os episódios de 

violência na capital paulista adquirem ressonância mundial. A justificativa deste 

período estabelecido por Holanda se deve ao fato de que, no ano de 1988, o 

então presidente da torcida organizada Mancha Verde, Cléo Sóstenes, foi 
���������������������������������������� �������������������
25 Acerca da questão um dado empírico se mostra interessante. Uma das poucas situações que 
um grito iniciado por torcedores comuns foi aderido pelas torcidas organizadas ocorreu em 
meio à torcida corintiana, pois o grito de “ôôôô bicha” executado durante tiros de meta da 
equipe adversária, não teve origem nas torcidas organizadas corintianas.
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assassinado em frente à sede da Mancha Verde, e o ano de 1995 foi o ano do 

confronto no Pacaembu entre Independente e Mancha Verde (HOLANDA, 

2009).  

Este estereótipo negativo das torcidas organizadas foi gradativamente 

sendo reforçado na década de 90, devido aos diversos episódios violentos 

envolvendo tais torcidas organizadas. Para Pimenta (1997, p. 17), é nesta 

época que estes confrontos começam a ser mais frequentes e passam a 

ganhar notoriedade na agenda social, principalmente, na mídia esportiva 

escrita e falada (TOLEDO, 1996; PIMENTA, 1997). Neste sentido, Lopes 

(2012), com base teórica construcionista, argumenta sobre a construção de um 

problema social26, pois, a violência entre torcidas organizadas, na década de 

90, aparece como um problema social, que necessita de uma solução urgente 

(LOPES, 2012).  

O problema da violência envolvendo torcidas organizadas entra 

definitivamente na agenda social após uma batalha campal no estádio do 

Pacaembu no ano de 1995. Envolvendo a Torcida Mancha Verde e a Torcida 

Independente, esta batalha campal contou com a utilização de pedaços de 

madeira, pedras e outros artefatos, em uma briga generalizada dentro do 

gramado, que resultou na morte do jovem Márcio Gasperin da Silva (PIMENTA, 

1997). Após este episódio, ambas as torcidas foram banidas27. 

Desde a década de 1980, algumas torcidas organizadas desejavam se 

afirmar por meio da violência. Dentro desta lógica, a torcida mais violenta, seria 

a mais temida, em uma lógica na qual os menos privilegiados merecem mais 

respeito (PIMENTA, 1997). Esta lógica fez com que muitas torcidas 

organizadas se firmassem e se estabelecessem por meio da violência física, 

consequentemente, aumentando os confrontos envolvendo tais torcidas.  

Atualmente, os confrontos envolvendo torcidas, no olhar de Spaaij 

(2008) passaram por uma espécie de evolução. Spaaij (2008) fala sobre uma 

especialização e elaboração aprimorada da violência. Foer (2005), ao 
���������������������������������������� �������������������
26 O construcionismo indica que os problemas sociais passam considerados graves (e 
consequentemente, necessitam de uma solução urgente) devido a um processo de construção 
social. Neste raciocínio, o problema da violência no futebol é um problema que foi socialmente 
construído e colocado em debate por alguns claims-makers, (pessoas responsáveis por 
mobilizar o debate em torno de determinada questão) (LOPES, 2012).   

27 Todavia, na prática, o banimento das torcidas somente fez com que as mesmas trocassem 
de nome, o que se configura como uma medida paliativa. 
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entrevistar um hooligan, também aponta esta questão mais elaborada da 

violência. O hooligan diz que os confrontos são marcados e acontecem fora do 

estádio, entretanto, o próprio hooligan diz que os confrontos não são mais 

espontâneos e sim planejados, consequentemente, são menos excitantes. 

Esse representante dessa torcida detalha, ainda, a existência de aparelhos de 

rádio para orquestrar as brigas. Foer (2005) ainda aponta a existência de 

regras para o ataque violento hooligan, e que as cicatrizes das brigas são como 

troféus para os hooligans, representando motivo de orgulho para eles.  

Ao argumentar sobre as torcidas organizadas, Toro (2004) aponta que, 

tanto o espetáculo festivo, quanto a violência, se especializaram e se 

organizaram (TORO, 2004). Esta especialização dos confrontos entre torcidas 

organizadas também perpassa o ambiente virtual, mais precisamente, na 

internet e redes sociais. Batista (2005) aponta a inserção da violência e 

ameaças de violência no ambiente virtual. O trabalho deste autor constatou a 

existência de violência nos sites não oficiais de torcidas organizadas 

(BATISTA, 2005).  

Um ponto que pode ser relacionado ao aumento da violência é a 

existência de alianças entre as torcidas organizadas. Esta aliança consiste em 

um pacto de relação amistosa e amigável entre as torcidas envolvidas. 

Geralmente, estas alianças se estabelecem entre torcidas de diferentes 

estados. Segundo Canale (2012), a configuração destas alianças entre torcidas 

organizadas se deve à existência de mais de um time grande de futebol nas 

grandes cidades brasileiras, situação diferente da que ocorre na Europa, na 

qual, geralmente, somente existe um grande clube nas cidades.  

Atualmente, existem diversas uniões declaradas entre torcidas 

organizadas, como por exemplo, Mancha Verde e Galoucura, Dragões da Real 

e Os Imbatíveis e Independente e Máfia Azul. Silva (2004) esclarece que as 

uniões entre torcidas têm o intuito de oferecer hospitalidade à torcida visitante, 

e receber esta hospitalidade quando estiver no território da torcida aliada. A 

hospitalidade não é exclusiva nos jogos envolvendo as equipes das torcidas da 

aliança, mas, ela se estende a qualquer jogo.  

Desta maneira, toma-se como exemplo a aliança entre Galoucura e 

Mancha Verde. Quando o Atlético Mineiro (clube da torcida Galoucura) joga em 

São Paulo, contra o Palmeiras, os membros da Mancha Verde recebem os 
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membros da Galoucura em suas dependências da sede e lhes oferecem a 

hospitalidade necessária. Entretanto, tal hospitalidade também ocorre quando o 

Atlético Mineiro joga contra o Corinthians na cidade de São Paulo (jogo no qual 

o Palmeiras não está envolvido). 

Silva (2004) ainda expõe que esta aliança pode ser quebrada a qualquer 

momento. Um exemplo de aliança que foi desfeita há pouco tempo (quase um 

ano) foi a aliança entre “Torcida Jovem Fla” e “Independente”. A primeira 

aliança estabelecida entre torcidas organizadas. A imagem 2 apresenta o 

comunicado oficial da “Torcida Independente” sobre o acontecimento, 

divulgado no site da instituição (INDEPENDENTE, 2012).  

Imagem 2 – Fim da aliança entre Independente e Torcida Jovem do Flamengo 
(INDEPENDENTE, 2013). 

As amizades entre torcidas organizadas podem formar até uniões mais 

generalistas, tais como a União Punho Cruzado, União dedo pro alto, União 

punhos colados e União punho cerrado. O nome destas uniões se deve ao 

símbolo que elas representam. Por vezes, até os jogadores reproduzem tais 

símbolos que os torcedores inventam, conforme mostra a imagem 3.  
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Imagem 3 - Uniões entre torcidas organizadas (FÓRUM UOL, 2013). 

Na década de 90, o quadro de associados das torcidas organizadas 

cresce abruptamente, de maneira significativa. As próprias torcidas 

organizadas não esperavam tal crescimento e, inclusive, algumas torcidas 

apontam que não estavam preparadas para este aumento significativo no 

número de associados (TOLEDO, 1996; PIMENTA, 1997; HOLANDA, 2009). A 

década de 90, então, marca a consolidação destes grupos, bem como, o 

fortalecimento dos mesmos, pois, estes passaram a possuir muitos sócios, 

além de maior apoio financeiro dos mesmos.  

No cenário futebolístico brasileiro, frequentemente, as torcidas 

organizadas são as únicas responsabilizadas pelos episódios de violência que 

ocorrem, tanto dentro, quanto fora dos estádios. Tal opinião pode estar 

fundamentada em um ranço preconceituoso do senso comum, que, por muitas 

vezes, é fomentado pela mídia, em relação à violência envolvendo torcedores 

de futebol (REIS, 2006). Todas as vezes que ocorrerem confrontos envolvendo 

torcedores, existe o argumento de que a extinção das torcidas organizadas 

deveria ocorrer. 

Em uma crítica à mídia, Lopes (2012) aponta que a mídia estigmatiza as 

torcidas organizadas, tratando o torcedor como vândalo. Ao realizar esta 

estigmatização, a mídia retira a característica humana dos torcedores 

organizados, ou seja, os desumaniza. Este processo de desumanização dos 

torcedores organizados gera uma grave consequência referente ao severo 

controle dos órgãos policiais. Para estes, os torcedores podem e devem 
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receber severo controle, principalmente, com o uso de força policial desmedida, 

afinal são vândalos e não são civilizados. 

Chaui (1998) ressalta que, considerar um ser humano como desprovido 

de racionalidade e humanidade é cometer a maior violência possível contra ele. 

Desta maneira, assim como descrito por Lopes (2012), o processo de 

desumanização das torcidas é uma das maiores violências cometidas contra os 

torcedores, principalmente os torcedores organizados. Tais torcedores têm sua 

humanidade e racionalidade retiradas, logo, merecem ser tratados de maneira 

distinta. 

Holanda (2009) aponta que, após os fatos de 1995, começa a existir 

uma necessidade de produção de explicações sobre este fenômeno de 

violência envolvendo torcedores, principalmente, explicações acerca do 

comportamento das torcidas organizadas. Esta necessidade de maiores 

explicações levou os pesquisadores a serem mais cuidados acerca da maneira 

sensacionalista, que por muitas vezes, a questão era tratada pelos setores 

influentes da mídia esportiva. Após este cuidado inicial, as pesquisas 

acadêmicas apontaram que as torcidas organizadas não eram as únicas 

responsáveis pelos episódios de violência (PIMENTA, 1997; REIS, 2006; 

HOLANDA, 2009).  

Cabe salientar a forma de abordagem da mídia esportiva brasileira, que, 

segundo Holanda (2009), segue uma tendência mais geral do jornalismo 

nacional. A mídia tende a enfatizar um problema e cobra soluções imediatas 

das autoridades, esta situação, teria ocorrido também com as torcidas 

organizadas. Ao noticiar estes grupamentos torcedores, a mídia enfatizava as 

chamadas facções e as responsabilizava pelos episódios de violência. Tal tipo 

de cobertura começa a vincular as torcidas organizadas com gangues de rua (e 

não mais como organizações populares com fins festivos).  

Desta maneira, ser um membro de torcida organizada passa a ser 

sinônimo de ser delinquente, consumidor de drogas, lutador de artes marciais, 

pichador, ladrão e todos os outros tipos e estereótipos desviantes (HOLANDA, 

2009). Talvez, por este motivo, a produção científica sobre o assunto sempre 

tente ressaltar o perfil do torcedor organizado, como por exemplo, o estudo de 

Silva (2012). Esta tentativa auxilia a realmente saber quem são as pessoas que 

formam as torcidas organizadas.  
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A produção cientifica envolvendo torcidas organizadas se concentrou 

muito no eixo Rio São Paulo e, somente após a década de 90, ganhou maior 

abrangência (HOLANDA, 2009). Giglio e Spaggiari (2010) apontam que a 

tendência de investigação do futebol como um objeto de estudo também se 

centrou neste eixo, visto que 46,9 % das teses e dissertações sobre futebol 

foram produzidas em universidades destas cidades (USP, PUC-SP, UNICAMP, 

UNIVERSIDADE GAMA FILHO e UFRJ), corroborando, assim, a informação de 

Holanda (2009). Giglio e Spaggiari (2010) ainda destacam a necessidade de 

maior intercâmbio entre os grupos de pesquisa com a temática do futebol.  

Murad (2007), ao discorrer sobre a violência envolvendo as torcidas 

organizadas, explicita que a opinião científica deve ter como pressuposto se 

opor àquela que é veiculada na mídia de forma sensacionalista. Ao falar sobre 

a violência das torcidas Murad (2012, p. 30) aponta que:  

“Não se pode generalizar, muito menos criminalizar, as torcidas 
como um todo. Mesmo quando falamos das torcidas 
organizadas, mas também não podemos banalizar a violência 
entre torcedores. Temos de encontrar uma dialética, uma síntese 
entre esses dois opostos: de um lado, a criminalização; de outro, 
a banalização”.   

Murad (2007) ainda aponta a necessidade de aprofundar a análise sobre 

estes elementos, a fim de fugir da equação, possivelmente equivocada, de que 

futebol é violência e torcida é vandalismo. A pesquisa cientifica em futebol pode 

ajudar muito na desmistificação desta equação, principalmente, em um país 

como o Brasil, conhecido mundialmente como o país do futebol.  

Cabe ressaltar que o futebol é um fenômeno muito importante para a 

sociedade brasileira e, ao longo dos anos, ganhou muita importância no tempo 

destinado ao lazer da população em geral, como uma atividade que 

proporciona prazer e inúmeras emoções. Logo, acaba sendo muito presente, 

tanto em relação à sua prática, quanto em relação à assistência, chegando a 

ser um fenômeno social muito representativo (ESCHER; REIS, 2006). A 

importância do futebol é tão grande, que este pode ser considerado um esporte 

de massa. Santos (2004) evidencia o estádio de futebol como um dos poucos 

locais na sociedade atual onde há manifestação massiva de pessoas. Desta 

forma, o futebol se configura como um espetáculo de massa, que congrega 

muitas pessoas.  
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A presença de milhares de pessoas em partidas de futebol é um fato 

comum, e o jornalista Buford (1992) descreve a sensação de estar em meio à 

massa durante um jogo de futebol do campeonato inglês. Buford, um jornalista 

americano, relatava estar apertado, quase espremido, em meio a tantas 

pessoas e descreve como foi sua reação em estar em meio à massa. O autor 

aponta alteração em seu próprio comportamento, pois, em pouco tempo, ele 

começa a cantar alto e a vibrar com os lances. Em determinado momento o 

autor aponta:  

O que eu sentia de ponta a ponta do meu corpo – que 
estava me tornando diferente daquele que ingressara no 
estádio: eu estava deixando de ser eu. Não houvesse um 
momento determinado em que eu tivesse deixado de 
perceber a mim mesmo, houve apenas a percepção de 
que, por certo tempo, eu deixava de ser. O jogo 
conseguia dominar meus sentidos e me transportara 
(BUFORD, 1992, p. 152). 

Neste fragmento de Buford, pode-se perceber a modificação do 

comportamento individual perante a massa. Cunha (2006) corrobora Buford 

(1992), ao também apontar que o indivíduo, imerso em meio à massa, modifica 

suas próprias ações, podendo praticar atos que nem pensaria em realizar de 

forma individual. Sendo este, um argumento comum para justificar a violência 

das torcidas organizadas.  

Por envolver variáveis complexas, é necessária a aproximação de 

diferentes áreas do conhecimento no estudo da violência, podendo contemplar 

enfoques, tanto da Psicologia, quanto da Sociologia, Antropologia e, inclusive 

da Motricidade Humana, entre outras áreas. Outros temas que também entram 

neste prisma interdisciplinar são o lazer e as emoções.  

Com base nesses pressupostos, podem surgir importantes reflexões 

acerca da violência no futebol, do discurso sobre a mesma, bem como, da 

relação das torcidas organizadas com a violência. A fim de contribuir com estas 

análises e reflexões, foi delineada a pesquisa exploratória.  Inicialmente, 

apresenta-se o objetivo da presente investigação, para posteriormente, 

aprestar o método da mesma, visando evidenciar a opinião de membros de 

torcidas organizadas, sobre a violência no futebol.
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3. OBJETIVO GERAL DA DISSERTAÇÃO 

Analisar discursos de integrantes de torcidas organizadas acerca das 

violências no futebol brasileiro e (re)interpretá-los à luz do referencial teórico de 

Galtung. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar, discursivamente, os enunciados dos locutores entrevistados, 

membros de torcidas organizadas, acerca da violência no futebol brasileiro. 

A partir dos resultados da análise discursiva, interpretar os sentidos de 

violência à luz do referencial teórico de Galtung. 
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4. MÉTODO 

“Se não puder voar, corra. Se não puder correr, 
ande. Se não puder andar, rasteje, mas, continue em 

frente de qualquer jeito”
(Martin Luther King) 

4.1. NATUREZA DO ESTUDO 

Este estudo tem uma natureza qualitativa, pois corrobora Richardson 

(1999), em relação a este método ser o que aborda mais satisfatoriamente a 

complexidade dos fatos sociais, bem como, tipifica atributos desconhecidos, 

favorecendo assim, a compreensão do espectro de opiniões e discursos acerca 

da violência no futebol. Este método pode, inclusive, auxiliar a abordagem, 

também, das diversas relações estabelecidas na vivência destes grupos 

(torcidas organizadas), que perpassam, tanto o próprio grupo, quanto grupos 

externos.  

4.2. PROCEDIMENTOS 

O estudo alia pesquisa bibliográfica com pesquisa exploratória. Na 

pesquisa bibliográfica, foram pesquisadas informações em obras de referência, 

compostas por livros, dissertações e teses, além da consulta a diferentes bases 

de dados. As bases de dados utilizadas foram: base Athena (material 

disponível nas bibliotecas da UNESP), as Bibliotecas digitais de Teses e 

Dissertações da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e o 

banco de teses da CAPES.  

Os descritores utilizados para busca das fontes referenciais foram: lazer, 

torcidas organizadas, futebol e violência. Houve a utilização, inclusive, de 

fontes adicionais como, por exemplo, sites da internet sobre futebol, incluindo, 

os sites institucionais das torcidas organizadas que fazem parte do estudo. A 

utilização destas fontes adicionais teve o intuito de acompanhar 

constantemente as notícias sobre as torcidas organizadas e o clube o qual elas 

representavam.  

A pesquisa exploratória justifica-se, pois esta fase possui a vantagem de 

adentrar diretamente no ambiente pesquisado, no caso, as torcidas 

organizadas. A escolha pelas entrevistas semiestruturadas deve-se ao fato de 
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estas possuírem a capacidade de produção de dados sobre diversos aspectos 

da vida social (GIL, 1999), sendo assim, são eficazes para o objeto aqui 

proposto.  

Para o desenvolvimento da pesquisa exploratória, inicialmente, foi 

realizado o contato com os diretores de todas as torcidas organizadas do São 

Paulo Futebol Clube por motivo de acessibilidade. As torcidas em questão 

foram: Torcida Tricolor Independente, Dragões da Real, Falange Tricolor e Os 

Implacáveis. Em um primeiro momento, o pesquisador procurou informações 

sobre as diretorias destas torcidas em seus respectivos sites. Após obter tais 

informações, ocorreram contatos telefônicos com os diretores das torcidas 

organizadas, para que o pesquisador pudesse encontra-se pessoalmente com 

estas lideranças das torcidas. 

No encontro com as lideranças das torcidas, o pesquisador se 

apresentava e melhor explicitava os objetivos da presente pesquisa acadêmica. 

Após explicitados os objetivos da pesquisa, ocorreu a oficialização do convite 

para a participação no estudo. Das quatro torcidas consultadas, três aceitaram 

a participação no estudo, sendo elas: Dragões da Real, Independente e 

Falange Tricolor.  

Inicialmente, os participantes do estudo eram indicados pelas lideranças 

da torcida, no entanto, ao longo da pesquisa o pesquisador pode também 

selecionar indivíduos para serem entrevistados. Esta etapa da pesquisa 

envolvia a entrada do pesquisador em meio ao grupo de torcedores e envolvia 

um processo social com constantes negociações e renegociações, assim 

como, elucida Giulianotti (2010), no sentido de não se fechar o campo. Logo, o 

pesquisador deveria conquistar a confiança da diretoria, mostrando a 

idoneidade dos propósitos do contato e da pesquisa, e manter os limites de 

participação estabelecidos com o grupo estudado. Para tanto, em algumas 

situações, o pesquisador claramente estava condicionado às regras, lógica, 

funcionamento, disponibilidades da própria torcida.  

De posse da anuência dos participantes que, espontaneamente, se 

dispuserem a participar do estudo, foram prestados os devidos esclarecimentos 

sobre os objetivos do estudo, a garantia do anonimato e a possibilidade de 

declinar da participação a qualquer momento. Os participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice II), procedendo-se a 
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todos os requisitos éticos de pesquisas com seres humanos. O projeto foi 

enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Biociências da UNESP 

– Campus de Rio Claro e aprovado sob o número 6678/2012. 

4.3. SUJEITOS 

O corpus do estudo foi composto por 22 torcedores organizados, sendo 

9 torcedores da Independente, 9 da Dragões e 4 torcedores da Falange. Este 

número de participantes se justifica devido ao encerramento das atividades da 

torcida organizada Falange Tricolor no início do ano de 2014. A partir deste 

encerramento das atividades da Falange, somente foram incluídas no estudo 

as 4 entrevistas realizadas no ano de 2013. Com isso, buscou-se aumentar o 

número de entrevistas previamente estabelecido. Inicialmente, estava 

estabelecida a realização de 7 entrevistas em cada uma das outras duas 

torcidas (Independente e Dragões da Real), porém, com tal fato, aumentou-se 

este número para 9 entrevistas. O número inicial de 7 entrevistados em cada 

torcida se deve à possibilidade de poder contemplar os diferentes componentes 

de uma torcida, como por exemplo: membros novos, antigos, fundadores, com 

envolvimento com episódios de violência, pertencentes à diretoria, etc.  

Como critério de inclusão no estudo, foram levados em consideração: 

indivíduos adultos, de ambos os sexos, oficialmente associados à torcida, com 

participação mínima de um ano, com variados níveis de escolaridade e 

socioeconômico, que estivessem dispostos a participarem das entrevistas para 

a produção dos dados. 

4.4. PRODUÇÃO DOS DADOS 

No que tange à produção de dados, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com os torcedores organizados. O roteiro de entrevistas 

(Apêndice I) contava com 39 perguntas contendo diversos assuntos para que 

os entrevistados pudessem discorrer sobre tópicos variados envolvendo o 

âmbito de suas participações em torcidas organizadas. 

A escolha do local da entrevista era determinada pelo próprio 

participante, com base, sobretudo, em critérios de comodidade para os 

entrevistados. Sendo assim, as entrevistas aconteceram nas sedes das 

torcidas organizadas ou em locais sugeridos pelos próprios participantes. As 
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entrevistas tiveram áudio e vídeo gravados, por meio de um notebook, com o 

intuito de registrar os enunciados, e auxiliar na transcrição das entrevistas.  

Cabe salientar que, devido aos procedimentos éticos, as entrevistas 

gravadas possuíam como foco de interesse somente o áudio. A imagem 

gravada durante as entrevistas se restringia ao rosto do pesquisador. Sendo 

assim, obrigatoriamente, os entrevistados se posicionavam atrás da câmera e 

eram comunicados de que seus rostos não seriam filmados, muito menos, suas 

identidades reveladas. Para gravar as entrevistas, o pesquisador utilizou o 

programa de vídeo Youcam CyberLink.  

No que tange à entrevista em si, quando as entrevistas eram realizadas 

nas sedes das torcidas organizadas, o pesquisador tentava providenciar um 

local mais reservado para a realização da entrevista, no qual, o entrevistador e 

o entrevistado pudessem estar sentados confortavelmente. Todavia, nem 

sempre esta situação foi possível, e, inclusive, o pesquisador não possuía 

controle sobre possíveis interrupções, e/ou, observadores de alguns trechos da 

entrevista. Já as entrevistas realizadas nas casas, ou locais sugeridos pelos 

torcedores, possuíam um ambiente mais reservado e sem possíveis 

interrupções e/ou observadores. As entrevistas foram transcritas utilizando-se o 

aplicativo do Google Chrome, denominado “Voice to Note II”.  

4.5. ANÁLISE DE DADOS 

A análise de dados possui duas grandes fases que estão inter-

relacionadas. A primeira fase consiste em uma análise semântico-discursiva 

dos dados produzidos por meio da entrevista com os torcedores organizados. 

Já a segunda fase, relaciona os resultados atingidos na primeira fase com a 

teoria galtuniana. 

Na primeira fase da análise, os dados provenientes das respostas dos 

participantes foram analisados segundo a Análise de Discurso de linha 

francesa (AD), pois, conforme evidenciam Orlandi (2007) e Charaudeau (2009), 

há necessidade de se compreender que todo dizer é marcado ideologicamente 

e reconhecer que a linguagem não é neutra, sofrendo influência de elementos 

externos, como por exemplo, a ideologia e o momento sociohistórico. A 

perspectiva da Análise de Discurso francesa pode proporcionar uma diferente 
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interpretação sobre os dados que produzidos juntamente com os torcedores 

organizados.  

Sendo assim, a organização da análise dos dados, segundo a linha 

francesa de análise de discurso, consiste em duas etapas, assim como 

explicita Orlandi (2007). A primeira etapa contempla a de-superficialização do 

material linguístico, para se chegar ao objeto discursivo. Já a segunda etapa, 

transforma o objeto discursivo (explicitado na primeira fase) em processo 

discursivo.  

Nesta primeira etapa da análise de discurso, existe a análise da 

materialidade linguística, o material bruto produzido (os textos do corpus), 

buscando as pistas para saber como o discurso em questão se contextualiza. 

Por meio desta etapa, o dado empírico se transforma em um objeto 

linguisticamente de-superficializado, que é o objeto discursivo. O objeto 

discursivo é resultado do trabalho do analista, pois é construído em uma 

abordagem crítica, que considera o que é dito neste discurso, relacionando-o 

com o que é dito em outros discursos e em outras condições de produção.  

Ou seja, nesta etapa da análise de discurso se concebe que o 

pensamento do sujeito não é a expressão da realidade. Sendo assim, o 

analista deve considerar quem fala, de onde fala, quais as relações de força e 

de sentido presentes neste discurso. A partir do objeto discursivo começa a 

aparecer o modo de funcionamento do discurso, pois começa a ser possível 

observar o modo de construção, circulação e os diferentes gestos de leitura 

dos enunciados que constituem o corpus (ORLANDI, 2007).  

A segunda etapa da análise discursiva visa à passagem do objeto 

discursivo para o processo discursivo. Neste estágio, o analista determina qual 

a relação do objeto discursivo com diferentes formações ideológicas, chegando 

assim, ao processo discursivo. O processo discursivo é um sistema de relações 

de substituição, paráfrases e sinônimos que funcionam dentro de um discurso 

(PÊCHEUX, 1975).   

No caso do presente estudo, inicialmente, as entrevistas com os 

torcedores organizados foram transcritas na íntegra. Em uma primeira leitura 

das transcrições das entrevistas, o pesquisador buscava pelas cadeias 

parafrásticas (paráfrases) dos discursos. Partindo de um pressuposto 

polissêmico (diferentes e diversos sentidos), a paráfrase determina o 




��
�

fechamento do sentido de determinado termo. Desta maneira, os sentidos de 

violência puderam ser evidenciados por meio da paráfrase (mecanismo que 

fecha o sentido da palavra). Nesta primeira leitura, o pesquisador buscou 

identificar as diferentes palavras, maneiras, formas, escolhas linguísticas e 

silêncios que os torcedores organizados utilizam para se referirem à violência.  

Por meio das paráfrases, pôde-se verificar que o termo violência possuía 

diferentes referências, aproximações, substitutos, que determinavam o sentido 

estabelecido pelo enunciador em questão. Por exemplo, um participante 

quando questionado sobre a violência poderia em sua resposta ao invés de 

repetir a palavra violência, substituí-la, relacioná-la ou aproximá-la de outra 

palavra, que ele considerava próxima do verdadeiro sentido de violência para 

ele próprio. 

Sendo assim, em todas as entrevistas, foram numeradas e listadas as 

paráfrases ali presentes, para que, posteriormente, se pudesse saber qual o 

efeito de sentido mais frequente para determinado entrevistado, como na 

Imagem 4, apresentada a seguir. A referida identificação das paráfrases 

também poderia evidenciar alguns silêncios e contradições no interior deste 

mesmo discurso.  

Toma-se como exemplo, o sujeito 1 para a explicitação do mecanismo 

de identificação das paráfrases. Ao longo de toda a sua entrevista, o sujeito 1, 

relacionou, substituiu ou aproximou a palavra violência de outras 11 palavras, 

que podem ser evidenciadas na imagem 4: 

Imagem 4: Modelo de identificação das paráfrases de um participante do estudo.  
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Após a identificação e numeração das paráfrases, ocorreu a seleção dos 

trechos da entrevista, os quais eram específicos sobre a temática de futebol e 

violência. Após este movimento de análise, o pesquisador iniciou uma leitura 

mais atenta destes trechos para confirmar a adequação dos mesmos à 

temática, com intuito de direcionar o foco da análise sobre o fenômeno da 

violência no futebol. 

A partir desta seleção inicial foi estabelecido um mecanismo de análise 

que pudesse apontar, descobrir, evidenciar, os vestígios do significado 

atribuído por cada entrevistado para a palavra violência. Para tanto, o 

pesquisador elaborou um organograma com o objetivo de acurar ainda mais a 

investigação das cadeias parafrásticas (encontrando possíveis paráfrases não 

observadas na primeira leitura da entrevista), bem como, auxiliar a obtenção de 

uma visão mais geral dos sentidos atribuídos à violência por cada enunciador.  

A partir do cotejamento das respostas dos torcedores organizados com o 

organograma, pôde-se obter um panorama mais amplo das opiniões expressas 

pelos participantes acerca da temática de violência no futebol. O organograma 

construído pode ser visualizado a seguir. 

Imagem 5: Organograma utilizado para a investigação das paráfrases e obtenção de 
panorama geral das opiniões expressas pelos torcedores. 

Esta análise semântica discursiva serviu como base, uma primeira etapa 

analítica, para o segundo movimento analítico. Na segunda etapa analítica, o 

pesquisador cotejou os dados produzidos juntamente com os torcedores 
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organizados com a teoria galtuniana, com o intuito de discutir e problematizar 

alguns tipos de violência no futebol brasileiro.  

Neste momento, apresenta-se um tópico específico sobre a AD de linha 

francesa (AD). Inicialmente, deve-se esclarecer que a AD é um postulado 

teórico, bem como, um procedimento de análise. Logo, se torna essencial 

compreender que o presente estudo acadêmico se deteve em realizar um 

esboço de uma análise discursiva, com o intuito de apontar quais os sentidos 

de violência, mais frequentes, nas falas de membros de torcidas organizadas. 

Este primeiro movimento analítico serviu de base para o cotejamento de tais 

sentidos de violência, com a teoria galtuniana.  

Com base nisto, este tópico objetiva melhor explicitar os conceitos da 

teoria da AD, bem como, auxiliar na compreensão da análise desenvolvida a 

partir dos dados produzidos juntamente com os torcedores organizados.  

4.6. A ANÁLISE DE DISCURSO DE LINHA FRANCESA 

A AD se origina na França, na década de 1960 sob uma dupla fundação: 

de um lado, os estudos de Michel Pêcheux (principalmente, a obra “Analyse 

automatique du discours), e de outro, os estudos de Jean Dubois (e seu artigo 

“Lexicologia e análise do enunciado”), ambas publicadas no ano de 1969. Esta 

teoria nasce em uma conjuntura de crise. Estudantes lutavam contra a rigidez 

do sistema educacional francês, principalmente, nas universidades de 

Sorbonne e Nanterre. Havia muita repressão e pressão política, que tiveram 

como consequência, uma série de greves operárias. Estas greves exigiam 

melhores condições de trabalho e remuneração (MAINGUENEAU, 1990).  

Neste mesmo contexto francês, também existia uma grande crise 

teórica, mais precisamente, no campo da Linguística. Os estudos linguísticos 

de Saussure apontavam a distinção entre fala e língua28. Mediante a este 

impasse teórico (o não estruturado, desorganizado, ocasional x o estruturado, 

organizado, constante), Michel Pêcheux propõe um estudo semântico-

���������������������������������������� �������������������
28 A fala seria algo ocasional, sem estrutura, tampouco, lógica interna. Já a língua seria um 
sistema fixo, rígido. A partir destes estudos linguísticos de Saussure surge uma dicotomia entre 
fala e língua. A língua era possível de ser estudada (devido à sua estrutura interna) ao passo 
que, a fala seria impossível de ser estudada (devido à sua desorganização, sua 
espontaneidade). Para mais Ver: SAUSURRE, F. Curso de linguística geral. Trad. Antonio 
Chielini, José Pulo Paes e Izidoro Blikstein. 26. ed. São Paulo: Cultrix, 2004.   
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discursivo que unia o linguístico e o histórico, por meio do conceito de discurso. 

O discurso poderia ser um elemento de superação deste impasse, pois estaria 

exatamente entre a língua e a fala (MAZZOLA, 2010).  

A AD possui filiações teóricas com três domínios disciplinares: a 

Linguística, o Marxismo e a Psicanálise, o que a demarca como uma teoria de 

entremeio: entre a Linguística e as Ciências Sociais. Por este fato, ela 

questiona tanto a Linguística, quanto às Ciências Sociais. O questionamento 

direcionado à Linguística concerne à exclusão dos elementos históricos sociais 

em seu campo de estudo. Já o questionamento às Ciências Sociais se baseia 

no fato de estas não considerarem a linguagem em sua materialidade. Apesar 

de tecer tais críticas, a AD não as responde. Entretanto, demonstra que tais 

questões somente serão respondidas por meio do entrecruzamento do sócio 

histórico com o linguístico (ORLANDI, 2006).  

Em decorrência desta tríplice filiação teórica, a AD pressupõe duas 

teorias provenientes do campo da Linguística: a do discurso, bem como, a da 

sintaxe e enunciado, pressupõe também, a teoria da ideologia (proveniente do 

Marxismo) e a teoria psicanalítica do sujeito (proveniente da Psicanálise). Cada 

campo (Linguística, Marxismo e Psicanálise) fornece um conceito para ser 

incorporado pela rede conceitual da AD. Respectivamente, estes conceitos 

são: linguagem, ideologia e sujeito29.  

Com base nisto, a AD de linha francesa investiga as relações entre 

linguagem, ideologia e sujeito, apontando como a ideologia se manifesta por 

meio da linguagem, e também, como o sujeito utiliza da linguagem para se 

constituir (ORLANDI, 2007). Michel Pêcheux (1975) auxilia o entendimento 

destas relações entre sujeito, ideologia e linguagem. Tais relações são 

fundamentais para a AD. Pêcheux (1975) evidencia que a ideologia se 

materializa30, se mostra, se faz presente, de forma privilegiada por meio da 

���������������������������������������� �������������������
29 É extremamente necessário compreender que devido à sua filiação epistemológica, a AD 
concebe os conceitos de linguagem, ideologia e sujeito de maneira específica (relacionada com 
a teoria a qual pressupõe). Por exemplo, devido a sua filiação com o Marxismo, a AD concebe, 
considera o materialismo histórico dialético como um elemento presente na linguagem. Ou 
seja, quando se fala de ideologia, se fala do ponto de vista do Marxismo. Para mais VER: 
ORLANDI, E. P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 7º edição. Campinas, SP: 
Pontes, 2007. BRANDÃO, H. H. N. Introdução à análise do discurso. 4. Ed. Campinas, SP: 
Ed. da UNICAMP, 1995.   

���Cabe salientar que a AD possui como base epistemológica, o materialismo histórico dialético. 
Sendo assim, as ideologias possuem existência material, devido a isto, são estudadas não 
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linguagem. Ou seja, a linguagem se constitui como um lócus, lugar privilegiado 

em que se materializa a ideologia. Ao mesmo tempo, Pêcheux também 

explicita que não há nenhum sujeito que não seja interpelado pela ideologia, 

tampouco, não existe discurso sem sujeito (PÊCHEUX, 1975).  

O pensamento de Michel Pêcheux evidencia a relação entre sujeito, 

língua e ideologia. Ao mesmo tempo, suscita mais um questionamento: o que 

exatamente vem a ser discurso?  

Corriqueiramente, a palavra discurso31 se remete a um pronunciamento 

ou à fala de alguém. No entanto, para a AD, a palavra discurso se constitui 

como um conceito central, pois possibilita a este campo demarcar sua 

finalidade: estudar o discurso objetivando melhor compreender a capacidade 

do ser humano em significar e significar-se (ORLANDI, 2007). De modo breve, 

pode-se dizer que, no campo da AD, o conceito de discurso determina o 

significado do que foi dito por determinado sujeito.  

Desta maneira, o conceito de discurso é responsável por determinar o 

que as pessoas dizem. Segundo Pêcheux (1969), tal conceito contempla muito 

mais do que a simples troca de informação verbal, como poderia se pensar ao 

assumir o conceito de discurso como um pronunciamento ou a fala de alguém. 

Para Pêcheux, o conceito de discurso é efeito de sentido entre locutores 

(PÊCHEUX, 1969). Logo, se o discurso determina o que as pessoas dizem, 

quando pensado no contexto da presente dissertação, o discurso dos 

torcedores organizados X, Y e Z, é o fator que determinará se eles dizem A, B 

ou C sobre a violência. 

Baseando-se na definição de Pêcheux (1969) sobre discurso deve-se 

esclarecer um dos principais pressupostos da AD: a linguagem não é 

transparente. Ou seja, não se sabe a priori o significado das palavras. 

Conforme já explicita Orlandi (2006), a palavra salário possui diferentes 

significados para o patrão e para o assalariado. Do mesmo modo, a palavra 

liberdade significa diferentemente para pai e para filho.  

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������
somente como ideias, mas sim como um conjunto de práticas materiais, que reproduzem as 
relações de produção. 

31 A palavra discurso, etimologicamente, significa curso, percurso, movimento, correr por. Desta 
maneira, o discurso é a palavra em movimento (ORLANDI, 2007).
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O pressuposto de que a língua não é transparente é elementar para a 

AD. Este pressuposto pode ser um exemplo interessante para demonstrar a 

diferenciação entre a AD da Análise de Conteúdo (AC). A AC busca responder 

à seguinte questão: o que este texto quer dizer? Sendo assim, a AC extrai os 

sentidos dos próprios textos.  

Já a AD, ao considerar que a linguagem não é transparente, não procura 

atravessar o texto todo para encontrar um sentido do outro lado. A pergunta a 

ser respondida pela AD é: como este texto significa? Desta maneira, a AD, ao 

invés de buscar por uma verdade que está escondida no texto, considera que o 

texto constitui discurso. O texto é a materialidade do discurso.

� Na busca pela resposta de suas indagações, a AD não trabalha com os 

textos apenas como registro, documento ou ilustração de algo que já é sabido 

em outro lugar e que o texto somente exemplifica. A AD produz um 

conhecimento a partir do próprio texto, pois o vê como uma materialidade 

simbólica própria e significativa (ORLANDI, 2007). 

Assim, a AD proporciona uma desnaturalização da leitura, pois se o 

discurso é efeito de sentido entre locutores (PÊCHEUX, 1969), este conceito, 

obrigatoriamente, questiona o esquema elementar da enunciação, que, por sua 

vez, pressupõe: emissor, receptor, código, referente e mensagem. Neste 

esquema, o emissor emite a mensagem, o receptor a recebe, o código é a 

mensagem e o referente, diz respeito a algum elemento da realidade.  

                          Mensagem                        Código 
Emissor                                                       Receptor 
Referente 

Imagem 6 – Esquema elementar da comunicação (adaptado de ORLANDI, 2007).  

A noção de discurso distancia-se desta premissa da comunicação 

anteriormente explicitada. Para a AD, não se trata apenas de transmissão de 

informação. Ou seja, a comunicação não é somente o emissor enviar uma 

mensagem para o receptor, falando sobre algo (referente) em determinada 

linguagem (código). A noção de discurso, tampouco, assume linearidade na 

disposição dos elementos da comunicação. O ser humano não se comunica de 

forma alternada, sem interrupções (ORLANDI, 2006). 
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A noção de discurso assume um complexo processo de constituição 

desses participantes da comunicação. As relações da linguagem com os 

sujeitos32 e os sentidos são múltiplas e variadas, pois o sujeito é, ao mesmo 

tempo, produtor e produzido pela noção de discurso. Em uma abordagem 

discursiva, o sujeito e sentido se constroem simultaneamente, pois este sujeito 

vai compartilhar de uma ideologia e vai materializar esta ideologia em seu 

discurso. Ele é produtor de discurso e produzido por ele. O sujeito é antes 

constituído pela ideologia e depois vai materializá-la em seu discurso. No 

contexto da presente dissertação, um torcedor na medida em que fala A, B ou 

C sobre a violência, ele próprio se constrói, se constitui como um sujeito com 

posicionamento A, B ou C perante a violência.  

Ainda sobre este complexo processo de constituição dos participantes 

do discurso, a AD considera que o discurso de um indivíduo ocorre, se deve, é 

fruto de filiações discursivas (dimensão ideológica) e não das condições 

empíricas. Logo, para olhar discursivamente a linguagem, deve-se considerar 

muito mais à dimensão ideológica do que a dimensão empírica33.  

Sendo assim, uma abordagem discursiva irá se preocupar com os 

sentidos produzidos por diferentes sujeitos, bem como, com quais discursos 

mais amplos tais discursos produzidos se relacionam. Orlandi (2007) explicita 

que os discursos são produtos da relação de sujeitos simbólicos dentro de 

determinadas circunstâncias (ORLANDI, 2007). Por tal razão, pode-se dizer 

que a AD articula o linguístico (simbólico) com o social (relações de poder), 

apoiando-se em conceitos e métodos da Linguística formando uma rede 

conceitual específica.  

Desta maneira, apresentam-se os conceitos que serão utilizados para a 

análise do discurso dos torcedores organizados. Cabe salientar que a AD 

���������������������������������������� �������������������
32 Cabe salientar que todas as vezes que se utiliza a palavra “sujeito” na perspectiva discursiva, 
refere-se à posição de sujeito no discurso. Existe uma diferença importante para a AD entre a 
dimensão empírica (indivíduo) e dimensão ideológica (sujeito). Para mais Ver: BRANDÃO, H. 
H. N. Introdução à análise do discurso. 4. Ed. Campinas, SP: Ed. da UNICAMP, 1995. 

33 Um exemplo disto poderia ser os homens que apoiam discursos feministas. A dimensão 
empírica (ser homem) não foi determinante para a adoção do discurso pró-mulheres (dimensão 
ideológica). Outro exemplo seria um operário (dimensão empírica) adotar um discurso contra 
greve, que pode ser caracterizado como o discurso do patrão (dimensão ideológica).  
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possui uma rede conceitual, logo, apresentam-se conceitos altamente 

relacionados. 

• Discurso 

• Polissemia 

• Paráfrase 

• Formação Discursiva 

• Memória discursiva: interdiscurso e intradiscurso 

• Esquecimentos e silêncio 

• Condições de produção 

• Formações imaginárias: imagem, relações de força, relações de 

sentido e antecipação 

4.6.1. Discurso  

O conceito de discurso para Pêcheux contempla o efeito de sentidos 

entre locutores (PÊCHEUX, 1969). Outro teórico que pode ser útil para auxiliar 

a compreensão de discurso é Focault34. O pensamento de Focault (1969) 

considera que analisar discursos é individualizar falas que estão dispersas 

buscando suas regularidades. Desta maneira, Focault aborda discurso como 

um conjunto de enunciados, que possuem certa regularidade (ordem, 

correlações, posições, transformações, funcionamentos), e que remetem a uma 

mesma formação discursiva.  

No contexto desta dissertação, conforme Focault, analisar os discursos 

dos torcedores organizados seria buscar quais são as regularidades sobre a 

palavra violência, as quais se encontram dispersas nas entrevistas realizadas e 

verificar com quais formações discursivas estes discursos se associam, se 

inscrevem, se filiam e remetem.  

4.6.2. Polissemia 

A AD considera que não se sabe a priori o significado das palavras. Ou 

seja, o significado de determinada palavra não está atrelado, colado a esta. 

Sendo assim, parte-se do pressuposto que as palavras são polissêmicas, 

���������������������������������������� �������������������
34 Cabe salientar que o pensamento de Focault foi explicitado como um exemplo. A análise 
discursiva aqui realizada se baseia nos estudos de Pêcheux. 
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podem significar várias coisas. Segundo Orlandi (2007, p. 36) o funcionamento 

da linguagem está na tensão entre “o diferente” e “o mesmo”.  

Baseando-se em Orlandi (2007), “o diferente” seria expresso pelo 

conceito de polissemia. Como já dito anteriormente, não se sabe de antemão, o 

significado das palavras. Toma-se aqui a palavra ‘família’ como um exemplo. 

Esta palavra pode ser aplicada para representar uma família cosanguínea ou 

um grupo de amigos. Este exemplo ilustra a polissemia, ao demonstrar que não 

se sabe de antemão o significado da palavra família. Ou seja, o conceito da 

polissemia garante que determinada palavra pode ter diversos significados. 

No caso do presente estudo, assume-se que a palavra violência é 

polissêmica, não se sabe seu significado antes da análise. A partir da análise 

de cada entrevista será possível descobrir qual o efeito de sentido desta 

palavra para cada enunciador. Desta maneira, por meio do conceito de 

polissemia, a AD assume que as palavras podem possuir diferentes, diversos 

sentidos. No entanto, “o mesmo” segundo Orlandi (2007), seria expresso pelo 

conceito de paráfrase. O próximo conceito a ser aqui exposto. 

4.6.3. Paráfrase

O conceito de paráfrase é altamente relacionado ao de polissemia. A 

paráfrase é o que determina a quebra, o fim da polissemia. Assim como já 

explicitava Orlandi (2007) “[...] a paráfrase está do lado da estabilização”. Desta 

maneira, a paráfrase é o que restringe o significado da palavra, é o que fecha o 

sentido da mesma em um contexto polissêmico.  

Ou seja, no meio do diferente (polissemia), a paráfrase vai determinar o 

que é igual. Este fato demonstra que a linguagem é passível do deslize, do 

equívoco, e é justamente ai que os sentidos se estabelecem, se mostram, 

aparecem. No contexto do presente estudo, a paráfrase determina o sentido da 

violência para o enunciador.  

Por exemplo, em enunciados como: “violência é matar”, “Roubar 

também é violência” e “corrupção é violência” os enunciadores quebraram a 

polissemia (vários sentidos) do termo violência, pois restringiram o sentido 

deste termo a matar, roubar e corrupção, respectivamente. Cabe salientar que 

a paráfrase ocorre por diversas vezes dentro de um mesmo discurso. Este fato 



����
�

possibilita existirem distintos, diversos e até mesmo, contraditórios, sentidos de 

determinado termo. 

Devido à paráfrase se constituir como o elemento que quebra a 

polissemia, e consequentemente, revela qual o sentido adotado por um 

enunciador, por meio deste conceito inicia-se o mecanismo de análise do 

discurso. Desta forma, pode-se dizer que o mecanismo de análise do discurso 

se inicia a partir da busca pelas paráfrases presentes em um discurso.  

4.6.4. Formação Discursiva 

Michel Pêcheux assume a noção de formação discursiva (FD) a partir de 

seus diálogos com a obra de Focault. Todavia, cabe salientar que Pêcheux 

estabeleceu uma releitura deste conceito, por meio de readaptações, porém 

mantendo-se fiel a suas bases epistemológicas (no sentido de relacionar o 

conceito de formação discursiva à questão da ideologia e da luta de classe)35. 

Sendo assim, Pêcheux define formação discursiva como: 

Aquilo que, numa conjuntura dada, determinada pelo 
estado de luta de classes, determina o que pode e deve 
ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um 
sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um 
programa, etc.) (PÊCHEUX, 1995, p 160).  

Outra definição que pode auxiliar no entendimento do conceito de 

formação discursiva é o de Brandão (1995). A autora define formação 

discursiva como: “um espaço em que enunciados são retomados e 

reformulados num esforço constante de fechamento de suas fronteiras em 

busca da preservação de sua identidade” (BRANDÃO, 1995, p. 39). 

A partir das duas definições supracitadas, evidencia-se que no interior 

(dentro) de uma formação discursiva ocorrem as paráfrases (mecanismo de 

fechamento do sentido). Por tal razão, a formação discursiva determina “o que 

pode e o que deve ser dito” (PÊCHEUX, 1995, p. 160). A paráfrase é o 

elemento que acaba com a polissemia, e vai determinar qual o efeito de sentido 

���������������������������������������� �������������������
35 Para mais Ver: BARONAS, R. L. Slogans políticos brasileiros: uma leitura discursiva. 
2003. 240 f. Tese (Doutorado em Linguística e Língua Portuguesa). Faculdade de Ciências e 
Letras, Unesp, Araraquara, 2003 e GREGOLIN, M. R. Formação discursiva, redes de memória 
e trajetos sociais de sentido: mídia e produção de identidades. In: BARONAS, R. L. (Org.). 
Análise de discurso: apontamentos para uma história da noção-conceito de formação 
discursiva. São Carlos, SP: Pedro & João editores, 2007, p. 155-168.  
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de determinado dizer, e ao mesmo tempo, irá determinar a aproximação ou 

distanciamento de uma formação discursiva. Ou seja, pode-se considerar uma 

formação discursiva como algo mais amplo, com relação com o exterior 

ideológico (“o que se diz por ai”), na qual se vinculam (se aproximam ou 

distanciam) os diferentes discursos. 

 Para ilustrar o que é uma formação discursiva considera-se uma 

situação imaginária, na qual é analisado o enunciado “eu sou a favor da 

igualdade”. Este enunciado é proferido por 2 enunciadores distintos (A e B) e o 

analista buscará quais são os sentidos da palavra igualdade para estes 2 

enunciadores. A busca pelo sentido da palavra igualdade ocorrerá exatamente 

na paráfrase. Inicialmente, tem-se que a palavra igualdade é polissêmica e não 

é possível saber seu significado a priori. Por meio da realização da análise das 

paráfrases se descobre que: o sentido de igualdade atribuído pelo enunciador 

A é: “sou contra as cotas”, ao passo que, para o enunciador B é: “sou a favor 

das cotas”. Embora os enunciadores A e B possuam exatamente o mesmo 

enunciado, os discursos que produzem A e B são distintos, logo, A e B se filiam 

a diferentes formações discursivas. O enunciador A se aproxima de uma 

formação discursiva que poderia ser caracterizada como conservadora, 

enquanto, B se aproxima de uma formação discursiva caracterizada como 

progressista. 

A análise do discurso possibilita observar estas regularidades intrínsecas 

aos enunciados, bem como, as relações de não homogeneidade dentro de um 

mesmo discurso (momentos de contradição). Estas relações de aproximação 

ou distanciamento transparecem na constituição, formulação do discurso. Ou 

seja, um discurso possui relação, dialoga com enunciados inscritos em uma 

mesma FD, mas também com outros discursos pertencentes a outras FD, 

estabelecendo ai a contradição. A filiação a uma FD determina grande parte do 

sentido produzido pelo enunciado. 

4.6.5. Memória discursiva: interdiscurso e intradiscurso 

Conceitualmente, pode-se apontar o interdiscurso como o já-dito, aquilo 

que é relacionado à memória discursiva, aquilo que fala anteriormente. A 

linguagem não é propriedade particular de alguém, afinal, as palavras não são 
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propriedades exclusivas. Sendo assim, o que é dito em outro local também 

significa e/ou re-significa as palavras que proferimos.  

A noção do interdiscurso permite ao analista relacionar o texto que 

analisa com outras formulações, outras filiações do dizer. A partir disto, assim 

como explicita Orlandi (2007), pode-se deduzir a existência de relação entre o 

que já foi dito (interdiscurso), com o que se está dizendo (intradiscurso) 

(ORLANDI, 2007). Acerca desta relação entre o já dito e o que se diz, Courtine 

considera (1984) dois eixos: o da formulação (intradiscurso) e o da constituição 

(interdiscurso). Tudo aquilo que determinado indivíduo formula como um 

enunciado “seu”, perpassa a constituição deste próprio enunciado. Ou seja, 

este enunciado produzido se localiza, exatamente, entre estes dois eixos 

(COURTINE, 1984).  

4.6.6. Esquecimentos e silêncio 

Na AD existem dois esquecimentos. O primeiro esquecimento é 

ideológico. Ele é da instância do inconsciente e resulta-se da maneira pela qual 

somos afetados pela ideologia. Devido a esse esquecimento, segundo Orlandi 

(2007, p. 35) “[...] temos a ilusão de ser a origem do que dizemos quando, na 

realidade, retomamos sentidos pré-existentes”. Logo, este esquecimento 

contempla o fato de que quando nascemos os discursos já estão definidos e 

não se originam em nós. Sendo assim, todas as vezes que falamos, somente 

reconstruímos discursos que nos precedem. 

Já o esquecimento número dois, é da ordem da enunciação. Este 

esquecimento contempla que, quando dizemos algo, inconscientemente, 

pensamos que nossos enunciados somente poderiam ser ditos desta maneira. 

Ou seja, somente poderiam ser ditos com estas palavras e não com outras.  

Uma abordagem discursiva não estará atenta somente ao que foi 

efetivamente dito, pronunciado. Ela se preocupa também com os silêncios (o 

que foi silenciado). Orlandi (1995) evidencia que para dizer algo, é preciso não-

dizer outras coisas, logo, ao dizer algo, necessariamente, se silenciam outros 

dizeres. Todo individuo durante o ato de falar silencia outros dizeres. Ao dizer 

algo, apagam-se outros sentidos possíveis em um discurso. Neste sentido, é 

necessário destacar que o discurso é estabelecido por aquilo que se diz 

(conteúdo) e também por como se dá esse dizer (expressão). 
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Orlandi (2007, p. 29) em sua obra aponta um exemplo marcante, o qual 

pode auxiliar melhor na compreensão de alguns conceitos da análise de 

discurso. Em um contexto de eleições universitárias constrói-se uma faixa preta 

com o enunciado “vote sem medo!”, escrito em letras brancas. Esta faixa é 

pendurada na época de eleições logo na entrada do campus. Sobre esta faixa 

a autora argumenta: 

A faixa negra traz em si uma memória. Se a observamos 
do ponto de vista da cromatografia política, o negro tem 
sido a cor do fascismo, dos conservadores, da “direita” 
em sua expressão política. Por outro lado, as palavras 
“sem medo”, que parecem apoiar o eleitor em sua 
posição, trazem dois efeitos a elas apensos. 1. Lançam a 
suspeita sobre algum dos candidatos (que estaria 
ameaçando os que não votassem nele...) e 2. Falam em 
“medo”, sugerindo um perigo, uma ameaça...o que 
resumimos dizendo que a faixa negra mobiliza os 
sentidos do medo. Argumenta contra, no entanto faz 
presente a questão do medo (ORLANDI, 2007, p. 29). 

O fragmento acima demonstra claramente o esquecimento número 2. 

Nestas mesmas condições de produção, assim como evidencia Orlandi (2007) 

os enunciadores poderiam ter formulado enunciados diferentes, tais como: 

“vote com coragem!” ou “vote livremente!”.  

Este exemplo apontado por Orlandi (2007) também é muito pertinente 

para exemplificar o conceito de memória discursiva, bem como, os possíveis 

desdobramentos de uma análise e a possibilidade de filiação de um discurso à 

determinadas formações discursivas.  

4.6.7. Condições de produção 

 As condições de produção de um discurso são as circunstâncias nas 

quais os “sujeitos do discurso36” interagem. Os sujeitos e as situações contam 

fundamentalmente para a AD. Todavia, realmente contam, quando são 

redefinidos discursivamente como partes de tais condições de produção.  

As condições de produção consideram o sujeito e a situação em sentido 

restrito (o aqui e o agora) e amplo (historicidade). Por exemplo, em uma sala 

de aula, o contexto imediato é uma aula com professor e alunos. Já o contexto 

histórico, considera, faz valer, aciona a memória discursiva, bem como, as 

���������������������������������������� �������������������
36 As aspas servem para ressaltar o esquecimento de ordem ideológica, esquecimento número 
1, segundo Orlandi (2007). O sujeito não é a origem do discurso.
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questões sócio-históricas e ideológicas, nas quais, o saber está relacionado 

com o poder. Sendo assim, em uma sala de aula as relações seriam 

assimétricas, pois o professor exercia seu poder perante os alunos por meio de 

sanções, por exemplo. 

No contexto da presente dissertação, as condições de produção 

imediatas eram os locais de realização das entrevistas, por exemplo: uma 

entrevista realizada na sede de uma torcida possui diferentes condições de 

produção do que uma realizada na casa do entrevistado. Neste âmbito, o 

conceito de imagem também pode influenciar na produção dos dados. Este é o 

próximo conceito a ser apresentado. 

4.6.8. Formações imaginárias: Imagem, Relações de força, de sentidos e 

antecipação 

Inicialmente, se apresenta o conceito de imagem. A imagem faz parte da 

formação imaginária que permeia o discurso. Sendo assim, esta formação está 

presente nas distintas condições de produção. O conceito de imagem faz parte 

de todo o mecanismo imaginário presente em uma interlocução. Esta formação 

imaginária contempla quais são as imagens envolvidas sobre o assunto 

discutido, os interlocutores, em determinadas condições de produção. 

Esquematicamente tem-se:  

Imagem 7: Formações imaginárias presente no discurso. 

Sendo assim, o esquema apresenta quais são as possíveis imagens 

presentes no ato discursivo. Para uma melhor compreensão, toma-se como 

exemplo uma entrevista. A situação 1 do esquema, contempla qual é a imagem 

que o locutor (entrevistado) tem de si mesmo. A imagem do entrevistado em 

relação ao entrevistador está na situação 2. Já a situação 3 é a imagem do 

entrevistado sobre  o assunto a ser discutido na entrevista. A situação 4 abarca 

a imagem do entrevistador de si mesmo. A 5 aborda a imagem do entrevistador 
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em relação ao entrevistado. E por fim, a situação 6 aborda a imagem do 

entrevistador em relação ao assunto da entrevista. 

Todavia, as imagens presentes em um discurso não se encerram neste 

esquema. Sendo assim, entende-se que antes e durante a entrevista existem 

as imagens que o entrevistado possui do entrevistador, de si mesmo, do 

assunto discutido, etc. No entanto, elas podem extrapolar, pois contemplam 

também do as imagens do entrevistado sobre o papel de um trabalho 

acadêmico, do ‘tipo’ de pessoa que realiza o trabalho acadêmico, etc. Sendo 

assim, estas formações pertencentes ao imaginário de cada individuo 

interferem na produção dos dados, na produção de discursos. 

Os discursos são constituídos pelas condições de produção e funcionam 

em conformidade com certos fatores, como por exemplo: as relações de 

sentido e de força. As relações de sentidos relacionam o discurso atual com 

outros discursos. A partir deste conceito se estabelece que não existe nenhum 

discurso, que não se relacione com outro discurso. Logo, não há ponto inicial 

nem final para um discurso, pois assim como evidencia Orlandi (2007, p. 39) 

“[...] um dizer tem relação com outros dizeres, realizados, imaginados ou 

possíveis”. 

Já as relações de força estabelecem o peso, a validade do discurso. As 

relações de força possuem alta relação com a posição de seu locutor, ou seja, 

do lugar social do mesmo. Cada locutor possui um peso específico em cada 

tipo de discurso. A posição de presidente, professor, pai ou filho possuem 

forças específicas na relação da interlocução. 

A antecipação é a capacidade de um sujeito colocar-se na posição de 

seu interlocutor, colocar-se em seu lugar. Sendo assim, o sujeito antecipa seu 

interlocutor tentando produzir exatamente o efeito desejado em seu ouvinte, 

pois o sujeito diz de um modo, e não de outro. Dito de outro modo, este 

mecanismo da antecipação determina a escolha linguística do sujeito, sendo 

assim, responsável por boa parte da argumentação.  

Estes conceitos expostos acima apontam para o funcionamento da 

linguagem e constituem um mecanismo metodológico. Sendo assim, após a 

apresentação do quadro teórico que embasa a análise de discurso, parte-se 

para o capítulo analítico propriamente dito.  
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Todavia, ainda deve-se salientar que a AD possui uma característica 

relativista37 e não essencialista. Neste contexto, o analista não é imparcial, 

tampouco, neutro. Desta forma, parte-se para o capítulo que analisou os 

discursos dos torcedores organizados sobre a violência no futebol brasileiro. 

���������������������������������������� �������������������
37 Relativista no seguinte sentido: somente se sabe o que significa violência analisando como 
são e quais são, os outros enunciados desse mesmo enunciador, ou de outros enunciadores 
que pertencem a seu grupo. Logo, não se pode assumir, a priori, que existam estruturas 
imutáveis e idênticas no interior do discurso de todos os torcedores organizados participantes 
do estudo. Sendo assim, a AD é perspectiva relativista histórica, pois as pessoas estão em 
consensos e conflitos na sociedade e isso se reflete naquilo que dizem. 
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5. OS SENTIDOS DE VIOLÊNCIA 

“Uma nação não deveria ser julgada pela forma que 
trata seus mais ilustres cidadãos, mas como trata os 
seus mais simplórios”.  

Nelson Mandela 

Analisar um discurso é descobrir quais são os sentidos, os efeitos de 

sentido de determinada palavra ou expressão. No caso do presente estudo, 

objetivou-se descobrir quais os sentidos da palavra violência para os 

torcedores organizados. Inicialmente, o corpus, constituído por 22 entrevistas 

(materialidade linguística), as quais, não possuíam elementos de regularidade, 

pois os sentidos de violência nelas contidos estavam dispersos e a análise 

discursiva buscou apontar por suas regularidades.  

Após o estabelecimento das cadeias parafrásticas, pôde-se obter uma 

visão mais global das opiniões expressas pelos torcedores, bem como, chegar 

a algumas regularidades acerca dos discursos sobre a violência. Por meio da 

paráfrase foram encontrados 156 sentidos de violência, segundo os 22 

enunciadores participantes do estudo. Obviamente, alguns destes 156 sentidos 

foram repetidos em diferentes processos discursivos dos enunciadores.  

No entanto, a partir da aglutinação destes 156 sentidos, foi possível o 

estabelecimento de 4 principais discursos sobre a violência para os torcedores 

participantes do presente estudo. Ou seja, estes 4 discursos foram os 

principais sentidos da violência atribuídos pelos torcedores organizados. Logo, 

todos os sentidos produzidos pelos participantes do estudo, podem ser 

sintetizados a partir da aglutinação destes 4 discursos sobre a violência.  

Estes 4 discursos de violência se entrecruzam, e possuem alguns 

desdobramentos no seu interior, que serão discutidos posteriormente. Neste 

momento, cabe adiantar ao leitor que os 4 principais discursos sobre a 

violência para os torcedores organizados são:  

DISCURSOS SOBRE A VIOLÊNCIA - (OS SENTIDOS DE VIOLÊNCIA) 

1) Agressão  

2) Falta de infraestrutura física e serviços dentro dos estádios  

3) Má gestão e organização futebolística 

4) Ineficiência de serviços públicos 
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A análise discursiva sustenta que, os torcedores organizados 

participantes do estudo quando falaram sobre o fenômeno da violência no 

futebol, atravessaram formações discursivas e discursos que se relacionam, 

remetem, filiam, aproximam destes 4 discursos. Dito de outro modo, de acordo 

com o ponto de vista dos torcedores organizados, para a compreensão da 

totalidade do fenômeno da violência no futebol brasileiro, deve-se considerar 

estes 4 discursos, que contemplam: a agressão, falta de infraestrutura física e 

serviços dentro dos estádios, má gestão e organização futebolística e 

ineficiência de serviços públicos.  

Então, ao longo de seus processos discursivos, os torcedores, 

consideram a violência no futebol como o fenômeno que envolve estes 4 

elementos, que esquematicamente, podem ser representados da seguinte 

forma: 

Imagem 8: Sentidos de violência produzidos pelos torcedores organizados. 

Antes de explicitar os desdobramentos e elementos que compõem cada 

discurso de violência, se deve salientar dois pontos nevrálgicos (e muito 

recorrentes) acerca da análise discursiva. 1. Um sujeito produz mais do que um 

sentido de violência ao longo da entrevista e 2. Para produzir estes diferentes 

sentidos de violência, ele recorre a mecanismos linguísticos, mais 

precisamente, a diferentes tipos de enunciado. 

Inicialmente, trata-se dos sentidos produzidos. Existem evidências de 

relações e entrecruzamentos entre os 4 discursos apresentados anteriormente, 

logo, estes 4 discursos não são estanques. Ou seja, um indivíduo não expressa 

somente um discurso (um sentido de violência) de modo absoluto, no decorrer 

de todo o seu processo discursivo.  
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Com isso, observa-se que, em determinados momentos da entrevista, 

ao responder diferentes perguntas sobre a violência (O que é violência no 

futebol? Como ela ocorre? Por quê ela ocorre? Quais suas sugestões para a 

diminuição da violência? Quais são os 3 principais motivos de violência dentro 

dos estádios? Quais são os 3 principais motivos de violência fora dos estádios, 

etc..), o enunciador produz diferentes sentidos de violência, ou privilegia um 

sentido em detrimento do outro.  

Em decorrência desta produção de distintos sentidos de violência ao 

longo do processo discursivo, um enunciador, ao expressar X sobre a violência, 

consequentemente, cala Y. Ou seja, quando um torcedor organizado se filia ao 

discurso X da violência, ele silencia o discurso Y, pois assim como evidencia 

Orlandi (2007), todo o dizer possui uma relação fundamental com o não dizer, 

com os silêncios. Este exemplo será retomado adiante com o desdobramento 

da análise. 

Neste momento inicial, é pertinente destacar que um entrevistado atribui 

diferentes sentidos de violência ao longo de toda a entrevista. Tal questão pode 

ser observada, de modo emblemático, no sujeito 2. Inicialmente, observa-se a 

questão sobre o que o entrevistado considera como violência no futebol. 

Na sua opinião, o quê que é violência no futebol? O 
quê que pode ser caracterizado, todas as situações, 
atos...o quê que seria violência no futebol, quando 
você escuta essas duas palavras? 
Violência no futebol...ingresso abusivo, é uma violência. 
Pra mim é uma violência polícia despreparada. No Rio de 
Janeiro tem o GEPE, que é a polícia que cuida das 
torcida organizada, os cara escolta, você vai lá o cara 
revista, o cara num é malandrão...os polícia aqui trabalha 
mal humorado, trabalhá na folga, cansado. O cara qué 
descontá tudo no torcedor. O campeonato começa você 
num sabe se o time caiu, se tá rebaixado, se vai subir, o 
quê que vai acontece, desorganização no futebol pra mim 
é uma violência. 

A partir da análise deste enunciado, o sujeito 2 atribui 3 sentidos de 

violência. O primeiro sentido, em linhas gerais, poderia ser caracterizado como 

“ingresso abusivo”. Este primeiro sentido pode ser evidenciado no trecho 

“Violência no futebol...ingresso abusivo, é uma violência”.  O segundo sentido 

de violência poderia ser categorizado como “polícia despreparada”, sendo 

evidente no enunciado “Pra mim é uma violência polícia despreparada”. E por 
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fim, o terceiro sentido atribuído à violência pelo entrevistado fica registrado 

como “desorganização”, sendo explicitado no trecho “desorganização no 

futebol pra mim é uma violência”.  

O sujeito 2, desta maneira, atribui 3 principais sentidos de violência que 

são: 

a) ingresso abusivo 

b) polícia despreparada 

c) desorganização 

Estes sentidos de violência (a, b, c) apontados pelo sujeito 2, por sua 

vezes, se classificariam, respectivamente, nos discursos de violência 

(estabelecidos pela análise discursiva) números 3, 4 e 3. No decorrer da 

entrevista, o mesmo sujeito 2, ao ser questionado sobre como e por quê 

(desencadeamento e causas) ocorre a violência, responde o seguinte: 

E...como e por quê esta violência acontece? Igual, 
por exemplo, vamô lembrar daquele caso que você 
viveu na pele...do..do..do Corinthians né, o como que 
aconteceu foi por causa de uma palavra que a pessoa 
ali falou e tal, você ficou indignado, você se sentiu 
revoltado e o porque foi por causa da bomba...mas 
assim, de uma forma geral, como e por quê? Na 
verdade, vamô tentar assim por que primeiro e depois 
o como? 
Por que acontece a violência no futebol? 

É 
É um bando de babaca cara. Deveria ser pela rivalidade 
e tals, mas se você for pensar mesmo, analisar...eu já 
briguei muito, mas por quê que cara? por quê eu to 
fazendo isso? Você mata um cara, o cara tem uma mãe, 
você vai dar uma pedrada na cabeça do cara, o cara fica 
internado, perde o emprego...ai eu num sei cara, o por 
que...Como...como acontece é fácil né, meu...basta você 
vê, encontrar o rival ai acontece...agora o  por que? Num 
tem um porque não.�

Neste fragmento pode-se perceber que o sujeito 2, ao se referir às 

causas da violência (por quê ocorre?), atribui como sentido que a violência 

seria “sem razão”, expressa pelo questionamento do sujeito no trecho “[...] 

agora o por quê? Num tem um por quê não”. Já, no que concerne ao 

desencadeamento da violência (como ocorre?) o sujeito atribui como sentido 
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“encontrar o rival”. Este posicionamento fica evidente no trecho “Como 

acontece é fácil né, meu...basta você vê, encontrar o rival ai acontece”. A partir 

da análise deste fragmento, percebe-se que o sujeito considera que a violência 

no futebol é sem razão e aconteceria por meio do encontro entre torcedores 

rivais.  

No cotejamento destes dois momentos distintos do processo discursivo, 

ou seja, na análise conjunta dos sentidos produzidos nas perguntas o que é, 

como e por quê ocorre, os sentidos de violência produzidos em cada uma delas 

são distintos. Desta maneira, na pergunta: o que é violência? o sujeito produz 

sentidos classificados, pertencentes aos discursos 3 e 4 (má gestão/ 

organização e ineficiência de serviços públicos), todavia, ao ser questionado 

sobre como e por quê ocorre, o entrevistado aponta para o discurso 1 

(agressão).  

Esquematicamente, têm-se como resultado da análise as seguintes 

formulações:  

Imagem 9: Análise dos sentidos produzidos pelo sujeito 2

A partir desta oposição de sentidos produzidos, evidencia-se que o 

sujeito 2 atribuiu diferentes sentidos de violência ao longo de sua entrevista, 

assim como todos os outros enunciadores. Logo, com base no exemplo do 

sujeito 2, torna-se evidente a produção de diferentes sentidos de violência ao 

longo das entrevistas realizadas com os torcedores organizados. 

Com base na consideração da produção de diferentes sentidos de 

violência ao longo do processo discursivo, neste momento, torna-se 

interessante retomar o exemplo dos sentidos X e Y. 

Um enunciador ao falar X sobre o que é a violência, silencia, cala, nega 

Y em relação à mesma. Dito de outro modo, quando o sujeito 2 afirma que a 
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violência no futebol brasileiro é a má gestão e organização esportiva, bem 

como, a ineficiência de serviços públicos (X), referente aos discursos 3 e 4, 

D(3) e D(4) respectivamente, ele silencia que a violência seja agressão (Y) 

discurso 1 - D(1). Este exemplo, também é interessante para evidenciar como 

formações discursivas opostas se contrapõem em um discurso. 

Neste instante, brevemente, cabe ressaltar que o sujeito 2 foi tomado 

como um exemplo, que demonstra, mais claramente, a atribuição de diferentes 

sentidos de violência ao longo de uma entrevista. Todavia, a análise discursiva 

realizada (que culminou no estabelecimento dos 4 discursos sobre violência), 

ao investigar os sentidos de violência, não buscou as respostas somente em 

uma única pergunta, mas sim, ao longo de todo o texto do enunciador em 

questão. Ou seja, ao se analisar o que um enunciador considera como as 

causas da violência, não foi analisada somente a pergunta específica sobre tal 

assunto (no caso, como ocorre a violência?), mas sim, o conjunto de suas 

resposta e referências ao desencadeamento da violência. 

O segundo ponto importante da análise que deve ser considerado, 

concerne aos tipos de enunciados utilizados. A produção de diferentes sentidos 

de violência ocorre por meio de mecanismos linguísticos, ou seja, algumas 

escolhas linguísticas que estão presentes no texto. Elas ocorrem por meio de 

diferentes tipos de enunciados.  

Existem três tipos de enunciados, que podem ser classificados como: 

elocutivos, alocutivos ou delocutivos. Para o entendimento destes tipos de 

enunciado se consideram as entidades envolvidas do discurso. Aquele que fala 

(entrevistado), aquele para quem se fala (entrevistador) e aquilo ou aquele de 

quem se fala (referente, assunto da entrevista). 

Um enunciado elocutivo enfocará aquele que fala como ator principal, 

parte integrante da ação. Ou seja, neste tipo de enunciado o que interessa, 

mais importante, primordial, evidenciado na própria construção linguística é o 

entrevistado. Por exemplo, “eu sou”, “nós somos”, “nós fomos”, “eu fiz”, “nós 

fizemos” etc. Um enunciado alocutivo focará sua atenção naquele para quem 

se fala. Por exemplo, “pense você”, “imagine você a situação”. Por fim, um 

enunciado delocutivo fala, evidencia, mostra daquilo ou de quem se fala. Este 

tipo de enunciado possui em certo afastamento, distância. “eles”, “ela”, “esta”. 
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No contexto dos discursos sobre a violência, surge uma questão: como 

um enunciador fala de gestão e como ele fala de brigas, tratando ambas 

manifestações como formas de violência?  

Isto se torna possível, justamente, pela mudança linguística de 

enunciados. Para falar sobre a violência nos sentidos X (ineficiência de 

serviços públicos, má gestão e falta de infraestrutura física e serviços dentro do 

estádio) e Y (agressão), o enunciador realiza a mudança de enunciado, pois 

nos sentidos X de violência ele é vítima, não é responsável, portanto, pode 

falar sobre este assunto.  O enunciador fala, e fala com distanciamento, pois 

ele não é culpado por tais problemas. Por esta razão, nestes tipos de 

enunciado aparecem expressões como: ela (“a gestão”, “polícia”, “CBF”, “FPF”, 

“mídia”), eles (“os cartolas”), etc., para designar os possíveis responsáveis por 

situações que fogem da alçada da torcida organizada.  

A seguir é possível observar alguns exemplos que contemplam os 

discursos 2, 3 e 4 da violência: 

“Aqui é ao contrário, eles usam um cassetete e abre 
aquele clarão, fica correndo todo mundo, certo?”  

(Sujeito 1) 

“Porque aqui eles proíbem a festa. Aqui é proibido os 
mastros de bandeira” 

       (Sujeito 7)  

“Na realidade os caras das Federações, das autoridades, 
eles gostam de utilizar as torcidas como bode expiatório.”  

       (Sujeito 10) 

“Talvez seja, justamente, isso que eu sinto, é o que eles 
querem que eu sinta, até de parar de ir para a 
organizada, pelo fato de como a gente é tratado né, nos 
estádios, é tratado como bicho né, não só o torcedor 
organizado.” 

(Sujeito 11) 

“Eles precisam de alguém pra pôr a culpa, pra mostrar 
para a sociedade que eles estão trabalhando”. 

       (Sujeito 13) 

“Inviável porque a sociedade num quer, num interessa 
pra eles resolver esse problema, sabe?” 

(Sujeito 15) 

 “Eles não tão nem ai, eles quer saber é de dinheiro. 
Ultimamente, o futebol tá isso, eles quer saber é de 
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dinheiro, entendeu? E eles sabe que se colocar 500 reais 
agora, o torcedor vai tá lá, o torcedor vai tá lá. Eles não 
tão ligando se vai tá a casa cheia ou não, eles tão 
querendo X, e o X vai tá lá. O X que eles quer vai tá”. 

         (Sujeito 22) 

“[..] eles tão pensando tanto em dinheiro, que eles nem 
analisaram que eles tavam reformando o Pacaembu” 

(Sujeito 22)

Estes fragmentos apresentam assuntos que são, discursivamente 

direcionados, creditados pelos torcedores organizados, a outros atores do 

futebol (“eles”, “os caras”, “a sociedade”). Portanto, os atores protagonistas 

deste sentido de violência são outros, ou seja, não são os torcedores 

organizados. Desta maneira, o individuo se sente impelido a denunciar este 

sentido de violência por meio de seu discurso, responsabilizando assim, outros 

atores.   

Como se pode observar nos fragmentos citados, assuntos como a 

estrutura dos estádios (discurso 2), o tratamento ao torcedor e interesses 

econômicos no futebol (discurso 3) e ação policial (discurso 4) estão presentes 

nestes fragmentos e serão problematizados mais adiante. 

Já nos sentidos Y (agressão), o enunciador se coloca como protagonista 

da ação, fato. Sendo assim, ao longo do processo discursivo o próprio 

entrevistado se inscreve, demarca seu pertencimento a este tipo de sentido da 

violência. Dito de outro modo, o sujeito se autoproclama como produtor, 

protagonista deste tipo de ação por meio de seu enunciado. A utilização de 

vocábulos como: “eu”, “nós” e “a gente”, demarcam o pertencimento, filiação do 

sujeito a este sentido de violência. 

Desta maneira, o discurso 1 - D(1), majoritariamente, é construído por 

meio de enunciados elocutivos, nos quais o enunciador (entrevistado) faz parte 

da questão, é protagonista. Destacam-se alguns fragmentos que comprovam a 

utilização de enunciado elocutivos para evidenciar o protagonismo da ação dos 

entrevistados.  

“[...] na hora do tumulto daquele lá, levei elas lá pra cima, 
ela minhas duas filha e minha esposa, dexei lá em cima e 
desci pra briga tamém.”  

(Sujeito 2) 
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“Pra mim, pra mim é a Gaviões, porque na minha cidade 
não tem Mancha Verde. Lá a gente sempre foi soberano 
sobre eles, nunca...nóis lá era briga de torcida, era nóis e 
a Gaviões e até hoje é.”  

(Sujeito 2) 

“[...] aí você ia sentando sem camisa e ia juntando, o 
bonde ia crescendo, e aí quando via nóis invadia. Ai pega 
os caras, pô aquilo era legal, ai invadia a torcida dos 
cara”. 

       (Sujeito 4)  

“Nóis agora que tá mais tiozinho, a gente vai mais 
tranquilo, antigamente não, antigamente, nóis ia pro 
racha, ia pro pau.” 

          (Sujeito 4)

“Uma vez quando um membro entrou do lado errado da 
torcida do SPFC....ai eu agredi.”  

(Sujeito 6) 

“Ai quebraram os dentes dele...”ah vamo vingar”....vamo 
pegar alguém e quebrar os dentes do cara também. A 
gente...é o primero pensamento que vem na sua cabeça. 
Assim a gente nunca fez isso, mas ai é que começa. Ai 
você começa a pegar...tal dia fizeram tal coisa, então 
agora é a nossa vez de dar o troco.”

(Sujeito 15) 

 “E a gente não ia só pra conversar...depois do susto que 
eles deram na gente. [...] Ahhh fizeram uma vez comigo, 
então eu vou vingar...eu vou vingar mais forte, e assim 
vai né.”

         (Sujeito 15)

“[...] e eu tamém não vo fala que nóis samo anjinho não, 
que a gente tamém não samo anjinho, entendeu? Se vim 
pra cima tamém, o bicho pega.”

         (Sujeito 22)

Nota-se a predominância nestes enunciados, da primeira pessoa do 

singular ou plural (eu e nós). Este fato reitera a reivindicação do protagonismo 

da ação por estes enunciadores. Eles se consideram como principais agentes 

desses atos. Outro ponto que deve ser salientado é o reconhecimento dos 

torcedores como vítimas de preconceito. Todavia, os torcedores relativizam 

e/ou minimizam o preconceito, não o reconhecendo como uma forma de 

violência. 
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Acerca dos participantes do presente estudo, brevemente, cabe salientar 

que os torcedores organizados entrevistados eram membros de 3 diferentes 

torcidas organizadas. Os sujeitos de número 1 a 9 eram membros da Torcida 

Independente, a primeira maior torcida do São Paulo FC, os sujeitos de 10 a 18 

eram membros da Dragões da Real, a segunda maior torcida. Por fim, os 

sujeitos de 19 a 22 eram membros da torcida Falange Tricolor. Os outros 

dados dos sujeitos como idade, escolaridade e tempo de filiação serão 

evidenciados a seguir, no tópico sobre as condições de produção.  

Por fim, destaca-se que em uma análise discursiva, as delimitações das 

formações discursivas (FD) se constituem como escolhas analíticas do 

analista. Logo, tais delimitações podem variar em distintas análises, entretanto, 

o analista deve justificar a existência das FD delimitadas. Convencionalmente, 

as formações discursivas, delimitadas, no presente estudo acadêmico, são 

formulações mais amplas, às quais os discursos se filiam. Sendo assim, torna-

se premente salientar que uma FD se constitui como uma delimitação teórico-

analítica.  

A partir da consideração destes mecanismos de linguagem e 

enunciação, neste momento, inicia-se a discussão específica de cada um dos 

quatro discursos sobre a violência produzidos pelos 22 enunciadores, membros 

de torcidas organizadas do São Paulo Futebol Clube, iniciando pelo discurso 1 

– D(1) - o discurso da agressão. 
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5.1. DISCURSO 1 – AGRESSÃO
  

O primeiro discurso - D(1) - acerca da violência no futebol contempla a 

agressão, que se subdivide em dois tipos: agressão física e agressão 

simbólica. Cabe um esclarecimento acerca da denominação deste primeiro 

discurso como agressão e não como violência.  

Não foi utilizado o termo violência neste primeiro discurso produzido 

pelos torcedores organizados – D(1), justamente, para não minimizar o 

fenômeno da violência à apenas a questão da agressão. Desta maneira, esta 

consideração analítica pode contribuir para a ampliação do conceito de 

violência para além desse aspecto da agressão, assim como propõe o 

referencial teórico adotado neste estudo. 

Sendo assim, neste discurso denominado agressão, tem-se:

Imagem 10: Tipos de agressão provenientes da análise das paráfrases pertencentes 
ao Discurso 1. 

Na soma dos dois tipos de agressão, neste discurso foram produzidas 

106 paráfrases. Sendo assim, este foi discurso que produziu o maior número 

de paráfrases. Abaixo seguem alguns exemplos das paráfrases produzidas. 

Inicialmente, se apresentam algumas das 93 paráfrases produzidas pela 

agressão física. 

• “Agredir” e seus derivados (“agredida”, “agredi”, “agredido”, 

“agressão”)  

• “Briga” e seus derivados (“brigou”,“brigador”,“brigaiada”,“briguenta”) 

•  “Matar” e seus derivados (“morte”,“morrer”,“matou”,“se matem, 

“matança”)  

•  “pegar”  

• “ir pra cima”  
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• “tacar uma bomba” 

• “apanhar” 

• “soco na cara”  

• “dar pedrada”, “dar tiro”, “dar um tapa” 

• “sair no pau”, “chute”, “porrada” 

• “emboscada”  

• “fazer um esquema, esqueminha38”  

•  “assalto”, “roubo”  

• “luta” 

• “pau quebrar”  

Estas paráfrases produzidas pelos 22 enunciadores se referiam à 

violência como agressão física, sendo caracterizadas por serem ações (agredir, 

brigar, ir pra cima, tacar uma bomba, dar pedrada, fazer um esquema), ou fatos 

ocorridos (luta, pau quebrou, emboscada, assalto e roubo). Logo, as paráfrases 

que compõem este primeiro tópico se restringem a fatos que aconteceram ou 

acontecerão, bem como, às ações.  

Geralmente, estas paráfrases aconteciam por meio de enunciados 

elocutivos. Assim como já mencionado anteriormente, este tipo de enunciado 

indica o protagonismo de determinado indivíduo (do enunciador, de seu rival 

ou, até mesmo, de outrem) na ação, como pode ser evidenciado nos seguintes 

enunciados: 

“[...] dexei lá em cima e desci pra briga tamém, já tinha 
apanhado mesmo sem ter feito nada”.

         (Sujeito 2) 

“[...] nóis batemo, nóis pegamo, nóis somos isso e aquilo”. 
       (Sujeito 13) 

“[...] os cara começa a arruma briga pela internet, 
entendeu? Os cara arruma briga por internet, p...pega 
meia dúzia de gato pingado, porque pra mim é meia dúzia 
de gato pingado”. 

(Sujeito 22) 

���������������������������������������� �������������������
38 Termo nativo utilizado pelos torcedores organizados para designar o ato de realizar uma 
emboscada para a torcida adversária. “Fazer um esquema” consiste em especular o horário de 
encontro dos torcedores rivais, para poder surpreendê-los naquele local com um maior numero 
de pessoas. 
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O primeiro fragmento coloca o próprio entrevistado (eu) como 

protagonista da agressão física. O segundo denota a ação de uma coletividade, 

e por fim, o último aponta para outras pessoas (os cara), não presentes no 

processo discursivo.  

Agora, apresentam-se algumas das 13 paráfrases produzidas pela 

agressão simbólica. 

• “Provocar” 

• “Xingar” e seus derivados (“xingando”, “xingamentos”) 

• “Mexer com outra pessoa” 

• “Zoar alguém”, “ser zoado” 

• “Tacar fogo na bandeira” 

Alguns exemplos das 13 paráfrases que designam agressão simbólica 

podem ser observados a seguir: 

“Assim essas provocações, se alguém faz isso do meu 
lado, eu sendo fanático eu num vou liga, mas...com 
certeza algum cara ligaria”. 

(Sujeito 15) 

“Se um cara vai lá e me xinga, e num sei o que, era 
também uma coisa do futebol...e eu dou razão pro cara 
ainda”. 

(Sujeito 15) 

“Então eu acho que no meio das torcidas também tem o 
cara vai lá, zoa, você corre e tal”. 

(Sujeito 11) 

“[...] você pegava camiseta no estádio, você ia até a 
divisa...e você ficava mostrando a camisa como torcedor 
adversário, uma bandeira que você pegou. Ou seja, você 
tacar fogo em uma bandeira você pegou”. 

          (Sujeito 3) 

As paráfrases produzidas para a agressão simbólica podem ser 

caracterizadas por ações realizadas por alguém, indivíduo identificável ou não. 

No que tange aos enunciados utilizados, não existiu predominância absoluta de 

nenhuma forma enunciativa. Alguns entrevistados utilizam enunciados 
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alocutivos (você), outros utilizaram elocutivos (eu) ou enunciados delocutivos 

(um cara).  

Após a explicitação das paráfrases produzidas pelos dois tipos de 

agressão (física e simbólica), bem como, dos enunciados utilizados em suas 

formulações, procurou-se delimitar a quais formações discursivas o discurso da 

agressão aceitável/justificável D(1) se filia. 

Estabelecer a relação deste discurso com determinada formação 

discursiva (FD) auxilia na compreensão de como os participantes atribuem 

significado a este primeiro sentido de violência. Ou seja, o que os torcedores 

organizados pensam sobre as agressões físicas e simbólicas? De uma maneira 

geral, como eles veem, interpretam tais manifestações? 

5.1.1. Formações Discursivas identificadas no D(1): Agressão é 
justificável 

Acerca da atribuição de significados para a agressão (física e simbólica), 

a análise discursiva conseguiu identificar traços de 2 formações discursivas 

opostas. A primeira formação discursiva foi a FD, que continha as posições 

defendidas pelos torcedores, a FD, a qual, os torcedores organizados se 

filiavam. Já a segunda, foi a FD adversária, oposta, a qual, nega, contraria, se 

opõe, em diversas posições enunciativas à FD defendida pelos torcedores 

(posições contrárias aos torcedores).  

Um discurso se inscreve em uma FD39 devido à sua formação 

ideológica. Por exemplo, um torcedor organizado irá adotar determinado 

discurso, dizeres, e até mesmo, escolhas linguísticas, dependendo da 

formação ideológica na qual estiver inserido (ORLANDI, 1995). Basicamente, 

pode-se dizer que a formação ideológica serve como pano de fundo para situar 

os dizeres do enunciador, um panorama para contextualização. Um torcedor 

organizado não atribui os mesmos sentidos, tampouco, utiliza das mesmas 

palavras quando está dentro da torcida organizada, em uma reunião de família 

ou em uma entrevista de emprego. Existem adequações (e até mesmo, 

escolhas linguísticas específicas) que determinam os seus interlocutores.  
���������������������������������������� �������������������
39 Cabe salientar que, uma formação discursiva é aquilo que em determinada conjuntura 
ideológica determina “[...] o que pode ser dito e o que deve ser dito” (PÊCHEUX, 1995, p. 160).
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Por exemplo, em um ambiente de torcida organizada, são escolhidos 

determinados vocábulos, como por exemplo: “nóis”, “véio”, “parcero”, 

“caminhada”, “quebrada”, “trombar”, entre outros tantos, que não poderiam e/ou 

não deveriam ser ditos em outra formação ideológica, pois tais vocábulos 

possuem um processo de significação específico e adequado àquela formação 

ideológica. Em decorrência da formação ideológica, um indivíduo deve dizer 

determinadas coisas e silenciar outras.  

Desta maneira, com a análise discursiva acerca do significado da 

agressão para os torcedores organizados, estabeleceu-se a existência da FD 

por eles defendida, que poderia ser expressa da seguinte maneira: 

FD(1): A agressão é justificável/aceitável  

Esta FD(1) considerada pelos torcedores organizados se opõe a uma 

formação discursiva – a FD adversária, que possui ampla circulação, 

principalmente, no campo discursivo da mídia (sendo expressa, em grande 

medida, pelos meios de comunicação). A referida FD adversária aos torcedores 

poderia ser expressa como: 

FD(2): A agressão é injustificável/inaceitável. 

   

Com base nestas considerações analíticas, a partir deste momento, este 

tópico trabalhará com 2 formações discursivas opostas. A FD(1) é defendida 

pelos torcedores e a FD(2) é a adversária. Desta maneira, esquematicamente, 

tem-se que: 

Imagem 11: Formações discursivas identificadas no Discurso 1 – D(1): Agressão. 
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O estabelecimento destas 2 formações discursivas se constitui em uma 

contraposição fundamental de discursos, pois os discursos produzidos em cada 

uma destas FD são diametralmente opostos. Ou seja, os discursos produzidos 

na FD(1), basicamente, se constituem como o oposto dos discursos produzidos 

na FD(2). 

 Neste momento, parte-se para uma melhor explicitação dos 

componentes internos de cada FD. Inicialmente, trabalha-se com a FD(1) - a 

FD dos torcedores organizados - para em um segundo momento se explicitar a 

FD(2) - a FD adversária a dos torcedores organizados. 

a) FD(1): AGRESSÃO É JUSTIFICÁVEL/ACEITÁVEL 

Esta formação discursiva - FD(1), possui três discursos, d(1), d(2), d(3), 

que edificam sua existência, alicerçam-na e lhe dão sustentação. Desta 

maneira, as explicações dos torcedores organizados acerca das causas da 

agressão poderiam ser sintetizados a partir destes 3 discursos – d(1), d(2) e 

d(3). Sendo assim, estes 3 discursos se caracterizam como elementos 

constitutivos para a explicação sobre as agressões no contexto específico das 

torcidas organizadas de futebol.  

Ou seja, os 3 discursos – d(1), d(2), d(3) que fundamental a FD(1) são 

as razões que explicam o porquê alguns torcedores organizados consideram a 

agressão como justificável / aceitável.  

d(1): historicidade dos confrontos envolvendo torcidas organizadas 

d(2): forma de defesa a um ataque anterior 

d(3): a violência é da sociedade 

Os discursos d(1) e d(2), que fundamentam a FD defendida pelos 

torcedores organizados possuem um principal argumento para a atribuição de 

significado acerca da agressão. No que se refere ao d(1) - historicidade dos 

confrontos envolvendo torcedores organizados - o argumento defendido pelos 

torcedores é de os confrontos continuam a existir, pois são motivados por 

rivalidade ou vingança. Já no d(2) - forma de defesa a um ataque anterior - um 
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argumento recorrente é o de que a agressão se inicia devido a outros atores, 

principalmente, pela Policia Militar. 

Cabe um esclarecimento acerca da palavra violência no d(3). A palavra 

violência foi mantida, pois neste caso, se constitui como um elemento fundante 

do discurso em questão (discurso que fundamenta a atribuição de significado à 

agressão). Apesar de utilizarem a palavra violência, os entrevistados se 

referiam a sentidos produzidos nas paráfrases do D(1) - agressão. Sendo 

assim, os entrevistados utilizavam a palavra violência para se referirem a 

palavras, como por exemplo: “soco”, “briga”, “chute”, “luta”, “etc”. Desta 

maneira, não seria possível a substituição da palavra violência por outra (no 

caso, agressão).  

Desta forma, um panorama geral sobre a FD(1), o qual apresenta os 

discursos que fundamentam esta FD, bem como, seus principais argumentos, 

poderia ser apresentado da seguinte maneira. 

Imagem 12: Panorama geral da FD(1).  

Torna-se interessante adiantar ao leitor que, no interior desta formação 

discursiva - FD(1), a atribuição de significado a alguns termos específicos vai 

diferir radicalmente da atribuição em sua FD adversária – FD(2). O termo 

agressão é um exemplo nítido desta diferença. Cabe também adiantar, que em 

linhas gerais, existe um consenso entre os torcedores organizados que a 

agressão física, majoritariamente, ocorreria fora dos estádios.  

Sendo assim, neste momento, parte-se para a explicitação dos discursos 

– d(1), d(2) e d(3) que fundamentam a FD(1). 
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d(1): Historicidade dos confrontos envolvendo torcidas organizadas  

O primeiro discurso que sustenta a formação discursiva da agressão 

FD(1) é o discurso da historicidade dos confrontos entre torcidas organizadas - 

d(1) e possui como argumento principal rivalidade/vingança. Ou seja, os 

confrontos entre torcidas ocorrem devido, a pelo o menos um, destes dois 

elementos (ou os dois conjuntamente). Desta forma, os confrontos envolvendo 

torcidas organizadas não são fatos instantâneos, isolados, eles possuem 

historicidade própria. 

Vale salientar que a agressão simbólica (provocações, xingamentos) 

apesar de ter produzido menos paráfrases (13 paráfrases), e 

consequentemente, ter sido menos abordada pelos torcedores em seus 

processos discursivos, é parte deste contexto. A agressão simbólica, inclusive, 

foi destacada pelos torcedores organizados como parcialmente responsável, 

por alguns episódios de agressão física, conforme evidenciou o sujeito 15 em 

um trecho da entrevista. Quando questionado sobre como ocorre a violência, o 

sujeito 15 responde: 

Como acontece a violência? Existe um start....alguma 
fagulha assim?  
Ah existe, existe alguma provocada né...[...] se pegá um 
cara mais invocado é motivo de briga né. Num rolou, mas 
poderia ter rolado sim...fácil. Assim essas provocações, 
se alguém faz isso do meu lado, eu sendo fanático eu 
num vou liga, mas...com certeza algum cara ligaria. 
Poderia muito bem começa uma briga comigo 

(Sujeito 15) 

O trecho: “se pegá um cara mais invocado é motivo de briga né. Num 

rolou, mas poderia ter rolado sim...fácil” evidencia a consideração do sujeito 15 

acerca da agressão simbólica (provocação) como um motivo para a agressão 

física (briga). Esta justificativa do sujeito 15 de que a provocação (agressão 

simbólica) pode desencadear agressão física se aproxima de argumentos 

utilizados em alguns trabalhos acadêmicos (REIS, 1998) acerca das causas da 

violência. 

No que se refere à atribuição de significado, a partir dos relatos dos 

torcedores organizados, pode-se dizer que desde o surgimento das torcidas 

organizadas, gradualmente, foram se estabelecendo rivalidades, pautadas em 
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elementos correlacionados. Neste contexto, os âmbitos: esportivo e 

institucional (da própria torcida) contribuem conjuntamente para a construção 

e/ou consolidação de tais rivalidades.  

Os elementos esportivos contemplam o aumento do número de jogos 

envolvendo duas equipes, a disputa por títulos ou jogos decisivos, e até 

mesmo, a contratação de jogadores. Um exemplo recente disto, é a rivalidade 

entre SPFC x Corinthians40. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, estes 

dois clubes, constantemente, disputaram partidas decisivas tanto em 

campeonatos regionais, quanto nacionais. O aumento no número de partidas 

envolvendo estes dois clubes, contribuiu para o acirramento da rivalidade, a 

ponto de que torcedores afirmem que o maior rival do Corinthians deixou de ser 

o Palmeiras, para ser o São Paulo Futebol Clube.  

Acerca desta construção de rivalidade com fundamento esportivo, o 

sujeito 6, ilustra claramente este processo. Quando questionado sobre quem 

seriam os maiores rivais de seu clube, bem como, de sua torcida, o sujeito 6, 

responde:  

“É...o...o Corinthians pelo tamanho da torcida e pelos 
pelos últimos 20 anos. Há uma disputa muito grande em 
campeonatos, então acaba tendo essa rivalidade que não 
era assim. Até os anos 70, 80 era diferente. Em relação à 
torcida quanto maior você vai ficando, mais vai 
incomodando, então acaba criando sempre esse atrito. 
Isso aí é uma coisa que acaba acontecendo 
naturalmente.” 
       (Sujeito 6) 

Concomitantemente ao âmbito esportivo, os confrontos com episódios 

de agressão envolvendo torcidas organizadas (âmbito institucional) também 

contribuem para o aumento da rivalidade entre torcidas. Os seguintes trechos 

dos sujeitos tornam evidente a questão. 

“Ahhh entre torcidas, brigas normais, confrontos que 
aconteceram. Não precisa ter um por quê, um motivo, o 
por quê já foi escrito na história, lá...no início das torcidas, 
quem começou com esta briga não fui eu, não foi ele. Foi 

���������������������������������������� �������������������
40 HIstoricamente, o principal rival do Corinthians é o Palmeiras. Esta rivalidade tem raízes até 
mesmo na fundação dos clubes. Entretanto, ao longo dos anos 2000 e 2010, alguns torcedores 
já apontavam o SPFC como sendo o principal rival do Corinthians. Para mais Ver: NAPOLEÃO, 
A. C. Corinthians x Palmeiras: uma história de rivalidade. Rio de Janeiro: Mauad, 2001. 
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os caras lá atrás em 84, quando fundou a Dragões. Mas 
hoje ela é minha.” 

(Sujeito 13) 

 “Não pode ver um outro grupo rival...quando eles veem, 
eles partem para cima. Então quando vê um grupo do 
Palmeiras, ou do Corinthians eles vão para cima.” 
      (Sujeito 1) 

“[...] quando é seu rival é seu rival, e você acaba 
não...não...não tendo simpatia. Você quer o melhor para 
o seu clube e o pior para o outro. Isso é um fator natural. 
E com as torcidas, no quadro das torcidas, acaba sendo 
isso mesmo”. 

         (Sujeito 6) 
      

“[...] porque já vem, já de história, já vem de velho, então 
cada torcida tem o seu fundamento. Então hoje a maior 
rivalidade da torcida do SPFC é o Corinthians.” 

          (Sujeito 20) 

Um dos entrevistados apontou que a rivalidade entre torcidas 

organizadas (âmbito institucional) em alguns casos, é tão central, que para 

determinados jogos, existe um trabalho específico da torcida organizada para 

recrutar pessoas que estejam prontas, aptas para caso o confronto físico seja 

necessário. 

 “[...] vamos supor...vai jogar SPFC e Vasco em Brasília, 
a torcida já faiz um trabalho...que é pra leva us cara 
grande, forte, os cara que tem o conceito dentro da 
torcida, levá o maior numero de pessoas, porque os cara 
é rival nosso.” 

(Sujeito 2)

No referente à rivalidade, a correlação dos âmbitos esportivos e 

institucional, pode ser evidenciada quando os entrevistados apontam que 

determinados clubes são os maiores rivais do SPFC, e consequentemente, 

suas respectivas torcidas são as maiores rivais das torcidas do SPFC. Os 

sujeitos 2, 4, 6 são exemplos desta questão. 

E...na sua opinião, quais são os maiores rivais do 
SPFC?       
Rivais do SPFC? Palmeiras e Corinthians. 

E quais seriam os maiores rivais da Independente? 
Mancha Verde e Gaviões. 

(Sujeito 2) 
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Na sua opinião, quais são os maiores rivais do 
SPFC? 
O maior rival do SPFC é o Corinthians 

E o maior rival da Independente?  
Gaviões, Jovem do Vasco e Mancha Verde 

(Sujeito 4) 

Na sua opinião quais são os maiores rivais do clube, 
do SPFC? 
O Corinthians 

E os maiores rivais da torcida? 
Da torcida a Gaviões e Mancha Alviverde. 

(Sujeito 6) 

A rivalidade entre as torcidas organizadas também pode ser evidenciada 

pela existência de um traço de discursividade de que existem regiões, 

territórios, bairros, locais exclusivos, próprios de cada torcida. Em linhas gerais, 

com base nos enunciados dos torcedores organizados pode-se estabelecer a 

divisão da cidade de São Paulo da seguinte maneira: a região central 

(principalmente, o Largo do Paissandu) e a Zona Sul da cidade, são 

estabelecidas como regiões das torcidas organizadas do SPFC. A Zona Leste 

da cidade de São Paulo, bem como, o bairro do Bom Retiro fica sendo 

caracterizada como a região das torcidas do S. C. Corinthians. A Zona Oeste 

(principalmente a região da Barra Funda) é a zona das torcidas da S. E. 

Palmeiras e a Zona Norte não possuiria a predominância de nenhuma das 

torcidas, sendo então, um território misto. 

O traço discursivo acerca da divisão da cidade em territórios prega a 

manutenção, custódia, vigia e controle dos mesmos. Desta maneira, um 

torcedor organizado, não poderia livremente circular pelo território adversário. 

Cabe salientar que esta situação se restringe apenas aos torcedores 

organizados, portanto, não se estende ao torcedor comum.  

A delimitação da Zona Sul, e principalmente, da região central da cidade, 

como regiões exclusivas dos torcedores do SPFC, é evidenciada em alguns 

trechos de diferentes sujeitos:  

“Olha eu acho que a Zona Sul. Em Pinheiros, 
principalmente, porque eu já vi quando eu vou em 
jogos...ali também na Francisco Morato...quando a gente 
também vai no parque antártica aquele pedaço ali da 
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Turiassú é só porcaiada...e quando você vai na zona 
Leste lá divide um pouco por que é grande, mas também 
tem bastante corintiano.”  

 (Sujeito 1) 

“Podemos dizer o Paissandu. Que é onde fica a sede da 
torcida na 24 de maio. Então todos os ônibus que saem 
tanto para ir para o Morumbi, quanto para ir para a 
caravana, eles se concentram ali no Paissandu. Então 
citaria aquele local.” 

(Sujeito 4) 

“A nossa sede e o centro da cidade. No Paissandu que é 
onde o pessoal se reuni pra sair pros jogos. Então eu 
acho que é lá.” 

(Sujeito 5) 

“Paissandu e o centro são territórios exclusivos da torcida 
Independente.”  

(Sujeito 7). 

“Ah sem dúvida, o Paissandu. É de lá que saímos para os 
jogos, onde rola nossa concentração, ensaios para o 
carnaval e tudo mais.” 
      (Sujeito 8) 

“O Paissandu é a nossa casa. Ninguém entra.”  
(Sujeito 9)  

“Olha, assim...Zona Sul é mais predominância de são 
paulino, de organizada, torcida comum...” 

(Sujeito 11) 

“O centro todo viu. É por que a torcida do SPFC já é 
centro, entendeu?” 

(Sujeito 20) 

“Ahhh o centrão é nóis, nóis é embaçado lá hein.”  

         (Sujeito 22) 

Acerca desta divisão simbólica da cidade de São Paulo em territórios 

exclusivos, próprios de cada torcida, o sujeito 4 possui um enunciado que 

merece ser destacado. 

  

“É difícil você falar proibido principalmente na cidade de 
São Paulo, porque você tá no centro da cidade. Ou seja, 
ali passa o mundo, de tudo quanto é lado. Pessoas que 
saem do metrô, pega o ônibus, ou seja, o volume de 
pessoas que trabalho ali na redondeza...então é 
completamente diferente. Até por isso teve muito mais 
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problemas para a torcida Independente. Diferente dos 
Gaviões da Fiel que fica no Bom Retiro a sede. O lugar 
ele é um bairro então é muito mais fácil de se controlar as 
pessoas que passam por ali, nem se compara com o 
centro. O do Palmeiras que fica lá perto da Pompéia, ou 
seja ele também é bairro. Apesar de ter avenidas longas 
e num sei. O grande perigo de ser no centro da cidade é 
difícil você falar "ahhh lá não tem". Até porque quando 
passa um corintiano, um santista, um palmeirense com a 
camisa ali é um desespero, porque sempre tem um ou 
outro querendo correr atrás, querendo pegar e tal. Esse 
tipo de coisa. Mas também tem muita polícia então isso 
minimiza um pouco os problemas.” 

(Sujeito 4) 

O sujeito 4, apesar de reconhecer a existência de uma discursividade 

acerca de territórios exclusivos, também relativiza a concretude da afirmação 

de que pelo centro da cidade não transitem outros torcedores organizados 

portando alguma identificação, vestimenta. Em primeira instância, esta 

relativização se deve à dificuldade real em garantir tal situação, e segundo, 

pelo fato de a região central ser muito movimentada, consequentemente, com 

grande número de policiais. 

No que se refere à localidade dos torcedores, os dados desta 

dissertação dialogam com os apresentados por Canale (2012). Os pontos de 

concordância entre ambos os estudos contemplam a designação da Zona 

Leste, da cidade de São Paulo, como região com predominância da torcida do 

Corinthians - especialmente, os bairros de Itaquera e Tatuapé, apontados por 

Canale (2012) - além do bairro do Bom retiro (local da quadra da Gaviões da 

Fiel). A Zona Oeste, sobretudo os bairros da Água Branca e Barra Funda, 

como reduto da torcida palmeirense, também aparece em ambos os estudos.  

Especificamente, com relação à torcida do SPFC os dados aqui 

apresentados complementam os de Canale (2012). Um destes complementos 

é a especificação da região central como área notória das torcidas organizadas 

do SPFC. Outro complemento aponta a expansão da região com 

predominância de torcedores do SPFC (organizados ou não). Canale (2012) 

aponta somente a região do Morumbi como área notória de torcedores são 

paulinos, no entanto, os participantes deste estudo, expandem um pouco mais 

tal consideração, afirmando que a Zona Sul seria a região com predominância 

de torcedores do SPFC. 
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A emergência de complementos acerca das localidades consideradas 

próprias de cada torcida pode fornecer indícios sobre a dispersão empírica dos 

torcedores organizados na cidade de São Paulo, bem como, apontar possíveis 

regiões de confrontos envolvendo torcedores e/ou torcidas organizadas. Ainda 

sobre a questão das localidades de cada torcida dentro da cidade São Paulo, 

cabe ressaltar que tais caracterizações não excluem a existência de torcedores 

em todas as regiões, mas sim, aponta a predominância de determinada torcida 

organizada em cada região. 

A análise de discurso identificou outro traço discursivo, relacionado com 

a rivalidade entre torcidas organizadas, se refere à disputa simbólica existente 

entre torcidas organizadas, contemplando, principalmente, a manutenção da 

reputação coletiva. Tal traço discursivo pode ser evidenciado, 

emblematicamente, nas expressões: “botar terror” e “botar pra correr”. Cabe 

salientar que além de se constituir como uma disputa simbólica, esta disputa 

também é discursiva, pois envolve a constante afirmação e reafirmação dos 

próprios sucessos, bem como, dos fracassos alheios.  

Desta maneira, trata-se de uma disputa simbólico-discursiva baseada na 

capacidade de uma torcida ser bem sucedida em confrontos físicos, e 

principalmente, em não correr, em não fugir dos mesmos. Em relação a este 

último elemento, o ato de correr, representaria danificação da reputação 

coletiva da torcida organizada e aumento da reputação alheia.  

O ato de correr de um confronto físico também geraria a sátira das 

torcidas rivais, conforme apresenta o sujeito 2. Quando questionado sobre a 

existência de provocações, piadas, sátiras e insultos sobre as torcidas 

organizadas que correm, o sujeito 2 responde: 

“Ahhhh sim [existe]...ainda mais agora com a moda da 
internet ai. No Orkut ai, você entrava lá nas comunidade 
os cara: “a Independente correu na Zona Norte”, “ a 
Independente apanhô num sei onde”...Os cara, às vezes 
até ligava, os que tinha nextel ligava marcano briga, 
falano que correu, que deu W.O., isso ai era normal.” 

          (Sujeito 2)

O relato do sujeito 2 aponta que, existem, efetivamente, sátiras e 

provocações envolvendo os confrontos físicos. Este enunciado do sujeito 2, 
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ainda aponta, para a existência de confrontos premeditados, os quais, serão 

abordados mais adiante.  

Apesar das sátiras e provocações envolvendo o ato de correr de uma 

torcida organizada, esse ato de correr, por vezes, pode ser considerado como 

algo aceitável. Neste sentido, o sujeito 22, apresenta um trecho, no qual 

aparece ao mesmo tempo, o traço da discursividade que impele o torcedor 

organizado a lutar (literalmente) pela manutenção desta reputação coletiva, 

bem como, a questão que o ato de correr, necessariamente já foi praticado por 

diversas torcidas.  

[...] o torcedor uniformizado que não correu, ele num é 
torcedor uniformizado...ahhh só que ai entra aquele velho 
ditado, né..porque é o seguinte: se você correr, você é o 
covarde né. Por exemplo, Torcida Jovem do Santos 
contra a Independente, nóis já corremo lá, os cara já 
correu aqui. Então é complicado isso ai, você falar isso ai, 
isso ai complicado. 

         (Sujeito 22) 

O traço discursivo que gerencia a reputação coletiva pode ser evidente 

na relação estabelecida pelo sujeito 22, na qual correr se aproxima, se 

assemelha à covardia. Neste contexto, um torcedor organizado deveria zelar 

pela reputação coletiva e lutar por sua torcida.  

Esta referida discursividade, que impele um indivíduo a lutar em nome 

da reputação coletiva de uma torcida organizada, também aparece em um 

trecho da entrevista do sujeito 15. Este entrevistado, em um trecho da 

entrevista, afirma que se arrependeu de correr, e que ficar para brigar seria a 

conduta a ser adotada por ele: 

Você já teve que correr alguma vez? 
Cara, eu corri uma vez para torcida do 
Corinthians...nesse dia ai, e muitas vezes por polícia.Por 
polícia assim...não que eu estaria brigando com a polícia, 
mas sabe cê tá 

...chegou... 
 Você tá tentando alguma coisa e a polícia vem...e...é... 
Da polícia eu lembro que eu corria muito.  Corria muito 
rápido com medo de ser preso com medo de apanhar dos 
policiais, mémo. Éééé...da...da  torcida do Corinthians eu 
lembro que eu corri assim com freio de mão puxado, sabe 
falando...porra  
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...num devia ter feito isso... 
Num devia tá correndo.  Eu devia tá lá brigando ao invés 
de ta correndo, entendeu? É mais homem fazer isso. 
Mas...assim...é... Do Corinthians foi esse pensamento. 
Porra tô correndo por quê velho? Porque que eu não tô 
lá, né. 

         (Sujeito 15) 

Com base no relato do sujeito 22: “[...] o torcedor uniformizado que não 

correu, ele num é torcedor uniformizado” pode-se inferir que, todas as torcidas 

organizadas já fugiram de enfrentamentos físicos. O ato de correr, inclusive, 

pode ser um ato aceitável, e até em certa medida, que delimita a identidade 

como torcedor organizado.  

Neste sentido, deve-se salientar que os entrevistados apontaram que 

para ser um “verdadeiro torcedor organizado” não significa se acovardar, mas 

sim, vivenciar diversas situações juntamente com a torcida, ser frequente. Uma 

destas situações é a presença em um momento de dificuldade, inferioridade 

numérica. Fato que, consequentemente, geraria a fuga de um confronto físico. 

Logo, o ato de correr deve ser interpretado não como um simples ato de 

acovardamento, mas sim, como uma situação vivida por pessoas que tem 

muita assiduidade na torcida. Ou seja, um indivíduo para ser considerado como 

torcedor organizado, necessariamente, deveria passar por esta experiência, 

este teste, esta situação. 

Desta maneira, o ato de correr foi significado como, em certa medida, 

natural, inerente ao fato de ser um torcedor organizado, pois assim como já 

salientou o sujeito 22, “quem nunca correu, não pode ser considerado torcedor 

organizado”. Neste sentido, os sujeitos 2 e 15 em seus relatos apontam esta 

“naturalidade” relacionada ao ato de correr. Ou seja, todos os torcedores 

organizados, por vezes, tiveram que fugir de algum confronto físico: 

“Corre, cara...eu corri uma vez...corri duas vezes. Uma na 
cidade, lá em Morato...a briga começou 7h da manhã, 7 e 
30 acabou...não, 7 e 10 acabou. Os cara veio em muito, 
nóis tava em 5, nóis tava cum umas barra de ferro, ai 
nóis...só que ai uma hora barra de ferro num dava conta 
não. Os cara fecho nóis ai nóis correu. E uma vez aqui 
tamém na Zona Norte aqui, que nóis se junto com o 
pessoal da Zona Norte...a Mancha veio pesada, ai nóis 
teve que corre tamém...as duas vezes que eu corri 

(Sujeito 2) 
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“Pô, pra caramba. Quem é de torcida e falar que nunca 
correu é mentiroso.” 

         (Sujeito 15) 

No que se refere a confrontos físicos envolvendo torcidas organizadas 

interagem dois importantes elementos: a discursividade de reputação coletiva e 

a própria integridade física dos torcedores. Neste cenário, há indícios 

discursivos para especular que a integridade física dos indivíduos envolvidos 

nos confrontos físicos é primordial neste contexto.  

Desta maneira, o número de componentes envolvidos em um confronto 

físico é fundamental, pois no caso de inferioridade numérica e/ou uma ameaça 

grave à integridade física, os torcedores organizados não hesitam, tampouco, 

sentem-se envergonhados por fugirem de um confronto físico. Logo, a decisão 

de ficar ou correr, parece estar relacionada, com número de componentes 

envolvidos no confronto físico, como sinalizam os relatos abaixo: 

“Você corre, porque se você num corre você vai apanhá 
veio. Se apanhá tá bom né, mas você pensa que “se eu 
cai?” O cara vai matá eu, com barra de ferro na mão, ele 
num tá ali pra fazer carinho, né. Você tá em minoria, bate 
retirada e vai embora, cara. Se num correr, vai morre.” 

(Sujeito 2)  

“Aquela que eu falei para você, dos caras lá no Parque 
Dom Pedro, a gente tava lá de boa e aparece um monte 
de cara da Jovem, primeiro eu pensei "eu vou pegar", só 
que aí depois eu pensei "eu vou nada",porque tinha 5, 6 
ônibus dos cara lá parado, os cara andando e ai de 
repente foi os cara andando cada um pra cada lado, 
entendeu?” 

(Sujeito 4) 

“Igual no episódio do trem, eu tava sozinho...eu vo ficá, 
vô encara? Hann...num tem jeito, você tem que corré, 
muitas vezes já corri...ixi..ixiiii...se eu fosse maratonista, 
eu ganhava do Usain Bolt, pô.” 

(Sujeito 22) 

Os relatos anteriormente citados apontam que, na relação entre a 

discursividade da reputação coletiva e a integridade física, o segundo fator 

acaba sendo preponderante na escolha entre permanecer e lutar ou fugir de 

um confronto físico.  
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A manutenção da reputação coletiva (por se constituir como um 

elemento simbólico-discursivo), por vezes, demanda a reivindicação da 

agressão como uma característica, como algo constitutivo. Neste sentido, cabe 

assinalar, que em alguns enunciados, há a existência de traços de tal 

discursividade, que pode ser observada, de modo emblemático, no enunciado 

do sujeito 4. 

Ah significa assim, é o status, né. Pô é a torcida fodona, 
entendeu? A torcida é a mais temida, entendeu? 

(Sujeito 4)

A discursividade da reputação coletiva se faz evidente também, pelos 

relatos que atribuem aos bondes o protagonismo da reivindicação da agressão 

como algo constitutivo, algo que lhes dá identidade. Ou seja, com base nos 

relatos dos torcedores organizados, os bondes são os principais sujeitos, 

protagonistas, realizadores da agressão, consequentemente, cobram o 

reconhecimento por seus atos. 

Acerca deste assunto, cabe salientar que a AD concebe a linguagem 

como um campo de manifestação privilegiada da ideologia. Neste sentido, 

quando o torcedor organizado, constantemente, caracteriza a si próprio, ao seu 

bonde ou à sua torcida como uma torcida que “faz as outras correrem”, “que 

bota terror”, ele, discursivamente, se identifica, se caracteriza como um 

indivíduo agressivo, que detém, possui tal característica.  

Justamente neste contexto, se inserem os enunciados elocutivos, para a 

reivindicação da ação agressiva, principalmente, nos casos de agressão 

premeditada.  Sendo assim, os bondes, seriam os principais reivindicadores da 

agressão, pois devem se afirmar dentro de uma coletividade (a torcida 

organizada). Para auxiliar neste processo de reconhecimento dentro da torcida, 

os bondes, utilizariam da agressão como uma forma, um mecanismo para tal 

reconhecimento, obtenção de status dentro de uma torcida organizada. 

Você acredita que a formação de bondes contribui 
pra violência?      
“Cara já contribuiu bastante. Antes era isso, a torcida era 
isso. A torcida era bonde, briga era bonde. Bonde do 
centro, vai pegar o bonde da centro sul da Mancha e 
assim vai.” 

(Sujeito 15) 
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“O cara já cria um bonde, já é um bonde pra brigar, né? 
Já tá falando, né? Bonde, bonde já se cria pra brigar, o 
cara já vai pra pista, já vai com as barra de ferro.” 

(Sujeito 20) 

“Acho que sim. Porque é a rivalidade, né meu. O bonde 
de torcidas rivais, tipo da ZN, ai um quer ser...quer 
mandar mais no território que o outro.”  

(Sujeito 12) 

Os relatos dos torcedores 12, 15 e 20 apontam a significação realizada 

pelos torcedores de que os bondes são os atores que reivindicam a agressão. 

Neste raciocínio, deve-se acrescentar um importante elemento, mesmo que 

este não tenha sido diretamente citado pelos torcedores organizados: as 

músicas das próprias torcidas também possuem elementos tanto de agressão 

física, quanto de agressão simbólica. O sujeito 3 aponta isso. 

“Xingam palavrão, as músicas todas tem palavrão, 
praticamente, é sempre de agressividade contra a outra 
torcida.”

        (Sujeito 3) 

Desta forma, cabe salientar que algumas músicas das torcidas 

organizadas também desempenham esta função de reivindicação da violência 

como algo próprio, constitutivo. A apropriação da agressão como parte da 

identidade, pode ser evidente também nas músicas cantadas pelas torcidas 

organizadas. Tomam-se, como exemplos, algumas letras das canções das 

torcidas Independente e Dragões da Real: 

“Vou acabar... com a porcomania 
E a ordem do dia, porque ser palmeirense 
nunca foi fama de ser mau... 
Se não der na mão, eu brigo até de pau... 
Pode vir todo mundo, que eu não temo ninguém 
sou Independente, mato um, mato cem 
Não se preocupe amigos, que a paz vai voltar 
com a galinhada, eu prometo acabar”. 

“Vou passar mais uma vez, 
e a porrada vai rolar 
e a Independente, mais uma vez,  
vai predominar 
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no palco nacional dos galinhões 
nunca mais vou me esquecer 
sacudimos estes cuzões 
foi nessa estrada maravilhosa 
que a Jovem cú, correu 
vou jogar bombas, amor 
vou de pexeira,  
vou dar porrada na torcida do Palmeiras”. 

“Ei alô porcada, alô torcida de cuzão  
pra encara a Independente, tem que ter disposição  
Vem a Mancha cu, os galinha são corredor  
eu sou da Independente, a mais temida, o terror  
Ei porcooo, deixa de caô  
eu sou da Independente, a mais temida, o terror  
Ei porcooo, deixa de caô  
eu sou da Independente, a mais temida, o terror  
Não somos gari, mas varremos geral  
Independente, o bonde do mal”.  

“Não dá pra esconder  
Eu persigo só você gambá  
Não dá, não dá, não dá não dá  
Não dá pra esconder  
Eu persigo só você gambá  
Não dá, não dá, não dá 
Só sei que os porco estremece 
A Jovem desaparece,  
inconscientemente, a gente espanca 
as mãozinha já não se balança 
os bambu já não existe mais 
só sei que a Independente é ruim demais 
Eô, eô sou da Independente o seu terror”. 

“Ô Força! Força fala pra mim 
Fala porque você correu de mim 
(então diga) diga, porque será,  
ponha suas mãozinhas para o ar 
sumiu bambu! e também sua faixinha! 
a Força Jovem é pequenininha 
sumiu bambu! e também sua faixinha! 
a Força Jovem é pequenininha”. 

“Eu sou, eu sou Dragões Real 
torcida de locão, que dá porrada em gavião”.

As letras destas músicas entoadas pelas torcidas organizadas 

evidenciam a reivindicação da agressão como algo constitutivo de tal torcida. 

Isto fica evidente, principalmente, devido à utilização de enunciados elocutivos. 
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O uso constante de palavra da primeira pessoa do singular e do plural, 

eu e nós, bem como suas possíveis variações, (por exemplo, a gente) 

demonstram a inserção do indivíduo neste cenário. As expressões “eu” (“eu 

persigo só você gambá”) “nós” (“varremos geral”) e a gente (“a gente espanca) 

são evidentes nestas canções, ressaltando o protagonismo da torcida e, por 

extensão, do indivíduo para o protagonismo da agressão. 

As letras destas músicas também evidenciam outros elementos, tais 

como: o ato de correr (“fala porque você correu de mim”, “a Jovem 

desaparece”), a utilização de armas nos confrontos físicos (“vou jogar bombas 

amor, vou de pexera”), o status de uma torcida (“torcida de cusão”, “fama de 

ser mau” e “a mais temida o terror”), roubo de materiais da outra torcida 

(“sumiu bambu e também sua faixinha”), e também, alguns dos principais 

rivais, pelas constantes referências a torcidas rivais, como por exemplo: 

“gambá”, “galinha”, “gavião” (Corinthians), “porco”, “porcada” (Palmeiras), “a 

Jovem desaparece” (Santos), “a Força Jovem é pequenininha”. 

Por tais elementos, mediante à já referida disputa simbólico-discursiva, 

as músicas das torcidas organizadas também são um elemento para a 

reivindicação da agressão. Tais músicas reafirmam a força, potência, 

capacidade da própria torcida, e ao mesmo tempo, rebaixam, desconsideram 

os atos da torcida organizada rival. 

A partir desta análise das letras, emerge outro ponto específico: a 

existência de confrontos físicos premeditados entre torcedores organizados. 

Apesar de existirem confrontos ocasionais, provenientes do encontro entre 

torcidas rivais, existem também confrontos premeditados. Tais confrontos 

premeditados seriam os caracterizados pela utilização intencional de utensílios 

específicos como barras de ferro, rojões, paus, pedras, bombas caseiras, etc.  

“Eu acho que na maioria das veiz é isso, você já teve 
alguma coisa pré marcada já, entendeu?” 

(Sujeito 4)�

 “[...] às vezes é premeditado, vamô por aqui, que eles 
vão tá lá” 

(Sujeito 13) 

Deste contexto de agressão premeditada emergem dois termos nativos 

específicos: “esquema” e “ir pra pista”. O primeiro termo se refere a 
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emboscadas realizadas por uma torcida para com a outra, ao passo que, o 

segundo termo, contempla os confrontos físicos desejados.  

No que se refere à utilização do termo “pista”, o sujeito 4, demonstra de 

que modo este é apropriado. O entrevistado relata que “ir pra pista” se constitui 

em “trocar porrada”, logo, somente os verdadeiros torcedores organizados 

conseguiriam participar destas ações. 

“Os verdadeiros mesmo são aqueles que tão pra tudo, 
pra o bom, pra o ruim, pro arreio, pra ir pra pista, trocar  
porrada com os cara”  
       (Sujeito 4)

“Bonde, bonde já se cria pra brigar, o cara já vai pra pista, 
já vai com as barra de ferro, já tá...querendo mesmo” 

         (Sujeito 20) 

Já, no que tange ao “esquema”, o sujeito 15, em dois enunciados 

evidencia este termo nativo das torcidas organizadas:  

“Éeééé....é eu lembro um, uma das primera vezes que eu 
tava num bonde..eu era Independente ainda...marcou 
bastante...é Vila Mariana...a torcida do Corinthians fez um 
que a gente chama de esqueminha pra encontra a torcida 
do SPFC. Era um SPFC e Corinthians, mas eles tavam 
esperando a gente na Vila Mariana, ali já vi bastante 
briga, é pau. Um amigo meu já perdeu todos os dentes.” 

(Sujeito 15) 

“Uma vez é...indo pra festa da Dragões, de...2007...festa 
da Dragões...a gente tava na Praça da Arvore, esperando 
uns amigos nossos...nao sei como descobriram que a 
gente taria lá, os caras da camisa 12 do Corinthians 
molecada ,que nem a gente era, eles também. A gente 
sabia nome, sabia tudo. Fizeram um esqueminha para a 
gente só que como era a mulecada ninguém bateu em 
ninguém eles só foram marcar presença. Depois disso, 
todo jogo do Corinthians a gente fazia a mesma coisa 
com eles. Todo assim...todo o jogo, a gente fazia 
esquema, então a gente ia com mais gente. E a gente 
não ia só pra conversar...depois do susto que eles deram 
na gente. Então quer dizer...é aí que gera. Ahhh fizeram 
uma vez comigo, então eu vou vingar...eu vou vingar 
mais forte, e assim vai né.” 

(Sujeito 15) 

Nestes enunciados do sujeito 15, pode-se perceber que os “esquemas” 

são realizados com o objetivo de enfrentar fisicamente o grupo rival de 
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torcedores, no entanto, partindo de uma condição de superioridade numérica, 

e/ou contando com o poder de iniciar o confronto. Logo, os grupos que 

realizam os “esquemas” almejam surpreender seus rivais, proporcionando a 

eles uma situação inesperada.  

Sendo assim, os “esquemas” pressupõem uma condição de inferioridade 

de uma das partes. Um enunciado produzido pelo sujeito 2 pode evidenciar a 

realização dos referidos “esquemas”. 

“O horário do trem era nosso, até o dia que eles pegaram 
nóis lá e deram um pau...fizeram um esquema, pegaram 
nóis cum barra de ferro e tal. Ai a mulecada nossa parô 
tudo, de 100 cara que nóis tinha.”  

(Sujeito 2) 

Neste contexto de agressão premeditada, existem também os 

confrontos, nos quais, o elemento surpresa não está presente. Nestes casos, o 

que estaria em jogo seria a “disposição de cada torcida”, pois, há a 

possibilidade de os grupos envolvidos no confronto gerenciarem o número de 

envolvidos no mesmo. Nestes confrontos, geralmente, ocorre a utilização de 

utensílios específicos como paus, pedras, rojões, barras de ferro e até mesmo, 

armas de fogo. Atualmente, segundo os torcedores, estes confrontos são 

marcados ou combinados com a utilização da tecnologia (internet e telefones 

celulares, por exemplo). 

“Hoje se marca pela internet né. Então é o seguinte, por 
exemplo, quando mataram aquele torcedor lá do Santos, 
tava previsto pra lá no Anhembi ter uma briga, a polícia 
parou.” 

(Sujeito 1) 

“[...] os cara, às vezes, até ligava...os que tinha Nextel, 
ligava marcano briga” 

(Sujeito 2) 

[...] se já são dois grupos pré determinados, já vai para 
algum lugar e de antemão já vê alguém pra partir pra 
cima. Não precisa de nada é só encontrar, até porque 
hoje a gente ver pessoas marcando pelas...redes sociais. 
"Ahh eu vou passar por tal lugar, em tal hora e quero ver 
se você vai". Começa com uma intimidação. Não é "ah 
vamo tomar um chopp", não...é "eu vou tar lá, se você é 
corajoso, você vai tá lá". Então já existe isso, isso 
acontece. Isso acontece. Várias vezes aí a gente tem 
cenas lamentáveis de brigas em estações de metrô ou 
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em algum bairro determinado, que foi marcado desta 
forma.” 

(Sujeito 3)  

“Às vezes os caras marca pela internet tamém "oh vamo 
se encontrar em tal lugar pra...entendeu? pra o chicote 
estrala na estação tal, entendeu?” 

(Sujeito 4) 

“igual a briga tamém que teve aqui na Santa Inês. Pô, o 
jogo era 5 da tarde, os cara tava se destruino era 8 hora, 
9 hora da manhã. Isso é marcado...depois que 
inventaram a internet tamém..ai o bicho pegô 
mémo...antigamente era mais quando se trombava, 
agora...agora os cara marca, entendeu? os cara marca.” 

(Sujeito 22)  

Consequentemente, com o passar do tempo, estes confrontos 

envolvendo torcidas organizadas rivais, além de acirrarem a rivalidade, também 

motivaram outros confrontos pelo desejo de vingança. Neste contexto, por 

exemplo, se uma torcida organizada se envolve em episódios de agressão 

(principalmente, agressão física), na próxima oportunidade, no próximo 

encontro a torcida que “levou a pior” tentará “dar o troco”, tentará revidar. A 

partir disto, a vingança se faz presente.  

Utiliza-se como exemplo um enunciado do torcedor 15. O entrevistado 

15, quando questionado como se sentia após receber a notícia de que um 

amigo havia sido agredido, tendo quase todos os dentes quebrados em um 

confronto com uma torcida do Corinthians, respondeu o seguinte:  

“é ai é que tá, é ai que começa. Ai quebraram os dentes 
dele...”ah vamô vingar”....vamô pegar alguém e quebrar 
os dentes do cara também. 

         (Sujeito 15) 

Em decorrência dos confrontos anteriores envolvendo torcidas 

organizadas, continuam existindo os confrontos atuais. Os episódios de 

vingança envolvendo torcidas organizadas também podem ser evidenciados 

nos enunciados produzidos por outros torcedores organizados. 

“Porque ali já tem alguma história, eles já brigaram 
alguma outra vez, já pegaram alguém na rua...as vezes 
pega um amigo em uns 30, ai os caras vão lá para vingar 
os caras e é assim que acontece.” 

          (Sujeito 1) 
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“Então...quando um cara pega um em grupo muito 
grande na rua eles querem se vingar dos caras, aí vou 
voltar pra vingar o cara, vingar o amigo.”  

(Sujeito 1) 

“Mas se é um cara de torcida, com camisa de torcida 
organizada, este grupo já não pensa muito assim. Ele já 
vai querer ir lá, porque ele já vê aquele cara que é de 
torcida organizada participantes de um mesmo grupo que 
eles ali estão fazendo, então ele tá fazendo isso com 
alguém da torcida dele.” 

(Sujeito 3) 
    

 “[...] em uma torcida tem milhares de pessoas e pode ter 
tido uma briga dias antes ali, horas antes ali e você não 
sabe.” 

          (Sujeito 11) 

“Geralmente, quando acontece alguma coisa, é porque 
deve ter acontecido alguma briga antes, por questão de 
bandeira, porque uma pegou a bandeira da outra, ou 
deixou perto, puxou e rasgou, geralmente é por causa 
disso.” 

          (Sujeito 11) 

 “Ohh...a vingança ela vem conforme a natureza vem né 
meu. Se você arrancar a vida de um companheiro hoje, 
amanhã você pode esperar que pode ser que a sua ou de 
algum outro companheiro seu, então isso dai a natureza 
cobra mesmo.” 

(Sujeito 20) 
       

Para evidenciar, com base em dados empíricos, a historicidade dos 

confrontos entre torcidas organizadas, bem como, os elementos de rivalidade e 

vingança, retoma-se o caso do confronto físico envolvendo palmeirenses e 

corintianos em 2012, apontado na introdução do presente estudo acadêmico. 

Este confronto teria sido premeditado por uma das torcidas organizadas 

envolvidas, em resposta a outro confronto ocorrido em 2011, no qual, um 

torcedor corintiano foi morto e teve o corpo jogado no Rio Tietê (GLOBO, 

2011). Uma análise um pouco mais profunda sobre tais confrontos revela que 

um dos torcedores mortos (André Alves Lezo) no confronto ocorrido na Inajar 

de Souza, em 2012, é irmão de um torcedor (Lucas Alves Lezo), o qual foi 

baleado na perna esquerda, antes do jogo Palmeiras x Corinthians, na cidade 

de Presidente Prudente, no ano de 2011 (GLOBO, 2012). 
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A historicidade dos confrontos entre torcidas organizadas implica, não 

somente no aumento da rivalidade e episódios de vingança, mas também, em 

desdobramentos maiores. Após os referidos episódios de agressões físicas 

envolvendo as torcidas do Palmeiras e Corinthians, a Confederação Nacional 

das Torcidas Organizadas (CONATORG), uma tentativa de estabelecimento de 

uma entidade representativa em âmbito nacional41 das torcidas organizadas, 

teve sua estrutura interna desfeita devido à impossibilidade de diálogo entre os 

diretores das torcidas organizadas envolvidas na questão42. Desta maneira, os 

episódios de agressão impediram efetivamente a construção de uma 

associação legitimada, que atuasse nacionalmente, em prol das torcidas 

organizadas.  

Outro episódio que deve ser destacado é a morte de um torcedor  do 

Santos (Márcio Barreto de Toledo), na estação da Luz, no dia 24 de fevereiro 

de 2014. Cerca de 15 pessoas o mataram com golpes de barras de ferro na 

cabeça da vítima que teve traumatismo craniano. No dia seguinte à sua morte, 

já existiam ameaças de torcedores santistas, dizendo que quando o SPFC 

jogasse na Vila Belmiro, a vingança ocorreria. Segundo a reportagem do “O 

Estado de São Paulo” existiam as seguintes mensagens na página de um site

de relacionamentos sociais do torcedor morto. “No alçapão não tem desculpa 

não. Torcida Jovem é o terror. Independente vai ficar com horror! Paulada pra 

todo lado porque o errado é cobrado” e “Vai ter volta nessa p...! Esperamos 

vocês na Vila, suas b...!” (ESTADÃO, 2014). 

Os episódios de vingança também são de conhecimento dos próprios 

torcedores organizados. Um dos entrevistados, o sujeito 2, comentou sobre o 

episódio supracitado, episódio da morte de Marcio Barreto de Toledo: 

“Aí pegaram o menino na estação da Luz, deram 20 
barrada na cabeça dele, ai no otro dia você vai no 
mercado com a camisa da Independente, é todo mundo 
te olhano. [...] igual mataram o santista lá...muita 
gente...quando aconteceu isso, eu mémo, num usei a 

���������������������������������������� �������������������
41 A CONATORG também não possuía legitimidade entre os próprios torcedores organizados 
em âmbito nacional. Esta associação não era considerada uma confederação, pois seus 
membros eram somente do estado de São Paulo. Este fato causou resistência nas outras 
torcidas organizadas, sobretudo, nas do Rio de Janeiro, representadas pela FTORJ. 

42 Informação verbal
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camisa na semana, você sabia que os cara ia cobra, 
tanto é que pegaram o menino lá. 

(Sujeito 2) 

A partir destes enunciados, torna-se claro o papel da historicidade dos 

confrontos entre torcidas organizadas, bem como, seus argumentos de 

rivalidade e vingança. De uma maneira geral, no interior do d(1) tem-se que: 

Imagem 13: Desdobramentos da análise no interior do d(1): historicidade dos 
confrontos. 

Este é o primeiro discurso que sustenta a FD(1) - agressão 

justificável/aceitável - pois os confrontos envolvendo torcidas organizadas não 

são fatos isolados e espontâneos. Neste instante, o foco da análise recai sobre 

a agressão como uma resposta a um primeiro ataque. 



����
�

d(2): Forma de defesa a um primeiro ataque 

O discurso que significa a agressão como forma de defesa a um primeiro 

ataque - d(2) é o segundo discurso que sustenta a FD(1). Este discurso possui 

como argumento principal que a agressão se origina devido à ação de outros 

atores. Um ator central e muito recorrente, apontado pelos torcedores 

organizados, era a Polícia Militar. 

Desta maneira, no processo de significação, para os torcedores, um dos 

principais atores que causam agressão às torcidas seria a Polícia Militar (PM), 

que teve um papel destacado, até perante os rivais mais tradicionais. Os 

sujeitos 1, 3, 5, 19, 20, 21 e 22 ilustram bem a situação. 

“Mas agora quem provoca quem faz acontecer é a 
própria polícia.”  

(Sujeito 1) 

“[...] a polícia ao invés de ajudar, ela bate em todo 
mundo. O negócio dela é bater em todo mundo.”  
      (Sujeito 3) 

“A culpa é da polícia porque eles só querem bater na 
gente, parece uns bicho em cima da gente.” 
      (Sujeito 5) 

“A polícia é quem começa...com esses negócio de 
escolta e tal...a gente num é bicho pra ter toda essa 
escolta. Às vezes, vai no jogo na Vila Belmiro, às vezes, 
você tem que ficar uma hora na estrada, na rodovia ali 
parado e o policiamento fica segurando a gente. às vezes 
até chega no segundo tempo” 

(Sujeito 19) 

“Ahhh...igual eu tinha passado para você agora, a Polícia 
Militar hoje não é a mesma que antigamente, ela mesmo 
se torna a violência dentro dos estádios, hoje se você vai 
para porta do Morumbi, esperar o seu time lá, você não 
pode ficar lá na porta, porque a polícia militar hoje já, se 
você ficar meia hora na porta do Morumbi já é recebido 
com bomba, tiro de borracha, aonde vem a confusão 
entre a torcida do SPFC, entendeu?”  
      (Sujeito 20) 

“Tem muitos casos que a própria polícia causa a 
confusão” 

(Sujeito 21) 

 “Pra mim, pra mim foco de deixar todo mundo com os 
ânimos meio alterados é a própria Polícia, é a própria 



����
�

Polícia, quando você vai assistir o jogo você é recebido 
com umas bomba de gás lacrimogênio, séloco.” 

(Sujeito 22) 

A atribuição de sentido dos torcedores organizados considera que a 

polícia tenha maior protagonismo no início da agressão. Desta maneira, os 

torcedores colocam em um segundo plano o papel das torcidas rivais para o 

início de episódios de agressão. Em grande parte os confrontos ocorridos 

dentro do estádio são atribuídos também à Polícia Militar. 

“[...] começou um confronto torcida e polícia, só quem 
começou com a muvuca foi a PM, só que chega o quê? 
Foi vinculado que as duas organizadas começaram a 
brigar, foi dito que as outras organizadas começaram a se 
pegar e a PM teve que intervir.” 

           (Sujeito 13) 

 “[...] às vezes não precisa nem ter duas torcidas, se tiver 
uma só e a Polícia tiver a fim...então a Polícia é um 
terceiro corpo dentro deste contexto, tem uma torcida, a 
outra e Polícia Militar, se você for pensar bem, pra você 
chegar na outra torcida, você tem que passar por quem? 
Pela Polícia. Então a Polícia, no contexto ai a polícia é 
importante.” 
       (Sujeito 13) 

É de conhecimento público a problemática relação envolvendo PM e 

torcidas organizadas, que já conteve diversos episódios de agressão, tanto 

física, quanto simbólica. Para ilustrar a relação conturbada entre polícia e 

torcidas organizadas, pode-se destacar inúmeros confrontos físicos nas 

arquibancadas envolvendo polícia e torcidas organizadas.  

Neste sentido, a título ilustrativo, destacam-se alguns recentes 

episódios, como por exemplo: a briga entre torcidas do SPFC com a polícia 

durante o intervalo do clássico SPFC x Corinthians, válido pelo Campeonato 

Brasileiro de 2013 no estádio do Morumbi, bem como, o confronto entre polícia 

e Torcida Jovem do Santos, no jogo entre Santos x Corinthians válido pela 

Libertadores da América de 2012 no estádio da Vila Belmiro. No primeiro 

episódio, houve uma confusão generalizada no setor das arquibancadas 

laranja após o estouro de uma bomba de fabricação caseira, e no segundo, 

houve, inclusive, um capacete policial atirado em direção ao campo, o qual, o 

goleiro Cássio entregou ao árbitro da partida. 
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Um terceiro episódio contempla o cerco realizado pela torcida 

palmeirense a um grupo de cerca de 20 policiais contra a parede, após a 

derrota do time para o Botafogo, em Araraquara no ano de 2012. Por fim, 

destaca-se um dos confrontos que teve ampla repercussão: a tentativa da 

torcida corintiana entrar no campo, após a eliminação do clube na Libertadores 

da América de 2006. 

No âmbito acadêmico, para ilustrar esta relação conturbada entre polícia 

e torcidas organizadas, citam-se trechos da pesquisa etnográfica realizada por 

Alvito (2012), na qual, o pesquisador entrevista policiais que trabalham 

constantemente com o futebol. O primeiro trecho a ser destacado, aponta que 

os policiais “metiam a porrada mesmo” (ALVITO, 2012, p. 89). Em decorrência 

destas ações, começavam a crescer em número e intensidade, os confrontos 

envolvendo policiais e torcedores organizados. Um segundo trecho que 

demonstra a relação tensa entre Polícia e torcidas organizadas é a 

consideração que fazem os torcedores organizados sobre a polícia como tendo 

“duas caras”. Esta consideração se baseia, no fato de que, a polícia prega a 

paz perante a imprensa, porém, pratica inúmeras agressões aos torcedores 

organizados, como por exemplo, pancadas atrás dos joelhos, que fazem o 

indivíduo se curvar, indicando submissão do torcedor perante o policiamento 

(ALVITO, 2012). 

Acerca desta conturbada relação entre polícia e torcidas organizadas, o 

conceito de memória discursiva pode auxiliar a reflexão. Baseando-se neste 

conceito, pode-se inferir sobre a existência de um discurso entre os torcedores 

organizados, ou seja, existe um discurso inscrito na memória discursiva das 

torcidas organizadas, que atribui negativamente o significado da ação policial. 

Desta maneira, dentro das torcidas organizadas (e por conseguinte, suas 

formações ideológicas), há uma discursividade que impele o torcedor a 

denunciar, dizer que o tratamento dado pela Polícia ao torcedor organizado é 

condenável. 

Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que, as coisas ditas pelos 

torcedores sobre a Polícia Militar são estritamente negativas, (sendo inclusive 

um dos principais atores de violência), em algumas situações extremas, a 

ajuda da Polícia é bem vinda ou necessária, como no caso do sujeito 22.  
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Ao comentar sobre alguns confrontos físicos dos quais participou, o 

entrevistado apontava momentos de inferioridade numérica, e 

consequentemente, perigo grande inerente. Na tentativa de encontrar um lugar 

seguro o entrevistado afirma que:  

 “O melhor refúgio é polícia se tive, se tive, vou falar um 
negócio pra você é Deus. (Risos)...Ai é Deus, ai não dá 
pra correr não, se não tive um carro de polícia, alguma 
coisa, o melhor refúgio é Deus, ou ter uma..uma alma 
caridosa que nessa hora num aparece...pra colocar você 
pra dentro da casa...alguma coisa...nessa hora o melhor 
refúgio mas é difícil de você encontrar” 

(Sujeito 22) 

Além da Polícia Militar como uma fonte de agressão, obviamente, as 

torcidas rivais se constituem possíveis agressores, assim como aponta o 

sujeito 22. 

“[...] quando meia dúzia se encontra, ai já era... ai você 
tem que ir tamém pra se defender, porque se você ficar, 
você é passado por cima tamém.” 

          (Sujeito 22)

No relato do sujeito 22, pode-se perceber a consideração de que, por 

vezes, a violência é considerada necessária, válida e justa. A partir deste 

cenário, os torcedores organizados após sofrerem um ataque físico ou verbal, 

responderiam em iguais proporções, entretanto, com uma maior incidência 

para a agressão física: 

“Eu, por exemplo, eu posso tá no meio da torcida, indo 
viajar com torcida no ônibus da torcida, só que eu não 
vou partir para agressão com ninguém, a não ser que a 
pessoa venha me dar um tapa na cara,que já é uma 
coisa mais pessoal. Mas eu não vou tomar a iniciativa de 
brigar com ninguém, independente do motivo.” 

         (Sujeito 3) 

“É que nem eu falei, você não briga no estádio que nem a 
mídia mostra que é porque o cara torce pro Corinthians, 
nem é...num vai bater no cara porque ele torce 
Palmeiras. É porque você tá passando com a sua mulher 
é um cara te xinga, entendeu? De bambi, de porco, de 
tudo, te ofende, e chama palavrão e tudo mais...então 
você não briga pelo time, você briga pelo desaforo.” 

(Sujeito 11) 
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“Eu sei que se fizer alguma coisa pra...que chega no meu 
limite por mais que eu seja da paz eu vou responder 
né...eu vou” 

(Sujeito 15)  

“[...] se uma torcida vem pra brigar com nóis, nóis vai 
confronta e não vai debater, entendeu?” 

(Sujeito 20) 

Nestes enunciados percebe-se que a agressão é justificável, válida 

quando ocorre um primeiro ataque, seja ele físico (tapa na cara, brigar) e/ou  

simbólico (ofensa, xingamento). Após a consideração, de que a agressão é 

válida como uma forma de defesa, um contra ataque, discute-se o último 

discurso que sustenta a FD(1): o discurso de que a violência está na sociedade 

– d(3).  
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d(3): Violência está na sociedade

A FD(1) aponta para um discurso d(3) que concebe a agressão (física e 

simbólica), como não sendo, exclusiva do futebol, mas sim, como parte 

integrante de um contexto social mais amplo. Ou seja, “a violência43 faz parte 

da sociedade” e os traços deste discurso d(3) podem ser evidenciados nos 

relatos abaixo. 

“Eu acho que a violência ela num depende muito 
da...da...da..da...isso tá no mundo cara...hoje você vai 
levar seu filho no baile, lá tem briga. Você vai no 
mercado, as vezes no Pão de Açúcar aqui, eu vejo os 
cara se matano, brigando ali e é tudo playboy...cara culto, 
tudo cara estudado...eu acho que é do ser humano isso 
ai. A violência é do ser humano.”  

(Sujeito 2) 

“A briga em si não tá só na torcida mesmo, entendeu? 
Ela é pulverizada, ela espalha entendeu? Então quem faz 
a violência, entendeu? É a sociedade como um todo.”
      (Sujeito 4)  

“Então num é essa de que torcida é só pra brigá. A 
violência ela tá no seu cotidiano, tá no seu trabalho, tá na 
sua escola, se você tá na sua faculdade, você junta 3, 4 
ali, entendeu? Aí o cara vai e mexe com a mulher do 
outro, ai aquilo ali forma uma violência ali também 
entendeu?”  

(Sujeito 4) 
  
“A violência ela tá infiltrada na sociedade, se você for vê 
o tanto de morte que acontece em balada, no trânsito, ela 
tá em todo lugar” 
      (Sujeito 9) 

“Existe violência no nosso dia a dia e a torcida 
organizada está dentro desse sistema. A gente não pode 
tratar que...ahhh...parece às vezes o pessoal quer 
mostrar pros otros de fora, que existe violência no futebol 
e que num existe violência na noite, nas baladas, no 
trânsito”.  

(Sujeito 10)

���������������������������������������� �������������������
43 Vale novamente ressaltar que a manutenção do termo violência se deve às paráfrases 
produzidas pelos torcedores organizados. Apesar de utilizarem o termo violência, o efeito de 
sentido produzido por elas, se referia à agressão. Desta forma, o presente estudo acadêmico 
manteve o vocábulo violência para designar a agressão neste tópico do terceiro discurso d(3), 
que fundamenta a FD(1). Em suma, pode-se dizer que os enunciadores falaram sobre 
agressão física, utilizando o termo violência.  
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“A violência tá ai e.. você pega até...vamos até fazer uma 
comparação, vamos pegar todos os dias em que não tem 
jogo, existe violência? Existe.” 
      (Sujeito 10) 

Qualquer canal de televisão que você liga é violência, é 
assalto em posto de gasolina, assalto na rua, morte e 
num sei o que...a violência infelizmente, ela tá no nosso 
cotidiano e a torcida num tá numa bolha diferente. A 
gente tem o mesmo problema. 
      (Sujeito 10) 

“Existe...sempre...toda...toda...todo setor tem.... aquele 
cara que tem um espírito mal, que ele gosta de causar e 
ai, por exemplo, nas manifestações que teve todo mundo 
tava manifestando mais sempre tinha uns espírito de 
porco que...né, que causava né, então tá vendo isso não 
é um problema da torcida, é um problema da sociedade” 
      (Sujeito 13) 

“A violência acontece não só no futebol...é isso o que eu 
penso. É o reflexo, existe briga em...qualquer coisa. 
E...em várias partes da sociedade tem brigas. Futebol é 
assim, é muito paixão. Muita gente é fanática, igual eu...é 
igual religião. Num tem jeito”. 

(Sujeito 15) 

A formulação deste discurso – d(3), que assume a agressão como sendo 

ampla e genérica, apregoa que, se “a sociedade é violenta”, por extensão 

lógica, o futebol também é. Sendo assim, neste tópico, os torcedores 

produziram enunciados que contemplavam a consideração de que os episódios 

de agressão (principalmente, agressão física) não ocorriam somente no futebol.   

Majoritariamente, este discurso se apresentava por meio de 

comparações, relações e contraposições com outras situações sociais. A 

agressão física (caracterizada pelos torcedores como violência) também 

ocorreria em outros locais e situações, sendo reflexo de todo um cotidiano 

social, caracterizado pelos torcedores organizados, com palavras como: 

“problemático”, “violento” e “agressivo”. Mediante a este contexto social caótico, 

tal como, foi caracterizado pelos torcedores organizados, parece haver um 

consenso entre os mesmos, em afirmar que os confrontos físicos ocorreriam 

fora dos estádios.  
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Em relação ao consenso sobre a agressão estar localizada fora dos 

estádios, esta afirmação dos torcedores pode ser explicitada em diversos 

fragmentos, tais como: 

“Ahhh dentro do estádio num tem briga...eu...a última vez 
que eu vi foi de polícia ai...mas ali foi um fato isolado, 
dentro do estádio, tem mais de 10 anos que num tem 
briga. Tirando a briga do Vasco, lá em Joinville, que num 
tinha polícia pra separá.[...] mas briga de torcida dentro 
do estádio, uma com a outra é difícil você vê” 

(Sujeito 2)  

“Olha dentro do estádio praticamente já não tem mais 
violência. A violência agora é fora. No passado era muito 
mais do estádio, agora é fora.”  

(Sujeito 3) 

Dentro? Pra falar verdade dentro do estádio num tem 
mais violência. Dentro do estádio medo nem tem mais, 
porque agora têm a divisão, né.Tem aquela coisa de que 
a torcida visitante recebê 3% ou 5% da capacidade, aí 
acaba o jogo a torcida visitante tem que ficar lá dentro 
esperando a otra torcida ir embora.Então dentro do 
estádio não tem mais a violência mesmo, o que tem às 
vezes é briga entre a própria torcida mesmo, entendeu?  

(Sujeito 4) 

“Hoje em dia briga no estádio é bem raro.”  
(Sujeito 15) 

Dentro dos estádios...hoje...hoje entre as torcidas 
organizadas você não vê mais confusão, né? Porque hoje 
já tem um trabalho tudo da PM, escoltando as torcida  

(Sujeito 20) 

“Antes tinha muito perto do estádio, dentro do estádio. e 
Agora não tem mais, agora é mais longe. Num tem tanto 
como antes.”  

(Sujeito 21) 

“tem como você curtir um jogo legal..ahh porque é muito 
difícil ter confronto dentro de estádio, é muito difícil..a 
única briga que eu vi mesmo..dentro, dentro de estádio 
foi lá no Pacaembu mémo, aquela tragédia. Otras não sei 
nem te dizer, num lembro de ter passado por isso não.” 

(Sujeito 22) 

Neste sentido, os episódios de agressão física entre torcedores estariam 

localizados, em maior medida, fora do estádio. Um dos torcedores, o sujeito 9, 

chega a afirmar que: “dentro do estádio é arte o que a gente faz, fora é que fica 
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um pouco violento”. A consideração de que a “sociedade é violenta”, ou seja, 

de que “há violência em todos os setores da sociedade”, consequentemente, 

faz com que também haja tais manifestações na torcida organizada. Outro fator 

que auxilia na ocorrência destes episódios seria a própria composição das 

torcidas, pois estas possuem todos os “tipos” de pessoas.   

Emblematicamente, esta argumentação de que a torcida organizada é 

um reflexo social, e, por conseguinte, apresentará os mesmos “defeitos” dela, 

pode ser observada nos três distintos enunciados produzidos pelo sujeito 13, 

ao longo da entrevista: 

“[...] então tá vendo isso não é um problema da torcida, é 
um problema da sociedade. Só que a torcida organizada 
tem membros da sociedade, tem o pobre, tem o burro, 
tem o estudante, tem o desempregado, tem o preto, tem 
o branco. Então a gente tem uma fatia de tudo que é 
bom, e o que é ruim da sociedade.” 

(Sujeito 13) 

“[...] por exemplo, em porta de balada se briga, se morre, 
e ninguém fala nada, sabe por quê? Futebol tem muito 
mais repercussão, passa na TV, e não sei o que. Gera 
muito mais notícia, é...vou falar de novo destas 
manifestações, deu este pau todo quebrando, 
vandalismo, teve um monte de coisa e ai? Nada. Não tem 
lei específica pra isso, então isso é uma fatia da 
sociedade.”  

(Sujeito 13) 

“A gente tem todas as fatias da sociedade a gente tem 
aqui, talvez este mesmo cara que foi lá, é o mesmo cara 
que vem aqui, que vai no protesto, que...que...causa[...]” 

(Sujeito 13) 

Além do sujeito 13, outros sujeitos (1, 10 e 15) também apresentaram 

considerações acerca da já referida, composição social de uma torcida 

organizada. 

“É igual eu havia dito pra você...na torcida você tem o 
cara que...cheira, fuma, certo? Você tem um cara que 
bebe no bar...tem outros que vão lá por causa da 
bateria...então...o rico também tem bastante,eles vão lá 
também para ficar numa boa, certo? Pra ficar lá tudo 
igual...porque tem muito advogado lá, certo? Eles adoram 
uma arquibancada ou quando mistura tudo. Mistura gente 
bandido, com gente boa, com gente ruim, com bêbado, 
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com drogado, com homossexual, com tudo...a tribo se 
encontra e vira uma coisa só.” 

(Sujeito 1) 

“Hoje eu acho que o único lugar que você reúne classes 
sociais, diferente de outros segmentos. eu vejo diferencial 
isso na torcida também. Porque eu acho que tipo se fosse 
numa balada, numa festa é meio que homogêneo. O 
pessoal de uma classe frequenta determinado lugar e 
aqui não.Por a gente se juntar todas as classes sociais 
em uma torcida, a gente acaba quebrando a barreira do 
futebol e se encontrando em outros lugares.” 

(Sujeito 10) 
�
“A torcida ela é um reflexo da sociedade. Tem bandido, 
tem vagabundo, mas tem muito cara bom. Tem muito 
cara bom, que tá lá pra torcer, que tá lá pra cantar pro 
time dele. É o reflexo da sociedade. Num dá pra 
incriminar a torcida organizada...é o que eu penso.” 
      (Sujeito 15)

Devido à agressão física estar localizada, majoritariamente, fora dos 

estádios, o risco de ser vítima de agressões por parte de outra torcida se fazia 

mais presente neste contexto. No que se refere, especificamente, a este risco, 

os sujeitos apresentaram dois traços discursivos: o primeiro concerne a uma 

responsabilidade individual, ou seja, corre risco, se envolve com episódios de 

agressão quem quer, e o segundo, traria a questão do risco como inerente à 

participação em torcidas organizadas.  

Neste ponto, referente aos riscos, houve uma polarização de discursos, 

na qual, os sujeitos pertencentes a primeira e terceira torcida do SPFC 

(Independente e Falange) se filiariam, de forma massiva, ao segundo traço 

discursivo (o risco é inerente), já os torcedores pertencentes à Dragões da 

Real, apontaram que o risco é controlado, se envolve quem quer. Sendo assim, 

se filiaram ao segundo traço discursivo. Esquematicamente, tem-se que: 

Imagem 14: Risco de agressões para os torcedores organizados. 
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Acerca do primeiro traço discursivo acerca dos riscos, os sujeitos 10, 11, 

12, 13, 15. 

“Sempre que uma mãe vem me perguntar se é perigoso 
eu respondo ‘depende do seu filho’, Depende da 
educação do seu filho, porque em torcida organizada vai 
pra brigar quem quer. Então você vai ter que ter 
confiança nele” 

(Sujeito 10) 

“Em questão de...de...de...briga de torcida assim, eu creio 
que não corra nenhum risco não, porque em 3 anos eu 
nunca briguei, nunca apanhei, nunca bati. É só você 
saber onde andar, é só você não ficar andando com 
roupa de torcida por aí em qualquer lugar, e ainda assim, 
se tiver alguma desavença com a torcida organizada rival 
por mais organizado que seja, você ainda tem uma 
possibilidade de conversar, de resolver tudo na 
conversa.”  

(Sujeito 11) 

“Não...é um risco, mas é um risco, vamos dizer assim, 
consciente, né.  Não é um risco que nem o pessoal acha 
que não é controlado.” 

(Sujeito 12) 

“Não sofre risco não...eu acho que não, o cara quando vai 
no jogo, membro de organizada ou não, ele tá correndo o 
mesmo risco que eu, se ele tiver com a camisa do 
clube...mas acho que hoje em dia num...num...ser de 
torcida organizada não é mais aquele símbolo de ser 
violento, sabe?”  

(Sujeito 13) 

“Sofre quem quer. É o que eu costumo dizer para o 
pessoal que...que tem medo de ir no estádio.  Então 
assim oh...quem contando que... só acontece essas 
coisas, com quem procura.  Quem procura, acha.”

         (Sujeito 15)

O primeiro traço discursivo, então estabelece que, o envolvimento com 

episódios de agressão depende do individuo, do membro da torcida 

organizada. Nos enunciados acima é perceptível a consideração destes 

torcedores, que a agressão acontece somente com indivíduos que a procuram  

O segundo traço discursivo apresenta que o simples fato de ser um 

torcedor organizado, poderia ser considerado um risco a mais. Os sujeitos 3, 4, 

20, 21, 22. 
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“Ahhh  hoje em dia sofre muito. Eu por exemplo não uso 
a camisa por aí não...somente...principalmente, de torcida 
né [...] mas é um erro você sair com a camisa de torcida. 
Você sabe que os caras estão atrás...em dia de jogo ou 
não...se não é dia de jogo tem dois ali naquele canto pra 
ficar de olho, se é dia de jogo então...pior ainda.” 

(Sujeito 1)  

“Corre risco, porque vamos dizer que ele é mais visado. A 
gente sempre têm essa noção. Ou seja, você encontra 
um grupo de torcedores organizados rivais em um 
estádio, vamos sempre falar de dois grupos rivais, você 
tá num grupo de uma torcida organizada rival e tal, e aí 
você tá passando com uma camisa de clube, óbvio que 
tudo depende dessas pessoas que estão lá,  tem gente 
que é mais consciente e tal, "não, não vai"..."deixa o cara 
ele tá sozinho", " ele não fez nada" e tal, e deixa batido. 
Mas, se é um cara de torcida, com camisa de torcida 
organizada, este grupo já não pensa muito assim. Ele já 
vai querer ir lá, porque ele já vê aquele cara que é de 
torcida organizada participantes de um mesmo grupo que 
eles ali estão fazendo, então ele tá fazendo isso com 
alguém da torcida dele. Então eu acho que esse é o 
grande x da questão.”  

(Sujeito 3) 

“Ele corre mais risco, é diferente um cara comum que vai 
pro estádio...do que um cara de uma torcida organizada. 
Você vai lá com uma camisa do SPFC, os caras podem 
te xingar e tudo mais, mas se você vai lá com uma 
camisa da torcida, e ai os caras estão lá esperando você 
então é um risco muito grande.” 

(Sujeito 4) 

“Ah o risco é de brigar né, de querer brigar. Mas eu não 
quero brigar não.”  

(Sujeito 5) 

“Você corre o risco de se a gente sair daqui, a gente tá 
num grupo... em um final de semana em um grupo...e 
você tando uniformizado e tando sozinho, você corre o 
risco. Você encontrar membros de uma outra torcida, 
você vai ser sempre o mais visado, você pode ter certeza 
disso. Se nós sairmos daqui em 10 pessoas, 1 com a 
camisa da torcida e 9 com a camisa do SPFC,o com a 
camisa da torcida é o mais visado.” 

(Sujeito 6)  

“Quando você é sócio de uma torcida organizada, você tá 
sujeito a risco, porque existe gente boa e existe gente 
ruim, como eu disse.” 

(Sujeito 7) 

“Correr risco, nóis corre, a partir do momento que veste a 
camisa de uma torcida, né? mas isto daí é...nóis sabe 
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relevar né meu, nóis toma nossos cuidados também. Nóis 
anda no dia a dia ai, é a rotina mesmo das torcidas. Do 
mesmo jeito que nóis sofre eles também sofre, entendeu?  
Então isto daí tranquilo.” 

(Sujeito 20) 

“Tem o risco de você estar andando com a roupa da 
torcida e passar gente da outra torcida né. Isso aí gente 
normal não tem esse risco.” 

(Sujeito 21) 

“Com certeza [corre risco]...com certeza. Com certeza, de 
uns anos pra cá virou parece que gangue entendeu? Não 
virou torcida uniformizada, virou gangue. Os caras não 
quer saber, se eu passá ali com a camisa da Falange e 
passar um cara com a camisa do SPFC, eles vão deixar 
o cara com a camisa do SPFC e vão me pegar porque eu 
to com a camisa da Falange, entendeu? Eles não vão 
atrás daquele cara que tá com a camisa do SPFC...não 
vão atrás de torcedor comum, eles vão atrás do cara que 
tá com a camisa da Falange.”  

(Sujeito 22) 
      

Considerando que o fato de ser torcedor organizado se constitui em um 

risco a mais, os torcedores organizados deveriam acompanhar suas torcidas 

no trajeto casa-estádio. Além disto, os torcedores organizados não deveriam 

expor, andar com suas camisas de torcida organizada pela rua, especialmente, 

nas áreas consideradas das torcidas adversárias. Neste sentido, este traço 

discursivo reconhece que andar com a camisa de uma torcida organizada se 

constituiria em um risco demasiado para os torcedores, pois eles poderiam 

encontrar com outros torcedores organizados, que estariam dispostos a agredi-

los neste encontro de torcedores.  

Estas afirmações poderiam ser visualizadas nos enunciados produzidos 

pelo sujeito 22. 

“É sempre igual de torcida uniformizada ai tem que ir até 
a sede né...sai daqui pega o ônibus até a sede e da sede 
a gente pega o ônibus e vai pro Morumbi, ou pra outro 
canto...não é recomendável ir sozinho não.”  

(Sujeito 22) 

“Com certeza, porque é sempre bom..porque não é bom 
você andar sozinho...querendo ou não é complicado isso 
daí...a violência ela é complicada...eu...eu saio pra torcer, 
eu não sei o outro do jeito que ele vai sair.” 

          (Sujeito 22) 
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Após todas estas considerações sobre a FD(1) - a FD defendida pelos 

torcedores organizados - torna-se necessário neste instante, explicitar quais as 

posições defendidas pela FD(2),  a FD adversária aos torcedores organizados. Esta 

FD adversária pode ser caracterizada como àquela que concebe a agressão como 

injustificável/inaceitável. 
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b) FD(2): AGRESSÃO É INJUSTIFICÁVEL/INACEITÁVEL 

A formação discursiva adversária – FD(2), de uma maneira geral, pode 

ser evidenciada pela existência de um discurso no tecido social brasileiro: a 

agressão é injustificável e condenável. Um cidadão não deve “responder à 

violência com violência”, ou seja, não se pode “fazer justiça com as próprias 

mãos”.  

Este discurso circula em diversos campos discursivos, sobretudo no 

midiático, sendo propagado, pelos grandes meios de comunicação 

(principalmente, pela televisão). Devido a esta ampla circulação, o discurso 

proveniente da FD(2), frequentemente, está presente no cotidiano social por 

meio da condenação incondicional de atos de agressão. A condenação de uma 

agressão se acentua mais ainda, quando esta ocorre no âmbito do futebol.  

Acerca desta FD deve-se salientar, assim como aponta Alabarces (2004) 

que a violência é legítima em todo o universo do futebol, apesar da existência 

da referida FD que condena a agressão. Alabarces (2004) problematiza tal 

questão ao relatar a conversa de um jornalista e um hincha após um confronto 

violento. Após condenarem as ações violentas, no final da conversa um diz ao 

outro, que as bichinhas do outro time correram da hinchada do time dos 

enunciadores. Este episódio aponta que o mesmo torcedor que condena as 

ações de violência, se vangloria ou apóia as ações de violência realizadas por 

sua torcida.

Uma situação, na qual o discurso pertencente a FD(2) se fez presente, 

foi a “onda dos justiceiros”. Devido a grande ocorrência de delitos na cidade de 

Rio de Janeiro, parte da população começou a “fazer justiça com as próprias 

mãos”, sob a alegação de que havia um grande clima de insegurança e a 

marginalidade era absoluta na cidade. Tal “onda dos justiceiros” teve o primeiro 

episódio no dia 03/02/2014. Um jovem, negro, menor de idade, foi detido por 

três cidadãos e acorrentado nu em um poste na Zona Sul do Rio de Janeiro, 

após ser acusado de ter cometido um furto na região (FOLHA, 2014). Este fato 

ganhou repercussão nacional, e consequentemente, gerou uma série de 

debates sobre a violência. 

Uma senhora que foi testemunha ocular dos fatos e fotografou a imagem 

do garoto amarrado ao poste. Posteriormente, esta senhora divulgou na 
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internet a imagem do garoto menor de idade amarrado ao poste, e escreveu 

junto com tal imagem, o seguinte texto: 

“Eu não quero saber se ele é bandidinho ou bandidão, você não 
pode amarrar uma pessoa da rua. Aquela área do Flamengo 
teve um aumento muito grande de violência e roubos 
recentemente. Como as coisas não melhoram um bando de 
garotões se juntam e começam a fazer justiça com as próprias 
mãos. Sei que tem muita marginalidade e a polícia é ineficaz, 
mas você não pode juntar um grupo e começar a executar 
pessoas.” 

Outro caso que ganhou grande repercussão foi o caso de Fabiane Maria 

de Jesus, uma dona de casa de 33 anos que foi linchada por diversos 

moradores do Guarujá, cidade do litoral de São Paulo. Fabiane teria 

sequestrado uma criança para fazer trabalhos de magia negra (RECORD, 

2014). A partir de episódios como estes, o primeiro semestre do ano de 2014 

conteve diversos debates nacionais acerca da questão de “se fazer justiça com 

as próprias mãos”. No entanto, a exposição destes casos aqui serve, somente, 

para ilustrar a existência de um discurso contra a agressão física, 

independentemente, de suas razões. 

Especificamente, no cenário futebolístico, a FD(2) - agressão é 

injustificável / inaceitável - pode ser evidente em diversos discursos de grande 

parte da imprensa esportiva brasileira. Um título do programa Bate Bola da 

ESPN, exibido no dia 25 de agosto de 2014 é um exemplo da FD(2) no âmbito 

futebolístico: “Calçade não gosta do ambiente do Flu. Apesar da vitória, a 

violência da torcida é injustificável”. 

De uma maneira geral, a FD(2) se opõe e/ou desconsidera os discursos 

que fundamentam a FD(1). Dito de outro modo, os discursos da FD(2) 

desconsideram a historicidade dos confrontos entre torcidas, a agressão como 

forma de resposta a um primeiro ataque e a caracterização da sociedade como 

violenta, que são os elementos que alicerçam a FD(1). Sendo assim, os 

discursos provenientes da FD(2), geralmente:  

I. Responsabilizam as torcidas organizadas como as únicas 

responsáveis pela violência no futebol.  
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II. Estigmatizam os torcedores por meio de diversas adjetivações 

negativas (“delinquentes”, “bandidos”, “vândalos”).  

III. Ressaltam que o comportamento das torcidas organizadas 

prejudica o clube de futebol.  

IV. Concebem a agressão entre torcedores como sem sentido, 

desprovida de razão, gratuita. 

Diversos trechos serviriam para ilustrar estes discursos filiados a FD(2). 

Destacam-se alguns enunciados que responsabilizam, estigmatizam, atribuem 

culpa às torcidas e veem como absurdas as agressões entre torcedores 

organizados: 

“Não bastasse a tragédia de Oruro, não é que 
organizados corintianos e vascaínos fizeram seus clubes 
perderem 4 mandos de campo, por aquela briga em 
Brasília?[...] E ‘organizados’ do Palmeiras não poderiam 
ferir o clube mais profundamente, desde o ano passado, 
quando decidiram, na base da violência, mostrar que 
eram os salvadores da pátria. Por culpa desses 
‘torcedores’, o Palmeiras teve de começar a Série B 
mandando seus 4 primeiros jogos fora da cidade de São 
Paulo.”  

(Roberto Avallone) 

“E ai uns imbecis, uns babacas, uns caras sem controle, 
pessoas que não tem respeito pelos otros, que estão 
comemorando, que estão vivendo verdadeiramente a 
festa cruzeirense vão lá e fazem este tipo de espetáculo. 
É da mesma torcida, não dá pra entender, não tem 
explicação.” 

(Renata Fan) 

“Talvez assim estes trogloditas sintam a gravidade do que 
fizeram, porque uma vida parece valer pouco para este 
tipo de gente.” 
       (André Rizek) 

 “É uma ignorância que eu num sei por quê. Vê se 
alguém quebrou a vitalícia do Corinthians? Veja se 
alguém quebra a vitalícia do Palmeiras, a vitalícia do 
Morumbi, ninguém quebra. O cara quebra onde fica a 
organizada é lá que tem o quebra-quebra. Quebra-quebra 
de banheiro quebraram o banheiro do Corinthians 
também, não foi só cadeira.” 

(Luiz Ceará) 
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Bom isso na verdade, isso é um baita de um absurdo, 
coisa que num tem...num tem..num tem sentido né.[...] 
Agora palmeirense, bater em palmeirense, é demais 
né..num dá pra entender um negócio desse” 
     (Osmar de Oliveira) 

Enunciados semelhantes aos anteriormente apontados podem ser 

encontrados, até mesmo, no campo discursivo dos atletas de futebol. Um dos 

atletas que expressou traços discursivos da FD(2) é o atacante do Fluminense 

Fred. Este atleta já se opôs publicamente, duas vezes, contra membros de 

torcidas organizadas.  

Destacam-se dois fragmentos de dois distintos pronunciamentos do 

jogador Fred: o primeiro, data do mês de março de 2014, após a derrota do 

Fluminense para o Horizonte do Ceará, em partida válida pela Copa do Brasil. 

Já o segundo relato data de 21 de agosto na chegada da equipe do 

Fluminense no Rio de Janeiro, após a derrota contra a Chapecoense no 

Campeonato Brasileiro de 2014: 

“As bandeiras brancas que antes tremulavam nas 
arquibancadas hoje se transformaram em armas brancas 
nas mãos desses bandidos. Resumidamente, na minha 
opinião, os integrantes de torcidas organizadas não tem 
direito sequer de reclamar quando o time perde – tendo 
em vista que nem ingresso eles pagam – quanto mais 
agredir ou intimidar jogadores.” 

(Fred) 

“Se nenhuma atitude for tomada imediatamente pelas 
autoridades aqui mesmo no aeroporto, a direção do clube 
também não tomar nenhuma providência, e esses 
covardes invadirem as Laranjeiras querendo agredir 
jogador, eu, como capitão do time, vou reunir o grupo,  e 
o Fluminense não entrará em campo no próximo domingo 
para enfrentar o Sport. Eles usam as armas que têm , e 
nós usaremos as nossas. A diferença é que somos 
trabalhadores honestos, já eles são a escória da 
sociedade. Lugar de bandido é na cadeia.” 

(Fred) 

A FD(2) aproxima a agressão entre torcedores organizados como um 

retorno à selvageria, uma submissão aos instintos primitivos do ser humano. 

Esta caracterização da agressão entre torcedores organizados difere da 

caracterização feita pelos próprios torcedores organizados. Um exemplo, 
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emblemático disto, é a respostas de torcedores, pertencentes a diferentes 

torcidas organizadas, em relação às declarações do atacante do Fluminense 

Fred. Os torcedores elaboraram o seguinte enunciado: Fred, generalizar 

também é crime.  

A partir deste exemplo, evidencia-se a contraposição discursiva entre 

FD(1) e FD(2). A FD(2) concebe a agressão entre torcedores como algo sem 

razão, sem motivo. Logo, é diametralmente oposta à FD(1). Neste instante, 

torna-se interessante contrapor, mais detalhadamente, estas duas formações 

discursivas FD(1) x FD(2) no que tange à atribuição de significado. 

5.1.2. Oposição dos sentidos de alguns termos dentro das formações 
discursivas – FD(1) X FD(2) 

No referente à agressão, a presença destas duas FD opostas se 

constitui como uma contraposição fundamental de discursos. Como já foi 

evidenciado anteriormente, a atribuição de sentidos entre as distintas FD – 

FD(1) x FD(2) variou. Desta maneira, torna-se interessante destacar, em linhas 

gerais, as diferenças na atribuição de significado, especialmente, em relação 

ao vocábulo agressão física.  

Inicialmente, destaca-se a palavra torcida organizada, que para a FD(1) 

seria, majoritariamente, ligada a valores positivos. Desta forma, a torcida 

organizada seria responsável por “apoiar o time incondicionalmente” e “fazer a 

festa nos estádios”. Já na FD(2), a torcida organizada seria ligada a valores 

negativos, tais como: “prejudicar o time”,”pressionar demasiadamente o clube”.  

Estas distintas valorações evidenciam também diferentes 

posicionamentos acerca da manutenção ou extinção destes movimentos. A 

FD(1) assume que o banimento das torcidas organizadas não interfere no 

cenário de agressão física, ao passo que, a FD(2) concebe que banir as 

torcidas organizadas contribuiria na diminuição de episódios de agressão física.  

Neste sentido, cabe melhor explicitar alguns diferentes posicionamentos 

acerca destas FD. Deve-se destacar, principalmente o vocábulo agressão física 

e suas diferentes atribuições de sentido. Sendo assim, na comparação entre 

estas duas FD tem-se que: 
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Para a FD(1) agressão física é racional, possui motivos 

Para a FD(2) agressão física é irracionalidade, imbecilidade, sem motivos 

Para a FD(1) agressão física é histórica e contemporânea (faz parte da história 

do ser humano) 

Para a FD(2) agressão física é retorno à selvageria (ligada ao passado, sentido 

civilizacional) 

Para a FD(1) agressão física é necessária em algumas situações 

Para a FD(2) agressão física é desejada e gratuita em todas as situações 

Mediante esta diferente atribuição de sentidos, significados entre duas 

FD, existem enunciados que chamam a atenção: os enunciados na negativa. 

Neste sentido, um enunciado pertencente à memória discursiva dos torcedores 

organizados, poderia ser caracterizado da seguinte maneira: “torcida 

organizada não tem só bandido”.  

Tais enunciados na negativa evidenciam a conexão dos enunciados 

produzidos dentro do corpus (entrevistas) com uma exterioridade discursiva, ou 

seja, com aquilo que se diz, por ai, sobre torcidas organizadas (quais são as 

opiniões, discursos e falas mais comuns sobre eles).  

Os enunciados produzidos pelos entrevistados 2 e 15, são exemplos da 

referida conexão entre corpus e exterioridade discursiva: 

“Oh pensava que aqui só tinha maloquero aqui, que só 
tinha bandido..num é assim não cara. Depende de nós 
mesmo mostrar a nossa cara. Se você quiser mostrar a 
fama de mal, dar paulada, você vai passar isso daí para a 
sociedade.”  

(Sujeito 2) 

“Ahhh...as torcida organizada num é bem vista né cara, 
os cara acha que só tem bandido lá. A polícia acha que 
só tem bandido, polícia acha que na organizada só tem 
bandido.” 

(Sujeito 2) 

“Num é igual ao Flavio Prado que só fala é tudo 
vagabundo, tudo bandido, tem que prender todo mundo. 
Ele num sabe.”  

(Sujeito 15) 
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“A torcida não é este bicho papão todo igual a mídia tem 
o prazer de mostrar.” 

(Sujeito 15) 

Estes enunciados na negativa, além de mostrarem as relações dos 

elementos do corpus com uma exterioridade discursiva, evidenciam que os 

próprios torcedores organizados, por vezes, acabam incorporando enunciados 

e/ou significações da FD adversária para se caracterizarem, ou caracterizarem 

seus pares. Desta maneira, alguns torcedores organizados, por vezes, acabam 

se aproximando das definições dadas a eles pela FD(2).  

“Hoje a coisa transbordou. Ou seja, eles se matam, 
querem matar. Porque o cara que faz isso em torcida 
organizada, o que impede ele de fazer isso na rua, sem 
estar com a camisa de torcida? O cara é um bandido. A 
gente nunca sabe. O cara fica na rua para esperar passar 
alguém com a camisa de torcida em ir lá para bater, 
matar, dar paulada, dar tiro...ele pode sair na rua e roubar 
um cara por causa de um tênis, por causa de uma 
carteira, por causa de um celular.” 

          (Sujeito 2) 

  

A caracterização de outro torcedor organizado como um “bandido”, 

realizada pelo sujeito 2, além de demonstrar que um indivíduo atravessa 

diferentes FD ao longo do processo discursivo, aponta que, por vezes, os 

próprios torcedores acabam incorporando as definições, adjetivações dadas a 

eles pela FD adversária - FD(2).  

Os enunciados na negativa, no que tange a agressão, também silenciam 

algumas afirmações estabelecidas pela FD(2). Quando um torcedor afirma que 

sua torcida organizada “não age, ela reage”, ele silencia o fato de que por 

vezes, sua própria torcida pode iniciar confrontos físicos com outras torcidas. A 

partir desta consideração torna-se importante ressaltar que o presente estudo 

acadêmico não isenta completamente, as torcidas organizadas em questão das 

responsabilidades no envolvimento com os episódios de agressão física.  

Por fim, aponta-se um enunciado que pode sintetizar a referida oposição 

fundamental de discursos. O sujeito 15, ao negar os dizeres pertencentes à 

FD(2), se opõe abertamente a esta formação discursiva. Esta negação explícita 
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sintetiza, de maneira marcante, o referido embate discursivo entre as FD(1) e 

FD(2). 

“Num é igual ao Flavio Prado que só fala é tudo 
vagabundo, tudo bandido, tem que prender todo mundo. 
Ele num sabe. Ele tem uma opinião dele que é lixo, que é 
de fora, que nunca nem tentou estudar. Deve ter vivido 
alguma coisa na... Alguma ocasião que não foi boa para 
ele...e ai...  Já generaliza, já é tudo de ruim.”  

(Sujeito 15) 

Após a explicitação do embate discursivo entre distintas FD, de uma 

maneira geral, pode-se dizer que os torcedores organizados consideram a 

agressão como uma forma de violência. Por tal razão, a agressão constitui o 

primeiro discurso  - D(1) sobre a violência no futebol brasileiro de acordo com o 

ponto de vista dos torcedores organizados. Neste momento, parte-se para a 

análise do segundo discurso sobre a violência: Falta de infraestrutura física e 

serviços dentro dos estádios – D(2). 
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5.2. DISCURSO 2 - FALTA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E SERVIÇOS 
DENTRO DOS ESTÁDIOS

O segundo discurso - D(2) - sobre a violência considera a falta de 

infraestrutura física e serviços dentro dos estádios como uma forma de 

violência. Tal forma poderia desencadear ainda mais violência, no caso, 

majoritariamente, a violência física. Os torcedores consideram que esta forma 

de violência se constitui como uma “falta de respeito ao torcedor”. 

Adiante seguem as paráfrases produzidas neste segundo discurso – 

D(2), que concebe a violência como sendo falta de infraestrutura física e 

serviços dentro dos estádios. 

• Estádio caindo aos pedaços 

• Estádio descoberto  

• Tomar chuva 

• Banheiro porcaria 

• Banheiro quebrado 

• Entradas pequenas 

• Comida ruim 

• Lanche ruim 

• Água cara 

Uma consideração analítica deve ser feita, a respeito deste segundo 

sentido de violência, este segundo discurso – D(2) - de acordo com os 

torcedores. Apesar de produzir somente 9 paráfrases, este discurso – D(2) de 

violência deve ser ressaltado, devido à sua identidade específica. Por tal razão 

se justifica sua existência, pois é diferente afirmar, que a violência está, 

especificamente, nas condições de infraestrutura e serviço dos estádios 

brasileiros, ao invés de generalizá-la ou agrupá-la no terceiro discurso de 

violência – D(3) – má gestão e organização, por exemplo.  

Segundo os torcedores entrevistados, as condições físicas e estruturais 

dos estádios devem ser melhoradas em termos físicos, de acesso, das 

condições atuais, bem como, dos serviços disponibilizados. Tais reivindicações 

são evidentes nas falas dos sujeitos 4, 6, 21 e 22:
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“A violência no futebol eu acho que é uma coisa geral 
entendeu? [...] e ai quando você chega no..no..estádio, 
entendeu? Você vai no banheiro tudo quebrado, não tem 
água.” 

(Sujeito 4) 

“[...] a dificuldade, às vezes, no acesso ao estádio. 
Principalmente no SPFC temos muito problema quanto a 
isso. As vezes o jogo com 10, 15 mil pessoas você tem 
dificuldade pra ingressar no estádio.” 

(Sujeito 6)  

Tem muita coisa no estádio pra mudar, muitas vezes 
você vai no estádio e num tem nem água pra você beber�

         (Sujeito 21)

“Os estádio caino aos pedaço, estádio nosso...Até o 
próprio Morumbi já tava na hora de reformar.”  

(Sujeito 22) 

A consideração das melhorias físicas e serviços dos estádios está 

diretamente relacionada com o preço do ingresso. Todavia, há uma importante 

consideração feita pelos torcedores: deve-se fornecer melhores condições 

físicas e serviços dentro dos estádios, e ao mesmo tempo, o preço do dos 

ingressos não pode subir demasiadamente.  

Neste raciocínio pode-se estabelecer uma diferença de termos 

interessante, a diferença entre simples e precário. Simples é aquilo que não é 

complexo, intricado, que não é requintado ou artificial. não ornado, caro ou 

luxuoso. Já o precário é aquilo que é débil, duvidoso, frágil, sujeito a 

eventualidades (FERREIRA, 1988). Esta diferença de vocábulos é fundamental 

para a compreensão do raciocínio dos torcedores. Eles consideram que os 

estádios devem ser simples, porém, não podem ser precários.  

No processo de significação dos torcedores organizados, os estádios 

são definidos como precários, “caindo aos pedaços”, no entanto, algumas 

modificações estruturais são necessárias, e inclusive, poderiam ser úteis para 

resolucionar a questão, tornando assim, os estádios, em estádios sem luxo, 

porém com mínimas condições de receber bem os torcedores. Ou seja, os 

estádios devem ser simples.  

Logo, os torcedores consideram, que não é preciso modificar o estádio 

inteiro. Dito de outro modo, os torcedores defendem o posicionamento, de que 
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os estádios necessitam de reformas e melhorias pontuais e não serem 

modificados por completo, se transformarem em arenas. A respeito da 

transformação dos estádios em arenas, os sujeitos 9, 11, 21 e 22 afirmam: 

“[...] pra nóis num ajuda nada os estádio moderno, os 
estádio novo, ingresso caro, num muda nada, porque 
independente do estádio, se for jogar na arena ou na 
arena Petrobras que tinha no Rio de Janeiro, era de 
madera lá, nóis vai do mesmo jeito cara. Num interessa o 
estádio que é...se é bonito, se é feio, pra torcida, o que 
importa é ela ir lá e ver o time dele jogar, marcar 
presença e pôr sua faxa”  

(Sujeito 9) 

“Se fosse para algum outro tipo de evento tudo bem, ai 
levando em consideração a acústica, a localização e tal, 
mas pro futebol é irrelevante você pegar um estádio e 
deixar ele com cadeira de couro, com poltrona reclinável, 
isso não precisa. Você precisa ter um mínimo de conforto 
e o torcedor vai. Você pega a imagem de 1950, 1940, a 
arquibancada lotada, lotada, lotada e a arquibancada era 
de ferro, que é esta mesmo que o cara vê no rodeio. O 
pessoal agora vai lá assisti, tudo essas arenas 
confortável...e o pessoal não vai. Então eu acho que tinha 
que realmente tirar essa característica ai de...de...um 
espetáculo de futebol. Eu acho que para outras 
finalidades seria justo,  mas quanto melhor for, mais caro 
eles têm que pagar. Quanto maior a qualidade, maior 
preço. No futebol eu acho que a qualidade..num 
precisa...ela só prejudica.”  

(Sujeito 11) 

“Porra véio, sobre este bagulho aí da arena, vindo ou 
não, as torcida nunca vai acabar, as torcida ai pode 
aumentar o ingresso que for, a torcida que..quem 
gosta...por exemplo, igual aqui na torcida do SPFC que 
é...que tem seu sangue vermelho mesmo parcero, vai 
que vai, pode ser...os ingresso, que a torcida do SPFC 
vai tá lá, as torcida vai tá lá, isso dai num vai influenciar 
em nada.”  

(Sujeito 21) 

“vamo vê, vamo vê, vamo vê...se essa arena ai vai ser 
boa mesmo do jeito que eles tão falano, entendeu?”

         (Sujeito 22)

Nestes fragmentos, pode-se perceber a posição dos torcedores 

organizados que se opõem à construção de arenas, ou até mesmo, veem com 

desconfiança tal questão. O processo de transformação de estádios em 

arenas, consequentemente, geraria aumento no valor do ingresso. Por vezes, 
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este aumento é caracterizado pelos torcedores como excessivo. Cabe ressaltar 

que o conforto proporcionado nas arenas deve garantir a inclusão. Neste 

sentido, Lopes (2012) aponta que a Associação Nacional dos Torcedores e 

Torcedoras (ANT) e a Frente Nacional dos Torcedores (FNT) são associações 

de torcedores que lutam contra a elitização do futebol.  

Esta oposição à transformação da estrutura dos estádios pode ser 

evidenciada, de modo marcante, no enunciado do sujeito 11, quando este 

afirma que: “no futebol, a qualidade num precisa, ela só prejudica”. O sujeito 

11, em outra passagem, vai além e caracteriza o ambiente do futebol como 

sendo: “[...] uma coisa muito seca é praticamente um espetáculo de teatro. 

Então eu daria como sugestão retirar essa...essa...essa...aura do espetáculo 

teatral do futebol.”   

Na atribuição de significado, os torcedores organizados defendem que a 

transformação dos estádios em arenas, se constitui como uma clara tentativa 

de afastar os verdadeiros torcedores dos estádios. Em decorrência disto, 

ocorreria uma modificação no público das partidas de futebol, pois com 

ingressos mais caros, somente, os torcedores com maior poder aquisitivo 

poderiam ter acesso às arenas.  

Dito de outro modo, esta transformação dos estádios em arenas, assim 

como evidenciou, o sujeito 9, tem como consequência: 

“a substituição dos verdadeiros torcedores, pelos 
torcedores coxinhas”.  

         (Sujeito 9)

Desta maneira, a análise semântico-discursiva aqui proposta identifica, 

delimita a presença de 2 principais discursividades envolvidas na questão, que 

poderiam ser representadas por determinados enunciados. Sendo assim, o 

segundo discurso sobre a violência - D(2), não identificou formações 

discursivas (FD), mas sim, discursividades (d).  

Dito de outro modo, a análise identificou argumentos menores, que não 

se constituem como formações discursivas, mas sim, um consenso, um 

argumento constante, nas opiniões sobre as condições físicas e serviços dos 

estádios. A partir destas considerações analíticas, tem-se que há uma 
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discursividade defendida pelos torcedores organizados - d(4) - e uma 

discursividade oposta - d(5).  

5.2.1. Discursividades identificadas no D(2): Falta de infraestrutura física e 
serviços dentro dos estádios 

No que se refere ao segundo discurso sobre a violência no futebol - D(2) 

aspectos físicos estruturais dos estádios - a análise discursiva conseguiu 

identificar traços de 2 discursividades opostas. A primeira discursividade 

identificada possuía os posicionamentos dos torcedores organizados 

entrevistados, e de parte da imprensa esportiva brasileira, ao passo que a 

segunda discursividade, era a oposta, adversária.  

Sendo assim, tem-se que a d(4) é defendida pelos torcedores 

organizados, e também, por parte da imprensa esportiva. Já, a d(5), se 

constitui como a discursividade oposta. A d(4), defendida pelos torcedores 

organizados, e por parte da imprensa esportiva, poderia ser caracterizada da 

seguinte maneira: 

d(4): Não, ao futebol moderno 

A d(5) circula em distintos campos discursivos, principalmente, quando a 

discussão contempla aspectos econômicos envolvidos no futebol. Esta 

discursividade é defendida pelos principais atores financeiros do futebol, sejam 

eles pessoas, empresas ou instituições (popularmente conhecidos como 

“donos do capital”) bem como, por parte da imprensa esportiva. Em linhas 

gerais, pode-se definir a d(4), da seguinte maneira: 

d(5): Sim, ao futebol moderno 

Com base no estabelecimento das duas discursividades opostas – d(4) e 

d(5), dentro do D(2) sobre a violência no futebol, esquematicamente, tem-se o 

seguinte panorama: 
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Imagem 15: Discursividades identificadas no Discurso 2: Aspectos físicos estruturais 
dos estádios – D(2). 

Deve-se, brevemente, fazer uma consideração sobre os 

posicionamentos da imprensa esportiva brasileira acerca da discussão 

envolvendo a transformação dos estádios em arenas. A imprensa esportiva se 

mostra dúbia, pois não há um posicionamento consensual. Em alguns 

momentos se mostra favorável, e em outros, se opõe a tal processo.  

Parte da imprensa esportiva defende, que os estádios possuíam 

características peculiares, próprias, marcas físicas e estruturais que lhes 

garantiam identidade. Um exemplo, constantemente, acionado nesta questão 

envolve o Maracanã, e sua antiga geral. “A geral do Maraca” era um símbolo, 

do futebol como um espaço “popular”, pois os ingressos eram baratos 

(custavam cerca de 1 real) e podiam receber os torcedores com menor poder 

aquisitivo. Estes torcedores representavam grande fidelidade e empolgação, e 

inclusive, chegavam a receber o nome de “geraldino”. 

A transformação dos estádios em arenas iria promover uma 

padronização da arquitetura dos estádios, que deixa o futebol “chato”, “sem 

graça”, pois “todos os estádios são iguais”. Entretanto, a transformação dos 

estádios em arenas também traria benefícios e maior conforto aos torcedores 

de uma maneira geral. Então, neste segundo discurso – D(2), seria possível 

afirmar que a imprensa esportiva brasileira atravessa, se filia a diferentes 

discursividades acerca da questão.  

Desta maneira, torna-se interessante melhor explicitar os elementos que 

compõem cada discursividade. Inicialmente, explicitam-se os elementos 

pertencentes à d(4): Não, ao futebol moderno. 
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a) d(4): Não, ao futebol moderno 

A d(4) é a discursividade defendida pelos torcedores organizados. Neste 

sentido, a incorporação de alguns elementos externos ao corpus se mostra 

interessante para fundamentar esta argumentação. Inicialmente, se destaca a 

seguinte fotografia retirada da internet, de uma página de torcedores:  

Imagem 16: Imagem que representaria a diferença do público nos estádios e arenas 

(JPRESS, 2014).
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Além desta imagem, se acrescenta um texto, que pode caracterizar e 

exemplificar alguns posicionamentos dos torcedores organizados acerca dos 

aspectos físicos e estruturais dos estádios.  Este texto foi publicado, dia 

23/07/2014, no site da torcida uniformizada “Os Imbatíveis” do Esporte Clube 

Vitória, do estado da Bahia.  
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Imagem 17: texto publicado no site da Torcida Uniformizada “Os Imbativeis”.  
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Estes dois elementos externos ao corpus estão em consonância com os 

posicionamentos de muitos torcedores organizados sobre a transformação dos 

estádios em arenas. Diversos dos enunciados produzidos possuem sentidos 

semelhantes aos que aparecem no texto anteriormente exposto (da Torcida Os 

Imbatíveis), tais como: “tentativa de europeizar”, “querem que aqui vire 

Europa”, “fazer com que o estádio perca a graça”, “todo mundo sentadinho, 

quietinho”, “fique menos festivo”, “pareça um teatro”, etc. Um exemplo notório 

deste posicionamento pode ser observado no enunciado do sujeito 11.  

Quando indagado sobre o que ele daria como sugestão caso 

encontrasse com algum responsável pelo futebol brasileiro, algum membro da 

Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o sujeito 11 responde: 

�
“Questão técnica ele não vai poder interferi, não vai poder 
fazer nada, mais as questões administrativas mesmo. Ou 
seja, preço, ingresso, melhores condições de 
estádio,fazer um jeito de ele exigir mais estacionamento e 
enfim. Fazer com que ele permitisse um ponto de 
alimentação dentro do estádio, com alimentação 
diversificada, com qualidade e com o preço melhor, que 
antes tinha entendeu? E era muito melhor você chegar no 
estádio comendo, bebendo refrigerante, batendo um 
papo com o pessoal. Saia do jogo e ficava ali,hoje em dia 
não tem isso. É uma coisa muito seca é praticamente um 
espetáculo de teatro. Então eu daria como sugestão para 
ele e ele retirar essa...essa...essa...aura do espetáculo 
teatral do futebol. Fazer com que fosse um esporte 
mesmo com pé no chão e sangue de jogador mesmo, e 
não essa mal criação, todo mundo sentadinho...retirar 
isso ai. Tirar essa maquiagem que tem aí.”

(Sujeito 11) 

A partir deste relato torna-se evidente que, tanto nas entrevistas, quanto 

nos elementos externos ao corpus (a imagem e texto anteriormente 

apresentados), aparece a opinião dos torcedores de uma modificação em 

alguns aspectos do futebol. Esta modificação, tratada pelos torcedores sob o 

título de modernização, contribuiria com a modificação de suas características, 

de sua “essência”. Neste sentido, a transformação dos estádios em arenas 

causaria uma modificação no perfil do torcedor de futebol no Brasil.  

Acerca dessa questão, as arenas possuem maior restrição às 

movimentações corporais e deslocamentos no espaço interior das mesmas. 

Este fato pode modificar a dinâmica do torcer, e por vezes, passa a ser 
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confrontada pelos próprios torcedores organizados. Um exemplo recente disto, 

pôde ser observado no clássico paulista Corinthians x Palmeiras realizado no 

dia 27/07/2014. Esta partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2014, foi a 

primeira realizada no novo campo do Corinthians, a Arena Corinthians (que já 

possui o formato de arena). Nesta partida, os torcedores da Mancha Alvi Verde 

permaneceram, durante toda a partida, em cima das cadeiras. A partir deste 

exemplo, surge um questionamento: por quê não deixar o setor reservado às 

torcidas organizadas sem estas cadeiras?  

No que tange à colocação de cadeiras no espaço delimitado para 

torcidas organizadas, um enunciado do sujeito 2 se mostra interessante. O 

sujeito 2 produziu o seguinte enunciado: 

“O espaço que a torcida organizada fica...ficar em cima 
da cadera é até feio. Passa um jogo na televisão, ai 
passa pra fora do Brasil, os cara vê tudo...um monte de 
macaco, na língua deles lá, pulando em cima das 
caderinha...véio se vai fica torcida organizada lá na 
laranja, é demarcado o espaço pra organizada, num 
precisa ter caderinha. É perca de dinheiro, perca de 
tempo, porque os cara vai ficá pulando em cima das 
cadera. Os cara num vai senta pra assisti jogo lá.”

          (Sujeito 2)

A partir deste enunciado percebe-se que os torcedores organizados são 

contra a implantação de cadeiras no local destinado às torcidas organizas. Esta 

ação claramente desconsidera a maneira de torcer, pois assim como o próprio 

entrevistado revela “os caras num vai senta pra assisti o jogo”, logo, tal 

implantação seria ineficaz, se configura em desperdício de recursos 

financeiros, ou seja, desperdício de dinheiro. 

Posteriormente, quando indagado sobre o que mudaria com a 

transformação dos estádios em arenas, o sujeito 2 produz o seguinte 

enunciado: 

“Vai mudá, o ingresso vai ficá mais caro, eles vão fazer 
as caderinhas lá, você num pode subir as caderinha lá, 
porque se não tem que pagar, se quebra tem que pagar, 
também acho que é certo...vai por caderinha, mas isso ai 
é coisa pra gringo vê tamém, porque pra nóis brasileiro é 
o negócio de fica pulando na arquibancada, tem que ter o 
ingresso acessível.”  

         (Sujeito 2)



����
�

A partir destes 2 enunciados produzidos pelo sujeito 2, percebe-se de 

maneira marcante, o posicionamento dos torcedores organizados acerca da 

transformação dos estádios em arenas. De uma maneira geral, os torcedores 

se mostram contrários à transformação dos estádios em arenas, pois esta 

transformação aumentaria drasticamente o preço do ingresso. Além de 

aumentar o preço do ingresso, esta transformação, desconsidera a maneira de 

torcer do brasileiro, bem como, introduz um novo público ao futebol, 

consequentemente, afasta os “verdadeiros torcedores”.  

Neste sentido, Escher e Reis (2005) apontam que, atualmente, há uma 

tendência no futebol em supervalorizar as transmissões televisivas, em 

detrimento, do torcedor que frequenta o estádio. As condições dos estádios 

deixaram de ser prioridade depois que os clubes passaram a ter como principal 

fonte de renda o dinheiro proveniente da televisão, e não mais a renda das 

bilheterias. Esta tendência pode ser corroborada pela afirmação de Betti (1998) 

explicitando que já foi cogitada a possibilidade de somente ser possível assistir 

aos jogos de futebol pela televisão.  

Após a apresentação da discursividade d(4): Não, ao futebol moderno, 

deve-se contrapor estes argumentos dos torcedores organizados com a 

discursividade adversária – d(5): sim, ao futebol moderno.  

b) d(5): Sim, ao futebol moderno 

A discursividade – d(5): sim, ao futebol moderno - concebe que a 

transformação dos estádios em arenas se constitui em algo positivo, tendo 

como base o ideal do novo, moderno. Tal transformação gera um aumento do 

potencial econômico do local, bem como, do número de atividades que podem 

ser realizadas nestas arenas (jogo de futebol, eventos, shows, etc). Um local 

que pode hospedar muitos eventos, consequentemente, possui maior 

capacidade para gerar receitas, lucro. 

O caso do Botafogo de Ribeirão Preto é um bom exemplo para 

evidenciar a questão. Em meio às dívidas do clube, o presidente Gustavo 

Assed propunha em 2013, transformar o estádio Santa Cruz em uma arena, 

pois assim conseguiria obter mais renda, por meio do recebimento de eventos 
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e shows, apesar de a equipe ser considerada uma equipe pequena no cenário 

nacional (GLOBO, 2014). 

Nesta discursividade apresenta-se também a argumentação de que as 

arenas seriam sustentáveis. Dois estádios construídos para a Copa do Mundo 

servem como exemplo: a Fonte Nova e a Arena das Dunas. Segundo o site da 

FIFA, ambas arenas aproveitaram os escombros dos antigos estádios para a 

fabricação de concreto, matéria-prima para a construção dos novos estádios. 

Especificamente, a Arena das Dunas possui um sistema de reaproveitamento 

de água, caminhando assim, no sentido da sustentabilidade (FIFA, 2014).  

O processo de significação desta discursividade perpassa pela 

constante adjetivação das arenas como: novas, modernas, seguras e 

confortáveis. Neste sentido, os pronunciamentos de José Maria Marin (FIFA, 

2014), e Ricardo Trade, no dia 26/11/2012, durante o painel de abertura do 

evento promovido pelo Comitê Organizador Local da Copa do Mundo 2014, se 

tornam esclarecedores. Em seus pronunciamentos, José Maria Marin e Ricardo 

Trade adjetivaram positivamente as arenas, ao afirmarem que: 

“Aos poucos, estamos construindo uma nova história no 
futebol brasileiro por meio da modernização da estrutura 
esportiva do país do futebol. Estas modernas arenas 
proporcionam novas oportunidades de negócios ligados 
ao futebol e também uma nova forma de relacionamento 
com o torcedor, oferecendo mais segurança e melhores 
condições de assistir aos jogos”. 

(José Maria Marin) 

“Estamos trabalhando duro para quando a bola rolar. O 
espectador e a imprensa serão muito bem tratados. O 
torcedor vai poder levar a família a um estádio com 
segurança, assentos marcados, serviços de qualidade, 
centro médico e banheiros limpos”. 

(Ricardo Trade) 

Nestes enunciados, é perceptível a tentativa em relacionar as arenas 

com o: novo, moderno, confortável, seguro e outros tantos adjetivos que 

valoram positivamente tais construções. Todavia, nestes mesmos enunciados 

torna-se interessante observar, que esta descrição das arenas por meio de 

valores positivos, se contrapõe às queixas dos torcedores organizados, 

evidenciando assim, um embate discursivo.  
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Logo, os elementos negativos apontados pelos torcedores organizados 

são contrapostos, ou até mesmo silenciados, por meio da adjetivação positiva 

das arenas. Para o positivo ser instalado, necessariamente, deve-se passar por 

uma reconfiguração física e estrutural dos estádios. Neste sentido, o estudo de 

Escher e Reis (2005) corrobora tal pensamento ao apontar que os estádios 

modernos possuem um número cada vez mais reduzido de lugares, com base 

no ideal de maior conforto e segurança. No entanto, os autores também 

apontam que tal redução se deve ao fato de as partidas serem transmitidas 

pela TV.  

Apesar desta discursividade – d(5) – apresentar toda a representação 

positiva das arenas, ao mesmo tempo, ela também apaga, silencia, alguns 

custos reais destas melhorias. A exclusão dos torcedores pobres, o desvio de 

verbas, bem como, a morte de trabalhadores na construção destas arenas são 

elementos silenciados por esta discursividade. No geral, a beleza, 

modernidade, relevância e imponência das arenas parece ser mais primordial, 

do que estes elementos silenciados.  

Após a explicitação das duas discursividades presentes no D(2): falta de 

infraestrutura e serviços dentro dos estádios, neste instante, torna-se 

necessário explicitar algumas diferenças no processo de significação em tais 

distintas discursividades.  

5.2.2. Oposição dos sentidos nas diferentes discursividades - d(4) X d(5)

Neste instante, torna-se destacar em linhas gerais, os diferentes 

posicionamentos presentes nas duas discursividades identificadas na análise 

semântico-discursiva – d(4) x d(5). Cabe salientar que estas formulações 

servem para ilustrar os posicionamentos discursivos adotados pelos 

enunciadores, evidenciando a oposição de posições discursivas. 

Para a d(4) os estádios não devem ser transformados em arenas  

Para a d(5) os estádios devem ser transformados em arenas  

Para a d(4) a transformação em arenas modifica o ambiente do estádio, 

bem como, o perfil do torcedor 
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Para a d(5) a transformação em arenas torna o local mais rentável, 

atraindo determinado público, que é considerado como consumidor 

Para a d(4) o aumento no preço do ingresso das arenas exclui os 

“verdadeiros torcedores” (injusta)  

Para a d(5) o aumento no preço do ingresso das arenas é consequência 

dos benefícios (justa) 

Para a d(4), a estrutura física do estádio é indiferente 

Para a d(5) a estrutura física do estádio é atraente, e a arena é um local 

mais atrativo que um estádio antigo. 

Após esta breve consideração sobre as diferenças no processo de 

significação, explicitou-se que os torcedores organizados se opõem à 

transformação dos estádios em arenas. Pode-se dizer que chegam a ser uma 

única voz (ou talvez, a mais ressonante e constante voz) contra a 

transformação do futebol em um modelo, um pouco mais “elitizado”, “europeu” 

e rentável.  

Este tópico também perpassa a oposição dos torcedores organizados 

em relação aos interesses econômicos presentes no futebol. Esta 

posicionamento ocorre, principalmente, pela oposição ao aumento do preço 

dos ingressos. Neste processo de oposição ocorre a utilização de enunciados 

delocutivos, atribuindo a responsabilidade da ação a outros atores, dentre eles, 

mídia escrita e televisa, imprensa esportiva, e principalmente, federações.  

As federações, possuiriam parte da responsabilidade sobre a ineficiente 

gestão do futebol nacional. Sendo assim, neste momento, o foco da análise 

recai sobre o terceiro discurso sobre a violência no futebol – D(3), que se refere 

à má gestão e organização futebolística no Brasil. 
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5.3. DISCURSO 3 – MÁ GESTÃO E ORGANIZAÇÃO FUTEBOLÍSTICA

O terceiro discurso - D(3) - sobre a violência no futebol brasileiro 

concebe a má gestão e organização do futebol como uma forma de violência. 

Neste terceiro discurso –D(3)- foram produzidas 29 paráfrases. Abaixo seguem 

alguns exemplos das paráfrases produzidas.  

• “Ingresso” 

• “Ingresso caro” 

• “Preço do ingresso” 

• “Ingresso abusivo” 

• “Valor do ingresso” 

• “Fila” 

• “Interesses econômicos” 

• “Má gestão” 

• “Mau gerenciamento” 

• “Jogo às 22 horas”  

• “Corrupção” 

• “Cambismo” 

•  “Cambista” 

•  “Tapetão” 

• “Desorganização”  

• “Desmando” 

• “Não poder beber” 

• “Falta de respeito com o torcedor” 

• “Abuso de controle” 

• “Flanelinha” 

• “Jogo atrasar” 

• “FIFA” 

• “dinheiro roubado” 

Neste tópico, as paráfrases produzidas pelos entrevistados 

contemplaram temas variados concernentes ao cenário de uma partida de 
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futebol. Neste ponto da análise, torna-se mais evidente a conexão entre os 

sentidos de violência produzidos nos enunciados dos torcedores entrevistados. 

Em decorrência disto, alguns discursos que possuem relação, como por 

exemplo, pertencentes aos D(2) – falta de infraestrutura e serviços dentro dos 

estádios - e o D(3) – má gestão e organização futebolística, em alguns trechos 

apareciam conjuntamente, se misturando. Cabe salientar que não foram 

identificadas formações discursivas, tampouco, discursividades acerca do D(3).  

A partir desta consideração, deve-se salientar que o preço dos 

ingressos, o horário das partidas e a prática de atos ilícitos nos arredores de 

estádios de futebol, (cambismo e guardar carros ilegalmente, os popularmente 

conhecidos como “flanelinhas”) foram os elementos componentes do D(3) mais 

recorrentes. No entanto, outros elementos interessantes apareceram em 

algumas entrevistas, como por exemplo: corrupção, FIFA, altos salários de 

jogadores, dinheiro roubado. Nestas entrevistas, os participantes consideraram 

tais elementos como formas de violência.  

Para ilustrar tal situação, se destacam os enunciados produzidos pelos 

sujeitos 7, 10, 13, 21 e 22:

“Você pagar um ingresso a 80, 100 reais é uma violência 
no futebol e ninguém fala nada.” 

(Sujeito 7) 

“Jogo às 22h é uma violência no futebol. Um salgado 10 
reais na lanchonete é uma violência no futebol. Uma água 
5 reais é violência no futebol. Tapetão é uma violência no 
futebol. A gente ficaria até amanhã falando o que é 
violência no futebol. Na realidade os caras das 
federações, das autoridades, eles gostam de utilizar as 
torcidas como bode expiatório para que assuntos como 
esses que eu acabei de citar agora, fiquem em segundo 
plano. Jogo às 22h é uma violência no futebol, entendeu? 
Então existem várias violências no futebol, não só torcida 
organizada.” 

(Sujeito 10) 

“Pô, tem vários tipos de violência, falta de respeito com 
torcedor, acabar o jogo...vai acabar o jogo quarta feira na 
meia noite e nós vamos sair de dentro do estádio, 1 hora 
da manhã, 2h, valor de ingresso é falta de 
respeito...é...flanelinha.”  

          (Sujeito 13) 
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“Tem bastante coisa que deveria mudar. Tem o lance dos 
ingresso, que volta e meia dá rolo, que começa a vender 
tudo online  e não quer mais vender na bilheteria. Tem 
lance de cambista. Tem um pessoal que só quer correr 
atrás de quem está vendendo as coisas fora do estádio.” 

(Sujeito 21) 

“Teria que ter um maior controle sobre os ingressos 
vendidos, pelo clube e pela FPF. Deveria vender online,
mas também vender nos clássicos, principalmente, até 
mais tarde. E poderia continuar vendendo as coisas na 
porta dos estádios.” 

(Sujeito 21) 

“No Brasil, o valor dos ingresso. Tem muita gente que 
quer ir e não consegue ir, porque a renda pra chegar...a 
gente se a gente querer ir aqui no Brasil...ir...ir...ir...quarta 
e domingo no estádio, você não consegue...ai você não 
almoça, não janta, não...você não come, não se 
veste...seu salário vai ficar tudo neste” 

(Sujeito 22) 

Como já mencionado anteriormente, este discurso, predominantemente, 

contém enunciados delocutivos, os quais, atribuem a responsabilidade dos 

fatos a outrem  pessoas ou instituições que não participam do processo 

discursivo). De modo emblemático, pode-se perceber tal argumentação, por 

meio do enunciado produzido pelo sujeito 10: 

5.3.1. Má gestão e organização futebolística 

Para os torcedores organizados entrevistados, os elementos 

contemplados pelo D(3) – má gestão e organização futebolística - seriam 

importantes na discussão acerca da violência no futebol.  

“Eles colocam sempre a culpa nas torcidas organizada 
para que a gente não reflita sobre os defeitos deles”

(Sujeito 10) 

Este mesmo entrevistado, o sujeito 10, ainda aponta que a 

desorganização no âmbito da gestão e organização do futebol brasileiro, leva 

somente a depreciação deste esporte. Este cenário segundo o participante 

seria visível em alguns casos, como por exemplo: 
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“Tem jogo com 300 pagantes. Então toda essa bagunça 
com relação a horário, a preço de ingresso, tá 
acarretando cada vez mais a falência do futebol, 
porque...tipo assim... tá tudo baixo. Bilheteria num tá 
sendo rentável aos clubes, pay-per-view tá cada vez 
caindo mais a venda disso, a TV tá se ferrando porque 
ela tá vendendo um produto ruim, então o pessoal tá 
consumindo menos. Então ou eles revê o conceito em 
algumas coisas ai ou eles tão perdido.” 

(Sujeito 10) 

A falência do futebol brasileiro, que na opinião do sujeito 10, está 

relacionada com a desorganização, além de prejudicar os clubes e a televisão, 

prejudica, sobretudo, os torcedores. Nesse sentido, outro enunciado deve ser 

destacado, pois possui relação com o enunciado anteriormente citado do 

sujeito 10.  

O sujeito 7 aponta um importante elemento neste cenário: o interesse 

comercial envolvendo o futebol. Este referido interesse comercial seria um 

elemento correlacionado com o declínio do futebol (que foi apontado pelo 

sujeito 10). Neste mesmo sentido, o sujeito 22 aponta que existem pessoas 

e/ou instituições que somente visam lucrar com o futebol. Desta forma tem-se 

que:  

“Então o futebol eu acho que ele é um esporte, mas o 
interesse comercial, ele tá acima disso. O torcedor ele 
nunca vai ser questionado ou convidado pra participar de 
uma tabela de um campeonato. Ele nunca é ouvido. só 
mostra o lado negativo, e o lado positivo? Num mostram.”�

         (Sujeito 7) 

“Ultimamente, o futebol tá isso, eles quer saber é de 
dinheiro, entendeu? e eles sabe que se colocar 500 reais 
agora, o torcedor vai tá lá, o torcedor vai tá lá. Eles não 
tão ligando se vai tá a casa cheia ou não, eles tão 
querendo X, e o X vai tá lá. O X que eles quer vai tá.” 

(Sujeito 22)

As críticas feitas pelos torcedores organizados em relação à gestão e 

organização do futebol, bem como, aos interesses financeiros podem ser 

melhor compreendidas por meio da incorporação de elementos externos ao 

corpus. Neste sentido, alguns pronunciamentos do deputado Romário se fazem 

esclarecedores.  
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Deve-se destacar o pronunciamento realizado após a emblemática 

goleada sofrida por 7 a 1 pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. 

Em um texto divulgado em seu blog (O TEMPO, 2014), Romário caracteriza a 

derrota frente à Alemanha como o auge da crise vivida pelo futebol nacional, 

sendo o resultado da má gestão realizada por cartolas e, principalmente, pela 

Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O ex-jogador vai além, ao apontar 

também a responsabilidade dos próprios clubes neste contexto. A falta de 

investimento na formação de atletas, gestões fraudulentas, bem como, 

endividamento (falta de pagamentos) também contribuem para este cenário 

descrito por Romário, e que nas palavras do sujeito 10, foi caracterizado como 

a “falência do futebol brasileiro”44.  

Tendo como premissa, este quadro traçado de endividamento dos 

clubes (que segundo o sujeito 10 acarretaria na “falência do futebol brasileiro”), 

pode-se compreender um pouco mais da relação deste cenário de má gestão 

com as queixas dos torcedores organizados. Atualmente, sabe-se que os 

clubes brasileiros possuem como principais fontes de renda: os patrocínios de 

camisa, o dinheiro proveniente da cota de televisão e a renda de bilheteria, ao 

passo que, os grandes clubes na Europa conseguem renda por meio de 

distintas fontes (incluindo também as já mencionadas), pois possuem uma 

“marca forte”45.  

Em meio à tensão entre os interesses do clube (captação de renda) e os 

do torcedor (ingresso barato), no futebol brasileiro parece haver uma constante 

(re)negociação destes interesses. isto pode ser exemplificado pela seguinte 

situação: quando uma equipe necessita de resultados esportivos – disputa por 

título ou fuga do rebaixamento – prontamente, o valor do ingresso é reduzido. 

No entanto, quando a mesma equipe já não possui tantas pretensões 

esportivas, o valor do ingresso é mantido. Considerando então, o 
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���Dois exemplos atuais que podem elucidar este cenário são a lei de responsabilidade fiscal do 
esporte (lei que parcelaria a dívida dos clubes em cerca de 25 anos), bem como, o atraso do 
pagamento dos salários dos jogadores do Botafogo durante o segundo semestre de 2014 (fato 
que fez com que os jogadores entrassem em campo com uma faixa pedindo o pagamento dos 
salários no clássico contra o Flamengo).  

45 Expressão utilizada comumente para referir-se que os clubes europeus são um produto 
rentável. Em situação oposta, os clubes brasileiros não conseguiriam obter lucro; não são um 
bom produto, e por conseguinte, acabam tendo que vender seus melhores jogadores para 
outros mercados, como uma fonte extra de renda. 
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endividamento dos clubes, bem como, a captação de renda por meio da 

bilheteria, o preço do ingresso parece ser um ponto nevrálgico, muito 

importante neste cenário. 

No processo de significação dos participantes do estudo acerca do D(3), 

o preço do ingresso era um elemento constantemente ressaltado. Retomando, 

por exemplo, o enunciado do sujeito 7  - “pagar 80, 100 reais no ingresso é 

uma violência” – é perceptível a significação do torcedor acerca do preço dos 

ingressos como uma forma de violência, da qual, ele é vítima.  

Em consonância com este enunciado, um estudo realizado pela 

Pluriconsultoria no ano de 2013 - divulgado no site do FoxSports (FOX 

SPORTS, 2013) - revelou que o Brasil possui o ingresso mais caro do mundo, 

quando se analisa a renda per capita do país46. O valor do ingresso chegaria a 

representar 5,5% do salário mensal de um empregado. Esta situação se agrava 

para os torcedores com menor poder aquisitivo. Tais dados auxiliam na 

compreensão de algumas das causas da baixa taxa de ocupação dos estádios 

brasileiros, bem como, da pouca média de público. Estes dados podem 

contrapor o discurso da violência e insegurança nos estádios de futebol.  

Neste sentido, o sujeito 10 possui um enunciado que se relaciona com 

esta discussão. Este participante do estudo concebe que, muita 

responsabilidade é creditada às torcidas organizadas pela queda no público, no 

entanto, o próprio valor dos ingressos, bem como, a qualidade da disputa 

esportiva (ou do “espetáculo que você tá proporcionando” nas palavras deste 

enunciador) influenciam decisivamente no público. 

“Fazem aquelas pesquisas mentirosa ‘o que te afasta do 
estádio? Torcida organizada, briga’...ai o cara vai lá mete 
o ingresso a 10 reais, 20 reais e vai lá e dá 60 mil 
pessoas. Quer dizer que a violência da torcida acabou? 
Não! É porque ele tá pagando poco. Então reveja o valor 
do ingresso, reveja o horário do jogo, reveja o espetáculo 
que você tá proporcionando que vai dar publico.” 

(Sujeito10) 

De acordo com este enunciado, existem outros que atribuem o preço 

dos ingressos como fator decisivo para determinar o número de pessoas no 

estádio. Os torcedores 4 e 20 evidenciam que o valor do ingresso pode ser 

���������������������������������������� �������������������
46 Esta pesquisa investigou o preço médio do ingresso mais barato das 15 principais ligas do 
mundo.
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decisivo para determinar se o estádio estará com capacidade máxima, ou se 

estará vazio. 

  

“Eu acho que o valor do ingresso deveria ser bem baixo 
mesmo entendeu? Igual o SPFC, tá fazendo47. Ninguém 
mais quer gastar 100 reais com o ingresso. Põe o 
ingresso popular aí 10 reais e pronto. Você vai vender  10 
ingressos,vamos supor,você vai vim de 10 mil ingressos a 
50 reais, você vende 35 mil ingresso a 10 reais,e vai ser 
quase a mesma coisa mais o estádio mais cheio, vai tá 
melhor, vai apoiar mais o seu time, entendeu?” 

(Sujeito 4) 

“O preço dos ingressos eu acho que é uma puta de uma 
safadeza da CBF, meu. Não tem vergonha na cara de 
cobrar 50 real em um ingresso hoje pra você ir no 
Morumbi meu. Então a torcida faz protesto nisso daí”  

(Sujeito 20) 

Ainda em relação aos ingressos, os sujeitos 11, 13, 14 e 22 demonstram 

o descontentamento e indignação dos torcedores com relação aos valores dos 

ingressos: 

“Acho que violência no futebol começa primeiro de cima, 
preço do ingresso é absurdo, é absurdo.”  

(Sujeito 11) 
�
“valor de ingresso abusivo. No jogo Portuguesa contra o 
SPFC, SPFC e Bahia...pô, o time acabou de subir da 
série B, do rebaixamento, time medíocre...o cara botar o 
ingresso a 40 reais, ele tá de brincadeira...ai ele bota 10 
reais um setor lá, embaixo lá longe lá e acha que tá 
fazendo um bem. Tudo bem que, às vezes, isso parte pro 
clube né. Isso ai é uma puta falta de respeito.

         (Sujeito 13) 

 “Outra coisa é o ingresso, você pega um jogo ai SPFC x 
XV de Piracicaba, ou qualquer outro time ai, o ingresso a 
50 reais? Isso ai é brincadera.”  

(Sujeito 14) 
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47 Cabe salientar, que ao longo da pesquisa, especificamente no ano de 2013, o SPFC não 
obteve bons resultados esportivos, chegando até a ocupar as últimas colocações no 
Campeonato Brasileiro da série A. Mediante a esta condição objetiva, a diretoria do clube 
paulista decretou que até o final do campeonato existiriam ingressos promocionais, tendo, por 
exemplo, o valor de 10 reais para o setor das arquibancadas. O enunciado do sujeito 4 
evidencia este fato. No ano de 2014, esta situação ocorreu com a equipe do Flamengo. 
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“Preço do ingresso? Preço do ingresso, pelo amor de 
deus isso é um roubo, você pra assistir o jogo pagar 100 
conto. Pô o salário mínimo é o que? É 800 e poucos 
reais, 880, não é isso? 880 reais, pagar 100 conto no 
ingresso, 150 conto no ingresso, só que não tem só o 
ingresso. 

(Sujeito 22) 

Em meio à discussão do valor do ingresso, existe um impasse sobre a 

responsabilidade sobre tal valor. Principalmente, no caso das novas arenas, há 

uma tensão entre o consórcio administrador48 da arena e o clube. O caso do 

Corinthians é um exemplo. O ex-presidente do clube, Andrés Sanchez, chegou 

a prometer que lutaria por ingressos baratos (FOLHA DE SÃO PAULO, 2010), 

no entanto, na avaliação dos torcedores isso ainda não ocorreu, ou não se 

efetivou. 

Em decorrência desta promessa por ingressos financeiramente 

acessíveis, o ex-presidente alvinegro é um símbolo constante nos protestos 

dos torcedores corintianos. A insatisfação é grande, tanto que, constantemente, 

existem protestos das torcidas organizadas e, inclusive, surgiu até um 

movimento na internet chamado “Por um Corinthians popular” (MEU TIMÃO, 

2014). Independentemente, da responsabilidade pelo valor do ingresso (clube 

ou consórcio), quem sofre as consequências objetivamente com a atual 

situação é o torcedor.  

���������������������������������������� �������������������
48 Segundo os consórcios dos estádios, existiria uma tentativa dos clubes em forçar o torcedor 
a ser sócio torcedor. Esta pressão ocorre por meio da manutenção do preço alto do ingresso, 
pois assim o torcedor se vê obrigado à ser sócio torcedor e, consequentemente, o clube gera 
mais receitas. 
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Imagem 18: Torcida do Corinthians ironiza o ex-presidente Andrés Sanchez em 
protesto contra o valor do ingresso (MEUTIMÃO, 2014). 

Assim como destaca o enunciado do sujeito 20: “Então a torcida faz 

protesto nisso daí”, as torcidas organizadas têm se constituído como 

protagonistas na reivindicação pela diminuição do valor do ingresso. A clara 

oposição dos torcedores à elitização do futebol transforma o valor dos 

ingressos na principal reivindicação nos processos discursivos dos mesmos. 

Cabe ressaltar que apesar de reivindicarem em nome das torcidas 

organizadas, esta questão não é restrita ao torcedor organizado, pois o preço 

dos ingressos possui ressonâncias a todos os outros torcedores também.  

Deve-se destacar que existem protestos em diversos clubes de futebol 

do Brasil. Estes, frequentemente, são conduzidos pelas torcidas organizadas, 

independentemente, do tamanho de tais torcidas. Diversos episódios podem 

ilustrar, empiricamente, o discurso dos torcedores por uma diminuição no preço 

dos ingressos das partidas de futebol. Neste ponto, tomam-se como exemplos, 

as consideradas duas maiores torcidas do Brasil: Flamengo e Corinthians, bem 

como, a torcida de um clube modesto do interior de São Paulo, o XV de 

Piracicaba. As imagens a seguir comprovam o questionamento das torcidas do 

Flamengo, Corinthians e XV de Piracicaba, respectivamente, acerca do preço 

dos ingressos:  
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Imagem 19: Torcida do Flamengo protestando contra o valor do ingresso 
(GLOBOESPORTE, 2014). 

Imagem 20: Corintianos protestam contra o valor do ingresso (MEUTIMÃO, 2014). 

Imagem 21: torcida do XV de Piracicaba protesta contra o aumento no preço do 
ingresso (UMA (IN)CERTA ANTROPOLOGIA, 2013). 
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Interessante apontar que nestas imagens, torna-se evidente o 

posicionamento dos torcedores acerca dos ingressos. Na visão destes, os 

ingressos são demasiadamente caros (“abusivos”, assim como expressa a 

torcida do Flamengo). Ainda no que se refere aos ingressos, o valor dos 

mesmos, é considerado como uma forma de violência (conforme apontam as 

torcidas do Corinthians e do XV de Piracicaba).  

No âmbito da literatura, Pimenta (2000) aponta para um processo de 

elitização, modernização do futebol, reproduzindo o caminho político e 

econômico da nação. O fim dos campos de várzea, o fenômeno das 

escolinhas, diversas transmissões de TV e transformação da gestão dos clubes 

em empresas, e inclusive, o preço do ingresso são exemplos disto. Neste 

contexto, ainda destacam-se a sofisticação dos serviços prestados no âmbito 

do estádio, bem como, uma possível mudança no comportamento dos 

espectadores (que deveriam ser mais comedidos). O processo de elitização do 

futebol, subjacentemente, possui o ideal de modernização e neste cenário a 

violência ganharia corpo e rosto para o senso comum, pois é cometida por uma 

minoria, que é conhecida. O pobre, negro ou mestiço, pessoas que ocupam as 

piores colocações no mundo do trabalho (PIMENTA, 2000).  

Ainda no que tange à questão dos ingressos, outra consideração, 

mesmo que em menor medida, é feita pelos torcedores: o sistema de venda é 

problemático. O sujeito 21 apresenta um trecho de sua entrevista, no qual 

aponta o sistema de venda de ingressos pela internet como elemento que 

atrapalharia a venda de ingressos na porta do estádio. Além disto, os 

torcedores que são sócios do clube possuiriam vantagens e comodidade 

demasiada, situação que atrapalharia os torcedores que compram ingressos 

nas bilheterias físicas. 

Um exemplo pode ser pertinente para sintetizar as considerações dos 

torcedores organizados acerca dos ingressos. A experiência recente de uma 

torcedora, divulgada no site da ESPN (ESPN, 2014) é este exemplo. Esta 

experiência aponta, justamente, para os dois elementos aqui discutidos sobre 

os ingressos: o preço e o sistema de venda. No jogo entre Corinthians e 

Atlético Mineiro realizado no dia 11/09/2014, válido pelo Campeonato 

Brasileiro, realizado na Arena Corinthians, a torcedora relata que:  
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“Você que, não por acaso, vai estar em São Paulo bem no dia do jogo do Galo 
contra o Corinthians, procura saber uma semana antes como será a venda de 
ingressos. Você até encontra informações na internet para a torcida do time da 
casa, mas quase nada sobre a venda para a sua torcida. Apenas um dia antes 
do jogo, você lê na imprensa que sua venda será feita no próprio estádio 
apenas duas horas antes da partida, ou seja, às 17h30 de uma quinta-feira. 
Como você trabalha - olha só! - você não tem outra escolha: vai ter que deixar 
para comprar o ingresso na hora do jogo. Pois bem. Você sai duas horas mais 
cedo do trabalho e procura o caminho do metrô. Já ouviu falar que se trata 
da melhor forma de chegar ao Itaquerão. Você acha estranho o horário, já que 
vai pegar o mesmo transporte de milhares de trabalhadores que, após sua 
jornada de trabalho, estão voltando para a casa. Você não acha justo: com 
eles. No meio do trajeto, você é interrompido: precisa esperar por 30 minutos 
parado em uma estação. Ou seja: porque os donos do calendário do futebol 
resolveram ignorar que não cabem trabalhadores e torcedores no mesmo 
metrô das 17h/18h de uma quinta-feira em São Paulo, você não vai chegar a 
tempo de ver o início da partida. […]Você, enfim, chega ao seu destino, uns 15 
minutos atrasado. Sobe – literalmente – correndo a rampa que dá acesso ao 
estádio. Nem tem tempo de admirar o novo cartão postal da cidade e vai direto 
para a bilheteria visitante. Ao se aproximar, nota que há muitos torcedores 
parados ali, […]Não demora muito e você fica sabendo: está encerrada a 
venda para ingresso da torcida adversária. Você, não acreditando no que está 
ouvindo, procura por uma informação, [...]E então dá de cara com um grupo de 
policiais militares visivelmente despreparados para qualquer conversa que não 
seja entre polícia e bandido. Eles não se mostram dispostos a explicação 
nenhuma, apenas ordenam que a gente não ouse ultrapassar as cordas que 
dão acesso à bilheteria visitante. Os outros torcedores atleticanos - e 
corintianos - à sua volta, se aproximam para te atualizar: o que ocorre é que 
torcedores do Corinthians que moram nas redondezas, que não 
têm dinheiro para comprar os ingressos que sobram para eles (afinal, só lhes 
sobram os mais caros de R$ 160, porque os mais baratos esgotam 
rapidamente entre as torcidas uniformizadas), estão adotando a tática de ir sem 
uniforme e comprar ingresso para sentar no setor da torcida adversária. A 
polícia, sabendo disso, e provavelmente recebendo informações do clube, 
decide então que, pela segurança do evento, já que torcedores de dois times 
não podem compartilhar nenhum espaço, os ingressos para os torcedores 
atleticanos não vão ser mais vendidos, mesmo com a arquibancada visitante 
bastante vazia. Quem chegou cedo e comprou, entrou. Uma vez dentro do 
estádio, você é recebido por torcedores corintianos, sem uniforme, claro, e com 
uma simpatia danada. Eles se compadecem do seu sofrimento de torcedor e 
pedem desculpas em nome do time. Dizem: "eu moro aqui perto. Todo jogo eu 
venho mesmo, na torcida adversária. Pode olhar, tem muito corintiano aqui. 
Hoje nem é tanto, tem vez que é até maioria. O problema é que o ingresso lá 
(aponta onde está parte da torcida do Corinthians) tá muito caro. Você não 
acha que a gente preferia estar lá, no meio deles, vestindo o nosso uniforme, 
cantando nossas músicas?"Você, que em nenhum momento os culpou pelo 
acontecido, balança a cabeça fazendo que "sim". Em seguida, olha para o 
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outro lado da arquibancada da Arena Corinthians e nota um enorme espaço 
vazio, cheio de cadeiras brancas, e pensa: eles mereciam estar lá. Mereciam, 
não fossem os donos da festa que resolveram por a conta no bolso do torcedor 
comum, colocando o preço do ingresso a um quinto do salário mínimo e 
expulsando, gradativa e covardemente, o seu torcedor mais fiel do 
estádio. Eles mereciam estar lá, preenchendo aquele enorme espaço vazio, e 
nós, os torcedores adversários, tínhamos o direito de entrar e ocupar a parte 
que nos cabia. Infelizmente, nem uma coisa nem outra aconteceu naquela 
noite. Não como deveria.  

  

O relato de experiência da torcedora aponta empiricamente, quais são 

os problemas gerados em torno da questão dos ingressos. Com a mudança 

dos jogos do Corinthians do Pacaembu para a Arena Corinthians, houve um 

aumento no preço dos ingressos (considerado abusivo pelos torcedores) e com 

isso, alguns torcedores corintianos passaram a ocupar os lugares destinados à 

torcida adversária49. Este fato demonstra a problemática do preço dos 

ingressos. Neste mesmo relato, pode-se perceber a dificuldade encontrada 

pelos torcedores adversários, visitantes em encontrar informações, bem como, 

na compra e entrada no estádio. Este fato aponta para o sistema de venda de 

ingressos. 

Após a explicitação da questão dos ingressos, neste momento, 

evidencia-se outro ponto considerado como violência pelos torcedores: o 

horário dos jogos.  Principalmente durante a semana – 4ª feira às 22h –, o 

referido horário das partidas, seria altamente problemático e impossibilitaria 

muitos torcedores de irem aos estádios de futebol, conforme salienta o sujeito 

14: 

“O horário dos jogos influencia muito para os estádios 
ficarem vazios. Muitas pessoas deixam de ir ao estádio 
devido ao horário dos jogos, porém elas realmente 
gostam de ir ao estádio” 

(Sujeito 14)

O horário das partidas interfere tanto para os torcedores que um dos 

enunciadores chega a relatar uma prática, que deve ser salientada. Quando 

���������������������������������������� �������������������
49 Segundo o site oficial do S. C. Corinthians, os preços na Arena Corinthians, para a torcida 
corintiana, variam de 100 reais a 350 reais (no entanto, os ingressos para os setores norte e 
sul possuem o preço fixo de 50 reais. Inclusive, as torcidas organizadas se localizam no setor 
norte, que tem o custo de 50 reais). Já para a torcida visitante o preço é de 50 reais, tendo 
possibilidade de meia entrada a 25 reais.
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questionado sobre o horário das partidas, o sujeito 13 relata que alguns 

torcedores vão embora no meio do segundo tempo para conseguirem pegar o 

transporte público antes das 00:30 (horário de encerramento do transporte 

público na cidade de São Paulo). Nas palavras deste enunciador ocorre a 

seguinte situação: 

“Tem gente que vem pro jogo e não assiste o jogo até o 
final, porque senão não tem como ir embora. Pô o cara 
pagou o ingresso inteiro e não viu o jogo inteiro? Então 
quer dizer que só pode ir pra jogo só quem tem carro? De 
duas uma, ou você muda o horário do transporte, ou você 
muda o horário do jogo.” 

         (Sujeito 13) 

Empiricamente, esta situação também pôde ser observada no jogo do 

Corinthians contra o Bahia, válido pela Copa do Brasil de 2014. Muitos 

torcedores tiveram que sair antes do final da partida para conseguirem chegar 

a tempo de pegarem o último metrô. No entanto, segundo a reportagem do 

Lance, as estações Arthur Alvim e Itaquera fecharam os portões 0h21 e 0h19, 

respectivamente. Este fato deixou cerca de 50 torcedores sem conseguirem 

acesso ao metrô (LANCE, 2014). Após este jogo, a diretoria corintiana 

negociou com o governador do Estado de São Paulo, a elaboração de um 

plano especial de funcionamento do metrô para atender à esta demanda: as 

partidas realizadas na Arena Corinthians durante a semana. 

 Como já mencionado anteriormente, a questão do horário das partidas, 

se relaciona com o D(4) - ineficiência de serviços públicos, neste caso 

especificamente, os serviços públicos de transporte. Os sujeitos 12 e 13 

servem como exemplo para destacar esta relação entre o horário das partidas 

e transporte, itens pertencentes ao D(3) e D(4), respectivamente. 

“o horário dos jogos é uma violência, principalmente, de 
quarta-feira. Tem muita gente que num vai porque num 
tem opção pra voltar. Eu acho que isso devia ser revisto.” 

(Sujeito 12) 

“você ter jogo 9 e 50 da noite, quarta feira. Pô, o cara que 
não tem carro ele vai embora como? Me diz? O cara que 
mora lá na zona Leste e vai pro Morumbi, mora lá, sei lá, 
no fim da zona Leste, como que ele vai embora? Pô, 
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quarta-feira o jogo pode ser 8 horas, pode ser 7 e 30, não 
é? Pô, isso ai é um desrespeito monstruoso isso ai.

(Sujeito 13) 

A partir destes fragmentos, expostos anteriormente, pode-se perceber 

que o horário dos jogos é algo que, realmente, incomoda os torcedores. Este 

horário causa tanto incômodo, que não raro, apareceu como sugestão dada por 

diferentes enunciadores para uma melhoria no quadro atual do futebol 

brasileiro. Toma-se como exemplo, os sujeitos 4 e 5. Estes enunciadores, 

claramente, sugeriram a mudança no horário das partidas como algo 

necessário, e caso tivessem o poder de efetuar tal mudança, ela teria um 

caráter imediato.   

“imediatamente, eu iria tirar o jogo das 22h, porque tem 
que ter transporte digno pras pessoas voltarem para 
casa. Ou seja, metrô e ônibus no dia de jogo, de quarta 
feira, seja ônibus, seja metrô, tem que ser a noite toda, 
porque não é possível. Hoje vou tirar o jogo das 22h.” 

(Sujeito 5) 

“Essa seria uma contribuição minha. [...] Porque o jogo é 
o que quarta e domingo? Porque eu não posso ir em uma 
terça feira? Numa 6° feira? Você quer que é melhor para 
ter jogo do que uma sexta feira? Você vai para o estádio, 
para o jogo e pode descansar no otro dia. Agora se você 
vai para o jogo no domingo sabendo que você tem que 
acordar pra trabalhar, entendeu?” 

(Sujeito 4) 

A sugestão de mudança de horário não fica restrita aos torcedores. 

Elementos externos ao corpus também sugerem tal mudança. Neste sentido, 

destacam-se dois enunciados. O primeiro enunciado é do ex-ministro do 

esporte, Orlando Silva, e o segundo é de José Vicente da Silva, coronel da 

Reserva. Estes enunciados foram produzidos em 2010, em entrevista à Rádio 

Jovem Pan, durante um seminário sobre a Copa do Mundo de 2014, promovido 

pela Assembleia Legislativa (UNIVERSO ONLINE, 2010). Cabe salientar que 

na época Orlando Silva era Ministro dos esportes. 

“Veja esse é um problema que a Confederação Brasileira 
de Futebol e as Federações vão ter que enfrentar. 
Evidente que não é o horário mais conveniente para 
assistir o futebol, sobretudo, pessoas que moram muito 
longe. Eu, por exemplo, quase nunca frequento estádio 
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nesse horário apesar de num morar tão longe assim e ter 
o transporte mais fácil.” 

(Orlando Silva) 

“Esse horário é um horário ruim em vários sentidos. É um 
horário que o pessoal já está desgastado. É um horário 
que muita gente chega pro jogo de futebol e ficou 
esperando o início do futebol, e muita gente vai para os 
bares, fazer a espera. Vai ter dificuldade de condução 
depois. Então a Polícia acaba tendo que socorrer, 
inclusive, o que é comum na população em geral, mas 
também com futebol, pessoas que vão estar pelas ruas 
porque num conseguiram nem condução pra voltar pra 
casa. Ela sai do estádio e chegá num ônibus, que já num 
está passando com a mesma frequência, vai criar um 
problema adicional. Eu acredito que o trabalhador de uma 
maneira geral, vem sendo maltratado com horários de 
jogos. São horários inadequados, muito tardios, mesmo o 
horário de 9 e 30 da noite, é um horário tardio e eu sei 
que a polícia tem muita dificuldade de lidar com esse 
problema.” 

(José Vicente da Silva) 

Na concepção de muitos torcedores organizados, as partidas de futebol 

somente são realizadas às 22h durante os dias de semana, pois existiria um 

interesse comercial para tanto. Desta maneira, a responsabilidade por este 

horário seria da emissora detentora dos direitos de transmissão das partidas 

dos campeonatos no Brasil, no caso a Rede Globo de Televisão. Neste 

sentido, os sujeitos 10 e 11 apontam que: 

“[...] Porque a Globo tem interesse em relação ao horário 
de jogo. Esses dias atrás eu até vi uma coisa engraçada 
na TV, foi até no jogo do Corinthians, o cara na TV teve a 
ousadia de falar que o metrô vai ter que rever o conceito 
dos horários. Pô, porque num revê o conceito do horário 
dos jogos? Ele citou que o metrô tem que rever o 
conceito do horário de funcionamento, mas num revê o 
conceito do horário do jogo, entendeu? É um jogo de 
interesse muito grande e a torcida serve como bode 
expiatório.” 

(Sujeito 10) 

“Quem manda no futebol não são os jogadores, não são 
os treinadores, não são os clubes; são as emissoras de 
televisão. São elas que determinam um 
horário...que...que...que determinam...então, quem joga 
bola e quem torce é muito penalizado no Brasil. A 
violência vem desde ai.” 

(Sujeito 11)  
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Ainda na esteira das sugestões de mudanças propostas pelos 

torcedores, deve-se destacar um ponto específico. Os torcedores apontam a 

necessidade de encerramento do monopólio da Rede Globo em relação aos 

direitos de transmissão dos jogos, pois este fator contribui decisivamente para 

a manutenção do horário das partidas de futebol às 22h. Ou seja, se somente a 

Globo pode transmitir futebol, ela possuiria liberdade de adequar o horário das 

partidas conforme seus próprios interesses.  

Emblematicamente, esta proposição pode ser no processo discursivo do 

sujeito 4, que afirma a necessidade de maior democratização na transmissão 

futebolística: 

“Cada um tem a sua cota e passava o jogo no horário 
que quisesse,porque o torcedor iria ter...e iria melhorar 
para todo mundo. E ia melhorar para ir, um dia melhor, 
entendeu?” 

(Sujeito 4) 

Neste ponto da análise pode-se perceber a conexão entre dois 

enunciados produzidos pelo sujeito 4, no que tange ao horário das partidas. 

Com base no princípio de maior democratização o torcedor defende, 

primeiramente, que se deve encerrar o monopólio de determinada emissora 

(Rede Globo), e ao mesmo tempo, esta medida poderia proporcionar 

benefícios aos torcedores  

Por fim, no terceiro discurso sobre a violência no futebol, D(3) – os 

torcedores consideraram a prática de atos ilícitos como forma de violência, 

especialmente, o cambismo e a existência de “flanelinhas”. A existência de 

cambistas e flanelinhas se deve à desorganização e à falta de estrutura do 

futebol. Sendo assim, se estas condições objetivas ocorrem, existem pessoas 

que podem tirar proveito, podem ganhar dinheiro com esta situação. Neste 

sentido, destacam-se os enunciados produzidos pelos sujeitos 4 e 6: 

“A violência no futebol eu acho que é uma coisa geral 
entendeu? [...] ai o cara vai pro estádio com o dinhero 
certinho e num tem mais pra vende por causa do 
cambista, entendeu? Então a violência a gente já começa 
dai já, entendeu?” 

(Sujeito 4) 
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“violência é o cambismo. Apesar de os grandes clubes 
terem feito plano de sócio torcedor, e tarem...tentando 
facilitar a vida do torcedor de maneira geral, ainda ocorre 
e o brasileiro ainda tem uma prática muito ruim, que é de 
deixar tudo para a última hora. Então a pessoa não se 
programa. Então eles tão ali e às vezes você fica 
dependente do cambista e eles continuam existindo” 

(Sujeito 6) 

Acerca do cambismo, durante a Copa do Mundo de 2014, sediada no 

Brasil, ocorreu um caso com repercussão internacional. Um executivo da 

empresa Match Services (empresa que detinha os direitos de venda de 

ingressos da Copa do Mundo) repassava os ingressos diretamente a uma 

quadrilha de cambistas. A partir deste cenário, pode-se dizer que os ingressos 

oficiais eram repassados diretamente de dentro da FIFA, logo, possuiriam 

seriam legítimos. A legitimidade dos ingressos faciltaria a venda, bem como, 

aumentaria o lucro ao redor desta prática. O executivo Raymond Whelan da 

Match chegou a ficar preso por algumas horas no 18° DP, localizado na Praça 

da Bandeira, entretanto, conseguiu um  habeas corpus (G1, 2014). 

Cabe ressaltar que o cambismo é um crime segundo o Estatuto do 

Torcedor. O artigo 41 estabelece que fornecer, desviar ou facilitar a distribuição 

de ingressos se constitui em crime com até 4 anos de detenção. Já acerca dos 

flanelinhas, estes seriam reflexo da desorganização da estrutura do futebol. Se 

não há estacionamento, logo, existem pessoas que vão tentar se aproveitar 

financeiramente desta situação. 

Neste sentido, deve-se destacar também o desconhecimento e desprezo 

dos torcedores organizados em relação ao Estatuto do Torcedor. Os torcedores 

consideram o Estatuto como uma lei sem validade, “lei que não pegou”, “feito 

por pessoas que não conhecem a realidade das torcidas”. Esta rejeição ampla 

do Estatuto pôde ser observada nas 3 torcidas, sendo demonstrada nos relatos 

seguir, os quais, são de membros da Independente, Dragões e Falange, 

respectivamente: 

“O Estatuto do Torcedor eu acho que foi feito realmente 
por pessoas que num...num...num..num..num conhecem 
a vida do torcedor. Infelizmente é isso. A minha opinião é 
que ele num agregou...agregou muito poco pro bem do 
torcedor, muito poço mesmo. Eu conheço o dia a dia do 
torcedor, precisava apresentar isso pro burocrata, pra 
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uma pessoa que num vai na arquibancada, que num 
sabe como que é. Tem que saber como que é o dia a dia 
mesmo. Eles acabaram fazendo uma série de fatores que 
ao invés de ajudar acabaram prejudicando.” 

(Sujeito 6) 

“Estatuto do Torcedor mais atrapalha. Quer ver um 
exemplo, você tem uma delegacia, um juiz a disposição 
lá, dentro do estádio pra ferrar o torcedor. Se o torcedor 
tacar uma bomba, se o torcedor bater em alguém, ele vai 
ser levado, vai ser julgado e vai ser condenado. Agora 
porque não se pode fazer o mesmo com a Polícia, por 
exemplo? Eu fui...eu fui, zuado pelo policial, eu pegar ele 
e "vem cá" que você vai na frente do juíz, porque eu num 
posso fazer isso? Porque se o meu ingresso é 
verdadeiro, eu paguei e chega lá na hora e não funciona, 
não me deixa entrar? Porque eu não posso ir lá em 
reclamar com o juíz e meu problema ser resolvido ali na 
hora? Então este tipo de coisa prejudica muito. Então o 
Estatuto do Torcedor, ele, ele, ele é uma maquiagem, 
uma resposta desses que num gosta de torcida 
organizada e futebol e que tá na mídia, tá na polícia, tá 
na sociedade em geral, é uma resposta que o governo 
quis dar pra eles, mas mais atrapalha do que ajuda. Na 
verdade ele não ajuda em nada ele só atrapalha.” 

(Sujeito 11)  

“Vou falar para você que do Estatuto do Torcedor eu não 
conheço é nada. Estatuto do torcedor eu nunca nem li... 
Isso aí eu não faço nem questão de ver porque pra mim é 
lixo...todo estatuto que faz no Brasil, pra mim é um lixo. 
Isso aí não vale nada, isso ai, só faiz é piorar a nossa 
vida, eu nunca nem li.” 

 (Sujeito 22) 

Além dos elementos apontados pelos torcedores organizados (preço do 

ingresso, horário dos jogos e cambismo), deve-se também destacar um 

movimento realizado pelos jogadores, que está relacionado com os 

argumentos dos torcedores, no que tange à questão da gestão e organização 

do futebol nacional: o Bom Senso FC.  

Este movimento foi iniciado no ano 2013 por meio de conversas entre 

atletas, inicialmente, contando com 75 atletas, e posteriormente, chegando a 

mais de 300 atletas de futebol da Primeira e Segunda Divisão. Sob o slogan 

“Bom Senso F.C., por um futebol melhor para quem joga, para quem torce, 

para quem transmite, para quem patrocina, para quem apita”, este movimento 

começou a questionar o calendário do futebol, além de mais quatro pontos 

básicos, sendo eles: férias dos atletas, período de pré-temporada adequado, 
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fair-play financeiro e participação nos conselhos técnicos das entidades (BOM 

SENSO, 2014).

Um dos principais líderes do movimento, o meio campista Alex do 

Coritiba, em uma entrevista ao jornal Lance (LANCENET, 2013), deu o 

seguinte relato sobre a atual situação do futebol brasileiro: 

“Acho que a CBF não tem interferência dentro do futebol 
tão grande. A CBF cuida apenas da Seleção Brasileira. 
Quem realmente cuida do futebol brasileiro é a Globo. A 
Globo é que comanda. Por exemplo, a gente joga futebol 
10 horas da noite. Pra eu que vou jogar, é ruim. Eu tenho 
que ficar num hotel o dia inteiro esperando 10 horas da 
noite. Já é ruim, mas pô eu to num hotel, confortável, 
tranquilão, na boa, eu vou só jogar. Acabou eu vou tomar 
meu banho, alguém da minha família vai vir me pegar e 
eu vou pra casa. Se eu jogar fora de casa eu vou pegar o 
ônibus, voltar pro hotel, pra no outro dia eu voltar pra 
casa. Agora eu fico pensando ai num torcedor do clube, 
como já acontecia comigo, o cara sair de casa, do 
trabalho dele, pra chegar no clube dele, no estádio as 10 
horas da noite, assistir um jogo, o jogo acaba à meia 
noite, pro cara volta pra casa e o cara vai ter que acordar 
as 7horas da manhã no outro dia? Isso é desumano. Por 
isso que o estádio esvazia, num tem como. E ai...porque 
num adianta a gente sabe que a Globo trabalha com a 
novela, eu brinco aqui com os caras, o jogo de 4ª feira, 
ele é depois do último beijo da novela. Depois do último 
beijo da novela, ai entra lá o narrador, quem tiver 
trabalhando no dia, chama e tal e vamô embora.” 

(Alex, meio campo do Coritiba) 

O movimento do Bom Senso FC foi pioneiro50, pois conseguiu reunir um 

coletivo de jogadores para discutir no futebol brasileiro. Este movimento 

apontou para questões que eram negligenciadas na discussão acerca desta 

modalidade esportiva. Neste sentido, pode-se perceber a aproximação das 

críticas dos torcedores organizados com os questionamentos do Bom Senso 

FC. Segundo os dados do próprio movimento dos 684 clubes profissionais, 583 

não possuem calendário anual. Ou seja, 85% dos clubes de futebol do Brasil 

���������������������������������������� �������������������
50 Cabe salientar que anteriormente a este movimento, excetuando-se a Democracia 
Corintiana, as reivindicações (principalmente acerca da estrutura do futebol) eram realizadas 
de forma individual, Os jogadores Sócrates e Afonsinho são exemplos emblemáticos de 
jogadores que adotaram posições contra a estrutura do futebol nacional, no que se refere ao 
passe dos jogadores e a possibilidade de participação política e administrativa dos clubes, 
respectivamente.
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ficam sem atividades, inativos, parados, por mais de 6 meses. O dito “país do 

futebol” em 2012 possuiu média de público inferior a países como México, 

China, Japão, EUA e Austrália (BOM SENSO, 2014).  

Neste sentido, os dados da empresa Pluriconsultoria comprovam esta 

afirmação do Bom Senso FC. O Campeonato Brasileiro da Série A em 2012 

teve média de público�� de 12. 971 pessoas e taxa de ocupação de 38%. Com 

estes números o país obteve o 14° lugar no ranking mundial. Em 2013, o 

cenário não se modificou muito, o Brasil ficou em 15°ranking mundial com 

14.951 pessoas e taxa de ocupação de 39% (PLURICONSULTORIA, 2013). 

Cabe destacar que em 2013, o Campeonato Brasileiro já contava com arenas e 

este fato por si só não garantiu aumento no público. Além disto, o Bom Senso 

FC aponta as dívidas dos clubes. Os clubes possuem dívidas muito altas para 

com o governo, cerca de 2,5 bilhões. Este valor é correspondente a 75 

hospitais e 178 salas de aula. Somente de 2008 a 2012, a dívida dos clubes 

brasileiro cresceu 74% (BOM SENSO, 2014).  

Se no “país do futebol’, a realidade deste esporte (que é o mais 

praticado em todo o mundo, e também possui grandes de investimentos 

financeiros), não é tão cômoda, provavelmente, tal situação se agrave em 

outros esportes. Desta forma, o Bom Senso FC serviu como um estímulo para 

outras modalidades esportivas protestarem em busca de seus direitos.  

O basquete e o voleibol são exemplos de modalidades esportivas, que 

cogitaram a também realizarem protestos (LANCE, 2014). O descontentamento 

de atletas em relação às federações e confederações que regem os esportes 

coletivos também pode ser evidenciado em outros esportes, como por 

exemplo, o futsal. O principal jogador da modalidade, Falcão, assim como 

outros campeões mundiais da modalidade, se recusaram a participar da 

seleção nacional em discordância com medidas adotadas pela CBFS. 

No que tange às condições objetivas, apesar das críticas tecidas pelos 

torcedores organizados, bem como, pelo Bom senso FC, um cenário de 

mudança acerca dos itens contemplados pelo D(3) - especialmente, o horário 

das partidas - parece estar um pouco distante, dado que os clubes dependem 

���������������������������������������� �������������������
51 Tal média de público do Campeonato Brasileiro ainda é muito pequena, se comparada a 
diversos campeonatos nacionais de outros países, principalmente aos campeonatos alemão, 
inglês e espanhol, que conseguem média de público maior do que 30 mil pessoas 
(PLURICONSULTORIA, 2013).
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financeiramente do dinheiro proveniente das cotas de televisão. Esta discussão 

será retomada mais adiante. Neste momento, trata-se do quarto discurso sobre 

a violência no futebol – D(4) – ineficiência de serviços públicos. 
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5.4. DISCURSO 4 – INEFICIÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

O quarto discurso - D(4) – sobre a violência para os torcedores 

organizados, contempla os serviços públicos. A falta ou a baixa qualidade de 

serviços públicos oferecidos pelo Estado à população foi considerada pelos 

torcedores organizados como uma forma de violência. Este quarto discurso 

sobre a violência, contempla na opinião dos entrevistados, a oferta e a 

qualidade de serviços públicos, como por exemplo: saúde, moradia, educação, 

transporte e segurança.  

Inicialmente, se apresentam as paráfrases produzidas. O D(4) produziu 

12 paráfrases, que podem ser visualizadas a seguir:

• transporte 

• condução ruim 

• trânsito 

• não ter estudo 

• não ter emprego 

• falta de hospitais 

• falta de saúde 

• Ação da Polícia 

• Polícia dentro do estádio 

• abuso de autoridade da Polícia 

• despreparo da Polícia  

• Polícia despreparada 

Ao longo dos processos discursivos, os tópicos pertencentes ao D(4) 

apareciam de forma aleatória, sem sistematização. Ora se remetiam a 

situações amplas (por exemplo, sensação de insegurança e alto índice de 

desemprego no Brasil), e ora tratavam de situações restritas ao futebol, ou do 

âmbito do estádio de futebol. Nas situações específicas, os torcedores 

destacavam a ação da Polícia Militar dentro dos estádios, como sendo algo 

estritamente negativo, desproporcional, desnecessário. 

Inicialmente, são destacados os enunciados que apontam para a 

inexistência ou pouca qualidade dos serviços sociais oferecidos à população. O 
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sujeito 4, é um exemplo que aponta exatamente para esta questão. Este 

enunciador aponta a falta de investimento em educação, saúde e transporte em 

âmbito nacional: 

“Não investem em saúde, em educação, entendeu? Os 
nossos políticos um bando de corruptos, entendeu?Os 
caras não tem uma visão de crescer, entendeu? Eu 
consigo dar um jeitinho aqui e ai todo mundo tira proveito 
de tudo entendeu? Uns se aproveitam com brigas, tem 
uns adoram que saia briga ali para que vão na televisão e 
pegar uma matéria. Então eu acho que se tivesse um 
bom investimento, uma infraestrutura melhor de 
transporte, por exemplo, você vai para o jogo eu sair aqui 
da minha casa pra ir até onde que tá a torcida, pra depois 
ir para o jogo, às vezes compensa muito mais, eu ir direto 
para o estádio, mas a torcida ali ela te dá um meio de 
transporte mais rápido para você chegar no estádio, 
entendeu? Agora você vai para o Morumbi não tem como 
você ir. Você tem que pegar 2, 3 ônibus para poder 
chegar no Morumbi, entendeu? “Você vai pra o estádio 
entendeu, aí não tem uma condução descente[...]”   

         (Sujeito 4)

No fragmento da entrevista do sujeito 4, novamente, percebe-se a 

conexão entre alguns dos discursos considerados como violência pelos 

torcedores. Toma-se como exemplo o enunciado do sujeito 4, explicita 

anteriormente. Além de apontar a falta de investimento em saúde e educação, 

este enunciado contempla o tema da corrupção - pertencente ao D(3). 

No que tange ao D(4), a falta de transporte (principalmente, após os 

jogos realizados às 22h) era um elemento recorrente ao longo dos processos 

discursivos. Desta maneira, destacam-se os fragmentos dos sujeitos 4 e 19, 

como exemplos: 

“Jogo a noite, às 10h da noite e o cara mora lá em 
Itaquera. O cara pega um ônibus para chegar, pra você 
voltar, o jogo acaba meia noite, aí não tem ônibus não 
tem metrô. Isso ai já gera uma revolta, ai é que cumeça 
entendeu?� Aí é que eu falo que começa a violência, 
entendeu? De ir perder o ônibus da torcida e ai você fica 
até 1h, 2h da manhã, aí você já começa a pensar em 
várias situações.” 

(Sujeito 4)  

“Pra mim, violência no futebol é a pessoa...que nem a 
gente tem acesso limitado, em metrô, trem pra mim isso 
ai pra mim é uma violência, porque você num tem acesso 
a nada. Você depende, muitas vezes, se você quer ir pro 
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clássico, você tem que ir escoltado, tudo isso ai influencia 
pra mim, isso ai. A falta de transporte.” 

         (Sujeito 19) 

A grande recorrência da falta de transportes demonstra a opinião dos 

torcedores organizados sobre o tema. A falta de condições para conseguirem 

locomoção utilizando o transporte público após as partidas se constitui como 

uma forma de violência contra o torcedor. Cabe salientar que tal situação não 

afeta somente os torcedores organizados, mas também, torcedores comuns. 

Ainda dentro da questão do transporte, em alguns casos, os torcedores 

organizados possuem até certa facilidade em relação ao transporte, pois 

algumas torcidas organizadas oferecem ônibus para seus membros após a 

partida. 

5.4.1. Polícia Militar e torcidas organizadas: uma delicada relação 

Outra forma de violência que seria constante contra os torcedores, 

sobretudo os organizados, é o tratamento da Polícia Militar. Este tratamento 

seria observável por meio de diferentes situações, dentre elas: “abuso de 

autoridade”, “intolerância”, “rispidez”, “truculência”, “despreparo”, 

“incompetência” e outros. Desta maneira, em diversos trechos dos processos 

discursivos os torcedores organizados atribuíam responsabilidade à Polícia 

Militar por episódios de violência.  

Os sujeitos 1, 7, 9, 20, 21 e 22 são exemplos de processos discursos, 

nos quais, há responsabilização da PM por episódios de violência dentro dos 

estádios.  

“Outra coisa também é a intolerância da 
principalmente...do...da...Polícia com os cavalos. Tem 
qualquer coisinha ele já vai correndo, já passa no meio 
do bando.”  

(Sujeito 1) 

“Deveria existir uma Polícia para estádios, mas com um 
trabalho pacificador. Um policiamento comunitário e não 
um policiamento que age em presídios e enturbas, 
porque ele já vai condicionado pra tratar mal o torcedor. A 
palavra é uma só, é a paulada pela paulada, você num 
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tem o direito de abrir a boca. Você já começa a ser mal 
tratado na revista.” 

(Sujeito 7) 
�

“Primeiro vem do lado da polícia, né. Se a polícia dá..o 
seu exemplo dentro do estádio ai não vai ter confusão, 
não vai ter...torcida vai hoje na arquibancada, vai fazer a 
sua festa e vai vir embora. Agora a polícia hoje no 
Morumbi, o que ela... acontece...com esse negócio de 
corda, corda querendo diminuir...o espaço do SPFC, isto 
se torna uma grande confusão dentro do estádio. Você 
pode  hoje ver aí, todas as matérias ai, nas outras 
torcidas também, confusão ai envolvendo as torcida é por 
causa da polícia mesmo.” 

(Sujeito 9) 

“Hoje na Polícia Militar lá tem muito policial que não está 
capacitado de tá lá na corporação. Porque meu, hoje você vai 
ai, você vê ai, você vai pra estádio igual eu passei desde o 
começo da matéria, que eu falei procê, se hoje torcida vai para 
porta do CT, se vai para porta, a Polícia já chega jogando 
bomba, dando tiro, não sabe ter uma conversa antes de tomar 
qualquer atitude isolada já chega partindo para a violência, 
então violência gera violência.” 

(Sujeito 20)�

“Às vezes, a Polícia não está preparada. Coisas simples 
que, às vezes, somente poderia falar alguma coisa mas já 
vem batendo, então tem muitos casos que a própria 
Polícia causa a confusão.” 

(Sujeito 21) 

Abuso policial mémo...é mandar cavalo em cima da 
gente, espadada, e sem você tá fazendo nada. Agora se 
você tá procurando confusão, cê tem que receber a 
punição mesmo, mas se você não tá fazendo 
nada..ahhh...o que eu estava fazeno? eu sai do Morumbi 
na final...ai o próprio ambulante lá falou: “cê foi tomar um 
refrigerante o cara te bateu”. E eu falei: “Fazer o quê?” 
Abuso policial tem bastante, nos estádio têm bastante.”�

(Sujeito 22) 
�
�

Nestes relatos anteriormente expostos, fica evidente a opinião dos 

torcedores de que, em muitos casos, quem inicia com a violência é a própria 

PM. Inclusive, os sujeitos 7, 20 e 21 apontam despreparo da Polícia Militar no 

tratamento com os torcedores. Acerca disto, é de conhecimento comum a 

relação conturbada entre PM e torcidas organizadas. Esta relação, inclusive, 

possui inúmeros episódios de confrontos físicos, alguns já apresentados no 

D(1). Além disto, pode-se perceber a relação deste discurso com uma 
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discursividade já apresentada a d(2) – forma de defesa a um ataque anterior. 

Logo, se a polícia é quem inicia os confrontos devido ao despreparo, o revide à 

agressão pode parecer válido.  

Contemplando este assunto, um trecho da entrevista com o sujeito 6 

deve ser destacado: o entrevistado evidencia uma briga entre PM e Torcida 

Independente. Este relato pode representar bem a relação conturbada entre 

PM e torcidas organizadas, pois segundo ele, esta situação lhe gerou uma 

revolta muito grande. Segundo o sujeito 6 tem-se que: 

“SPFC x Cruzeiro, final da Copa do Brasil de 2000 [....] 
rolou uma briga muito séria com a Polícia Militar, que até 
agora eu não entendi qual foi o motivo. E a gente sofreu 
muito pra sair de lá. Ficamos mais de 3 horas detidos. Foi 
uma das cenas mais tristes que eu vi: o policial soltou um 
cachorro no rosto do rapaz sentado. O cachorro 
realmente mordeu o rosto do rapaz, realmente uma 
sensação de revolta. Foi uma coisa marcante pra mim. O 
policial fez aquilo, soltou o cachorro no rosto do 
rapaz..quer dizer, pra quem vê aquilo e num tem sangue 
frio, você acaba perdendo um pouco a cabeça” 

         (Sujeito 6) 

Esta situação relatada pelo sujeito 6, pode exemplificar a relação entre 

PM e torcidas. Comumente, tal relação conturbada pode produzir desconfiança 

entre estes dois grupos. Neste sentido, destaca-se um enunciado produzido 

pelo sujeito 11, o qual, explicita certa desconfiança de torcedores organizados 

em relação à Polícia. Ao afirmar que corre mais risco de ser vítima da violência, 

pois possui maior contato com a PM, este torcedor, diretamente, aponta a 

Polícia como responsável por episódios de violência. 

“Como a gente tem mais contato com a Polícia é...eu 
penso que a gente encontra um pouco mais de risco sim, 
de sofrer algum tipo de violência da Polícia.”
       (Sujeito 11) 

A desconfiança, por vezes, é tão absoluta, que o sujeito 7, coloca a 

Polícia Militar do Estado de São Paulo, como uma das principais rivais de sua 

própria torcida, a Torcida Independente. Com base nestes relatos, pode-se 

estabelecer um quadro de hostilidade entre PM e torcidas. 
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Apesar da existência deste relacionamento hostil, há mecanismos de 

interlocução entre estes grupos. São realizadas reuniões52, antes de jogos 

clássicos, no 2°Batalhão de Choque, visando o planejamento e adoção de 

medidas preventivas de segurança para o evento. Apesar da realização destas 

reuniões, alguns torcedores expressam que há desencontro de informações, e 

que as determinações elaboradas no 2° Batalhão não se aplicam realmente na 

porta do estádio.  

Na maioria das vezes, as reclamações dos torcedores são baseadas no 

impedimento da entrada de itens da torcida (instrumentos musicais, faixas e 

bandeiras, por exemplo). A liberação de entrada dos itens das torcidas 

organizadas ocorre por meio da entrega de um ofício na porta do estádio 

(porém, as torcidas organizadas já sinalizam o que levarão ao estádio na 

reunião no 2° Batalhão).  

Ainda no que se refere às reclamações dos torcedores, existem 

reclamações acerca da mudança de comando por parte da Polícia Militar. Ou 

seja, o comandante que conduz a reunião no 2° Batalhão, não é o mesmo que 

está na porta do estádio, fato que proporciona a possibilidade de 

descumprimento das resoluções anteriormente adotadas. O sujeito 20, 

apresenta esta reclamação de forma evidente em seu discurso ao dizer que:  

�

“Nóis senta, tem uma reunião nossa no Batalhão, que 
nóis cunversa, nóis se aprofunde mais...pra para, pra 
Polícia parar com essa violência, nóis troca estas idéia, 
essas cunversa tudo no Batalhão, mas infelizmente, não 
acontece nada que as cunversa nossa dentro do 
Batalhão. Não influencia em nada. Porque é o seguinte, o 
mesmo capitão que está no Batalhão não é o mesmo que 
está no estádio, então acho ele passa, passa, mas chega 
no estádio...o pol...o cabra que tá lá é...já vai com sangue 
de guerra mesmo, não vê o outro lado da paz. [...] se vim 
da Policia ai, parar de...tem que ter um bom senso ai, ter 
na hierarquia deles lá, umas ideias trocadas ali no 
Batalhão deles, acho que vai ajudar muito isto daí...e 99% 
pra guerra parar dentro dos estádio.” 

(Sujeito 20) 
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52 Vale salientar que nesta reunião também participam outros órgãos públicos, por exemplo: 
metrô e Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), e, inclusive, membros representantes 
das torcidas organizadas dos dois clubes envolvidos na partida.   
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Neste relato, é perceptível a reclamação acerca da mudança de 

comando, bem como, a atribuição da violência à PM. Na esteira destas 

reclamações dos torcedores, o sujeito 7, aponta que há assimetria nas relações 

de poder entre torcida e PM. Desta maneira tem-se que:  

“PM e torcida erram, mas quando a PM erra, põe a culpa 
na torcida.[...] A Independente foi responsabilizada no 
ano passado por uma briga no jogo em Brasília contra o 
Flamengo, assim como, os 12 de Oruro. A torcida já 
pediu ao Ministério Público a mudança da 
responsabilidade objetiva, por isso, as torcidas devem ter 
um trabalho constante.”  

(Sujeito 7) 

Neste discurso – D(4) - não foram identificadas formações discursivas, 

nem discursividades, que fossem defendidas pelos torcedores organizados. No 

entanto, deve-se destacar a emergência de uma possível discursividade acerca 

da ação da PM. Principalmente, após a briga entre torcedores dentro do 

estádio na partida entre Atlético Paranaense e Vasco53, na última rodada do 

Campeonato Brasileiro de 2013, alguns promotores públicos estudam retirar a 

Polícia Militar de dentro dos estádios brasileiros.  

Neste sentido, há a argumentação de que os jogos de futebol são 

eventos privados, sendo assim a Polícia Militar não deveria desempenhar tal 

papel, pois isto se configura em desvio de função, assim como afirmou o 

promotor Francisco de Paula Fernandes Neto, idealizador da proposta de 

retirar a Polícia no jogo entre Atlético e Vasco. Tendo em vista os confrontos 

físicos ocasionados na partida, o promotor Fernandes Neto responsabilizou o 

Atlético Paranaense por contratar uma empresa sem experiência, além de um 

número reduzido de material humano (UNIVERSO ONLINE, 2013a).  

Por fim, para o fechamento do primeiro movimento analítico, aponta-se 

para as condições de produção dos processos discursivos dos 22 

enunciadores. A compreensão destas condições pode auxiliar na interpretação 

das formações imaginárias, bem como, dos próprios discursos produzidos.�

���������������������������������������� �������������������
53 Devido a uma determinação do Ministério Público de Santa Catarina, naquela partida a 
segurança da parte interna do estádio foi realizada por uma empresa privada de segurança. 
Esta determinação tem como pressuposto o fato de que partidas de futebol são eventos 
privados, e portanto, a segurança deveria ser garantida pelo promotor do evento (UNIVERSO 
ONLINE, 2013a). 
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5.5. CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO 

Neste momento, são descritas as condições de produção (CP). Como já 

mencionado anteriormente, as condições de produção auxiliam na 

interpretação dos discursos, pois podem revelar um pouco mais, sobre como 

os indivíduos leram as imagens (formações imaginárias), e este fato, pode 

levar a predominância do discurso 1, 2, 3 ou 4 sobre a violência. Sendo assim, 

um entrevistado pode maquiar ou expor a questão sobre a violência 

dependendo das condições de produção. Tais condições de produção dos 

discursos podem ser interpretadas a partir de duas perspectivas: uma mais 

restrita (CP imediatas), e outra mais ampla (CP históricas).  

Cabe também salientar, que em uma análise discursiva, o que foi 

efetivamente dito por um enunciador não é consequência direta de suas 

condições empíricas, mas sim, de suas condições ideológicas. Logo, este tipo 

de análise pode ir além das aparências, pois irá se ater, estará com a escuta 

sensível às filiações ideológicas dos enunciados em questão. Ou seja, uma 

análise de discurso pode apontar para pessoas negras (dimensão empírica) 

possuindo um discurso racista (dimensão ideológica)54.  

Caso somente a dimensão empírica fosse responsável pelo processo de 

atribuição de sentido, haveria uma homogeneidade nos discurso de pessoas 

pertencentes a um mesmo grupo étnico ou social. Desta forma, a análise 

discursiva irá apontar como o sujeito atribui sentido às palavras, e da mesma 

maneira, quais ideias e ideais, os sujeitos estão assumindo ao longo do 

processo discursivo.  

Sendo assim, a partir de agora, são apresentados alguns elementos 

primordiais, que fazem parte das condições de produção das entrevistas 

realizadas com os torcedores organizados, tais como: locais de realização das 

entrevistas, tempo de filiação, idade e sexo dos participantes. Estas 

informações auxiliam na compreensão dos discursos, bem como, dos  

argumentos que lhes alicerçam. 

���������������������������������������� �������������������
54 Um exemplo disto no âmbito do futebol, é o caso do goleiro Aranha, jogador do Santos 
Futebol Clube. Este jogador foi vítima de insultos racistas no jogo entre Grêmio x Santos válido 
pela Copa do Brasil de 2014. Após ser xingado de “macaco”, o jogador se revoltou e denunciou 
os xingamentos para o árbitro da partida. No entanto, cabe salientar que as imagens exibidas 
pela ESPN pode-ser verificar um torcedor negro que participa de tais ofensas.
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TORCIDA LOCAL DATA 

SUJEITO 1 Independente  Escritório de trabalho do entrevistado 05/03/2014 

SUJEITO 2 Independente  Sala do apartamento do entrevistado 05/03/2014 

SUJEITO 3 Independente  Sala do apartamento do entrevistado 06/03/2014 

SUJEITO 4 Independente  Escritório de trabalho do entrevistado 08/03/2014 

SUJEITO 5 Independente  Sala da casa do entrevistado 09/03/2014 

SUJEITO 6 Independente  Sede social da torcida 09/08/2014 

SUJEITO 7 Independente  Sede social da torcida 07/08/2014 

SUJEITO 8 Independente  Sede social da torcida 07/08/2014 

SUJEITO 9 Independente Sede social da torcida 09/08/ 2014 

SUJEITO 10 Dragões da Real  Sede social da torcida 16/08/2013 

SUJEITO 11 Dragões da Real Sede social da torcida 05/05/2014 

SUJEITO 12 Dragões da Real Sede social da torcida 16/08/2013 

SUJEITO 13 Dragões da Real Sede social da torcida 13/07/2013 

SUJEITO 14 Dragões da Real Sede social da torcida 12/08/2013 

SUJEITO 15 Dragões da Real Sede social da torcida 06/05/2014 

SUJEITO 16 Dragões da Real Sede social da torcida 16/04/2013 

SUJEITO 17 Dragões da Real Sala do apartamento do entrevistado 07/05/2014 

SUJEITO 18 Dragões da Real Sede social da torcida 08/05/2014 

SUJEITO 19 Falange Sede social da torcida 12/08/2013 

SUJEITO 20 Falange Sede social da torcida 12/08/2013 

SUJEITO 21 Falange Sala do apartamento do entrevistado 13/08/2013 

SUJEITO 22 Falange Sala da casa do entrevistado 13/08/2013 

Imagem 22- Local das condições de produção.  

Inicialmente, deve-se salientar que a própria entrevista é determinante 

para a produção dos dados. A condição de anonimato proporcionada por ela, 

ou o fato de o entrevistado desconhecer o entrevistador, podem produzir 

diferentes dizeres. Neste contexto, o local de realização da entrevista deve ser 

considerado como um importante elemento na produção de discursos. A 

seguir, apresentam-se os dados referentes à idade, tempo de filiação à torcida 

e escolaridade dos 22 enunciadores do presente estudo. A idade e tempo de 

filiação se mostraram como elementos que interferem na produção discursiva.
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SUJEITO SEXO IDADE 

SUJEITO 1 M 70 

SUJEITO 2 M 33 

SUJEITO 3 M 49 

SUJEITO 4 M 40 

SUJEITO 5 M 23 

SUJEITO 6 M 49 

SUJEITO 7 M 52 

SUJEITO 8 

SUJEITO 9 

SUJEITO 10

SUJEITO 11

M 

M 

M 

M 

36 

26 

33 

28 

Imagem 23 – Idade e sexo dos participantes  

�

SUJEITO TEMPO DE 

FILIAÇÃO 

TORCIDA SUJEITO TEMPO DE 

FILIAÇÃO 

TORCIDA

SUJEITO 1 42 anos TTI SUJEITO 12 3 anos DDR 

SUJEITO 2 16 anos TTI SUJEITO 13 12 anos DDR 

SUJEITO 3 16 anos TTI SUJEITO 14 3 anos DDR 

SUJEITO 4 27 anos TTI SUJEITO 15 7 anos DDR 

SUJEITO 5 8 anos TTI SUJEITO 16 4 anos DDR 

SUJEITO 6 26 anos TTI SUJEITO 17 4 anos DDR 

SUJEITO 7 42 anos TTI SUJEITO 18 9 anos DDR 

SUJEITO 8 22 anos TTI SUJEITO 19 4 anos FT 

SUJEITO 9 10 anos TTI SUJEITO 20 12 anos FT 

SUJEITO 10 15 anos DDR SUJEITO 21 4 anos FT 

SUJEITO 11 3 anos DDR SUJEITO 22 2 anos FT 

Imagem 24 – Tempo de filiação dos participantes. 

TTI: Torcida Tricolor Independente.      DDR: Dragões da Real.        FT: Falange Tricolor  

SUJEITO  SEXO IDADE

SUJEITO 12 M 20 

SUJEITO 13 M 28 

SUJEITO 14 M 18 

SUJEITO 15 M 24 

SUJEITO 16 M 25 

SUJEITO 17

SUJEITO 18

M 

M 

19 

28 

SUJEITO 19 M 31 

SUJEITO 20 M 26 

SUJEITO 21

SUJEITO 22

M 

M 

34 

35 
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ESCOLARIDADE TORCIDA 

SUJEITO 1 Superior incompleto Independente 

SUJEITO 2 Fundamental completo Independente 

SUJEITO 3 Superior completo Independente 

SUJEITO 4 Superior completo Independente 

SUJEITO 5 Fundamental completo Independente 

SUJEITO 6 Superior incompleto  Independente 

SUJEITO 7 Superior incompleto Independente 

SUJEITO 8 Fundamental completo Independente 

SUJEITO 9 Fundamental completo Independente 

SUJEITO 10 Fundamental completo Dragões da Real 

SUJEITO 11 Fundamental completo Dragões da Real 

SUJEITO 12 Fundamental completo Dragões da Real 

SUJEITO 13 Superior incompleto Dragões da Real 

SUJEITO 14 Fundamental completo Dragões da Real 

SUJEITO 15 Superior incompleto Dragões da Real 

SUJEITO 16 Fundamental completo Dragões da Real 

SUJEITO 17 Superior incompleto Dragões da Real 

SUJEITO 18 Fundamental completo Dragões da Real 

SUJEITO 19 Fundamental completo Falange

SUJEITO 20 Fundamental incompleto Falange

SUJEITO 21 Superior completo Falange

SUJEITO 22 Fundamental incompleto Falange

Imagem 25- Escolaridade dos participantes.  

A partir da explicitação destes dados pode-se obter algumas 

informações, por exemplo: a média de idade dos torcedores entrevistados é de 

33 anos. Em relação à idade dos participantes, os dados da presente 

investigação corroboram os dados de Reis (2009). No ano de 2009, a autora 

aponta um aumento na média de idade dos torcedores organizados, como já 

apresentado na revisão de literatura. Neste sentido, deve-se apontar um 

interessante trecho produzido pelo sujeito 10. Quando questionado sobre a 
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faixa etária dos torcedores, este participante afirmou uma possível mudança no 

perfil etário de seus componentes: 

�
“Sempre foi 14 a 19 anos, o auge de torcida organizada, 
uma coisa que vem mudando agora o tempo, pessoas 
com 20 aos 30 e até mais, porque agora a juventude 
atual está com outros valores, que não é nem parte de 
torcida organizada, é fazer parte do mundo do futebol. 
Você pode ver pelos públicos deste tipo, a juventude hoje 
ela prefere balada, whisky, roupa de marca, piscina, 
várias outras coisas que não é o futebol. Não é consumir 
o futebol. Vai nesses jogos "ah vai estrear alguém, final 
de num sei quem", mas num tem como prioridade 
acompanhar o time, sendo organizado ou não. Então tá 
mudando o quadro de idade e isso é horrível porque não 
tá tendo a renovação. Então no futuro a gente pode ter as 
torcidas mais esvaziadas do que já estão né. Porque 
conforme essa classe de idade vai ficando mais velha, e 
não tá tendo uma renovação, então a gente pode até 
calcular que daqui a uns 30, 40 anos, torcida organizada 
vai ser um grupo de amigos.” 

(Sujeito 10) 

No que tange ao tempo de participação nas torcidas organizadas, a 

média de tempo foi de 13 anos e 2 meses. Cabe ressaltar que o tempo de 

participação é determinante na produção dos discursos, pois, geralmente, os 

participantes com maior tempo de participação vivenciaram mais experiências, 

inclusive, envolvendo episódios de violência. 

Já em relação à escolaridade, os torcedores organizados, em sua 

maioria, possuíam o Ensino Fundamental completo. Somente 2 participantes 

não possuíam  este grau de instrução formal. Inclusive, dois torcedores 

pertencentes ao corpus possuíam ensino superior completo, e outros 5, 

possuíam superior incompleto (três destes, ainda estavam cursando o Ensino 

Superior).  

Estes dados pertencentes ao corpus corroboram os dados de Silva, 

Debortoli e Silva  (2012), que versavam sobre o perfil do torcedor organizado. A 

descrição detalhada do perfil dos torcedores organizados contribui para a 

negação do estereótipo negativo em relação a estes (comumente, os 

torcedores organizados são classificados como: “desocupados” e 

“vagabundos”) sendo, portanto, um tópico importante a ser evidenciado em 

pesquisas sobre torcidas.  
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No que se refere ao estado civil, nas torcidas Falange e Dragões da 

Real, todos os integrantes entrevistados eram solteiros (totalizando 13 

sujeitos). Já na torcida Independente, houve variação no que se refere ao 

estado civil. O número de solteiros é de 5 integrantes, 2 membros eram 

divorciados, 1 amasiado e 1 casado.  

Acerca deste dado pode-se hipotetizar que existiria uma 

incompatibilidade entre a vida conjugal e a participação assídua nas torcidas 

organizadas. Um episódio do livro de Toledo (1996) pode ilustrar bem esta 

hipótese. O autor relata a experiência de torcedores organizados que viajaram 

quase a semana inteira para ver o time jogar duas partidas: uma na quarta-feira 

e outra no domingo.   

Em linhas gerais, no cotejamento das condições de produção com os 

discursos produzidos pelos torcedores sobre a violência é interessante 

observar que o discurso 1 apareceu, predominantemente, nas entrevistas 

realizadas com membros da Torcida Independente. Já os discursos 2 e 3 

aparecem, mais frequentemente, na torcida Dragões da Real. Já o discurso 4 

apareceu quase que igualmente na Dragões e na Independente.  

Sobre a predominância do discurso 1 na Independente, hipotetiza-se 

que a produção de um discursivo mais impositivo é necessária , pois 

discursivamente esta torcida precisa se (re)afirmar como a torcida maior.  Por 

conseguinte, esta construção discursiva deveria ser capaz de impor medo e 

respeito às torcidas rivais. Já os discursos 2 e 3 na torcida Dragões, 

apareceram devido ao constante trabalho de conscientização com os sócios, 

bem como, as ações sociais. Por fim, a hipótese aqui levantada sobre a 

produção do discurso 4, em semelhante medida, nas torcidas Independente e 

Dragões da Real, deve-se à uma insatisfação geral dos torcedores com a 

estrutura do futebol e órgãos governamentais nos âmbitos local, regional e 

federal. 

Desta maneira, tem-se que o discurso 1 – D(1) – produziu 106 

paráfrases sendo 89 provenientes de enunciadores da Independente. O 

discurso 2 – D(2) – produziu 9 paráfrases, sendo 6 produzidas por membros da 

Dragões da Real, 2 paráfrases produzidas pela Torcida Independente e 1 pela 

Falange. O discurso 3 – D(3) – produziu 29 paráfrases, sendo 16 destas, 

produzidas na torcida Dragões da Real, 7 na Independente. Já o discurso 4 – 
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D(4) – possui 12 paráfrases. Sendo 5 paráfrases na Dragões e 4 na 

Independente.  

Com base nestas informações, pode-se melhor compreender, inclusive 

alguns enunciados produzidos pelos próprios torcedores. Em relação à 

ideologia das torcidas organizadas, dois enunciados devem ser destacados. O 

primeiro enunciado foi produzido pelo sujeito 2 (membro da Independente) e o 

segundo pelo sujeito 15 (membro da Dragões). O sujeito 2, quando 

questionado sobre seus motivos de filiação à Torcida Independente responde 

da seguinte maneira: 

“Ahhh, porque na época era...era não, é né...a maior é a 
que tinha a ideologia que eu me encaixava, e como era a 
maior, as outras são as pequena, não tem muita 
visualidade, é...num tem, num é nem bem vista, nem mal 
vista, tanto faz, tanto fez...a Independente sempre teve a 
fama, né, antigamente a gente entrava pela fama da 
torcida, era a que mais fazia festa, a que mais 
brigava...era a que mais fazia tudo. Você só vê a 
Independente no estádio, você num via as outras.” 

(Sujeito 2)
�

Já o enunciado do sujeito 15 versa sobre a ideologia das torcidas do 

SPFC. Quando solicitou-se para que este enunciador diferenciasse as 

ideologias destes dois distintos grupos de torcedores, o participante produziu o 

seguinte enunciado:  

“Bom isso ai é a minha opinião né, num é o que é, é o 
que me passam. A Independente é pra brigá, assim pra 
mim é bem aberto. O SPFC é uma desculpa pra eles se 
encontrarem, fazerem bagunça, baderna, pra mim é essa 
a visão da Independente. Já a Dragões é completamente 
diferente, é torcer, cantar os 90 minutos. Num falo que a 
Dragões é santinha tamém, no quesito de briga tal, mas 
assim, a briga acontece com a Dragões, a Independente 
procura...é assim que eu acho.” 

(Sujeito 15)

Estes fragmentos apontam para uma espécie de incorporação discursiva 

pelos participantes do estudo. Neste sentido, parece haver entre os próprios 

torcedores organizados a atribuição da violência para determinada torcida, no 

caso, a Torcida Independente. Ou seja, se você é membro da Torcida 

Independente, consequentemente, deveria adotar um discurso de confronto e 
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imposição perante às outras torcidas organizadas. Tal cenário pode ser 

proveniente do tamanho e visibilidade desta torcida. Logo, os torcedores de 

outras equipes tentariam se autoafirmar em combates contra a Independente (a 

maior torcida do clube SPFC).  

A Torcida Independente, em sua composição geral possui 

aproximadamente 30 mil sócios, porém, atualmente se encontra em processo 

de recadastramento devido a alguns episódios de violência envolvendo a 

torcida, ocorridos no ano de 2013, como por exemplo: a briga com torcedores 

do Flamengo em Brasília, nos arredores do estádio Mané Garrincha. Este 

episódio ocorreu em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2013, no dia 

18/08/2013. 

A proposta do recadastramento consiste na atualização do quadro de 

associados, afastando assim, “falsos membros” da torcida. O recadastramento 

consiste na confecção de um novo modelo de carteirinha, que tem validade de 

2 anos, ficando pronta já na hora do recadastramento. Juntamente, com esta 

proposta de recadastramento a torcida buscará uma padronização maior, pois 

seus membros receberão uma camiseta específica (que não será 

comercializada para não sócios) que deverá ser utilizada nos dias de jogos do 

SPFC. O discurso dos membros da Independente é otimista em relação ao 

recadastramento, pois ele pode se constituir como uma ferramenta para 

diminuição de problemas relacionados à violência.    

No que se refere à sua forma de organização interna, há um modelo 

com estrutura vertical, hierárquico, fortemente estruturado e estabelecido, 

contando com a alternância de poder entre duas pessoas, dois grandes 

líderes55. A cada dois anos, um líder comanda a escola de samba e o outro, a 

torcida de futebol. Esquematicamente, pode-se dizer que a torcida 

Independente possui 5 grandes grupos que estão divididos, em um modelo 

hierárquico piramidal, da seguinte maneira: 

���������������������������������������� �������������������
55 Cabe salientar que existem nas torcidas organizadas líderes e representantes. Os líderes são 
pessoas que possuem autoridade e legitimidade dentro do grupo (torcida). Já os 
representantes são os atuais membros do corpo diretivo da torcida (membros da diretoria). Na 
Torcida Independente estas duas figuras (líder e representante) se fundem na mesma pessoa.
Todavia, quando o representante não possui legitimidade dentro do grupo pode ocorrer uma 
divisão na torcida, no grupo.



��	�
�

Imagem 25 – Divisão Interna da Torcida Tricolor Independente. 

A organização interna da torcida Tricolor Independente é reforçada, 

mantida, assegurada por meio de sua ideologia, na qual, existem algumas 

regras que devem ser seguidas por todos os componentes, especialmente, os 

novos integrantes. Uma destas regras internas da torcida é o respeito á 

hierarquia. Desta maneira, justifica-se a adjetivação da torcida, como 

“disciplinada”. Ou seja, seus integrantes realmente devem seguir e respeitar a 

divisão interna da torcida. 

Especificamente na torcida Independente, esta forma de organização foi 

implantada por uma nova diretoria que iniciou seus trabalhos na torcida no 

início dos anos 2000. Um grupo de pessoas, conhecido como o bonde “A 

Retomada”, assumiu a diretoria da torcida, realizando um trabalho de 

reestruturação da torcida, que tinha sido extinta em 1995, após o confronto do 

Pacaembu (Ver apêndice III).  

Este grupo de pessoas assumiu a torcida, modificando seu estatuto e 

centralizando o poder e comando da torcida. Esta forma de organização interna 

hierárquica e rígida pode ser evidenciada no relato de alguns dos participantes 

como, por exemplo: 

“Eu não sei. Tô falando para você que é um mistério lá. Tem 3, 4 
que mandam lá [...] é centralizado, era o L e o R, agora esse 
ano, ficou o L na torcida e o R no carnaval, na escola.”  

(Sujeito 1) 
�

“Olha lá na Independente lá num tem muita democracia não, lá 
quem manda é 2, 3 cara e pronto. Sempre foi assim na 
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Independente, tanto que você fala que lá..tanto que a gente 
brinca que lá é Cuba, lá num tem eleição, num tem nada.”  

(Sujeito 2) 

Porque assim já há um bom tempo eles mudaram o estatuto e já 
não tem mais eleição. É o conselho que decide, então faz o 
rodízio, entendeu? É 1, 2 e 3. Ai depois faz 3, 2 e 1. Já faz algum 
tempo que está assim, faz um rodízio.  

(Sujeito 4) 

O cotejamento das condições de produção com os processos 

discursivos da Torcida Independente apontam para a produção de um 

discursivo mais impositivo e de confronto com outras torcidas, que pode ser 

interpretado como fruto das condições de produção históricas dos discursos 

nesta torcida.  

Como já mencionado anteriormente, a maior torcida do SPFC possui um 

vasto histórico de confrontos físicos com outras torcidas organizadas, fato que 

ocasiona a busca por revanches, bem como, aumenta a rivalidade deste grupo 

com outras torcidas organizadas de primeiro escalão quantitativo. A partir deste 

cenário, a torcida Independente busca manter-se em um lugar de destaque, 

tanto em um contexto restrito (perante as outras torcidas do SPFC), quanto em 

um mais amplo (torcidas de outros clubes).  

Tal manutenção ocorre por meio de ações, e também, do discurso. 

Discursivamente, uma torcida organizada é capaz de reforçar seus sucessos, 

bem como, denegrir os sucessos alheios, negando-os, diminuindo-os ou 

relativizando-os. Devido a isto, determinados episódios envolvendo violência 

física (por exemplo, brigas, nas quais, o rival correu ou o furto de artefatos de 

outras torcidas) são evocados em músicas de torcidas organizadas, reforçando 

os próprios sucessos e rechaçando os alheios.   

Os discursos 2 e 3 apareceram, em maior medida nas torcidas Dragões 

da Real e Falange Tricolor. Acerca da organização interna da primeira torcida, 

a Dragões da Real, esta conta com 10 mil sócios. Um número relativamente 

alto para uma torcida organizada de segundo escalão em termos quantitativos 

(a Dragões é a segunda maior torcida do SPFC em número de componentes).  

No que se refere à organização interna desta torcida pode-se identificar 

quatro grandes grupos, que seriam: diretoria, conselho e membros antigos, 

membros assíduos e membros com pouca frequência. No entanto, ao contrário 
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da Independente, esta estrutura dos grandes grupos não é tão rígida, fixa e 

hierárquica. Pode-se dizer que devido ao tamanho da torcida 

(consideravelmente, menor que a Independente) os membros conseguem obter 

contato mais frequentemente com seus pares. 

Neste caso, os grupos possuem interlocução e contato muito grande. 

Por isso, a representação em um diagrama possuindo conexão entre todos os 

4 grupos, e não um modelo piramidal (que classicamente, representa um 

modelo hierárquico). Outro fator apontado, inclusive, por alguns entrevistados, 

foi que se a torcida mantivesse uma estrutura hierárquica muito rigorosa, 

altamente segmentada, os membros poderiam se sentir desmotivados a 

continuarem nesta torcida. Dito de outro modo, se uma torcida pequena se 

dividir, ela própria impede seu crescimento. A organização interna da torcida 

Dragões da Real pode ser evidenciada no seguinte esquema: 

Imagem 26 – Organização interna da Torcida Dragões da Real.

Já a Falange Tricolor possuía cerca de 500 sócios. Existia um núcleo 

ativo de torcedores (cerca de 30 torcedores). No entanto, este número flutuava 

(entre 5 a 20) no que se refere à participação nos jogos do SPFC como 

mandante. Nos jogos como visitante a dificuldade da participação da torcida 

era grande, principalmente, nos jogos em outros estados. O pequeno número 

de componentes não sustentaria as despesas de uma caravana, tais como: 

aluguel de ônibus e compra de ingressos. Esquematicamente, a organização 

interna da Falange seria: 



����
�

Imagem 27 – Organização interna da Torcida Falange Tricolor.

Ao longo da pesquisa, pôde-se perceber que o poder de determinada 

torcida está altamente relacionado com o número de componentes. A questão 

do poder é um elemento importante na relação entre as torcidas organizadas. 

Neste sentido, a relação entre torcidas organizadas co-irmãs, nem sempre é 

tranquila e/ou pacífica e os dados evidenciam tal situação:  

“Olha ela [relação] não é boa não. As aparências enganam, 
porque quando a Dragões quer colocar uma faixa lá onde a 
Independente quer colocar, tira. E eles ficam quietinhos né, 
porque eles são menores né..então é aparentemente, porque 
ninguém gosta de um. Se você for Independente é 
Independente, se você é Dragões é Dragões”.  

(Sujeito 1) 

Ahhhh...já foi pior, hoje em dia, tem um contato melhor, as 
torcidas, hoje em dia elas tem um...até por causa do carnaval e 
tudo [...] muita gente da Dragões, que num gosta da 
Independente, a Independente também num gosta da Dragões 
       (Sujeito 2) 

“Hoje em dia é boa, já ficou em pé de guerra [...] Teve briga feia, 
briga feia na Bahia. Ah assim o conceito é o seguinte. A 
Independente sempre gostou da Dragões, quando a Dragões era 
pequena. Quando a Dragões começou a crescer, a aparecer ai 
começou a incomodar a Independente. Essa é a minha opinião, 
tá. Então quando era pequena tudo bem, mas ai começou a 
crescer, tem cara que tá indo pra lá direto, tem cara nosso, indo 
pra lá e ai? E começaram a implicar com a Dragões. Então, 
tamanho da faxa, eles começaram a levar a faxa muito 
maior...bandera...sabe? Essas coisas assim, que no dia a dia da 
torcida vai desgastando, mas a Dragões ai engole uns sapos ai, 
pra num estóra uma briga. Por exemplo, no da TUP e da 
Mancha, a TUP num quer nem saber né. Eles num engolem 
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sapo. [...] e ai depois voltaram pra SP, e a Independente zuo a 
sede da Dragões, quebro por fora, quebrou o banner que ficava 
em cima”  

(Sujeito 15) 
  
“Entre as torcidas organizadas do SPFC...eu..eu falo...Não são 
boa, não. É uma querendo brigar com a outra, é uma querendo 
ser maior que a outra. Independente quer ser maior que a 
Dragões, Dragões quer ser maior que a Falange. Falange quer 
ser maior que as duas. É complicado, é complicado. Mas isso ai 
também é cotidiano, isso não acontece só na torcida do SPFC, 
nas outras também acontece”. 

 (Sujeito 22)

O ambiente das sedes das torcidas era tranquilo e o pesquisador 

possuía livre acesso. Todas as 3 sedes das torcidas se localizavam no centro 

da cidade, e inclusive, foi um fator que facilitava os contatos com as torcidas. A 

sede para uma torcida organizada possui uma representatividade física e 

simbólica (TOLEDO, 1996), pois se constitui como um espaço para 

organização das atividades gerais da torcida, mas também, como um espaço 

próprio no qual os torcedores podem se encontrar. A sede, definitivamente, se 

constitui como o principal ambiente de sociabilidade dos torcedores 

organizados. 

a) Torcida Tricolor Independente 

A sede da Torcida Independente fica localizada, no segundo andar de 

uma galeria comercial no centro da cidade de São Paulo. A referida sede fica 

localizada na Avenida 24 de maio.  
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Imagem 28: Foto da sede da torcida Independente (INDEPENDENTE, 2014).  

A sede é constituída de uma sala com vitrines expondo os produtos da 

torcida, uma mesa para a pessoa responsável pela sede naquele momento e 

uma televisão próxima a esta mesa. Existe também um segundo andar 

destinado a guardar produtos da torcida, porém, o acesso é restrito a membros 

da diretoria.  

Imagem 29: Foto da sede da Torcida Tricolor Independente (INDEPENDENTE, 2014). 
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Atualmente, a sede da torcida está sendo reformada. Tal reforma 

afastou momentamente, alguns associados do convívio diário na sede, pois a 

torcida Independente atualmente atende ao seu público na sede da escola de 

samba da Independente. Esta sede da escola de samba é situada no mesma 

galeria da sede da torcida Tricolor Independente. Geralmente, as 

comemorações e festas são realizadas neste espaço da galeria, como pode-se 

observar na imagem, a seguir. Neste dia, a Torcida Independente comemorava 

43 anos de sua fundação. 

Imagem 30: Sede da Torcida Tricolor Independente, durante comemorações do 
aniversário de 43 anos de fundação da instituição (INDEPENDENTE, 2014). 

b) Torcida Dragões da Real 

A sede da Dragões da Real é uma ampla sala dentro de um prédio 

comercial. Neste espaço há uma mesa de sinuca, um videogame, televisão, 

mesa para o responsável pela sede e produtos da torcida expostos na frente à 

sede. A sede era bastante frequentada por seus sócios, devido à possibilidade 

de ficarem até o período da noite (oficialmente a sede encerra as atividades as 

20 horas), no entanto, em algumas visitas do pesquisador este prazo não se 

mostrava tão rígido, fixo, e os membros da torcida podiam ficar na sede um 

tempo um pouco maior.  
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Imagem 31: Sede da Torcida Dragões da Real (arquivo pessoal do autor).  

c) Torcida Falange Tricolor 

Já a sede da Falange era uma pequena sala alugada dentro de um 

antigo prédio comercial em frente ao Largo do Paissandú. No decorrer da 

pesquisa (dezembro 2013) foi abandonada devido ao alto custo de manutenção 

desta sede. Cabe salientar que o fechamento da sede da Falange Tricolor já 

sinalizava a dificuldade da torcida em se manter. Além de contar com poucos 

sócios (torcida com menor número de componentes no estudo, entre 400 e 500 

sócios) existia uma dificuldade no relacionamento com as outras torcidas 

organizadas, principalmente, com a Independente.  

Esta questão se evidencia, principalmente, pela dificuldade em 

conseguir expor suas faixas56, especialmente, nos jogos clássicos e jogos 

como visitante. Nos jogos clássicos a arquibancada laranja (local designado 

para as torcidas organizadas no Morumbi) possui uma parte isolada. Esta parte 

isolada é justamente a parte na qual a Falange posicionava suas faixas. E nos 

jogos como visitante, geralmente, não há espaço para mais do que 2 faixas, 

���������������������������������������� �������������������
56 No período de janeiro de 2014 a abril de 2014 a Falange somente levava a faixa em jogos, 
contando com poucos integrantes (cerca de 3 a 5 por jogo) até que no final de abril declarou o 
encerramento de suas atividades.  
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pois nos jogos do SPFC como visitante há um consenso entre Independente e 

Dragões, no qual as duas colocam faixas, porém, a faixa maior deve ser da 

maior torcida: a Independente. 

Em decorrência disto, muitas vezes, os poucos integrantes da torcida 

tinham que segurar a faixa durante o jogo todo. Alguns membros desta torcida 

também relataram esta situação como uma espécie de coerção que as torcidas 

maiores impunham a ela. Como contava com poucos integrantes, a Falange 

não possuía força para se manter como uma torcida organizada ativa, e a partir 

de abril de 2014, encerrou definitivamente suas atividades.  

“[...] o SPFC teve várias torcidas organizadas durante muito 
tempo, hoje em dia só existem duas, duas que praticamente são 
torcidas, tem outra que são só de faixa..mas torcida mesmo só 
tem duas”

(Sujeito 3) 

“[...] a gente tem a Falange ai que acabou com as atividades”. 

         (Sujeito 10)

Cabe salientar que grande parte dos membros das menores torcidas 

(Dragões e Falange Tricolor) é composta por ex-membros da Torcida 

Independente. Existem vários motivos de saída, desde o âmbito mais pessoal 

(reclamação sobre o tratamento), até por um âmbito mais global (não 

concordar mais com a ideologia). Neste sentido, brevemente apontam-se os 

enunciados dos sujeitos 13 e 22 para ilustrar tal consideração. 

“Não...é porque sei lá, as vezes a gente...quando 
você...você não se sente confortável, eu lembro que eu 
fui lá uma vez perguntar sobre uma caravana e tava 
esgotado...e ai, eu falei vou dar um tempo...ficar de boa, 
assistir o jogo no setor neutro, e depois comecei a assistir 
com a Dragões.” 

(Sujeito 13)  

“Sai...por que eu achei que já tava muito complicado 
entendeu, a Torcida Independente, ela já tava muito 
ultrapassada, ela tava entrando umas mulecada nova, só 
falava em matar e sangue e tal...isso ai pra mim não é 
ideologia de torcida uniformizada” 

(Sujeito 22) 
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A partir do cotejamento das condições de produção com os discursos 

pode-se perceber a maior predominância do discurso da agressão –D(1) - na 

torcida Independente e os discursos 2, 3 e 4 aparecem em maior medida na 

torcida Dragões da Real. Estes dados podem fornecer algumas pistas sobre o 

contexto das torcidas organizadas e seus membros, bem como, a relação entre 

as torcidas organizadas de um mesmo clube, que auxiliam na compreensão 

dos dados produzidos. Neste sentido, incentivam-se novas investigações que 

versem sobre as relações entre as torcidas organizadas. 

Considerando a produção de 4 discursos sobre a violência no futebol 

brasileiro, neste momento, torna-se oportuno relacioná-los com a teoria 

galtuniana.  Refletir sobre o cenário das violências no contexto futebolístico à 

luz da teoria galtuniana pode desnaturalizar algumas práticas e discursos 

recorrentes na discussão acerca do assunto.  
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6. (RE) INTERPRETAÇÃO DOS DADOS À LUZ DA TEORIA GALTUNIANA  
�

 “A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém 
viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou 
sobre aquilo que todo mundo vê”.  

Arthur Schopenhauer 

A análise discursiva, que se constituiu no primeiro movimento analítico, 

produziu quatro principais sentidos da violência. Estes principais sentidos de 

violência, formaram os 4 discursos, que, na opinião dos torcedores 

organizados, poderiam representar as formas de violência no contexto 

futebolístico brasileiro. Desta maneira, tem-se que, na visão dos torcedores 

organizados, a violência no futebol brasileiro, possui 4 principais formas, sendo 

estas: agressão, falta de infraestrutura e serviços dentro dos estádios, má 

gestão e organização futebolística e ineficiência de serviços públicos.  

A partir destes resultados alcançados, neste momento, busca-se a 

interpretação e discussão dos mesmos, a partir do referencial teórico de Johan 

Galtung. Desta maneira, a segunda etapa da análise buscará a aproximação 

dos 4 discursos estabelecidos sobre a violência, com o referencial galtuniano, 

sobretudo, no que tange aos conceitos de violência e de paz. 

Acerca do primeiro movimento de análise, deve-se considerar, em linhas 

gerais, que, no D(1) – agressão – os torcedores organizados podem ser tanto 

protagonistas, quanto vítimas. Todavia, nos discursos D(2), D(3) e D(4), tais 

torcedores somente poderiam ser vítimas57. Sendo assim, pode-se dizer que os 

torcedores denunciam a violência que é direcionada a eles, bem como, em 

algumas passagens, silenciam seu protagonismo neste contexto e, 

consequentemente, atribuindo a outros a responsabilidade pela violência.  

No cotejamento dos 4 discursos com os conceitos galtunianos de 

violência, em linhas gerais, tem-se que: o D(1) – agressão – seria equivalente à 

violência direta, já os D(2), D(3) e D(4) seriam equivalentes à violência 

estrutural. Acerca desta classificação mais geral, duas ressalvas devem ser 

feitas. A primeira se refere à discursividade 3 - d(3) – pertencente ao D(1), e a 

segunda ressalva contempla uma argumentação do D(4).  

���������������������������������������� �������������������
57 Conforme já destacado, a utilização linguística dos enunciados elocutivos e delocutivos, 
explicita a participação e envolvimento dos sujeitos nestes fenômenos.
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O D(1) é considerado como violência direta, a partir do cotejamento com 

a teoria de Galtung, no entanto, uma discursividade presente neste discurso, a 

d(3) – violência está na sociedade58 – possui, em parte de sua argumentação, 

o conceito de que esta faz parte da estrutura social atual. Tal situação seria 

classificada como violência estrutural. Já a segunda ressalva aponta que uma 

argumentação específica do D(4) não pode ser classificada como violência 

estrutural. A atribuição dos torcedores, de que a PM é responsável por muitas 

ações de violência (inclusive agressão física), seria classificada como violência 

direta. 

Neste momento, faz-se necessário relembrar alguns pontos específicos 

sobre a teoria de Galtung, que compõem este segundo movimento analítico. O 

primeiro ponto é o de que a violência se constitui como a causa da diferença 

entre o real e o potencial, entre o que é e o que poderia, ou deveria ser. 

Quando uma determinada situação que traz sofrimento humano pode ser 

evitada, aí se constitui a violência. Sob tal aspecto o presente estudo considera 

que a péssima situação real do futebol é evitável, e por meio de algumas 

medidas (que são possíveis de serem executadas), pode melhorar 

significativamente.  

O segundo é que o monopólio de recursos e/ou percepção realizado por 

determinado grupo ou classe reduz o nível real abaixo do potencial. Acerca do 

assunto, considera-se que mentiras, dissimulações e a falta de preocupação 

com a real situação do torcedor de forma geral (comum e/ou organizado) 

contribui para a manutenção do status quo, que pode ser descrito como 

violento por meio de diversas situações, tais como, as descritas nos D(2), D(3) 

e D(4) pelos participantes do estudo.  

O terceiro ponto versa sobre a distribuição desigual de recursos. O 

acesso ao transporte, por exemplo, é desigual, condicionando ou mantendo 

inúmeros segmentos da população afastados, ou alijados de algumas 

atividades do contexto do lazer. Esta situação se agrava no caso do futebol, 

���������������������������������������� �������������������
58 Novamente, deve-se salientar que a utilização da palavra violência ocorreu devido aos 
termos utilizados pelos enunciadores para gerarem esta discursividade. Logo, a palavra 
violência é fundante, geradora desta discursividade. Todavia, as paráfrases produzidas pelos 
enunciadores se referiam à agressão. Desta maneira, em linhas gerais, pode-se dizer que os 
enunciadores falaram sobre agressão física, utilizando o termo violência. 
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devido ao horário de realização das partidas, que por sua vez, é enviesado por 

interesses econômicos e comerciais das emissoras de televisão. 

Um quarto ponto que deve ser ressaltado se refere ao fato que a 

manipulação de indivíduos também é violência, assim como, as ameaças de 

violência também são violência. Neste contexto mentiras e doutrinação podem 

contribuir para diminuir as potencialidades mentais. Logo, alguns discursos 

contribuem para a estigmatização dos torcedores organizados como 

“vândalos”, “vagabundos” e condicionam o olhar de inúmeras pessoas em 

relação a este grupo. Um quinto ponto recai sobre as estruturas de poder, que 

são enviesadas, Sendo assim, determinados grupos possuem poder e 

capacidade para inclinar, determinar recursos e serviços de acordo com seus 

próprios interesses.  

Finalmente, destaca-se que a violência direta se faz mais notável por ser 

observável e por sua facilidade de ser verbalmente expressa. A vítima deste 

tipo de violência percebe sua ação e reclama da mesma, fato que, geralmente, 

não ocorre com a violência estrutural. Neste tipo de violência, a vítima é 

persuadida a não perceber a ação deste tipo de violência, encarando esta 

situação violenta como normal, natural (e, consequentemente, não violenta).  

Após a recordação de alguns pontos da teoria galtuniana, deve-se 

destacar que a violência cultural, um dos tipos de violência apontados por 

Galtung (GALTUNG, 1990) não foi contemplada nos 4 discursos produzidos 

pelos participantes do estudo. Ou seja, os torcedores organizados não 

reconheceram elementos que justitifcassem ou legitimassem a violência direta 

ou estrutural no contexto do futebol brasileiro.  

Entretanto, vale salientar que, apesar de o preconceito ser uma das 

manifestações mais evidentes da violência cultural, este elemento não foi 

considerado pelos torcedores organizados como violência. Desta maneira, 

embora os torcedores reconheçam a existência de preconceito em relação a 

eles próprios, este elemento acaba sendo, na maioria das vezes, minimizado 

ou relativizado ao longo dos discursos.  

Neste momento, deve-se salientar que, apesar de os torcedores 

organizados não conceberem o preconceito como uma manifestação de 

violência, por vezes, os próprios torcedores organizados enunciam discursos 

preconceituosos em relação a si próprios. Desta maneira, pode-se dizer que 
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tais discursos são culturalmente violentos. Conforme aponta Bourdieu (2010) 

os sistemas simbólicos (e dentre eles, alguns discursos) cumprem função 

política de instrumentos para impor ou legitimar a dominação. Galtung aponta 

que a violência cultural é expressa em aspectos da cultura que sejam violentos, 

e que utilizem os mecanismos da justificativa e/ou legitimação. 

Emblematicamente, a relativização ou minimização do preconceito pode 

ser observada no enunciado do sujeito 14:  

“Preconceito assim não. Preconceito na verdade todos 
nós sofremos né. Tudo o que acontece é a torcida 
organizada. Aconteceu uma briga aqui? Foi a torcida. 
Aconteceu num sei o quê? Ah foi a torcida. Então eu acho 
que preconceito assim...não é grande não.”

         (Sujeito 14)

A partir deste enunciado, pode-se compreender que os torcedores 

organizados minimizam ou relativizam o preconceito. Neste sentido, por vezes, 

acabam até internalizando o preconceito em relação a eles mesmos. O sujeito 

13, quando questionado se já foi vítima de preconceito, respondeu: 

“Ahh...assim né, eu não sofri tanto... mas quando você 
fala assim de primeira [...] mas é um pouco complicado 
você chegar e...por exemplo chegar pro seu sogro, por 
exemplo, no sofá domingo...e ai o que você faz da vida? 
Sou vice-presidente da torcida organizada, é meio 
estranho, mas eu entendo também eu não seria normal 
pra mim alguém falar isso.” 

(Sujeito 13)

A partir destes pressupostos, deve-se salientar que, com base no 

referencial galtuniano, é possível explicitar o relacionamento das torcidas 

organizadas com os referenciais de violência e paz. Este relacionamento, no 

entanto, ocorre por meio de distintas práticas e representações, que, inclusive, 

extrapolam o objetivo deste estudo. Apesar das limitações da presente 

investigação, indubitavelmente, algumas práticas e representações apareceram 

nos processos discursivos dos torcedores organizados.   

No âmbito das representações, brevemente, pode-se destacar a 

valoração de muitos torcedores organizados sobre a própria importância no 

contexto do clube. A ideia de que a torcida organizada aglutina os “verdadeiros 
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torcedores” (os mais fiéis, devotos, dedicados e, por conseguinte, detentores 

de maiores direitos), frequentemente, aparecia nos processos discursivos. O 

sujeito 11 possui um enunciado com tal representação: 

“Eu creio que sou mais torcedor sim. Aquele que mora na 
capital e tem condições financeiras, de saúde...ou seja, 
que tá apto a ir num estádio e não vai...porque "ah tô com 
preguiça", eu acho que este torcedor é sim, menos 
torcedor que um torcedor organizado. Mas quem mora 
em outro estado, que não tem condição ai é otra história. 
Agora o cara tem condição, tem...mora praticamente do 
lado do estádio e nunca foi...Agora o cara quer vim falar 
alguma coisa da torcida organizada que tá lá, 
praticamente todo o jogo tocando, cantando, saindo 
roco? Eu acho que sim, em alguns casos o torcedor 
organizado é mais torcedor que o otro. 

(Sujeito 11) 

No que se refere às práticas violentas de alguns membros das torcidas 

organizadas, o presente estudo não pode delimitar a ocorrência ou não das 

mesmas, devido às características do estudo (devido ao fato de não ter se 

debruçado, especificamente, nas condições objetivas da violência). Todavia, a 

literatura acadêmica sobre torcidas apresenta alguns exemplos destas práticas, 

tais como: a realização de furtos a torcedores comuns, saques a 

estabelecimentos comerciais durante caravanas (viagens para acompanhar o 

clube jogar), danificação do patrimônio público, linchamento e a provocação 

verbal a transeuntes (TOLEDO, 1994; 1996; PIMENTA, 1997). Consciente de 

tais práticas, o presente estudo pode identificar ao longo dos enunciados, a 

imersão de algumas destas práticas violentas das torcidas. O relato do sujeito 3

é um exemplo da prática de pequenos delitos nos transportes públicos: 

�
“[...] eu já fui um desses. Ou seja, já fiz isso. Eu já entrei 
em grupos num vagão do metrô ou no ônibus, mas 
diferentemente de hoje né. Hoje a coisa é explícita: 
xingam palavrão, as músicas todas tem palavrão, 
praticamente, é sempre de agressividade contra a outra 
torcida. Além disto, eles quebram todo o metrô, ônibus. 
Na minha época não. Você entrava no ônibus ou metrô, 
você cantava um samba enredo, com alguma coisa 
referente ao SPFC. Você cantava as coisas em prol do 
clube, ou seja, lógico que tinha um palavrão também, 
agressão verbal contra a outra torcida, mas era muito 
menos. E também num quebrava nada né” 

(Sujeito 3) 
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Desta maneira, tendo em vista as limitações desta investigação, não é 

possível delimitar todas as relações das torcidas organizadas com os 

referenciais de paz e violência. Por ser um estudo que analisou os enunciados 

produzidos por torcedores organizados, não verificou as condições de 

ocorrência dos episódios de violência, aqui apontados pelos torcedores. Em 

suma, pode-se dizer que se analisou o que é dito sobre violência, bem como, o 

que é silenciado. 

Por tal razão, existem práticas e representações das torcidas 

organizadas, que não foram contempladas nos processos discursivos, 

tampouco, puderam ser confirmadas empiricamente no presente estudo. 

Considerar este aspecto se faz importante, pois pode haver uma distinção 

entre discurso e prática, (entre falar e fazer) fato que, este estudo não é capaz 

de delimitar. Entretanto, debruçar-se sobre os processos discursivos pode ser 

um interessante contraponto com trabalhos que verificaram as condições 

objetivas da violência.  

Dito de outro modo pode haver uma diferença entre o quê é dito sobre o 

quê é feito, e o quê, efetivamente, é feito. Neste sentido, para auxiliar a 

reflexão, o vocabulário do futebol argentino se faz esclarecedor. A pessoa que 

possui dissonância entre discurso e ações é denominada de “chamuyo” 

(GARRIGA ZUCAL, 2012). Ou seja, aquele que fala e não faz. Este termo 

possui aproximação com os termos “cusão, “arregão” ou “falador” utilizados no 

Brasil. Neste contexto, futuros estudos acadêmicos sobre a violência no 

futebol, principalmente os que abordarem torcidas organizadas, devem se 

atentar para uma possível distinção entre discurso e prática. Por tal razão, o 

presente estudo, que analisou discursivamente a violência (o que se diz sobre 

a violência), pode representar um complemento a muitas investigações 

etnográficas. 

Apesar de tais limitações do estudo, algumas práticas e representações 

das torcidas devem ser destacadas, pois se fizeram presentes nos processos 

discursivos. Desta maneira, em linhas gerais, percebeu-se que as torcidas 

organizadas se aproximam do referencial de violência, por meio do: 

protagonismo em episódios de violência direta, a legitimação e a autoafirmação 

por meio desta, a intolerância e o distanciamento de grupos rivais, a 

inexistência de uma entidade representativa nacional. Já no referente à paz 
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aponta-se: o protagonismo na oposição à violência estrutural, a promoção e 

participação em campanhas de prevenção, realização de ações sociais.  
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Esquematicamente, tem-se que as torcidas organizadas se aproximam 

do referencial de violência e paz proposto por Galtung, da seguinte maneira: 

TORCIDAS ORGANIZADAS E O REFERENCIAL GALTUNIANO DE 

VIOLÊNCIA 

1. Protagonismo em relação à violência direta 

2. Legitimação e autoafirmação por meio da violência direta 

3. Intolerância e o distanciamento de grupos rivais

4. Inexistência de entidade representativa em âmbito nacional 

TORCIDAS ORGANIZADAS E O REFERENCIAL GALTUNIANO DE PAZ 

1. Protagonismo na oposição à violência estrutural 

2. Promoção e participação em campanhas de prevenção à violência 

3. Realização de ações sociais  

Acerca do conceito de violência, cabe salientar novamente que Johan 

Galtung a considera como um fenômeno estritamente humano, aprendido 

culturalmente, com gratuidade biológica e intencionalidade psciológica, 

possuindo como contraponto a paz.  

Aproximação das torcidas organizadas com o referencial galtuniano de 

violência 

Inicialmente, deve-se destacar que a conceituação ampla de violência e 

paz cunhada Galtung permite captar alguns aspectos que, comumente, são 

deixados de lado no debate sobre violência no futebol. Este fato permite 

analisar e problematizar este fenômeno sob um viés diferente, ou mesmo, um 

paradigma diferenciado, sendo esta uma importante contribuição para os 

estudos acadêmicos sobre violência e futebol.   

Em relação à violência, destaca-se, em primeiro lugar, o protagonismo 

das torcidas organizadas em relação à violência direta. Acerca desta questão, 

inegavelmente, pode-se atribuir certo protagonismo às torcidas organizadas em 
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relação à violência direta, tanto no âmbito empírico, quanto no âmbito 

discursivo, conforme apresentou a análise discursiva59. Existem diversos 

episódios de confrontos físicos envolvendo torcidas organizadas, que justificam 

a atribuição deste protagonismo em relação à violência direta. Alguns 

episódios, inclusive, ganharam grande destaque nos meios de comunicação60. 

As brigas, emboscadas, músicas, ofensas, xingamentos, intimidação e 

depreciação do adversário, são práticas realizadas pelas torcidas organizadas 

que contribuem para um quadro de violência no futebol.  

As próprias torcidas organizadas reconhecem seu protagonismo neste 

contexto, todavia, deve-se salientar um ponto nevrálgico acerca do assunto: 

tais grupos interpretam a violência de modo distinto. Para o entendimento deste 

aspecto, torna-se fundamental considerar o contexto da violência. Neste 

sentido, como já destacado anteriormente, a violência possui um elemento de 

valoração, julgamento social (EMERY; LAUMMANN-BILLINGS, 1998), que 

possui um julgamento distinto e específico por parte de membros de torcidas 

organizadas.  

Teixeira (2001; 2013), por meio de seus estudos etnográficos, auxilia no 

entendimento da questão. A autora relata que a briga e os confrontos físicos, 

para estes grupos, são entendidos como algo que dá visibilidade e status à 

torcida e seus integrantes, não sendo valores estritamente negativos. Passar 

por situações perigosas, enfrentar a morte, perder amigos e se ferir 

fisicamente, são experiência que concedem poder ao torcedor organizado 

(TEIXEIRA, 2013). Desta maneira, a escolha de comunicação destes grupos, 

seja por meio de canções e/ou símbolos utilizados, perpassa a representação e 

indicação de que tais grupos são perigosos, devem ser temidos e respeitados 

(TEIXEIRA, 2006). 

No que tange à violência direta entre torcidas organizadas de futebol, 

assim como o presente estudo, Teixeira (2001; 2006; 2013) aponta a existência 
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�Como já apontado anteriormente, a violência direta perpassa os processos discursivos dos 
torcedores, inclusive em algumas situações, reivindicando o protagonismo destas ações, por 
meio do uso de enunciados elocutivos. Além disto, os próprios torcedores apresentaram 
justificativas, expressas por meio das discursividades do D(1) – d(1): historicidade dos 
confrontos, d(2): forma de defesa a um primeiro ataque e d(3): violência está na sociedade.  

60 A briga do Pacaembu entre SPFC x Palmeiras, ocorrida em 1995 e, mais recentemente, em 
2013, a briga entre Atlético Paranaense e Vasco, são exemplos de confrontos que ganharam 
ampla cobertura midiática.
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de confrontos físicos espontâneos, ocasionais, bem como, de confrontos 

premeditados. Os primeiros seriam aqueles provenientes do encontro de duas 

torcidas organizadas devido às circunstâncias do acaso. Nestes casos, sempre 

há a possibilidade do início de um confronto físico. Já os confrontos 

premeditados são situações, nas quais há a intenção de lutar contra o inimigo. 

Nestas situações aparecem instrumentos que podem ser utilizados como 

armamentos, tais como: paus, pedras, bombas e armas de fogo (TEIXEIRA, 

2001).  

Os episódios de confronto físico premeditado entre torcidas organizadas 

(contendo elementos que visam ferir o oponente) parecem ser os confrontos, 

nos quais, a excitação agradável citada por Dunning (1992) estaria presente. 

Estes episódios possuem a presença de indivíduos que se predispõem à 

violência direta, assim como os hooligans, descritos pelo sociólogo. Os 

indivíduos que participam destes encontros sentiriam um prazer decorrente de 

tal prática. Segundo Murad (2007) apenas uma pequena parcela de membros 

de torcidas organizadas é que seriam adeptos da violência premeditada. Cabe 

ressaltar que, apesar de poucos membros de torcidas organizadas se 

envolverem em confrontos premeditados, o estigma de “violentos” acaba sendo 

distribuído a todos os integrantes de torcidas organizadas.   

Teixeira (2001, p. 11) ainda aponta que a vingança seria um elemento 

recorrente no cenário de enfrentamento entre torcidas organizadas, pois há 

necessidade de “pagar com a mesma moeda” a uma agressão física. Os 22 

enunciadores da presente investigação, ao considerarem a vingança como 

justificativa para os confrontos físicos, corroboram tal afirmação de Teixeira 

(2001).  

A batalha pela manutenção da reputação coletiva de suas torcidas 

envolve a afirmação e reafirmação da força, do poder de suas torcidas. Desta 

maneira, responder à violência com ainda mais violência, assim como 

apontado por Pimenta (1997), parece ser uma prática, não apenas recorrente, 

mas também, necessária no meio das torcidas organizadas. Segundo Spaaij 

(2008) o gerenciamento da reputação coletiva também ocorre nos grupos de 

hooligans. 

Apesar de tal protagonismo acerca da violência direta, sistematicamente, 

as torcidas organizadas são apontadas como únicas responsabilizadas pelo 



��	�
�

quadro de violência no futebol brasileiro. Este raciocínio desconsidera, por 

exemplo, que as torcidas também podem ser vítimas de violência direta 

(confrontos físicos e abuso de poder, por exemplo) proveniente da Polícia 

Militar. Este raciocínio ainda não proporciona avanço no debate sobre a 

violência no futebol, pois, além de estigmatizar as torcidas como violentas, 

desconsidera que estes grupos também podem se constituir em importantes 

atores em prol da paz.  

Um segundo ponto que deve ser destacado em relação à aproximação 

das torcidas organizadas do referencial galtuniano de violência é a existência 

de práticas e representações, nas quais, a violência se constitui em um 

mecanismo de legitimação e autoafirmação do sujeito perante o grupo. 

Algumas destas práticas puderam ser evidenciadas ao longo do D(1), como por 

exemplo, o ato de correr. A torcida que “bota a outra pra correr” ganha status.  

A literatura acadêmica também demonstra alguma destas práticas, como 

por exemplo, no caso da Mancha Verde (TOLEDO, 1996; PIMENTA, 1997). 

Esta torcida conseguiu autoafirmação por meio da violência. Ou seja, a torcida 

cresceu, ganhou força e respeito utilizando da violência.   

Tais lógicas das torcidas organizadas de futebol - provenientes de suas 

práticas e representações - geram um ciclo de violência direta entre grupos 

rivais, no qual, a revanche sempre será um mecanismo de recuperação da 

honra perdida em algum confronto anterior, contribuindo, então, para a 

ocorrência de ainda mais episódios de violência entre torcidas organizadas.  

Neste sentido, deve-se destacar que os valores concebidos pelos 

torcedores organizados em relação à violência são fundamentais neste 

contexto. Tornar determinada prática ilegal, não muda os valores desta prática 

para determinado grupo. Especificamente, no que tange à violência, a lei pode 

realizar prisões, porém, não muda o valor atribuído a este fenômeno. Ou seja, 

a violência não deixa de ser legítima para os torcedores organizados, por ser 

ilegal perante a lei. O que se torna premente considerar neste contexto são as 

formas culturais que atribuem valor à violência (GARRIGA ZUCAL, 2013).  

Desta maneira cabe destacar que esta mudança axiológica perpassa a 

mudança dos valores da subcultura do grupo em questão (torcidas 

organizadas). Sendo assim, é importante o estabelecimento de uma cultura de 

paz no futebol.  
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A racionalidade da violência escapa da visão do homem civilizado, que 

considera este fenômeno como algo estritamente negativo (MAFFESOLLI, 

1987), entretanto, os dados produzidos pelos torcedores evidenciam que estes 

grupos não concordam, não compartilham tal valor negativo da violência. Os 

torcedores pertencentes ao corpus apontam que, em algumas situações, a 

violência é necessária, válida, e até mesmo justa. A discursividade 2 – d(2): 

forma de resposta a um primeiro ataque – é um exemplo desta consideração. 

Ou seja, em algumas situações, os torcedores, necessitam utilizar da violência 

direta, que é legítima.  

Neste ponto, a literatura argentina (ALABARCES; GARRIGA ZUCAL, 

2005; 2007; 2008; ALABARCES; GARRIGA ZUCAL; MOREIRA, 2008; 

GARRIGA ZUCAL, 2010), claramente, contribui com tal entendimento, ao 

apontar o conceito nativo de aguante, no qual, as ações que envolvem 

violência direta são consideradas como positivas. Um trecho do livro “Nosotros 

nos peleamos” de José Garriga Zucal, aponta que um membro da hinchada do 

Huracán era desconhecido e pouco respeitado por seus pares. Entretanto, 

após desferir um soco em um rival (em um hincha do Estudiante), passou a ser 

reconhecido e respeitado dentro do grupo, pois “una buena piña y cambió todo” 

(GARRIGA ZUCAL, 2010, p. 85).  

As palavras deste hincha, (“um bom soco, tudo mudou”) representam, 

emblematicamente, como o envolvimento com episódios de violência direta, 

por vezes, pode representar ascensão neste contexto. No âmbito das torcidas 

organizadas, os relatos apresentados por Teixeira (2001) apresentam que o 

envolvimento com situações de perigo confere status ao torcedor.  

Ao analisar a violência direta deve-se considerar o contexto de 

ocorrência da mesma. Neste sentido, Toledo (1994) ressalta que na análise do 

comportamento de um grupo torna-se necessário apreender os significados 

das ações realizadas por tal grupo. Não se pode considerar apenas o uso ou 

não da agressão como um fator determinante para a definição da ideologia do 

grupo (TOLEDO, 1994). Especificamente, em relação às torcidas organizadas, 

estas, instauraram um novo padrão de sociabilidade que seria expresso pela 

forma de torcer e pelo envolvimento com o futebol profissional. Este padrão de 

sociabilidade gera maneiras específicas de agir e se comportar, contando, 
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inclusive com um comportamento verbal, regras e um estilo de vida específico, 

característico (TOLEDO, 1994), no qual, a violência direta está presente.  

Apesar da violência direta, se constituir como parte do contexto das 

torcidas organizadas, Teixeira (2006) aponta a existência de movimentos 

populares de torcidas no Rio de Janeiro, que tentam romper, justamente, com 

as práticas e representações de violência. Ou seja, estes movimentos tentam 

rechaçar o uso da violência direta como algo válido, algo positivo. Em alguns 

processos discursivos, especialmente dos torcedores mais antigos, aparece um 

movimento semelhante: a reconsideração ou abandono do uso de práticas 

violentas no contexto da torcida. Sendo assim, nos processos discursivos 

aparecem torcedores que afirmam que “cansaram de brigar”, (Sujeito 22) ou 

que “não vão mais pra pista” (Sujeito 4). 

Os casos de intolerância são práticas que aproximam as torcidas 

organizadas do referencial de violência. Determinadas ações tomadas pelas 

torcidas justificam a atribuição do protagonismo da violência no futebol a tais 

grupamentos. No âmbito da literatura acadêmica, Toledo (1994) já apontava 

elementos de intolerância nas torcidas organizadas, e ações violentas que 

chegaram a retirar a vida de dois adolescentes em 1992. Tais casos dificultam 

uma maior participação e legitimação destes grupos no cenário futebolístico 

nacional. Em contrapartida, as torcidas organizadas realizariam ações sociais 

para se desvencilharem do estigma de violentas (TOLEDO, 1994).  

Em relação à referida intolerância, empiricamente, destacam-se os 

casos de caráter homofóbico, como por exemplo: a situação ocorrida com o 

jogador Emerson Sheik. Após dar um beijo selinho em um amigo (um outro 

homem), este jogador passou a ser perseguido, coagido e ameaçado 

(GLOBOESPORTE, 2013). Inclusive, alguns membros de torcidas organizadas 

do Corinthians exigiam sua saída imediata do clube, como retrata a figura a 

seguir:  
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Imagem 32: Torcedores protestando após selinho do jogador Emerson Sheik (GLOBO 
ESPORTE, 2013). 

A imagem anteriormente apresentada retrata a consideração dos 

torcedores de que o ato realizado pelo jogador Sheik (beijar a boca de outro 

homem) é inaceitável. Além disto, tal ato prejudicaria a reputação da torcida do 

Corinthians como um todo, pois se constitui em um motivo de sátiras perante 

os adversários: representaria a inferiorização da masculinidade da torcida61.  

As faixas produzidas pelos torcedores organizados contendo os dizeres: 

“viado não” e “vai beijar a p.q.p...aqui é lugar de homem”, explicitam a 

indignação com relação à conduta do jogador. Tais mensagens homofóbicas 

sinalizam formas pelas quais as torcidas organizadas propagam intolerância, 

se relacionando então, com o referencial galtuniano de violência. 

Ainda no que se refere à intolerância de cunho homofóbico, ainda deve-

se destacar a extinção de torcidas autodeclaradas homossexuais, em 

decorrência da coerção das torcidas organizadas mais tradicionais. A Flagay 

apontada por Monteiro (2003), a Coligay e a Raposões são exemplos disto. A 

intenção de criação de uma torcida para os torcedores LGBT corintianos 

(Gaivotas Fiéis) também foi coibida. Cabe esclarecer que, apesar de a torcida, 
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61 Aqui cabe mencionar que a homofobia perpassa todo o universo do futebol, contando com 
diversos atores e em diferentes âmbitos. No Brasil, por exemplo, nunca nenhum jogador se 
revelou como sendo homossexual. Entretanto, em entrevistas ex-atletas e técnicos relatam que 
existiriam jogadores homossexuais.   
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Gaivotas Fiéis, nunca ter existido oficialmente, Felipeh Campos, o idealizador 

da mesma, relatou ter sofrido ameaças homofóbicas decorrentes da tentativa 

de criação da torcida (TERRA, 2013). 

A intolerância também faz com que as torcidas organizadas se 

distanciem dos grupos rivais, dificultando a interlocução e a busca por soluções 

coletivas, que tenham legitimidade global. Neste sentido, a inexistência de uma 

entidade representativa em âmbito nacional também deve ser ressaltada como 

um fator que aproxima as torcidas do referencial de violência. Tal situação 

contribui para a manutenção e/ou aumento da violência entre torcidas 

organizadas. A falta de diálogo e respeito mútuo contribui para a intolerância e 

acirramento das rivalidades entre as torcidas organizadas.  

Historicamente, já existiram algumas iniciativas neste sentido, como por 

exemplo: a já citada CONATORG (extinta devido a conflitos entre torcidas, que 

geraram) e a Associação das Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro 

(ASTORJ), dissolvida no início da década de 90 (HOLLANDA, 2009). 

Atualmente, existem iniciativas acerca da questão, porém, estas possuem um 

caráter mais restrito (local ou regional). Um exemplo disto é a entidade 

representativa das torcidas organizadas do Rio de Janeiro é a Federação das 

Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro (FTORJ), que conta com 10 membros, 

sendo eles, algumas das torcidas organizadas do Botafogo, Flamengo, Vasco e 

Fluminense (FTORJ, 2014). 

Cabe ainda ressaltar, o encerramento de mais um projeto que visava, 

justamente, o diálogo e a paz entre as torcidas organizadas. O projeto Torcida 

Organizada pela Paz (TOPPAZ) realizava reuniões, palestras, entrevistas e 

contatos pelas redes sociais com torcidas organizadas de todo o Brasil, 

objetivando promover maior interlocução entre as mesmas, além de se 

constituir em uma iniciativa real pela paz no futebol. Este projeto teve suas 

atividades encerradas recentemente, no dia 8 de setembro (ORGANIZADAS 

BRASIL, 2014).  

Um participante do presente estudo também ressalta a dificuldade de 

instalação de projetos de paz entre as torcidas organizadas. Ao discorrer sobre 

as medidas realizadas anteriormente neste âmbito, o sujeito 7 aponta que: 
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“Teve a ATOESP (Associação das Torcidas Organizadas 
do Estado de SP), que por ego e vaidade num foi levada 
a frente, depois eles fundaram a MTO (Movimento das 
Torcidas Organizadas) onde a Independente não fez 
parte, pois ela foi excluída desse grupo, o que eu acho 
um grande erro. Se você faz uma coisa, você tem que ter 
o comprometimento de todas. A coisa de 3, 4 anos atrás 
eles também fizeram um coisa ai que não vingou, porque 
ai ocorreu uma briga ai entre torcedores do Corinthians e 
do Palmeras e o projeto num foi a frente. Uma das coisas 
que a gente fica triste é que falta exatamente isso, uma 
associação que representasse os interesses, os anseios 
das torcidas organizadas. E ai cada um acaba fazendo a 
sua moda, a sua maneira.

(Sujeito 7) 

Por fim, destaca-se que, por vezes, as torcidas organizadas possuem 

posturas contraditórias e até mesmo paradoxais. Em parte, tais posturas 

possuem uma legitimação, justificação ou naturalização da violência, fato que 

seria classificado como violência cultural. Sendo assim, pode-se pensar como 

os grupos mais favorecidos política e financeiramente no contexto futebolístico 

(Federações regionais, CBF e Rede Globo) tendem a escamotear a violência e 

fazê-la parecer natural, inerente, afinal “isso é do futebol”. Ou seja, sempre foi 

assim, não há razão para mudar.  

Uma postura contraditória adotada pelas torcidas contempla a questão 

do preço do ingresso. Conforme apontou a análise discursiva, uma das 

principais formas de violência consideradas pelo torcedor é o preço do ingresso 

(abordada no D(3) - violência estrutural). Logo, o torcedor organizado se 

considera vítima desta forma de violência. Entretanto, apesar das torcidas 

organizadas realizarem protestos acerca do assunto, as mesmas, não se 

opõem de maneira mais radical à questão, eximindo assim, os próprios clubes, 

as federações regionais e a CBF da responsabilidade sobre tal valor do 

ingresso.  
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Imagem 33: protesto satirizando o alto preço dos ingressos (GLOBOESPORTE, 
2014). 

Todavia, cabe frisar, que tal postura contraditória parece ser necessária, 

fundamental para as torcidas organizadas. Caso ocorra uma oposição radical 

por parte destas, ou seja, a recusa absoluta em acompanhar seu clube do 

estádio, (e, por conseguinte, não pagar o “valor abusivo do ingresso”), este 

posicionamento se constituiria na extinção do próprio movimento das torcidas 

organizadas.  

Sendo assim, neste contexto, talvez não seja possível para as torcidas 

organizadas romper definitivamente com a estrutura do futebol brasileiro, 

entretanto, destaca-se que, estas, por vezes, poderiam adotar posturas mais 

contestadoras, como por exemplo: realizando manifestações com maior 

freqüência e adesão. Ou seja, as torcidas realmente deveriam se unir para 

reivindicarem um benefício comum.  

Da mesma maneira, que cada torcida realiza suas próprias ações 

sociais, uma ação coletiva das torcidas organizadas em um âmbito mais global, 

poderia ser conduzida visando combater o preço dos ingressos. A falta de 

consciência coletiva, bem como, as rivalidades históricas e o clubismo, podem 

ser causas que explicam a falta do associativismo entre torcidas organizadas. 

Por tal razão, a falta de uma entidade representativa em âmbito nacional das 

torcidas organizadas, impede o atendimento das demandas dos torcedores 

organizados, caminhando para um cenário de manutenção do status quo, 
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favorecendo assim, a manutenção da violência estrutural, bem como, os seus 

referidos atores (clubes, federações, CBF  e emissoras de televisão).  

Outro posicionamento das torcidas organizadas que parece ser 

contraditório contempla a defesa de estádios pelas torcidas organizadas62. Este 

posicionamento favorável a clubes e federações (alguns dos principais atores 

da violência estrutural), em detrimento dos interesses da população nacional 

como um todo, parece ser uma medida contraditória. 

Imagem 34: Imagem reproduzida na internet sobre a defesa dos estádios pelas 
torcidas organizadas (MEU TIMÃO, 2013). 

Ao invés de apoiar um movimento de questionamento político em âmbito 

nacional, em 2013, as torcidas acabaram adotando uma postura de defesa 

clubística, reiterando, inclusive, o argumento de que as torcidas são braços 

armados dos dirigentes. O caso do Atlético Paranaense surge como exemplo, 

pois a defesa do estádio Arena da Baixada foi elogiada pelo presidente do 
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62 Durante os protestos realizados contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, cogitou-se 
que alguns estádios poderiam ser depredados. Em meio a esta ameaça, as torcidas 
organizadas dos clubes ameaçados se dirigiram aos estádios, para evitar depredações, 
inclusive, por meio de confrontos físicos.
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Conselho Deliberativo do clube, o senhor Antonio Carlos de Pauli Bettega 

(FOLHA, 2013).  

Especificamente neste contexto, as torcidas organizadas parecem estar 

em meio aos interesses da população e os do clube. Mediante a este impasse 

de interesses, as torcidas organizadas, por vezes, acabam tendo posturas 

contraditórias, reforçando assim, as estruturas de poder, que são alvos de suas 

próprias críticas.  

Outra reflexão que pode ser feita corresponde ao triângulo da violência. 

Apesar de as entrevistas aqui realizadas não conseguirem comprovar 

efetivamente a correlação entre os 3 tipos de violência apontados por Galtung, 

já que não houve menção à violência cultural nos discursos dos participantes, 

não se pode negar que tal relação exista. Pode-se pensar sobre algumas 

relações ao se destacar que a violência estrutural pode gerar violência direta, a 

qual, por sua vez, produz violência cultural, reafirmando a teoria galtuniana.  

Pensando especificamente no contexto das torcidas organizadas, por 

exemplo, pode-se pensar sobre como as condições estruturais dos estádios, ou 

o horário das partidas (violência estrutural) podem gerar brigas dentro do 

estádio (violência direta). Tais episódios de violência poderiam gerar 

preconceito em relação a estes torcedores (violência cultural). Cabe destacar 

que tais reflexões sobre o triângulo da violência, no contexto específico do 

futebol, são ainda incipientes e necessitam de outras pesquisas para melhor 

fundamentação e comprovação. Após a elucidação das aproximações das 

torcidas organizadas com o referencial de violência, neste momento, o foco 

recai sobre a aproximação das torcidas com o referencial de paz. 

• Aproximação das torcidas organizadas com o referencial de paz 

No que tange ao conceito de paz, inicialmente, deve-se lembrar dos 

conceitos de paz negativa e paz positiva elaborados por Galtung (1969; 1990), 

em que a primeira se restringe à extinção da violência direta, ao passo que a 

segunda, se constitui na eliminação da violência estrutural. Considerando estes 

conceitos, uma primeira aproximação a ser destacada aqui se refere ao 

protagonismo das torcidas organizadas na oposição à violência estrutural. Tal 
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fato pode ser evidenciado pelo reconhecimento e denúncia das formas de 

violência classificadas como tal.  

Comumente, as torcidas organizadas contestam o horário das partidas, 

preço dos ingressos e a falta de transportes. No mesmo sentido destas 

contestações dos torcedores, a pesquisa de Lopes (2012) aponta que as 

formas de violência contra o torcedor encontram-se, principalmente, sob a 

forma estrutural. Considerando o cenário de grande violência estrutural contra 

o torcedor, as torcidas organizadas seriam o principal ator (senão, o único) do 

futebol brasileiro a se posicionar contrariamente a este tipo de violência.  

Analisando, por exemplo, o cenário de clara exclusão que marcou o 

início da prática futebolística no território brasileiro (PRONI, 2000; MALAIA, 

2010), percebe-se que este cenário não possuiu qualquer resistência no 

cenário futebolístico, devido à inexistência de grupos, pessoas ou instituições 

que fossem contrárias a tal exclusão. Devido ao viés excludente do início do 

futebol no Brasil, grande parte da população brasileira foi alijada da prática 

esportiva, pois esta se constituía em um fator distintivo para a elite 

socioeconômica do país.  

Devido à luta contra a violência estrutural, as torcidas organizadas se 

transformam em um importante contraponto na estrutura do futebol brasileiro. 

As torcidas tendem a representar e defender os interesses dos torcedores mais 

humildes, pobres, desfavorecidos socioeconomicamente, pois estes grupos 

podem representar um importante canal de participação ativa dos torcedores 

menos favorecidos. Sendo assim, as torcidas organizadas se constituem como 

um dos principais atores (senão, o maior) contra as formas de violência 

estrutural no futebol.   

Assim como na pesquisa de Lopes (2012), os dados da presente 

investigação também apontam grande incidência de violência estrutural. Os 

torcedores entrevistados reconhecem e se opõem a este tipo de violência, fato 

que pode ser comprovado nos discursos D(2), D(3) e D(4), os quais 

contemplam elementos como: a desorganização do futebol, valor dos 

ingressos, processo de elitização do futebol, nas condições estruturais dos 

estádios, corrupção, etc.  

Apesar de se constituírem como protagonistas na oposição à violência 

estrutural, a análise aqui realizada aponta para dois elementos que poderiam 
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ser mais investigados e combatidos pelas torcidas: a corrupção e a gestão 

futebolística. Acerca da corrupção, cabe destacar que as torcidas organizadas 

criaram o movimento intitulado “Fora Ricardo Teixeira”, que contou com a 

participação de diversas torcidas organizadas ao redor do Brasil, bem como, de 

diversos torcedores comuns, por meio da internet (LANCENET, 2012). Sobre a 

corrupção, deve-se destacar que existem diversas denúncias e, até mesmo, 

comprovações, sobre esquemas fraudulentos, bem como, o enriquecimento de 

dirigentes. Os livros “Jogo Sujo”, “Um jogo cada vez mais sujo” e o livro “O lado 

sujo do futebol”, são exemplos de obras que denunciam e comprovam a 

corrupção na FIFA e na CBF, respectivamente (JENNINGS, 2011; 2014; 

RIBEIRO JUNIOR, CHASTINET, AZENHA, 2014). Apesar de todas estas 

denúncias, ainda existe pouca movimentação política para o encerramento de 

tais práticas ilegais, e as torcidas organizadas poderiam ser um importante ator 

nesse processo, que objetiva um futebol mais justo e transparente. 

Já no que tange à gestão futebolística, devido ao fato de acompanharem 

os bastidores do futebol, as torcidas organizadas poderiam se opor mais 

abertamente a inúmeros casos de má gestão, tanto em um âmbito restrito 

(clube), como em um mais amplo (Federações e Confederações). Um exemplo 

recente concerne ao valor dos estádios construídos para a Copa do Mundo. 

Esta é uma pauta importante, que deveria ser discutida amplamente, inclusive, 

em debates presidenciáveis, como os que ocorreram no fim do ano de 2014. 

Neste quesito, as torcidas poderiam ser importantes fiscalizadores de questões 

relativas ao futebol.  

Independentemente das críticas expostas pela presente análise, 

indubitavelmente, as torcidas organizadas se opõem e lutam constantemente 

contra a violência estrutural. Por tal razão, se constituem em um importante 

movimento de resistência no cenário futebolístico nacional, sobretudo, contra a 

elitização do futebol. Pode-se dizer que tais grupos atuam no cenário 

futebolístico brasileiro, defendendo a existência de espaços populares, ou seja, 

espaços acessíveis economicamente, para uma população de menor renda. 

Devido a tal ação, as torcidas se aproximam do referencial de paz. 

As torcidas organizadas também se aproximam do referencial de paz, 

(mais especificamente, do referencial de paz positiva) devido à criação, 

promoção e participação em campanhas de prevenção à violência direta. Duas 
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medidas adotadas por torcidas pertencentes ao corpus podem comprovar 

empiricamente, o compromisso das torcidas organizadas com o ideal de paz: o 

recadastramento da Independente e a participação da Dragões da Real, em um 

programa de intercâmbio na Alemanha.  

O recadastramento da Torcida Independente, objetiva promover uma 

renovação no quadro de sócios, afastando assim, pessoas que pudessem se 

utilizar da instituição para cometerem atos ilícitos (e se envolverem em 

episódios de violência física). Com o recadastramento será adotada também 

uma nova camiseta exclusiva de sócios, fato que, auxilia na identificação dos 

membros desta torcida. Esta medida, inclusive, facilitaria o trabalho das 

autoridades na necessidade de aplicação de penas criminais.  

A Torcida Dragões da Real faz parte de um programa de intercâmbio e 

cooperação entre Alemanha e Brasil denominado Host City Program. Este 

projeto foi uma iniciativa do governo alemão, o qual, contou com 

pesquisadores, jornalistas, torcedores organizados e autoridades (DRAGÕES 

DA REAL, 2013). Uma maior interlocução com o governo demonstra o 

comprometimento da torcida com o ideal de paz. Ainda deve-se destacar que 

algumas torcidas organizadas visam aumentar o diálogo entre si, no sentido de 

buscar outros caminhos para a resolução de conflitos. Caminhos, estes, que 

não sejam, incluindo meios violentos. Este estreitamento de relações, em 

alguns casos, também pode contemplar a melhoria do relacionamento da 

torcida com o policiamento.  

Deve-se destacar, inclusive, as ações em prol da paz, realizadas ao 

longo do ano, no ambiente mais restrito das próprias torcidas. Nos sites oficiais 

acontecem campanhas, que visam conscientizar os membros sobre a violência 

física, tendo como foco afastá-los de confrontos com outras torcidas 

organizadas. Estas campanhas são intensificadas na semana de jogos 

clássicos, que envolvem muita rivalidade. Como exemplo, destaca-se uma 

campanha realizada pela Independente: 
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Imagem 35: Manifesto da Torcida Independente a favor da paz e justiça 
(INDEPENDENTE, 2014). 

Além das campanhas na internet, ocorrem reuniões com novos sócios, 

nas quais, os diretores das torcidas procuram demonstrar aos novos membros 

os objetivos e condutas de uma torcida organizada, sobretudo, a sua função; 

incentivar o clube. Por exemplo, no site da torcida organizada Gaviões da Fiel, 

encontra-se a explicação do que ocorre na reunião com os novos sócios. 

Nestas reuniões, com duração de uma hora, são tratados vários temas: história 

e filosofia da torcida, conduta adequada de um torcedor organizado, proibição 

das torcidas nos estádios, impunidade, violência entre torcidas e outros temas 

(GAVIÕES DA FIEL, 2014). A partir da realização destas ações contra a 

violência, as torcidas organizadas buscam o estabelecimento de uma cultura 
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de paz, se aproximando do referencial de paz cultural proposto por Galtung. Ou 

seja, tais ações das torcidas justificam ou legitimam a paz63.  

Também se destaca que muitas torcidas organizadas, realizam ações 

sociais, como por exemplo: doação de sangue, distribuição de alimentos, 

roupas, ovos de páscoa e brinquedos. Tais ações costumam ocorrer em datas 

específicas, tais como: Dia das crianças, Páscoa, Natal, etc., com o intuito de 

auxiliar pessoas necessitadas. Cabe, inclusive, destacar o constante trabalho 

social que a torcida Dragões da Real realiza. Esta torcida, além de realizar 

ações sociais sazonais, também possui projetos em parcerias com a prefeitura 

de SP (Projeto Não jogue lixo na Rua), agências de empregos, clínicas de 

reabilitação de drogadependentes e, no ano de 2014, assumiu a administração 

da organização não governamental Estrela do Amanhã (DRAGÕES DA REAL, 

2014).   

A tentativa em auxiliar e/ou diminuir a violência estrutural faz com que as 

torcidas organizadas se aproximem do referencial de paz positiva. Logo, não 

buscam somente a eliminação da violência direta, mas também, da violência 

estrutural, no cenário do futebol brasileiro, bem como, no cenário social mais 

amplo.  

Imagem 36: Ação social realizada pela Torcida Dragões da Real (DRAGÕES DA 
REAL, 2014). 

���������������������������������������� �������������������
63 Cabe relembrar as contribuições feitas por Lopes (2013), acerca do conceito de violência 
cultural. O autor sugere que se considere o sentido utilizado, pois algumas ações podem ser 
violentas, sem legitimar tal fenômeno. Sendo assim, o autor sugere que se analise o sentido 
utilizado, se ele está a serviço da paz ou da violência, independentemente, dos mecanismos 
utilizados.    
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Após a explicitação da aproximação das torcidas organizadas aos 

referenciais de paz e violência, neste momento, pode-se ratificar a importância 

da teoria galtuniana para a compreensão sobre a violência no futebol. Reitera-

se que, a utilização do referencial galtuniano para a análise da violência no 

futebol brasileiro se mostrou interessante, podendo ser uma ferramenta  

produtiva para outros vieses, em novas investigações sobre esta temática. Tal 

argumento se justifica em dois principais fatores interrelacionados: o conceito 

amplo de violência e a tipologia, estabelecidos pelo autor.  

O conceito de violência cunhado por Galtung representou uma tentativa 

do autor em obter uma conceituação ampla, que contemplasse a complexidade 

deste fenômeno da violência. A ampliação no conceito de violência permite 

captar fenômenos que definições restritas não abordariam. Consequentemente, 

ao ampliar os limites da violência, o autor teve que estabelecer uma tipologia, 

contemplando os novos elementos inseridos em sua conceituação de violência.  

A expansão dos limites da violência se faz evidente pelo 

estabelecimento da violência estrutural. As definições restritas não captariam 

e/ou não definiriam os componentes estruturais galtunianos (exploração, baixa 

renda, baixa educação, pobreza, miséria, etc.) como violência.  Além disto, tais 

definições restritas poderiam atribuir responsabilidade aos sujeitos e, 

consequentemente, desconsiderarem a existência de uma estrutura enviesada. 

Logo, pode-se dizer o pensamento galtuniano permite problematizar e 

desnaturalizar alguns fenômenos considerados inevitáveis e/ou naturais.  

A partir do viés galtuniano, surgem perspectivas diferenciadas para o 

estudo sobre a violência. Deve-se destacar uma perspectiva, que pode ser 

expressa da seguinte maneira: o que é (situação real) e como deveria ser 

(situação potencial). Esta perspectiva pode ser extremamente pertinente para 

se pensar o cenário futebolístico nacional.  

Tal perspectiva permite considerar alguns elementos, por exemplo: a 

organização futebolística, o horário das partidas, o preço dos ingressos, a 

corrupção e a elitização do futebol, como formas de violência direcionadas ao 

torcedor, corroborando, assim, os processos discursivos realizados na presente 

investigação. Desta maneira, o pensamento galtuniano permite captar o 

torcedor organizado, não somente como produtor, mas também, como vítima 

da violência no cenário futebolístico nacional.  
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Além disso, esta perspectiva permite, inclusive, a exposição de outras 

formas de violência presentes no futebol brasileiro, tais como: o preconceito e o 

racismo, a transmissão televisiva inconsequente, em forma de programas de 

debates, transmissões das partidas, opinião dos comentaristas e reportagens, 

o silêncio diante de situações de racismo (postura que internaliza o mesmo), as 

desapropriações para a Copa do Mundo, o desvio de dinheiro publico, o 

superfaturamento das obras e manipulação de resultados de partidas.  Com 

base nisto, pode-se dizer que um viés galtuniano é capaz de desvelar, 

evidenciar e captar alguns pontos e fenômenos, que permaneciam 

escamoteados em muitas discussões sobre violência no futebol. No presente 

estudo, por exemplo, este referencial permitiu à investigação aproximar as 

torcidas organizadas (comumente, categorizadas como violentas) com o 

referencial de paz, evidenciando um pouco mais sobre a complexidade acerca 

da questão.  

Esta capacidade do referencial galtuniano em evidenciar determinados 

pontos considerados como violentos, talvez não pudesse ocorrer com a 

utilização de outros referenciais, como por exemplo, o utilizado por Eric 

Dunning em seus estudos, proveniente da teoria do processo civilizador 

(ELIAS, 1990; 1993; ELIAS; DUNNING, 1992).  

Dunning parece possuir um conceito de violência um pouco mais restrito 

do que aquele utilizado por Galtung, uma vez que Dunning restringe a violência 

apenas à violência direta. Com disto, Dunning deixa de reconhecer outros 

atores e formas de violência no cenário futebolístico, portanto dá pouca 

atenção, à violência estrutural e cultural. 

Logo, as pesquisas acadêmicas que seguem o viés de Dunning para 

estudar a violência no futebol, poderiam desconsiderar, por exemplo, o 

racismo, preconceito, bem como, o processo de elitização do futebol como 

fatos violentos. A respeito deste último, o processo de elitização do futebol, 

gera segregação de um determinado público esportivo (torcedores pobres e/ou 

organizados), pois o constante aumento do preço dos ingressos, bem como, o 

horário dos jogos, fazem com que haja uma alteração no público que pode 

frequentar o estádio. Assim, paulatinamente, assistir a uma partida de futebol 

no estádio, pode deixar de ser uma atividade espontânea, do contexto do lazer, 
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com caráter acessível, para se tornar uma atividade mais restrita, elitizada. A 

segregação representa, portanto, um fato violento. 

Em suma, um conceito restrito de violência poderia deixar escapar os 

interesses econômicos, os quais, cada vez mais, ganham destaque no cenário 

futebolístico. Isto demonstra, novamente, a importância da visão ampla sobre 

violência apresentada por Galtung. Assim como destaca Pimenta (2000, p. 

138-139), em relação ao futebol, este  “[...]vem assumindo um contorno 

empresarial e a violência desencadeada nos agrupamentos de torcedores 

coloca em risco os empreendimentos despendidos no evento.”. Ou seja, a 

violência se constituiria em uma ameaça para os interesses econômicos do 

futebol.  

Outro ponto que uma pesquisa com o referencial de Dunning talvez não 

captasse, é a violência como um componente constitutivo das sociedades. A 

teoria do processo civilizador (ELIAS; 1990; 1993) considera os ciclos de 

violência como sendo elementos que caminham na contramão do processo 

civilizador64. Todavia, tal consideração possui a premissa de que a violência 

seria algo estranho, externo, alheio às sociedades e às relações entre seus 

componentes. Já Galtung (por meio do conceito de violência estrutural) ressalta 

que as sociedades possuem a violência como parte componente de sua 

organização, sua estrutura.  

Tal consideração sobre a violência como parte integrante da estrutura65

de uma sociedade corrobora Pimenta (1997), o qual argumenta que a violência 

está diluída nas relações sociais. Valores como o egoísmo e a competição 

demonstram isso constantemente. Neste sentido, Pimenta chega a questionar: 

“[...] como não ser violento e racionalizar as nossas ações, diante do modelo de 

sociedade vivenciado?” (PIMENTA, 1997, p. 21).   

���������������������������������������� �������������������
64Cabe lembrar que a teoria do processo civilizador atribui importância às relações de 
interdependência em uma sociedade (ELIAS, 1990; 1993). 

65 Esta consideração é importante, pois uma das críticas à teoria galtuniana, feitas por Boulding 
(1977), se refere ao demasiado valor dado pelo autor ao conceito de estruturas. Boulding 
evidencia um forte viés estruturalista assumido por Galtung, na medida em que concebe muita 
importância às estruturas sociais, parecendo se esquecer do poder das pessoas, da ação 
humana, como um mecanismo para mudança social. Para maior aprofundamento no assunto 
ver: BOULDING, K. E. Twelve friendly quarrels with Johan Galtung, Journal of Peace 
Reasearch, London, v. 14, n. 1, p 75-86.  
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Sendo assim, torna-se necessário levar em consideração os interesses 

econômicos acerca do futebol, para uma reflexão mais apurada acerca da 

violência no futebol. Após a explicitação das contribuições da análise 

galtuniana sobre paz e violência no contexto futebolístico brasileiro, neste 

momento, parte-se para o último capítulo desta dissertação, referente à 

conclusão.  
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7. CONCLUSÃO 

“A menos que modifiquemos a nossa maneira 
de pensar, não seremos capazes de resolver 
os problemas causados pela forma como nos 
acostumamos a ver o mundo”.  

Albert Einstein 

O futebol é um esporte com grande representatividade social na cultura 

brasileira, inclusive, se constitui como parte significante das atividades do 

contexto do lazer da população brasileira. Por meio da prática ou da fruição, o 

futebol é um assunto recorrente e pode, até, ser considerado como um 

elemento da cultura brasileira. Com base neste cenário, delineou-se o presente 

estudo, que se debruçou sobre um fenômeno que ocorre “fora das quatro 

linhas” deste esporte: a violência envolvendo espectadores de futebol.  

A violência envolvendo espectadores de futebol ocorre em países ao 

redor do mundo (inclusive, no Brasil), que possuem diferentes situações 

socioeconômicas e, pensando na realidade brasileira acerca da questão, os 

torcedores organizados foram selecionados como foco de atenção. Sendo 

assim, o presente estudo teve como objetivo analisar discursos de integrantes 

de torcidas organizadas acerca das violências no futebol brasileiro e 

(re)interpretá-los à luz do referencial teórico de Galtung.�

Para alcançar tal objetivo, inicialmente, foi realizada uma análise 

discursiva, visando sinalizar os sentidos de violência que mais apareciam nas 

falas dos torcedores organizados, para, em um segundo momento, analisar tais 

resultados a partir do referencial teórico de Johan Galtung (GALTUNG, 1969; 

1980; 1985; 1990; 1994; 2004).  

A partir da análise discursiva, foram identificados 4 principais discursos 

sobre a violência, que contemplavam: a agressão, a falta de infraestrutura 

física e serviços dentro dos estádios, a má gestão e organização do futebol, a 

ineficiência dos serviços públicos. Estes discursos possuíam discursividades, 

como argumentos que sustentavam tais discursos. Após esta primeira etapa 

analítica, foram cotejados 4 discursos com o referencial teórico galtuniano, para 

identificar as aproximações das torcidas aos conceitos de paz e violência de 

Galtung. 
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Com base nos resultados alcançados, pode-se delimitar algumas 

potencialidades, bem como, limites no debate acerca da violência no futebol 

por parte do grupo de torcedores organizados. Brevemente, deve-se destacar 

que, por vezes, os torcedores reconhecem os erros cometidos por suas 

torcidas, como por exemplo: o protagonismo nos episódios de violência direta. 

Este reconhecimento por parte das torcidas se constitui como uma 

potencialidade para o debate sobre a temática. Entretanto, os processos 

discursivos dos torcedores organizados deixaram de considerar importantes 

aspectos da violência no futebol, como por exemplo: a mídia, o preconceito, e 

os interesses econômicos envolvidos no cenário do futebol. Este aspecto se 

constitui como um limite para o debate. 

Não se tem a pretensão de esgotar a discussão sobre violência no 

futebol, tampouco apresentar soluções definitivas para a questão. O intuito 

desta investigação acadêmica foi evidenciar e tratar de determinados 

elementos que, constantemente, vêm sendo deixados de lado nas discussões, 

visando aprimorar, enriquecer e contribuir com avanços para novas reflexões.  

Neste sentido, os estudos acadêmicos (e, consequentemente, a 

academia) podem ser um importante canal de debate e problematização, 

principalmente, partindo de um viés diferenciado: o viés da compreensão, em 

detrimento daquele que ressalta o preconceito ou o estigma. Sendo assim, 

animalizar os torcedores organizados, somente produz um distanciamento do 

referido grupo, bem como, exclui da lógica do pensável suas práticas e 

representações.   

Sendo assim, como bem ressalta Lopes (2012) alguns elementos devem 

ser constantemente ressaltados. Em primeiro lugar, é primordial lembrar que o 

torcedor organizado (bem como, o torcedor comum) é um cidadão que possui 

direitos e deveres, independentemente do envolvimento ou não com a 

violência. Um segundo ponto se refere ao contexto de envolvimento com a 

violência, haja vista que, por vezes, ela pode ser premeditada, almejada, 

buscada e, outras vezes, ela é espontânea. O envolvimento com episódios de 

violência, muitas vezes, é decorrente do contexto. Além disto, deve-se sempre 

lembrar que a violência é um fenômeno que independe da situação 

socioeconômica de seus atores. Sendo assim, existem torcedores violentos em 

diferentes locais do estádio, inclusive, nas torcidas organizadas.  
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Comumente, a violência é vista como um fenômeno estritamente 

negativo, que o Estado moderno apresenta para a sociedade sob a forma de 

recriminação, por meio do monopólio do uso da força e da violência. Já a 

mídia, apresenta a violência sob a forma da espetacularização, por meio de 

diversos programas e reportagens envolvendo o assunto, muitas vezes até, de 

forma sensacionalista. Devido a esta condição marginal e negativa, ninguém 

quer ser definido como violento, existindo um embate para a definição do rótulo 

de “violento” dado a um determinado ator social.  

Tal embate contém a participação de distintos atores sociais, localizados 

em diferentes posições na estrutura social. Em todos os debates, 

independentemente do assunto, existem posições e lugares discursivos mais 

apropriados e com mais poder para determinar o que é válido e o que não é. 

Pensando, especificamente sobre a violência, existem lugares discursivos e 

discursos, com mais peso e mais validade para determinar o que é violento e o 

que não é violento.  

Neste sentido, assim como aponta Garriga Zucal (2013, p. 9), a partir de 

fatos violentos inicia-se um “[...] jogo de luzes e sombras [...]” apontando culpas 

a uns e, consequentemente, eximindo a culpa de outros. A atribuição ou 

retirada da culpa de determinado sujeito, instituição ou grupo, não ocorre por 

ingenuidade, mas sim, por perversidade (GARRIGA ZUCAL, 2013). Neste 

sentido, pode-se dizer que há um silenciamento intencional da própria 

participação na violência, para apontar a participação alheia.  

Assim como os dados desta investigação apontaram, os torcedores, por 

vezes, silenciaram sua participação nos episódios de violência. Todavia, surge 

um questionamento: será que as federações, CBF, polícia e televisão não 

fazem o mesmo, isto é, silenciam suas próprias contribuições para a violência 

no futebol? Sendo assim, qualquer análise sobre o futebol brasileiro deve 

considerar que torcedores comuns, policiais, jornalistas, dirigentes e, também, 

torcedores organizados, possuem práticas e representações violentas. Neste 

cenário, sugere-se um exercício de reflexão: quem seria mais violento: o 

torcedor organizado que participa de confrontos físicos com outras torcidas, o 

torcedor comum que apoia e reforça o racismo e o preconceito, o jornalista que 

cria um clima de guerra e confronto, o dirigente que desvia dinheiro do clube, 

ou o policial que utiliza de abuso de poder? Aparentemente, não é possível 
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saber exatamente, qual destes atores do futebol seria o mais violento. Logo, 

reduzir a discussão da violência no futebol somente às torcidas organizadas 

fragmenta a análise deste fenômeno.  

Talvez, muita atenção e culpa, tenham sido direcionadas às torcidas 

organizadas, em decorrência do frequente envolvimento com a violência direta 

(um acontecimento que capta audiência), bem como, pelo fato de que, em 

alguns contextos ou situações, a violência para estes grupos é valorada como 

positiva, ou até mesmo, justa e necessária (inclusive, como aponta a análise 

discursiva). Entretanto, no cenário futebolístico, todos os já citados atores do 

futebol (que também possuem práticas e representações violentas) rechaçam 

ou atribuem valor negativo à violência, categorizando-a como vexatória, 

vergonhosa, deprimente, etc. Desta maneira, Cabrera (2012) aponta que a 

violência, como prática social, é avaliada dentro dos parâmetros simbólicos e 

morais, os quais, por sua vez, operam como marco interpretativo de um 

indivíduo, grupo, comunidade ou sociedade. 

Este trabalho acadêmico almejou expandir e aprimorar a discussão 

sobre a violência no futebol, tendo como base o referencial galtuniano. A partir 

dos dados da presente investigação, conclui-se que:

1. Os torcedores organizados concebem a existência de quatro 

grandes formas de violência no futebol brasileiro. 

  

2.  As torcidas organizadas se aproximam dos referenciais de paz e 

violência, por meio de distintas práticas e representações. 

3. O referencial galtuniano se mostra produtivo para análises sobre 

violência e futebol, pois permite uma visão mais global e 

complexa acerca da questão.  

A respeito da primeira conclusão, esta foi baseada na análise discursiva 

realizada. Os quatro principais discursos – D(1), D(2), D(3) e D(4) - evidenciam 

tais violências. Sendo assim, os torcedores organizados se consideram, ao 

mesmo tempo, vítimas e produtores de violência direta, e seriam vítimas das 3 
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formas de violência estrutural. Sobre esta primeira conclusão, deve-se salientar 

a importância das diferenças discursivas apresentadas. Tais diferenças não se 

restringem ao âmbito linguístico, mas também, contemplam a constituição de 

diferentes sujeitos. Quando um sujeito afirma ser X e não ser Y, ele se 

constitui, se autodetermina como tal, se aproximando de determinada 

definição. A autodenominação é a tentativa de se estabelecer como tal, pois se 

constitui em um primeiro mecanismo de identidade e identificação, assim como 

aponta Hall (2003). 

No que se refere à segunda conclusão, a partir do referencial galtuniano 

foi possível apontar para práticas e representações das torcidas organizadas 

que fossem próximas tanto da paz, quanto da violência. Esta perspectiva é 

importante, pois afasta a concepção estritamente negativa em relação a estes 

grupos, sinalizando também, a importância dos mesmos dentro do cenário 

futebolístico brasileiro, pois as torcidas são protagonistas em cenários de paz, 

como por exemplo, na luta contra a violência estrutural.  

Em relação à terceira conclusão, considerar práticas e representações 

como violentas exige uma perspectiva ampla e não restrita à violência física. 

Desta maneira, pode-se dizer que os óculos da teoria galtuniana não enxergam 

apenas “o lado ruim” das torcidas organizadas, eles enxergam também “o lado 

bom”, apontando tais grupos como produtores, mas também, como vítimas da 

violência.  

A violência age por meio de 2 mecanismos principais, a mudança da cor 

moral dos atos e a opacidade da realidade. Desconsiderar as violências 

estrutural e cultural para com o torcedor, é tornar a realidade opaca, mudando, 

assim, a cor moral dos fatos, tais como: preço dos ingressos, condições físicas 

e estruturais dos estádios, o horário dos jogos, tratamento ao torcedor, 

transporte, cambismo, abuso de autoridade, corrupção e tantas outras 

situações.  

Tais situações que são efetivamente de cor moral vermelha 

(inaceitáveis), conforme a analogia galtuniana, seriam consideradas apenas de 

cor amarela ou verde (aceitáveis ou compreensíveis), portanto seriam 

encaradas como “naturais” ao futebol. Logo, uma análise restrita da violência, 

assim como evidencia Galtung, somente pega o peixe pequeno, para deixar o 

graúdo escapar (GALTUNG, 1969). Portanto, pode-se afirmar que as violências 
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estrutural e cultural, presentes no futebol brasileiro, não são resultantes do 

acaso, porém, estas formas devem ser combatidas, mesmo que demorem 

muito tempo para apresentar indícios de melhoria. O que não se pode manter é 

tais fenômenos escamoteados.  

No debate sobre violência no futebol, indubitavelmente, deve-se falar 

sobre a violência física, porém tal debate não pode se reduzir a tal aspecto, 

pois, uma parte importante da discussão sempre será deixada em segundo 

plano. Logo, desconsiderar outros atores do futebol como produtores e 

reprodutores de violência se mostra ineficiente e parcial. Esta desconsideração 

contribui para a manutenção, tanto da violência estrutural, quanto da cultural, 

pois, tais tipos de violência permanecem intactos, escamoteados e, apesar de 

não serem tão explícitos, os efeitos destes tipos de violência podem ser até, 

mais graves, do que os efeitos da violência direta.  

A denominação de bárbaros, vândalos, desocupados e outros tantos 

adjetivos, servem para discriminar, excluir e extirpar da participação no âmbito 

do futebol estes grupamentos de torcedores. Galtung já demonstrou que, um 

dos grandes problemas é o poder de inclinação de recursos e serviços em 

favor dos interesses de determinados grupo (GALTUNG, 1969; 1990). Neste 

sentido, a denominação estritamente negativa dos torcedores organizados 

pode contribuir para um cenário de exclusão e/ou dominação dos torcedores 

organizados dos circuitos de decisão do futebol brasileiro. Este cenário 

contribui para o monopólio do poder e das decisões a um circuito fechado de 

pessoas, grupos e instituições.  

São estimuladas futuras investigações que apontem outras relações 

entre os discursos e as condutas de torcedores organizados, objetivando 

contemplar a existência ou não de consonâncias e as dissonâncias entre fala 

(discurso) e ação(prática). Estas investigações são incentivadas, pois, 

conforme já exposto anteriormente, existe uma disputa simbólica envolvendo 

tais grupamentos torcedores. Incentivam-se, também, investigações que 

abordem, de modo amplo, as práticas das torcidas organizadas, pois esta foi 

uma limitação do presente estudo, que verificou o âmbito discursivo (o que é 

dito sobre a violência), porém as condições efetivas da ocorrência da violência 

não foram contempladas. 
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Investigações que abordem a relação das torcidas organizadas com 

outros atores do futebol também são incentivadas. Neste sentido, cabe 

salientar que são bem vindas pesquisas que abordem especificamente a 

relação entre torcidas organizadas de uma mesma equipe, salientando por 

exemplo, os pontos de conflito e sociabilidade (ou violência e paz, em termos 

galtunianos), possíveis hierarquias e disputas por poder. Pesquisas 

investigando também a relação entre torcidas organizadas e polícia, mídia ou 

torcedores comuns poderiam trazer importantes contribuições para o estudo da 

violência no futebol.  

Os resultados aqui expostos apontam que a problemática da violência 

no futebol perpassa a organização, gestão e estrutura do futebol brasileiro e, 

também, os episódios de violência física. Todavia, o que se deve buscar é um 

cenário de paz positiva, ou seja, um cenário que combata a violência direta e, 

ao mesmo tempo, diminua as violências estrutural e cultural. Esta prática pode 

retirar o monopólio do futebol das mãos de determinados sujeitos, grupos ou 

instituições e garantir que este seja um esporte democrático e popular. 
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Apêndice I – Roteiro da Entrevista Semi-estruturada

Caracterização da amostra - Dados Pessoais 

Idade – 

Sexo – 

Estado Civil - 

Escolaridade – 

Mora com quantas pessoas -  

Tempo de Filiação a esta torcida –                              

Motivo de filiação a esta torcida -  

Praticou algum esporte na adolescência? Se sim, qual?

Renda fixa:     não possuo renda fixa       sou dependente financeiramente      100 a 

621 reais        622 a 1.300 reais        1.301 a 2.500 reais       2.501 a 3.750 reais 

      3.751 a 5.000 reais        mais de 5.000 reais       desempregado 

Perguntas para a entrevista 

1) Para você o que significa torcer para o SPFC? 

2) Quando você percebeu que realmente torcia para o SPFC? 

3) O que significa para você fazer parte de uma torcida organizada? 

4) Qual o intuito de uma torcida organizada? 

5) Você já participou de outra torcida organizada? 

6) Quem é o torcedor organizado? como ele poderia ser definido socialmente? 

7) Detalhe como foi sua entrada para a torcida? 

8) Como é a sua rotina em um dia de jogo do SPFC? Ocorre algo diferente do que 

normalmente?  

9) A rotina muda nos dias de clássico? 

10) Qual sua opinião sobre a atual fase do SPFC? 

11) Porque existem diferentes torcidas organizadas?

12) Como é o relacionamento entre as torcidas organizadas do SPFC?  

13) Porque você escolheu esta torcida específica do seu time? 

14) Como é a organização interna da torcida? Qual seriam as divisões em grupos de 

sua torcida? 

15) Existe hierarquia na sua torcida? 

16) Você percebe algum tipo de preconceito por fazer parte de uma torcida 

organizada?  

17) Relate algum fato/episódio marcante positivo em participar da torcida? 
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18) Relate algum fato/episódio marcante negativo em participar da torcida? 

19) Em sua opinião, quais os riscos que um torcedor organizado enfrenta? Explique  

20) Quais os maiores rivais do SPFC? 

21) Quais os maiores rivais da sua torcida? 

22) Existem territórios/bairros/locais que são exclusivos da sua torcida? 

23) Quais seriam as regras internas da torcida?  

24) Na sua opinião, existe violência no futebol envolvendo torcedores? 

25) Para você, o que é a violência no futebol?  

26) Em sua opinião, como e por que acontece esta violência? 

27) Qual o sentido da violência para um organizado? O que ela representa? 

28) Como sua torcida pode contribuir para a diminuição da violência? 

29) A formação de bondes contribui para a violência no futebol? 

30) Comente o papel das torcidas organizadas para a ocorrência da violência no 

futebol?  

31) Você já presenciou algum episódio de violência no futebol envolvendo 

torcedores? 

32) Como você vê a questão das alianças das torcidas? Seria uma forma de proteção 

ou é por amizade mesmo? 

33) Elenque os 3 principais motivos geradores de violência dentro dos estádios 

34) Elenque os 3 principais motivos geradores de violência fora dos estádios 

35) Qual o papel do estatuto do torcedor para a possibilidade de diminuição da 

violência no futebol? 

36) De quem é a responsabilidade de confrontos envolvendo torcedores de futebol? 

37) Quais as suas sugestões para a diminuição da violência no futebol?  

38) Como você define a sua participação na torcida?

39) O que esta torcida representa na sua vida? 

�
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Apêndice II- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - (TCLE)(Conselho Nacional de Saúde, 
Resolução 196/96)

�
O (a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado: 
A PERCEPÇÃO DE TORCIDAS ORGANIZADAS SOBRE A VIOLÊNCIA NO 
FUTEBOL BRASILEIRO, que tem como objetivo investigar a percepção das torcidas 
organizadas sobre a violência e suas manifestações no futebol brasileiro. Sua 
participação se dará por meio de resposta a uma entrevista semiestruturada, contendo 
perguntas abertas e fechadas sobre a concepção de violência dos torcedores 
organizados. Este instrumento será aplicado pelo pesquisador responsável, aluno de 
Pós-Graduação em Ciências da Motricidade Sr. Marcelo Fadori Soares Palhares, RG: 
36.243.690-3, Fone: (11) 99646-7012, sob a orientação da professora Dra. Gisele 
Maria Schwartz, Fone: (19) 3526 4335. Os riscos da participação nesta pesquisa são 
mínimos e podem ser considerados de origem emocional, como por exemplo, algum 
constrangimento proveniente da possível ansiedade no primeiro contato com o 
pesquisador e com o instrumento. Para minimizar esses riscos, primeiramente, o 
pesquisador fará sua apresentação pessoal e depois mostrará o instrumento a ser 
utilizado, procedendo à explicação sobre o mesmo. Cabe salientar que o (a) senhor (a) 
não terá nenhum gasto ou ressarcimento financeiro para a participação nesta 
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Apêndice III - Histórico das torcidas organizadas presentes no estudo 

1. DRAGÕES DA REAL 

Na década de 1970, o SPFC possuía varias torcidas organizadas, como a 

TUSP – Torcida Organizada do São Paulo (primeira torcida organizada do país, 

fundada na década de 1940), Independente, Força Total, Juventude Tricolor, Pantera 

tricolor, Caveira tricolor, Dragões do Mais Querido, Real Força Inflamante Tricolor e 

Coração Tricolor.  

Em 1979, as três últimas citadas resolveram se unir. A ideia inicial era de se 

criar um novo nome, como Torcida Jovem Tricolor. Entretanto, a nova diretoria chegou 

ao consenso de manter o nome “DRAGÕES” (de Dragões do Mais Querido) unindo ao 

“REAL” (de Real Força Inflamante Tricolor) acrescentando o “TORCIDA JOVEM” ao 

final. Estava então criada a DRAGÕES DA REAL TORCIDA JOVEM. O nome 

“DRAGÕES” foi mantido por ser considerado um animal místico e também devido ao 

grande número de associados de origem oriental (os orientais possuem forte ligação 

com os dragões). “REAL” foi mantido por estar associado à característica da torcida 

são-paulina. “TORCIDA JOVEM” para atender a ideia do novo nome.  

No inicio, a camisa oficial da Torcida era o uniforme n°1 do SPFC com o nome 

da entidade bordado com letras pretas nas costas. O grande diferencial da Torcida, ou 

seja, as hoje tradicionais camisetas vermelhas, surgiu em 1981. 

Entre 1979 e 1984, outras torcidas foram se unindo a Dragões, dentre elas 

podemos citar a Pantera Tricolor, Garra Tricolor e Torcida Jovem Atuante Tricolor. Em 

1982, foi fundada a Torcida Jovem do Mais Querido. Até 1984, duas outras torcidas se 

uniram à Força Jovem, a Vulcão Tricolor e Garotos do Tricolor. Finalmente, em 15 de 

junho de 1984, ocorreu a união das duas torcidas, formando então a DRAGÕES DA 

REAL FORÇA JOVEM. Em 1991, a Torcida Real Tricolor também se uniu a nossa 

entidade. No período inicial, a Torcida ficava ao lado das cabines de televisão, aonde 

hoje se localiza o setor vermelho das arquibancadas, próximo à grade de separação 

com as arquibancadas amarelas.  

Posteriormente, para ficar defronte às câmeras de televisão, passamos para o 

outro lado das arquibancadas, próximos a grade que hoje separam as arquibancadas 

azul e laranja. Com a proibição das torcidas organizadas, em 1995, a torcida 

permaneceu um tempo sem frequentar oficialmente os estádios (sem faixas de 

identificação). 

Por iniciativa de alguns líderes, a Torcida voltou aos estádios em 1999, com 

uma faixa com os seguintes dizeres “Uma vida de amor ao São Paulo FC”, 
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inicialmente no setor acima das cabines de rádio e depois ao lado das cabines de 

rádio, próximo a grade de separação das arquibancadas azul e amarela. 

Em 2003, a entidade conseguiu uma liminar na justiça. Autorizando o uso das 

nossas faixas e camisetas que identificassem a Torcida. Coisa difícil naquela época. A 

localização atual ocorreu por uma imposição da Polícia Militar e Federação Paulista de 

Futebol que limitaram as torcidas organizadas a arquibancada laranja, no estádio do 

Morumbi, a partir de 2006.

2. TORCIDA INDEPENDENTE 

A garra de uma torcida  

A Independente nasceu das divergências de ideias e posturas entre a torcida 

uniformizada TUSP e alguns dos seus filiados. Tiveram muitas dificuldades, mas 

souberam supera-las. Sua história começa em março de 1972. O São Paulo disputava 

a Taça Libertadores da América no Paraguai. Seus adversários, o Cerro Portenho e o 

Olímpia. Os torcedores uniformizados (TUSP), estavam animados, pois era a primeira 

vez que compareciam aos jogos no exterior. Os preparativos começaram muito bem. 

Fretaram 8 ônibus. Pagaram pela excursão, incluindo hospedagem.  

Na bagagem dos organizadores, muitas camisas e brindes para serem 

distribuídos aos simpatizantes do São Paulo. No entanto, a viagem teve o amargo 

saber da derrota. O time perdeu o primeiro jogo na quarta feita por 3 a 2, para o Cerro 

Portenho e a torcida, a confiança na diretoria da TUSP. “Não bastasse o time ter 

perdido descobrimos que os cabeças da torcida ficariam hospedados em hotéis 4 

estrelas e os demais em pensões. Para completar, ficamos sabendo que em vez deles 

de distribuírem os brindes e camisetas, estavam vendendo” lembra Newton Ribeiro, 

um dos fundadores da Independente. Foi a Gota d’água. Na volta da excursão, logo 

após o ultimo jogo, no domingo (São Paulo 1 x 0 Olímpia), no próprio ônibus já se 

começou a cogitar formação de uma facção da torcida. A ideia se concretizou durante 

um jogo no Pacaembu quando Newton foi procurado por Ricardo Rapp e Rinaldo 

Cardoso, outros dois torcedores descontentes para discutirem a formação da nova 

torcida. Mais tarde juntaram-se a eles um grupo, de 40 jovens, que há algum tempo, 

estava insatisfeito com as muitas regras impostas pelo pessoal mais velho da TUSP. 

As dificuldades para a fundação da Independente foram muitas. A começar 

pelo diretor social do São Paulo, Arnaldo Ruick, que não aprovava a formação da nova 

torcida. “Dizia que isso era coisa de corintiano e maloqueiro” conta José Carlos Zabeu, 

um dos torcedores da ala jovem. Outro problema que tiveram de superar foi a falta de 
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um local para as reuniões. Para a primeira emprestaram uma das salas da Esfera Tour 

Turismo, na Av. Ipiranga. Nesse dia grandes decisões foram tomadas. A principal, a 

escolha do nome, pensaram inicialmente em colocar o nome de animal, muito comum 

na época. Mas, Ricardo Rapp, inspirado nos vários movimentos de independência que 

estavam ocorrendo no mundo, sugeriu o nome de independente que, que inclusive 

traduzia bem os ideais da torcida, “de total independência do clube”.  

Surgiu assim, o nome “Tricolor Independente”. O passo seguinte, a definição 

da camisa. A eleita foi a do uniforme um, já que a Tusp usava o uniforme dois. Depois 

organizaram a diretoria, composta por: Newton Ribeiro, presidente; Rinaldo Cardoso 

Leite, vice-presidente; Ricardo Rapp, coordenador de campo e tesoureiro; e Célio 

Perina, José Octávio Alvez Azevedo, Plínio Peloso, José Oswaldo Feitosa, sem cargos 

específicos. Nessa reunião ficou ainda resolvido, ainda que só usariam bandeirão bem 

grandes de quatro por seis metros, com o nome da torcida, para chamar atenção nos 

estádios; e que a torcedora símbolo seria dona Filinha, figura muito querida dos são-

paulinos. A data oficial da fundação da Independente ficou sendo a de 17 de abril de 

1972. Seus estatutos ficaram prontos no dia 9 de junho do mesmo ano. Para ser sócio 

bastava ser são-paulino, ter duas fotografias e contribuir mensalmente com Cr$20 mil, 

como é até hoje, com valor diferente. 

Nos Estádios

A luta no campo não foi menor. Tiveram de brigar por um espaço na 

arquibancada e no estádio, para guardar o material, e, ainda conquistar novos 

torcedores. O primeiro jogo ao qual a torcida compareceu oficialmente foi no dia 23 de 

abril de 1972, no Estádio do Pacaembú. O São Paulo jogava contra a Lusa. A primeira 

preocupação foi o espaço a estabelecer na arquibancada, já que na época a Tusp 

ocupava todo o local. “Nos optamos pelo meio” explica Newton. Lugar estabelecido , 

partiram em busca de novos associados. “Cada torcedor que víamos com a camisa do 

São Paulo era convidado a se integrar à Independente. Foi desse modo que 

encontraram os primeiros associados. José Carlos Zabeu, Danilo 

Zamboni, Maria Luiza Marcondes (Cida), Luis Alfredo(Turiassu) entre outros. A cada 

jogo o processo se repetia. O trabalho era cansativo. Mas, o mais desgastante era não 

ter onde guardar o material, (A sala da Av. Ipiranga só ficou emprestada por 3 meses). 

Dia de jogo, eram obrigados a chegar muito mais cedo aos estádios, porque tudo era 

feito lá mesmo com algumas horas de antecedência. “Tínhamos de cortar o 

bambu(conseguidos no cemitério das redondezas) confeccionar as hastes da 
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bandeira, pós não tínhamos como transporta-las, colocar as faixas e ainda brigar pelo 

lugar’ conta Newton. O sufoco chegou a tal ponto que resolveram procurar o 

conselheiro do São Paulo, Paulo Planet Buarque, para pedir um espaço no Morumbi. 

A reunião foi marcada com o conselheiro de obras do estádio Antonio Numes Leme 

Galvão. Mas, o tema do encontro acabou sendo a própria torcida: “Eles queriam que 

desistíssemos. A sala foi conseguida depois de um ano e de muitas idas e até lá. 

Meu lugar é aqui ! 

Paralelamente, a luta por uma sede continuava. A maior dificuldade foi com os 

proprietários, que negavam a locação, logo após saberem o motivo da procura. 

Enquanto isso, os encontros se realizavam na Galeria Guatapará, na rua 24 de Maio, 

ou no Largo do Paissandu, a céu aberto. “O País passava por uma época de muita 

repressão e ditadura, e sempre éramos molestados pela polícia, que não podia ver 

um grupinho reunido, já desconfiava tratar-se de um complô”, recorda Newton. 

Recorreram, também, a diversas pessoas que se diziam dispostas a ajudar. Mas 

nada conseguiram. A solução veio do Dr. Toledo que nos cedeu uma sala de uma 

firma de café falida, da qual era fiel depositário, na própria Galeria Guatapará. Mais 

tarde conseguimos alugar a sala ao lado.

Bateria – Independente até no samba  

Ter a melhor bateria sempre foi o ponto de honra da torcida. A Independente 

hoje, se constitui em um bloco carnavalesco com mais de 400 integrantes. A 

Independente durante os 3 primeiros anos, foi pequena, tenho em média 200 

associados. Mas isso não a impediu que se destacasse das demais pelas bandeiras 

bonitas e por sua bateria. Esta última, ponto de honra da torcida. Para isso, lançavam 

mão de todos os recursos, contratavam baterias e até cordões carnavalescos. A 

primeira a acompanhá-la foi o Fio de Ouro, do Rômulo e Remo. Depois seguiram-se a 

Imperador do Ipiranga, do Paulo; Os garotos da Chácara Santo Antonio e, por último, 

a Cabeções da Vila Prudente, que permaneceu até a formação da sua própria bateria 

no começo dos anos 80. Criado por amigos da roda de samba no bar do Waldemar, 

no bairro do Imirim. Atualmente, a Independente participar do desfile do carnaval de 

São Paulo.

Caravanas – Os salvadores da pátria



�	��
�

A primeira caravana da Independente para Piracicaba, não traz boas 

recordações para seus integrantes. O São Paulo disputava o Paulistão 72. A torcida 

alugou um ônibus, mas somente 15 torcedores apareceram. Mas a segunda viagem 

para Araraquara, ainda durante o campeonato, foi muito importante, pois trouxe a 

pessoa que iria por as suas finanças em dia: Arari Guimarães. Ele chegou por meio 

de um anúncio publicado na Gazeta Esportiva. Um recurso para completar a lotação 

do ônibus que, até aquele momento estava apenas com 20 reservas. E, ainda, levou 

mais 10 pessoas para a viagem.  

Mas sua relevância não se resume a isso. “Por ser uma pessoa de muita 

responsabilidade, nós o convidamos para ser o tesoureiro. Foi graças a ele que 

conseguimos tocar a torcida para frente”. Segundo Newton, antes do senhor Arari, 

não se podia dizer que a contabilidade era perfeita. “O dinheiro arrecadado ficava no 

bolso e, ás vezes servia de pagamento das rodadas de cerveja do Bar Ponto Chic, 

no centro da cidade, o ponto de encontro da moçada”. “Em contrapartida, quando a 

Independente se encontrava em dificuldades financeiras, usávamos os próprios 

recursos para saldar as dívidas”. Na época, o crescimento da torcida dependia 

diretamente do desempenho do time, de 1972 a 1974, período em que o São Paulo 

não ganhou campeonatos, o número de associados caiu.  

Para reverter o quadro, algumas pessoas iniciaram uma campanha em rádios e 

jornais e lançaram, também o “São Paulino Amigo” (um folheto para ser distribuídos 

nos jogos) na tentativa de popularizar a Independente. Mas o grande impulso foi 

dado pela própria polícia. Em protesto a proibição do uso dos instrumentos musicas 

no campo. Nilson confeccionou faixas com os seguintes dizeres: “Silêncio estamos 

jogando”; e o corneteiro passou a tocar a marcha do “Silêncio”. “Foi um sucesso 

todos os meio de comunicação deram destaque a notícia” informa Newton. De 200 

associados chegaram a 1 mil, em um ano.

A Nova Independente 

Em agosto de 1995 ocorreu uma briga no Estádio do Pacaembu entre a 

Torcida do São Paulo e a torcida do Palmeiras que infelizmente a F.P.F. proibiu a 

entrada nos estádios e a Justiça por meio do Ministério Público anos depois fechou a 

entidade Torcida Tricolor Independente. Nesses meses de proibição muita coisa 

aconteceu na Independente, alguns diretores, fundadores e associados foram 

afastados por ações não dignas de pessoas que amam a Torcida. Sendo que em 11 

novembro de 1998 foi fundada o G.R.E.C. Tricolor Independente com novos 

fundadores e também uma nova diretoria, todos unidos em prol da nova agremiação 
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que começava tudo do zero mas usava o respeitado nome Independente. Após a 

fundação os primeiros problemas começaram a surgir, a Tricolor Independente não 

possuía sede, material e muito menos dinheiro em caixa.  

“A Retomada” e a volta aos estádios

A Independente foi a única torcida que foi “tomada” por alguns ex-diretores e 

associados da torcida que insatisfeito com a diretoria da torcida que era bancada 

pelo São Paulo gastava dinheiros em fins particulares e assim deixando a torcida 

com dividas superiores a 250 mil reias e nome sujo na praça. No final de 2002, o 

bonde de Batata e Negão assumiram a torcida, sem dinheiro, com dívidas e sem ter 

um material na sede. Em pouco tempo a torcida já estaria com novos fornecedores, 

diversas sub-sedes e caravanas para todo mundo.  

Como maior feito desta atual diretoria, conhecida como “A Retomada” foi a 

volta aos estádios paulistas com nossas faixas, camisas e bandeiras. Graças à 

cooperação e o trabalho junto com Ministério Público e a policia militar. A 

Independente pode finalmente colocar uma faixa em um estádio de futebol em São 

Paulo com seu nome.

3. FALANGE TRICOLOR 

Era dia 15 de novembro de 1990, o São Paulo FC jogava contra o Grêmio no 

Estádio do Morumbi pelo Campeonato Brasileiro e em uma dessas conversas 

descontraídas entre amigos torcedores foi fundada a Torcida Falange Tricolor. A fase 

era muito boa para o São Paulo FC, o time havia vencido o Campeonato Paulista de 

1989 e no mesmo ano havia chegado à final do Campeonato Brasileiro. Já em 1990, 

apesar de um Campeonato Paulista ruim, estávamos bem no Campeonato Brasileiro. 

Mas mesmo tendo surgido na fase áurea do São Paulo FC, as dificuldades da nova 

torcida eram imensas. O São Paulo já possuía outras torcidas e isso dificultava o 

crescimento da Torcida Falange Tricolor e não tínhamos sede para os associados se 

reunirem. Somente com muito sacrifício e amor foi possível superar essas dificuldades 

e figurar como uma das mais tradicionais torcidas do Brasil. Sempre presente em tudo 

o que envolvesse o nome São Paulo FC, a Torcida Falange Tricolor tornou-se em 

pouco tempo uma das principais torcidas do Tricolor. Ao longo dos anos, despontou 

como uma torcida extremamente inovadora. O bandeirão da Falange Tricolor com o 

desenho do Capitão Caverna de aproximadamente 1750 metros quadrados foi o 

primeiro a ser exibido no Estádio do Morumbi. Ele foi confeccionado pelos diretores e 
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associados e foi pintado em uma das rampas de acesso ao estádio. Em 1995, com o 

afastamento das torcidas organizadas dos estádios paulistas, a torcida ficou sem 

poder colocar a sua faixa nos jogos do São Paulo FC, mas jamais deixou de 

acompanhar o Tricolor onde quer que fosse. Após algumas tentativas frustradas de se 

reestruturar, a Falange voltou oficialmente em 2009. Desde então, destacou-se por 

comparecer em quase todos os jogos do São Paulo FC em território nacional. Em 

1995, com o afastamento das torcidas organizadas dos estádios paulistas, a torcida 

ficou sem poder colocar a sua faixa nos jogos do São Paulo FC, mas jamais deixou de 

acompanhar o Tricolor onde quer que fosse. Após algumas tentativas frustradas de se 

reestruturar, a Falange voltou oficialmente em 2009. Desde então, destacou-se por 

comparecer em quase todos os jogos do São Paulo FC em território nacional.

�
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Apêndice IV – Paráfrases produzidas nos processos discursivos 
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Apêndice V – Artigo aprovado para a publicação na edição especial da Revista 
Movimento 

Introducción 

América Latina parece tener dos columnas vertebrales: una geográfica  conocida 

como “la cordillera de los Andes”; y otra deportiva, el fútbol. Convertido en uno de los 

rituales más masivos de nuestras sociedades contemporáneas, este deporte representa 

una metáfora y una metonimia privilegiada para poner en práctica nuestras ciencias 

sociales. Desde los pioneros Eduardo Archetti (1985) y Roberto Da Matta (1979) 

sabemos que no se trata de hacer “sociología del fútbol, sino hacer desde el fútbol 

sociología”. Entre la multiplicidad de aristas en la que podemos desagregar el “campo 

futbolisitico”, en los últimos años parece ser un tópico recurrente –principalmente desde 

los medios de comunicación masivos– el de la violencia protagonizada por dos tipos de 

espectadores organizados vinculados al fútbol: las hinchadas argentinas y las torcidas 

organizadas brasileras. Sin embargo, creemos que la visibilidad del fenómeno no se 

tradujo en explicaciones pertinentes.  

En el sentido anteriormente señalado, el presente artículo representa una primera 

aproximación al estudio comparativo entre la hinchada argentina del Club Atlético 

Belgrano de Córdoba autodenominada “Los Piratas” y la torcida organizada del Club 

San Pablo autoreferenciada como “Dragões da Real”. El trabajo buscará presentar una 

“descripción densa” (GEERTZ, 1990) en clave cotejada a los fines de trazar 

continuidades y diferencias, diacrónicas y sincrónicas, entre los universos internos de 

estos dos tipos de colectivos de espectadores que encuentran en el fútbol un espacio de 

referencia común, pero que se configuran a partir de procesos locales disimiles. 

En la primera parte del texto nos limitaremos a contextualizar y precisar de 

manera breve lo que entendemos por hinchadas y torcidas organizadas a los fines de 

circunscribir nuestros objetos de estudio; en un segundo apartado se reconstruirá en 

clave diacrónica los orígenes de las hinchadas y torcidas organizadas en general y de 

nuestros referentes empíricos en particular; el tercer apartado consiste en una 

descripción densa comparativa de las lógicas internas que configuran los colectivos en 

cuestión. Finalmente se esbozaran algunos comentarios finales sobre la relevancia, los 

desafíos y las limitaciones que presentan los trabajos de esta naturaleza.  

De aguantes y burocracias 
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Ni las “hinchadas” en Argentina, ni las torcidas organizadas en Brasil 

representan las únicas formas de organizaciones de espectadores de un determinado 

club. Según Toledo (1996) en el fútbol brasilero coexisten dos formas distintas de 

organización de las asociaciones de hinchas: las torcidas uniformizadas y las torcidas 

organizadas. Mientras que las primeras solamente implican un conjunto de personas 

con igual vestimenta que se reúnen para ir juntos al estadio, la segunda consiste en una 

asociación institucionalizada de hinchas sin vinculo formal con el club de fútbol (REIS, 

1998). Esta institución tiene el encuadramiento funcional de gremio recreativo y debe 

tener un registro legal como cualquier institución jurídica. (TOLEDO, 1996; 

PIMENTA, 1997).  

La estructura organizativa más general, pero no absoluta, de las torcidas 

organizadas es la elección de formulas para ocupar la función de “diretoria”. Sin 

embargo, cabe señalar que cada torcida organizada puede decidir sus propias formas de 

organización acerca de su organigrama interno. Con esto se puede decir que las torcidas 

organizadas poseen una organización burocrática propia (TOLEDO, 1996; PIMENTA, 

1997). En resumen, la principal diferencia entre los dos grupos seria la cuestión 

burocrática-legal presente en las torcidas organizadas ya que son instituciones 

reconocidas por la ley.

Para el caso argentino también resulta fundamental la diferenciación de dos tipos 

de hinchas organizados que se identifican fuertemente con un club: los hinchas 

militantes y las hinchadas o barras66 (ALABARCES, 2004). Los primeros 

generalmente se nuclean en espacios institucionales del club como las sub-comisión del 

socio o en filiales regionales. Los segundos tienen una estructura organizativa informal 

desde el punto de vista institucional pero claramente vertical y jerárquica.  

Ambos grupos comparten la característica de identificarse a partir de la noción 

nativa de aguante, pero mientras que para los primeros dicho concepto aparece asociado 

al aliento y la fidelidad incondicional por el equipo; para los segundos el aguante está 

asociado a un universo moral donde se valora positivamente la violencia física. En 

resumen, ambos grupos de hinchas están bastante organizados, pero los “militantes” lo 

hacen dentro de un marco formal- institucional y las “hinchadas” desde la informalidad.  

���������������������������������������� �������������������
66 “hinchadas” y “barras” son las categorías nativas con las que se identifican los propios 

miembros de estas organizaciones. Aquí utilizaremos dichas nociones en reemplazo del mote mediático y 
estigmatizador de “barras bravas” 
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Contexto de surgimiento: comparación en clave diacrónica 

El movimiento de las torcidas organizadas empezó entre fines de 1960 y 

principio de los años 70.  En 1969 se fundó la primera que fue Gaviões da Fiel, pero en 

el mismo año también surge la Torcida Jovem del club Santos Futebol Clube

(TOLEDO, 1996; PIMENTA, 1997, HOLANDA, 2009). El surgimiento de las torcidas

organizadas ocurrió en el contexto de la dictadura militar en Brasil67. En aquella época 

gran parte de la sociedad civil no tenía mucha participación política en las estructuras 

tradicionales, sin embargo, y en paralelo, sí se noto un aumento en el involucramiento e 

interés por la esfera deportiva.  

Un ejemplo de dicho aumento en la participación fue el nacimiento de la torcida 

Gaviões da Fiel que surgió como una forma de protesta al presidente del club y su 

gestión política. Los hinchas de Corinthians deseaban mayor participación política en el 

club y querían tornarlo más democrático. Además de eso el equipo no obtenía buenos 

resultados deportivos, hecho que aumentaba la presión hacia los dirigentes (TOLEDO, 

1996; HOLANDA, 2009).  

El motivo de aparición de las torcidas organizadas en Brasil fue el interés en 

participar más activamente de las decisiones del club, en medio de un período donde los 

canales tradicionales de participación estaban cerrados (PIMENTA, 1997). En ese 

contexto y bajo una similar tendencia fue que se dio la fundación del� �������
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Por su parte, en la Argentina podemos decir que será entre fines de la década del 

50 y durante todo los 60 la época en la que las “hinchadas” pululen (ROMERO, 1986). 

Si bien hasta la fecha no hay estudios sobre el tema, hay algunos indicios para animarse 

a pensar que el nacimiento de las “barras” responde a dos condiciones estructurales del 

período histórico mencionado anteriormente: en la Argentina predominaba  una cultura 

política dominada por el autoritarismo, la violencia organizada e institucionalizada, la 

acción colectiva, la proscripción y la ilegalidad, fundamentalmente por una clausura 

para vastos sectores de la sociedad civil de las vías institucionales- legales democráticas 

(CAVAROZZI, 2006) y un progresivo incremente de la violencia política. Y por el otro 

lado, en el campo específico del fútbol, se registraba una creciente mercantilización a 

partir de la “modernización” (ROMERO, 1986) exitosa del deporte. Los recursos 

circulantes se incrementan, la disputa por ellos también. 

En ese contexto surge la barra del Club Atlético Belgrano de Córdoba en 1968 y 

se autodenomina Los Piratas. Sobre el mote de “Los Piratas” hay varias versiones 

contrapuestas pero en casi todas aparece un elemento recursivo: el carácter “pirata” 

sería un derivado de una práctica generalizada entre los miembros de la hinchada que 

consistía en saquear y robar pertenencias ajenas, principalmente cuando la “barra” se 

trasladaba a diferentes estadios para acompañar al equipo.  

Los Piratas también se arrogan hoy ser “la primera barra de Córdoba” debido a 

su prematuro nacimiento en relación a las otras hinchadas de Córdoba.  La barra en sus 

comienzos aparece ligada al movimiento obrero peronista y sindicalizado, y con una 

fuerte pertenencia al barrio de Alberdi, lugar en el que se encuentra el actual estadio del 

club Belgrano.  

Como primer punto histórico-comparativo podríamos pensar en torno a la 

siguiente hipótesis: tanto las torcidas organizadas y las hinchadas en general, como los 

Dragões da Real y Los Piratas en particular, son hijos de un contexto macro político 

represivo y excluyente en el que estas nacientes organizaciones se presentaban como 

espacios de fuga para “hacer política” y reunirse colectivamente frente a la clausura de 

los canales políticos- institucionales tradicionales. No es casual que el escenario 

propicio para ello haya sido el fútbol, ya que en ambos países dicho deporte representa 

una esfera pública, popular, masiva, cotidiana y estructural en el que los procesos 

identitarios y culturales poseen gran capacidad de producción y reproducción.  

Además, por las características anteriormente mencionadas, se puede hipotetizar 

que el fútbol mostraba importantes barreras al control, la censura y la represión de los 
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aparatos dictatoriales respectivos, lo cual no implica que ellos no hayan permeado y 

reconfigurado el ámbito futbolístico, pero probablemente se encontraron allí con mas 

resistencias e impugnaciones que en otros ámbitos de la sociedad civil.  

Estructura, organización y lógicas internas: comparación en clave sincrónica 

En términos generales, Pimenta (1997) plantea que el camino de organización 

interna adoptado por la mayoría de las torcidas organizadas fue la vía 

institucionalizada, convirtiendose así en una organización burocrática. Esto implica, por 

un lado reglas y jerarquías; y por el otro una rama de funciones, cargos y roles. Este tipo 

de organización burocrática crea la figura de un asociado de la torcida organizada. 

El procedimiento inicial para tornarse un miembro asociado de Dragões da Real

es llenar una planilla de inscripción con los datos personales y pagar un valor de 

inscripción (30 reales para hombres y 15 para mujeres). Aproximadamente a los 20 días 

el interesado recibe una tarjeta de asociado y pasa a ser considerado un torcedor 

organizado formalmente. Después de ser registrado en la torcida Dragões da Real, el 

torcedor aun necesita registrarse a la Federação Paulista de Futebol (FPF68) para 

ingresar al estadio con la vestimenta de una torcida organizada.

No hay ninguna restricción explicita sobre las condiciones para participar en 

Dragões da Real. Hombres, mujeres y mayores de edad pueden participar por igual, 

incluso en las caravanas. Solamente los chicos menores de edad (menores de 18 años) 

necesitan de una autorización formal de los padres para tener la tarjeta de asociado. A 

pesar del número aun pequeño de mujeres, ellas están presentes en Dragões, e incluso 

pueden competir por los cargos de la junta directiva, pero actualmente no hay ninguna 

mujer en la diretoria.  

Según Toledo (1996) el organigrama de una torcida organizada varía 

principalmente de acuerdo con: el número de asociados, el patrimonio y la ideología de 

la torcida en cuestión. Cabe señalar que la cuestión política puede cambiar el 

organigrama de una torcida organizada, pues la disputa por el poder puede generar 

grupos claramente opuestos o llegar al hecho de fundar otra torcida organizada, como 

���������������������������������������� �������������������
68 El registro de todos los torcedores organizados en la FPF puede ser solicitado por las 

autoridades del gobierno y policía en caso de episodios de violencia. Por lo tanto, los torcedores 
organizados deben presentar su tarjeta de registrado juntamente a la FPF en el momento de entrada en el 
estadio. 
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sucedió con “Rua São Jorge” que es una torcida disidente de Gaviões da Fiel

(CANALE, 2012). 
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de ir a los estadios este número puede fluctuar según el equipo juegue de local o 

visitante, siendo para el primero caso aproximadamente 200 personas y 50 para el 

segundo. 

Esquemáticamente la organización interna actual de Dragões da Real se puede

dividir en cuatro grandes grupos que se estructuran jerárquicamente en términos de 

poder, pero más democráticamente en términos de derechos. El modelo piramidal es el 

más pertinente para explicar las asimetrías dentro de esta torcida ya que coexisten, por 

un lado, pocos miembros en posición de liderazgo, posesión del poder y toma de 

decisiones y, por el otro, muchos miembros siendo subalternos que no forman parte de 

las decisiones.  

Cabe señalar que en relación a los derechos (principalmente de voto) Dragões se 

constituye como una organización democrática, pues todos los miembros con más de un 

año de asociado y que estén al día con el pago de la mensualidad pueden votar para 

elegir la diretoria. La posibilidad de que gran parte de los asociados puedan elegir la 

diretoria no está presente en muchas otras torcidas organizadas, principalmente en las 

más numerosas,�pues hay un miedo de los directores de que personas nuevas puedan 

llegar al poder y modificar mucho la torcida (TOLEDO, 1996; PIMENTA, 1997).  

El primer grupo de Dragões está compuesto por los miembros de la actual 

diretoria, que contiene a 7 personas. La composición de este grupo ocurre básicamente 

en dos momentos distintos. El primero es la elección del presidente y del vicepresidente

por los miembros de la torcida por medio de elecciones, que ocurren cada cuatro años. 

Después de elegidos, el presidente y su vice, empiezan a convocar personas de su 

confianza para formar la diretoria. Debido al consenso entre el presidente y el vice se 
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crean los cargos dentro de una torcida. Esta situación puede generar la formación de 

una rama muy extensa de funciones y responsabilidades dentro de una torcida. 

La diretoria de Dragões forma el núcleo duro de la torcida, pues contiene las 

personas que centralizan el poder y lideran la tomada de decisiones. Este grupo tiene 

como responsabilidad gestionar de forma general la torcida y representa a una especia 

de junta directiva. Organiza las caravanas, elige diretores69 representa la torcida frente a 

los miembros del Estado, establece y mantiene relaciones con otras torcidas 

organizadas, detiene las entradas cedidas por el club70 para los partidos y organiza las 

sub sedes. La diretoria posee el poder y elige los rumbos de la torcida, es decir, este 

grupo es directamente responsable por la situación y las acciones de la torcida de una 

forma general. 

El segundo grupo es el Conselho Permanente. Grupo constante, sin muchas 

modificaciones a lo largo de los años (mucho menos cambiante que la diretoria por 

ejemplo), compuesto por 10 personas, todos hombres adultos (entre 28 y 40 años) con 

mucha trayectoria o “conceito” en la torcida. Este grupo sirve para auxiliar la actual 

diretoria, debido a que gozan de reputación y respeto por parte del resto de los 

miembros por su larga experiencia en la torcida. Este grupo está formado por ex 

presidentes, vices, miembros de conselhos y diretorias anteriores. Cada participante del 

Conselho elige su propio sustituto.  

El Conselho puede auxiliar en caso de quejas, protestas y desaprobaciones hacia 

la actual diretoria, siempre tendiendo hacia una postura “neutra” y pensando “en lo 

mejor” para la torcida. Este grupo detiene un importante poder simbólico debido al 

reconocimiento y respeto del que gozan sus miembros, pero no cuenta con mecanismos 

de acción efectiva para orientar el rumbo de la torcida. Siendo así, la decisión siempre 

es de la diretoria. 

El tercer grupo está compuesto por los miembros con más antigüedad en la 

torcida y que con mayor frecuencia asisten a los partidos y a la sede. Este grupo 

contiene muchos miembros responsables por tareas y funciones dentro la torcida como 

los que forman la bateria (conjunto de instrumentos musicales), los puxadores (que 

���������������������������������������� �������������������
69 Personas responsables por la ejecución de las funciones fundamentales para la organización de 

la torcida, por ejemplo: cuidar de los instrumentos, comandar canciones, abrir y cerrar la sede, 
contabilidad y organizar fiestas). 

70 Cabe señalar que actualmente debido a muchos factos de violencia protagonizados por las 
torcidas organizadas muchos clubs brasileños (por ejemplo Cruzeiro y São Paulo) dejaran de dar entradas 
gratuitas a los torcedores organizados. 
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empiezan las canciones) y los responsables por bandeirões, faixas y bandeiras. Este 

tercer grupo es compuesto por 100 personas aproximadamente. 

Por último, el cuarto grupo está compuesto por el restante de los miembros de la 

torcida organizada. De una forma general este grupo está formado por aquellos 

miembros de esporádica o muy escasa frecuencia en la cotidianeidad de Dragões. Por 

consecuencia, estos miembros tienen poco reconocimiento dentro de la organización, no 

suelen ser identificados como pares o directamente pueden ser desconocidos por los 

miembros de la torcida, pero aun así poseen la tarjeta de socio y los mismos derechos de 

todos los otros miembros de Dragões. Muchos miembros de este grupo podrían ser 

llamados povão71 por los torcedores organizados que componen los tres grupos arriba 

citados72.  

�� Al igual que la mayoría de las hinchadas argentinas, “Los Piratas” son una 

organización heterogénea y compleja. Su lógica interna y composición ha ido mutando 

en términos diacrónicos, ya que históricamente en ella han convivido distintos líderes o 

“referentes” como así también diversas facciones. Las divisiones internas han ido 

configurando un complejo organigrama mediado por relaciones de diferencias y 

desigualdades que permanentemente oscilan entre el consenso y el conflicto, dualidad 

que muchas veces desemboca en enfrentamientos violentos.  

Desde los años 2010 y 2011 la hinchada de Belgrano entró en un período de 

disputas internas que terminó con la instalación de una hegemonía monopólica por parte 

de una de las facciones. El sector autodenominado “Los Piratas Celeste de Alberdi”, 

comandados por un antiguo referente conocido como “Loco Beto”73, expulsó 

violentamente de la tribuna a las otras dos facciones identificadas como “la 19 de 

marzo” y “la banda del Jetón Marcos”. Desde los acontecimientos citados 

���������������������������������������� �������������������
71 La palabra povão es utilizada por los organizados para denominar personas que no tienen 

vínculo con ninguna torcida organizada, pero simpatizan con estas instituciones. El povão se constituye 
como una otredad para los organizados, así como todos los torcedores comuns, hinchas sin ningún 
vínculo con las torcidas organizadas. 
���Cabe señalar también la formación de pequeños grupos que se autodenominan “bondes”. Estos grupos 
se generan de forma espontanea, teniendo fuerte identificación regional o barrial (“Bonde da leste”, 
“Bonde da norte”, “Bonde do centro”, “Bonde do ABC”) que a veces se traduce en disputas físicas y 
simbólicas con otros bondes de otros equipos por el comando de una determinada región o barrio. El 
número y composición de estos bondes no es constante porque estos se generan de forma autónoma. Son 
subgrupos fluctuantes que se autogeneran, autogobiernan y son independientes del comando de la sede. 
En Dragões están en el tercer grupo (miembros más antiguos y frecuentes). 

73 Los nombres y apodos reales de nuestros informantes han sido tergiversados a los fines de 
mantener su anonimato. 
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anteriormente, la facción “Los piratas celestes de Alberdi” se erigió en la única que 

maneja la totalidad de la barra “Los Piratas” (CABRERA, 2013a). 

Sin embargo, la hinchada del Club Atlético Belgrano no es una organización 

uniforme y monolítica ya que ella sigue subdividida en pequeños grupos de distintos 

barrios de la ciudad de Córdoba, cada uno de estos pequeños grupos tienen uno o varios 

referentes que están vinculados de alguna forma con el jefe máximo de la hinchada. 

Esto demuestra que el organigrama de la hinchada es estrictamente vertical y 

jerárquico, tanto en relación a las interacciones entre los distintos sub grupos como a los 

roles, las funciones y los beneficios que le corresponden a cada miembro dentro de la 

barra. De todas formas cabe resaltar un dato crucial de la estructura interna de la 

hinchada: existe una autoridad unipersonal –el “loco Beto”– cuya dominación y 

legitimidad al interior de la hinchada es casi absoluta. Todas las decisiones logísticas, 

estéticas, políticas y económicas pasan por él. 

La verticalidad del organigrama interno también se observa en una clara división 

del trabajo, hay roles y referentes asignados para las diversas actividades de la hinchada: 

transporte de “bombos”, “banderas” y “telones”, sus ubicaciones en la tribuna, 

organización de viajes, reventa de carnets74, invención de canciones, gestiones de 

algunas vestimentas propias de la barra, negociaciones con el resto de los actores 

futbolísticos (jugadores, dirigentes, policía, etc.) entre otros. 

Actualmente la hinchada de Belgrano se encuentra en un proceso de 

crecimiento. A pesar de tener una cantidad muy fluctuante de miembros, podemos decir 

que su totalidad  oscila entre los 200 y 300 integrantes aproximadamente, aunque existe 

un núcleo duro y fijo de no más de 80 personas. Todos ellos son hombres, las mujeres 

tienen vedada la pertenencia a la barra aunque muy pocas veces algunas de ellas puedan 

frecuentar en los espacios de la hinchada (reunión previa al partido, centro de tribuna 

popular, viajes de visitante, etc.). Además de las mujeres, también se puede observar 

una fuerte segregación a los niños. Si bien se observan muchos infantes familiares de 

los miembros de la hinchada en los partidos, en las reuniones o en la tribuna popular 

cantando las canciones, ellos son excluidos explícitamente de muchas actividades de las 

barras como los viajes, algunas reuniones donde circula alcohol y drogas y los mismos 

enfrentamientos violentos.  

���������������������������������������� �������������������
74 Los dirigentes de Belgrano les ceden a “Los Piratas” una importante cantidad de carnets para 

que ingresen gratuitamente sus miembros, el excedente de esos carnets se vende a “hinchas comúnes” que 
no tienen entradas. 
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Otra alteridad que se construye sistemáticamente al interior de la hinchada lo 

representa la noción nativa de “puto”75 en oposición a la de “macho”.  La dicotomía 

identitaria entre "machos"-"putos" pasa fundamentalmente por la predisposición o no 

para los enfrentamientos corporales violentos. Mientras que los "machos" tienen 

"huevos" porque se "la bancan", esto se expresaría en su valentía, coraje, fuerza física y 

propensión a la violencia; los "putos" no son "verdaderos hombres" ya que su "carencia 

de huevos" se expresaría principalmente en que rehúsan los enfrentamientos violentos, 

ellos "corren" en todos lados, no "se paran de manos" (CABRERA, 2013b). Lo 

anteriormente expuesto deja a las claras el lazo indisoluble que existe en el universo 

moral de la hinchada entre violencia y masculinidad (GARRIGA ZUCAL, 2005). 

  La gran mayoría de los miembros efectivos de la hinchada son hombres jóvenes 

y adultos, pertenecientes a una franja etaria que ronda entre los 15 y los 40 años de edad 

aproximadamente. En menor medida hay un porcentaje que van desde los 40 hasta los 

60 años. Esquemáticamente podemos decir que hay tres grupos etarios diferenciados, 

que además implican roles y jerarquías claramente diferenciadas: los más jóvenes (entre 

15 y 25 años) que generalmente componen la “música de la barra” (tocar “bombos” o 

los “vientos”) o portan las banderas de mano, ellos ocupan el eslabón más bajo de la 

estructura piramidal; hay un segundo grupo de adultos (entre 25 y 40 años) que 

representan la población más numerosa y que combinan una mayor variedad de roles 

logísticos como: la distribución de las banderas en la tribuna, el traslado de los bienes 

simbólicos de la barra (bombos, banderas, “telones”, etc), la arenga desde los para-

avalancha y pueden contar con algún excedente de carnets para distribuir entre pares o 

comercializar; por último se encuentra un grupo menor en términos cuantitativos pero 

de gran peso cualitativo, nos referimos a los miembros mayores que van desde los 40 

hasta los 60 años aproximadamente. Este último grupo es el circulo de mayor confianza 

del Loco Beto y de él dependen las decisiones fundamentales de la barra (distribución 

de recursos, inversiones, lazos políticos, amistades- enemistades con otras hinchadas, 

etc.)  

Como se desprende de la descripción sistematizada anteriormente, podemos 

observar que entre “Los Piratas” y “Dragões” hay fuertes continuidades en lo que 
���������������������������������������� �������������������
75 La noción de “puto” al interior de la hinchada, está vinculada a prácticas sexuales, pero no se agota en 
esa dimensión. El “puto” no solo refiere a un rol u orientación sexual, sino también a una  predisposición 
reticente, evasiva y pacifista frente a los enfrentamientos violentos, por lo que  equiparar “puto” con 
homosexual es correcto pero reduccionista. En la categoría de “puto” no  solo se instituye a los 
homosexuales como alteridad, sino también se confirma a las prácticas violentas —el aguante— como 
relaciones de poder y dominación. 
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respecta a su organización interna. En ambos casos estamos frente a colectivos 

fuertemente organizados, con estructuras verticales y jerarquías bien delimitadas. 

También encontramos frecuentes disputas y conflictividades internas que se traducen en 

organigramas fluctuantes, no en su forma pero sí en su contenido. La estructura se 

mantiene, los nombres cambian. En ambas organizaciones existen asimetrías de poder 

que se expresan en lógicas diversas a la hora de tomar decisiones u orientar el rumbo del 

colectivo.  

Existen también universos simbólicos de prestigio, reconocimiento y respeto 

entre los miembros que no solo marca jerarquías sino también delimitaciones 

identitarias que se expresan en fronteras simbólicas y materiales que definen quienes 

formas parte de la organización y quiénes no. Además se registran instancias comunes 

que operan como esferas aglutinadoras de los miembros de ambos colectivos: el club 

como institución, el estadio como territorio, las reuniones propias como escenarios de 

interacción en espacios prefijados y los días de partido como ritual social. Por último 

podemos decir que la cantidad de miembros efectivos en ambos casos parece ser tan 

fluctuante como coincidente en términos cuantitativos.

Sin embargo, las diferencias entre ambos casos son tan visibles como complejas. 

La principal de ellas parece ser el régimen burocrático- legal en el que se inscribe 

“Dragões da Real” en comparación con la informalidad e ilegalidad en la que se 

mueven los “Los Piratas”. Esta diferencia no solo se traduce en estructuras 

organizativas disimiles sino también en lógicas de funcionamiento sincrónicas y 

diacrónicas y en prácticas y representaciones que parecen tener poco en común. Lo 

primero para resaltar en este sentido es el fundamento de la autoridad máxima de la 

organización.  

Siguiendo a Max Weber podemos decir que la legitimidad sobre la que se 

sostiene la cima de cada pirámide es diferente en cada uno de los casos empíricos 

analizados. En Dragões la dominación legitima de la diretoria parece descansar 

principalmente76 en criterios racionales-legales ya que su poder, esto es, “la 

probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social” (WEBER, 

1994, p. 43), “descansa en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de 

mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad” (WEBER, 1994, p. 

���������������������������������������� �������������������
76  Como se desprende también de la teoría weberiana, vale aclarar que en ninguno de los dos 

casos la dominación legitima recae exclusivamente en la mencionada, ya que estos tipos ideales nunca se 
expresan de forma “pura” en la realidad. 
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172). La presencia de estatutos, la sujeción a la ley, las funciones y roles reglamentados 

formalmente, las burocracias y cuotas económicas periódicas y “blanqueadas”, son 

todos elementos que nos llevan a pensar en una dominación principalmente legal y 

racional. Además estamos frente a una autoridad colegiada con decisiones vinculantes 

(diretoria) que puede auxiliarse en otro estamento de la misma naturaleza (Conselho 

Permanente)

Por su parte “Los Piratas” se estructuran en una autoridad unipersonal (El Loco 

Beto) que fundamenta su poder en una hibridez entre “dominación tradicional” y 

“dominación carismática” (WEBER, 1994, p. 172). “Beto” supera los 60 años de edad 

y conduce a la barra desde hace más de 30 años –y esta como miembro de la hinchada 

desde los orígenes de la misma– y permanentemente recurre mediante narrativas orales 

a los orígenes míticos del colectivo como fuente de legitimación. Él historiza una 

tradición realizando una simbiosis simbólica entre su trayectoria personal y los vaivenes 

de “Los Piratas”77. Su “experiencia” en el mundo de las hinchadas se deriva de su 

supervivencia como máxima autoridad desde “tiempos lejanos” (WEBER, 1994, p. 180) 

en un ambiente que es representado por los propios “Piratas” como hostil y violento.  

Pero además de la tradición, en Los Piratas se construye una dominación de tipo 

carismática. Beto es objeto de prestigio, reconocimiento y respeto ya que en él se 

depositan rasgos de “heroísmo o ejemplaridad” (WEBER, 1994, p. 173). No alcanza 

con “ser un viejo referente” sino que durante esa trayectoria se tiene que haber 

demostrado con creces la posesión y acumulación del capital más preciado por Los 

Piratas: el aguante. Beto experimentó todos los enfrentamientos violentos que la 

hinchada protagonizo en sus últimas décadas, y en varias de ellas –según como lo 

reconstruye la memoria colectiva de la hinchada– salió victorioso. Su cuerpo resitió 

literalmente más de 7 disparos de arma de fuego, eso en el universo moral de “Los 

Piratas” es una de las pruebas irrefutables de su corporalidad aguantadora.

Otra diferencia importante son los mecanismos y recursos disponibles a partir de 

los cuales se construye la membresía de cada colectivo. En Dragões la primera barrera 

está dada por trámites burocráticos (planilla de inscripción, tarjeta de asociado y registro 

en FPF) y no parece haber restricciones muy claras a la pertenencia, hombres y mujeres, 

adultos, jóvenes y hasta niños pueden gozar de dicha membresía. Nuevamente los 

���������������������������������������� �������������������
77  La identificación simbólica e histórica entre “Los Piratas” y “El Loco Beto” se ejemplifica en 

la nominación completa de la hinchada de Belgrano cuando se plasma en banderas, pintadas, remeras, 
canciones, etc. Su nombre completo aparece como “Los Piratas Celestes de Alberdi. La histórica barra del 
Loco Beto”. 
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limites identitarios de primer nivel (quienes forman parte y quienes no) responden a una 

lógica burocrática- legal.

Muy por el contrario, las lógicas de ingreso a los Piratas no están materializadas 

burocráticamente sino que responden a experiencias de tipo ordinarias y extraordinarias: 

en las primeras tenemos los rituales cotidianos propios de la hinchada como asistir a sus 

reuniones, cumplir un rol en la división del trabajo, ir al estadio y compartir escenarios 

de esparcimientos ajenos al mundo futbolístico con otros miembros de la hinchada; y 

están las experiencias extraordinarias donde emergen fundamentalmente los 

enfrentamientos violentos. Muchas veces demostrar “aguante” en alguno de esos casos 

puede ser sinónimo de un reconocimiento identitario al interior del grupo. Además la 

hinchada de Belgrano excluye de muchos rituales propios de la barra a  mujeres y niños.

Reflexiones finales 

Quisiéramos finalizar con algunos comentarios que se desprenden de lo 

anteriormente expuesto y que consideramos vitales en pos de construir una sociología 

pública del deporte para la región. En primer lugar nos parece central resaltar la 

pertinencia de abordar sociológicamente el deporte, ya que sigue siendo un campo 

privilegiado para comprender facetas, componentes, paradojas y contradicciones de una 

sociedad. Y más aun con las particularidades que reviste el fútbol en las sociedades 

argentinas y brasileras. 

En segundo lugar remarcamos la necesidad de incentivar co-producciones y 

diálogos académicos entre investigadores de diversos contextos. Exponer 

científicamente las continuidades y diferencias entre espectadores de fútbol a nivel local 

(hinchadas e hinchas militantes; torcidas organizadas y torcidas uniformizadas), a nivel 

regional (hinchadas y torcidas organizadas) y a escala global (incorporando a los ultras

y hooligans por ejemplo) resulta imprescindible para construir trabajos académicos 

integrales, interdisciplinares y críticos. 

Por último, esta la imprescindible tarea de pensar políticas públicas en materia 

de seguridad para el campo futbolístico. El punto de partida para ello debe ser un cuadro 

de situación en el que se detallen las especificidades de cada contexto local y regional. 

Homologar y simplificar las lógicas de las hinchadas y las torcidas organizadas lleva a 

diagnósticos erróneos, y éstos son la materia prima para las políticas públicas ineficaces 

que reinan en la región. Otra dimensión vital para crear políticas preventivas debe ser el 

empoderamiento y la participación de los hinchas en el diseño, la planificación y 
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ejecución de las mismas. Los hinchas son una parte de la sociedad civil movilizada y 

organizada, encauzar esas cualidades en pos de una construcción de seguridad deportiva 

integral puede ser una estrategia tan novedosa como fructífera. 
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