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RESUMO 
 

A pesquisa objetivou compreender as práticas e representações dos torcedores 

organizados de futebol, em Salvador-BA, e os usos e significados que a 

violência assume para os mesmos. Partindo de uma metodologia qualitativa, o 

estudo adotou como estratégia de coleta de dados: a) observações diretas; b) 

entrevistas semiestruturadas e abertas; c) análise em matérias jornalísticas e 

redes sociais dos torcedores. A torcida estudada segue o padrão de estrutura e 

organização burocrática; possui um organograma que inclui presidência, 

diretorias e associados; divide-se em territórios que incorporam os bairros da 

cidade e mobiliza símbolos distintivos que exaltam valores viris. Além disso, 

relaciona-se com outras torcidas a partir de alianças e rivalidades; é a principal 

responsável pelos espetáculos nas arquibancadas; prega o apoio incondicional 

ao time e adquire um papel de pressão política frente ao clube. Verificou-se 

que os episódios violentos que envolvem os torcedores provocam danos de 

níveis variáveis, seja na integridade física, moral ou material desses sujeitos, 

havendo ainda casos extremos que resultam em óbitos. Os interlocutores 

apontaram ainda para a disseminação do uso de armas de fogo nos embates, 

o que acaba por aumentar os riscos. Para amenizar os perigos, os torcedores 

costumam adotar práticas de seguranças individuais e coletivas. Constatou-se 

que os conflitos não ocorrem somente dentro ou nas imediações dos estádios, 

mas também em dias diferentes daqueles em que ocorrem os jogos e em 

outros cenários, tais como os trajetos, caravanas (estradas) e, principalmente, 

nos bairros. Percebeu-se que práticas violentas adotadas pelos torcedores 

organizados, longe de serem ações gratuitas ou desprovidas de racionalidade, 

obedecem a certos arranjos que evidenciam códigos de honra, padrões de 

masculinidade, lógica de alianças e rivalidades, disputas por “troféus”, 

prestígio, bem como a defesa de territórios no  cenário do estádio e, sobretudo, 

dos bairros. As justificativas utilizadas pelos torcedores expressam o 

significado ambivalente do uso da violência para estes: um valor e uma prática 

que eles acreditam dentro de um contexto sociocultural e institucional que os 

questiona, culpabiliza e criminaliza. Ou seja, elas buscam um compromisso 

entre o aceitável para eles e o inaceitável pela opinião pública e as agências de 

controle social. Notou-se que os torcedores enfrentam diversos obstáculos, não 

só para adentrar, mas para se manter em um ambiente estigmatizado como a 

torcida organizada, que vão desde restrições familiares ao abuso policial. 

Identificou-se que tais torcidas se converteram em objeto de preocupação por 

parte do poder público, estando submetidas, cada vez mais, a um conjunto de 

dispositivos de controle e vigilância que visam afastar a violência das arenas 

esportivas e também favorecem o deslocamento espaço-temporal dos 

incidentes violentos mais sérios para outros contextos.  

Palavras-chave: futebol; torcida organizada; dinâmica; práticas violentas; 

policiamento 



ABSTRACT 
 

 

The research aimed at understanding the practices and representations of 
football fan clubs in Salvador-BA, as well as the uses and meanings of violence 
for them. Based on a qualitative methodology, the study adopted the following 
strategies of data collection: a) direct observations; b) semi-structured and open 
interviews; c) analysis of news articles and social networks of the fans.The fan 
club that was studied assumes a bureaucratic structure and organization; it has 
an organizational chart that includes a presidency, directorates, and associates; 
it is divided into territories that comprises the neighborhoods and it exhibits 
distinctive symbols that commend masculine values. In addition, it shares 
allegiances and rivalries with other fan clubs; it is the main reason for the 
spectacles in the stands; it preaches unconditional support to the team and 
exerts a role of imposing political pressure against the club. It has been found 
that violent episodes involving football fans cause damage at varying levels, 
whether it be the physical, moral or material integrity of these subjects; in 
extreme cases, these episodes may result in death. The interlocutors also 
pointed out the increase of the use of firearms in the clashes of fan clubs, which 
end up amplifying the risks.  To reduce the dangers, the fans often adopt 
individual and collective safety practices. It has been verified that the conflicts 
do not only occur within or near the stadiums but also on days other than game 
days and in other scenarios, such as common routes, fan buses, and especially 
their neighborhoods. It was noticed that the violent practices adopted by the fan 
clubs are far from being gratuitous or irrational, they follow certain 
arrangements that demonstrate codes of honour, masculinity standards, 
alliances and rivalries, disputes for "trophies”, prestige, as well as the defense 
of territories in areas such as the stadium and, above all, the neighborhoods. 
The justifications used by the fans express the ambivalent use of violence for 
them: a value and a practice in which they believe within a sociocultural and 
institutional context that questions, accuses and criminalizes them. In other 
words, they seek a compromise between what they find acceptable and what is 
unacceptable to public opinion and social control agencies. It has been noted 
that football fans face various obstacles, not only to enter but to remain in a 
stigmatized environment such as the fan clubs, ranging from family restrictions 
to police abuse. It was identified that these fan clubs became an object of 
concern on the part of the public power, increasingly being subject to a set of 
control and surveillance devices that aim to ward off violence from sports 
arenas and also favour the temporal and spatial displacement of the most 
serious violent incidents to other contexts. 
  
Keywords: football; fan clubs; dynamic; violent practices; policing 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O tema da violência vem ocupando espaço cada vez maior no cotidiano dos 

indivíduos e na agenda social, em especial nos veículos midiáticos, parecendo 

estar no centro das preocupações do poder e da opinião pública. No contexto 

futebolístico, a manifestação das práticas de violência não é um acontecimento 

inteiramente novo, ou seja, a literatura aponta que desde o seu surgimento, no 

fim do século XIX, o futebol é acompanhado por desordem de fãs e episódios 

violentos (DUNNING, MURPHY; WILLIANS, 1992; CARNIBELLA et al, 1996).  

No Brasil,  foi a partir de meados dos anos 80 que as ocorrências violentas em 

torno do esporte em questão tiveram um crescimento significativo e passaram 

a ser largamente enfatizadas na mídia escrita e audiovisual. As práticas de 

violência mais sérias que se manifestam no futebol brasileiro são atribuídas aos 

chamados torcedores organizados (MURAD, 2012).  

As torcidas organizadas brasileiras surgiram na década de 60, cresceram 

expressivamente entre os anos 80 e 90 e, segundo Teixeira (2004), a origem 

de tais agrupamentos parte do desejo de um grupo de amigos, torcedores de 

futebol, de ir além do incentivo ao time no momento das partidas, mas também 

protestar frente ao clube (TOLEDO, 1996). Tais agrupamentos estrearam um 

padrão de sociabilidade próprio, regido por comportamentos específicos, 

expresso por uma forma diferenciada de torcer e participar do espaço 

futebolístico; mobilizaram símbolos, regras de pertencimento, performances, 

inauguraram uma estética e uma organização característica (TOLEDO, 1996). 

De acordo com Pimenta (1997), as torcidas organizadas brasileiras nos moldes 

atuais assumem uma postura tida como “carnavalesca/burocrática/militar”. A 

torcida organizada é a principal responsável  pelas festas e pelo apoio que 

emerge das arquibancadas do estádio, ou seja, o torcedor organizado não é 

mais um simples espectador: “no grupo ele é parte do espetáculo, é 

protagonista. Vide suas vestimentas e bandeiras (estético), cantos e 

coreografias (lúdico), sentimento de pertencimento e representação da guerra 
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contra os rivais (simbólico)” (PIMENTA, 2003, p. 46). Esses novos 

agrupamentos de torcedores militantes se diferenciam pela grande estrutura 

organizativa que os cercam, constituem-se por uma organização burocrática, 

assumem um caráter empresarial, adquirem patrimônios e almejam visibilidade 

e reconhecimento (TOLEDO, 1996). Por outro lado, as torcidas organizadas 

assumem padrões que se assemelham aos de organizações militares, a 

começar pelas nomenclaturas e os símbolos utilizados, através dos quais 

esses agrupamentos colocam em evidência também a valorização de atributos 

como força, virilidade, garra, coragem, astúcia e disposição para o confronto 

(DIÓGENES, 2003; PIMENTA, 1997; TEIXEIRA, 2004;  RIBEIRO, 2002). Desta 

forma, as torcidas organizadas são definidas como:  

Grupos de torcedores que formam, ao seu redor, estrutura organizativa 
com base em estatutos, quadro associativo, departamento 
administrativo e de vendas, sede para ponto de encontro, reuniões, 
interação social e que estão preparados, se necessário, para o 
confronto físico e verbal contra os grupos rivais (PIMENTA, 2003, 
p.53).  
 

 

Neste sentido, as torcidas organizadas são trazidas à cena como sendo o lado 

perigoso do futebol e seus integrantes enquadrados nas categorias de 

“marginais” e “criminosos” (CARNIBELLA et al, 1996; DUNNING; MURPHY; 

WILLIANS, 1992; GIULIANOTTI, 2002; HOUCARDE, 2014; RIBEIRO, 2002; 

TEIXEIRA, 2004; TOLEDO, 1996), ou seja, são classificados frequentemente 

como desviantes em relação ao chamado torcedor comum, visto como 

autêntico ou “normal” (TEIXEIRA, 2004). Por vezes, os integrantes dessas 

organizações também são apontados como seres dotados de características 

animalescas e associadas à selvageria, além de suas práticas serem definidas 

como destituídas de sentido e lógica ou desprovidas de racionalidade 

(ALABARCES, 1999). Tais visões acabam por reforçar o processo de 

estigmatização do torcedor caracterizado como violento, sem problematizar as 

condições que mobilizam suas ações (LOPES, 2013). 

 

Dentro desse contexto, percebe-se que diversos estudiosos já abordam o 

fenômeno das torcidas organizadas no Brasil. A maioria dos estudos se 

concentram nas regiões Sul e Sudeste (HANSEN, 2007; MONTEIRO, 2003; 
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MURAD, 2007; 2012; PIMENTA, 1997; TEIXEIRA, 2004; TOLEDO, 1996) e, 

embora se encontre produções acadêmicas importantes também no Nordeste 

(DIÓGENES, 2003; RIBEIRO, 2010; SANTOS, 2013), ainda são poucos os 

estudos que tem como foco os torcedores organizados dos times baianos 

(ANDRADE, 2004) no diz respeito às Ciências Sociais (MENEZES, 2011). 

 

Diante do que foi levantado, a pesquisa propôs fazer o caminho inverso, isto é, 

visando ir de encontro aos rótulos e generalizações, buscou-se a compreensão 

da torcida organizada, no contexto baiano, tendo em vista a forma como as 

práticas de violência são apropriadas e reinterpretadas pelos próprios 

torcedores dentro desse contexto. O que se quer é entender o ponto de vista 

das pessoas que integram a torcida estudada, “a realidade que elas criam por 

meio de suas interpretações de sua experiência e em termos da qual agem” 

(BECKER, 2008, p. 176). Desta forma, o estudo objetiva compreender as 

práticas e representações dos torcedores organizados de futebol, em Salvador-

BA, bem como os usos e significados que a violência assume para os mesmos. 

Associado a isso, leva-se em conta aspectos como: a) a caracterização de uma 

torcida organizada; b) os valores, normas e atitudes em relação à violência 

desses torcedores organizados; c) os contextos, os tipos e formas de 

vitimização que os envolvem; d) os rótulos e estigmas de tais torcedores; e) as 

práticas de policiamento, vigilância e segurança acionadas contra as ameaças 

e perigos representados pelas torcidas organizadas. Partindo de uma 

metodologia qualitativa, o estudo adotou como estratégia de coleta de dados: 

a) observações de campo no estádio de futebol e arredores; b) entrevistas 

semiestruturadas e não estruturadas com torcedores comuns e organizados; c) 

análise de matérias jornalísticas, sites, blogs e redes sociais dos torcedores.  

No que diz respeito à estrutura do trabalho, destaca-se que a revisão da 

literatura se propõe a apresentar o que já foi escrito sobre o tema proposto, 

levando em consideração a bibliografia nacional e internacional. Procura-se 

utilizar como ponta pé inicial as contribuições dos estudos pioneiros sobre o 

hooliganismo na Europa, mais especificamente na Inglaterra, passando pelas 

pesquisas acerca das torcidas argentinas, para então chegar ao contexto 
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brasileiro. Os trabalhos acerca do  hooliganismo no futebol contribuem de 

forma significativa para compreensão do fenômeno da violência entre 

torcedores, todavia, deve-se ressaltar que existem diferenças significativas 

entre as realidades. Portanto, a seção buscará também confrontar os estudos e 

estabelecer uma breve comparação. A seção dedicada à metodologia conta 

com uma descrição do delineamento metodológico da pesquisa, enfatizando as 

ferramentas de coleta e análise de dados, o lugar da pesquisadora, além de 

trazer considerações sobre a realização do trabalho de campo e os 

procedimentos éticos adotados no estudo. O capítulo quatro escreve e analisa 

as dimensões centrais da torcida organizada, enfatizando suas especificidades 

e distinções com relação aos agrupamentos anteriores e aos torcedores 

comuns. Tais dimensões são: a) a estrutura e a organização burocrática; b) a 

paixão clubística; c) as identidades, símbolos e pertencimento; d) o caráter 

festivo; e) a afirmação das masculinidades; f) as identificações territoriais; g) as 

alianças e rivalidades. A compreensão desses aspectos serve de base para o 

entendimento das outras questões trabalhadas ao longo da dissertação. O 

capítulo cinco destaca as visões, motivações e justificativas dos torcedores 

com relação à violência, mostrando como os discursos se apresentam de forma 

ambivalente. O capítulo seis examina as práticas de violência e transgressão 

que permeiam o grupo estudado e se cruzam com outras dimensões discutidas 

anteriormente. Analisa-se os tipos e formas de vitimização, suas 

características, danos, contextos e modalidades, além das práticas de 

segurança adotadas pelos torcedores. O capítulo sete trata dos aspectos 

relacionados ao processo de estigmatização enfrentado pelos torcedores 

organizados e que decorrem, principalmente, da associação rotineira com os 

casos de violência. A seção aborda os obstáculos encontrados pelos 

torcedores ao decidirem integrar uma torcida organizada; a relação com 

familiares e conhecidos, com a polícia e os veículos de comunicação, bem 

como a percepção dos torcedores comuns. O capítulo oito discute os 

mecanismos que vêm sendo adotados pelo poder público para coibir os 

episódios violentos protagonizados pelos “torcedores de risco” dentro das 

arenas esportivas. Discute as práticas de policiamento, vigilância e segurança 
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acionadas contra as ameaças e perigos representados pelas torcidas 

organizados. 
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2. REVISÃO TEÓRICA  

 

2.1 Teorias sobre o hooliganismo 

2.1.1  O conceito 

 

O termo “hooligans” , utilizado desde o começo do século XX, na Inglaterra, 

para designar indivíduos com comportamentos violentos e antissociais, 

aparece no contexto futebolístico na década de 1960, quando grupos de 

torcedores britânicos começam a causar tumultos de maneira mais recorrente e 

a violência em torno do futebol evolui significativamente (HOUCARDE, 2014). 

Mais especificamente, o hooliganismo adquire visibilidade internacional logo 

após a realização da Copa do Mundo da Inglaterra e passa a ser conhecido 

como “english disease” ou “doença inglesa” (HOLLANDA; REIS, 2014).  

 
Os incidentes não parecem mais ligados somente aos riscos naturais 
dos encontros esportivos, mas sim premeditados por jovens 
torcedores, qualificados pelas mídias como thugs (marginais) ou 
football hooligans, nome que esses torcedores passaram a adotar 
(HOUCARDE, 2014, p. 127). 
 
 

Dunning (2008) ressalta que falta precisão ao termo em questão, ou seja, para 

ele, o “hooliganismo” não é um conceito científico, mas uma noção construída 

por políticos e veículos midiáticos que cobre uma série de comportamentos 

desviantes ocorridos em torno do evento futebolístico. O autor destaca que o 

fenômeno é complexo e multilateral e que os usos políticos e midiáticos do 

termo estão relacionados: a) às formas de violência física e verbal que ocorrem 

dentro e fora dos campos de futebol; b) aos atos de conduta violenta com 

orientação política de grupos de direita; c) aos protestos contra dirigentes e 

diretores de clubes; d) à condenação de comportamentos racistas ligados ao 

futebol.   

Nota-se que várias formas de violência são agrupados sob o termo guarda-

chuva do “hooliganismo” (SPAAIJ, 2006). Neste sentido, Spaaij (2006) atenta 

para o fato de que se deve distinguir a violência espontânea dos espectadores 

de futebol da violência dos grupos hooligans. Segundo o autor, o conceito de 
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hooliganismo no seu sentido contemporâneo diz respeito à gênese social de 

subculturas de fãs distintivos e seu envolvimento na violência regular, coletiva e 

competitiva, principalmente com grupos rivais e, em alguns casos, com a 

polícia. 

Houcarde (2014) considera que a noção de “hooligans” é bastante vaga, ou 

seja, partindo do contexto francês, o autor alega que o uso de tal categoria é 

capaz de gerar uma série de confusões entre os torcedores denominados 

“ultras” e os “hools”, cujos comportamentos são amplamente distintos, como 

será apresentado em linhas posteriores. O autor discute três aspectos 

problemáticos na utilização do termo “hooligans”. Primeiro, o hooliganismo é, 

por diversas vezes, utilizado pelos meios de comunicação para caracterizar 

catástrofes ocorridas nos estádios de futebol e que foram geradas, por 

exemplo, pela má organização ou falhas estruturais e não pela violência de 

torcedores. Segundo, a noção de hooliganismo engloba fatos de natureza e 

gravidades bastante distintos. Fatos esses que são misturados sem distinções 

e divulgados pelo poder público e pela mídia nas estatísticas oficiais do 

hooliganismo. Houcarde (2014) destaca que a grande maioria dos fatos 

ocorridos na França e caracterizados como hooliganismo são, na verdade, 

incidentes menores.  O terceiro problema gerado pelo uso do termo “hooligans” 

diz respeito à aceitação ou não desse título por parte dos torcedores, em outros  

termos, alguns torcedores aceitam esse título, ao passo que outros o recusa, 

como é o caso dos ultras franceses. 

O uso do termo “hooligans” é particularmente confuso na França. 
Primeira confusão: é um nome que certos torcedores reivindicam ou é 
um estigma colado pelo lado de fora sobre certos grupos ou 
comportamentos (MIGNON, 1998)? Segunda confusão: às vezes, o 
termo “hooligans” serve para designar qualquer torcedor violento, às 
vezes é utilizado para distinguir os “hooligans” de outros torcedores 
tumultuosos, como os ultras. Por consequência, quando falamos de 
“hooligans” na França não sabemos muito bem do que estamos 
falando (HOUCARDE, 2014, p. 131). 

 

Para exemplificar a situação, o autor demonstra como a relação com a 

violência é particularmente distinta entre os ultras e os hools. Se para os 

primeiros a violência não passa de um modo de ação, para os segundos a 

violência é prioritária, isto é, eles assumem e reivindicam sua atração pela 
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violência. Neste sentido, a violência dos hools é aberta e ofensiva, já no caso 

dos ultras ela é sempre colocada de forma defensiva. Segundo o autor, os 

ultras assumem uma posição bastante ambígua com relação ao tema. Os 

responsáveis por esses grupos alegam que, ao contrário dos hools, eles não 

vão ao estádio com o intuito de procurar brigas ou confusões e que tais 

incidentes são isolados. Declaram ainda que a violência é que chega até eles e 

por isso precisam se defender para serem respeitados. A violência entre os 

ultras é “por um lado controlada e limitada pelos responsáveis e de outro 

provocada e mantida pela rivalidade do grupo” (HOUCARDE, 2014, p.134). 

 
O movimento “ultra” é assim dividido em duas tendências, uma 
procurando reconhecimento da parte das autoridades e certa 
institucionalização, a outra insistindo no caráter necessariamente 
rebelde e “underground” de um movimento que oscila 
permanentemente entre moderação e radicalização. (HOUCARDE, 
2014, p.134) 
 

 
De fato, o estereótipo “hooligan” têm instigado diversos pesquisadores a buscar 

“compreender e a explicar em bases mais criteriosas as motivações 

psicológicas, antropológicas, sociológicas e políticas associadas ao 

comportamento do torcedor extremo” (HOLLANDA; REIS, 2014, p. 14), como 

será demonstrado no próximo tópico. Além de toda uma literatura especializada 

voltada para o entendimento do fenômeno do hooliganismo e da violência entre 

torcedores de futebol, percebe-se ainda que jornais, romances, programas 

televisivos, documentários e filmes, colocam em cena o modo de vida hooligan, 

isto é, o hooliganismo se torna também um gênero midiático, um produto a ser 

comercializado (MIGNON, 2014):  

 
É uma literatura do excesso, semelhante aos livros sobre as aventuras 
de antigos delinquentes que podemos encontrar nas livrarias britânicas 
[...] Alguns observadores aplicaram o conceito de “infotainment” para 
descrever essa mistura de informação e de sensacionalismo que une 
desgosto, fascinação e medo, e até um pouco de nostalgia por uma 
época de desordem, e que faz com que o hooliganismo entre em um 
processo de comercialização. O hooliganismo se torna assim um 
gênero midiático, que serve para reproduzir ou estimular os 
consumidores das desordens hooligans (MIGNON, 2014, p. 107). 

 
Giulianotti (2002) também coloca em cheque tal questão e considera que, 

visando suprir a demanda dos sentimentos reprimidos pelos controles policiais, 
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foi aberto um mercado pós-moderno em que se faz a reprodução e a simulação 

do hooliganismo do futebol impresso e em filmes, onde os hooligans podem 

visualizar sua própria violência e a de outros. O autor informa que milhares de 

exemplares de autobiografias de hooligans são vendidos, bem como há uma 

produção considerável de documentários de TV e filmes de ficção, tais como os 

ingleses The Firm ou ID.   

 

2.1.2 Abordagens teóricas sobre o hooliganismo na Europa 

 

Desde o seu surgimento, no fim do século XIX, o futebol é acompanhado por 

desordem de fãs e episódios violentos. Os estudos apontam que a violência em 

torno desse esporte foi elevada antes da I Guerra Mundial, decaindo no 

período entre as duas guerras e permanecendo baixa até finais de 1950. 

Entretanto, foi em 1960 que ocorreu um aumento significativo e a mesma 

passou a ser vista como um ingrediente quase que “normal” do futebol 

profissional (DUNNING, 1992; CARNIBELLA et al, 1996). Neste sentido, a 

sociologia do futebol no Reino Unido, desde o final da década de 1960, esteve 

fortemente ligada ao estudo dos torcedores, principalmente, aos “hooligans”  

(GIULIANOTTI, 2002).  

O auge do interesse público pela violência dos torcedores se deu em 
1980, quando os torcedores do Rangers e do Celtic travaram uma 
batalha no campo, após a final da Copa da Escócia; na Inglaterra, 
esse interesse atingiu seu ápice em 1985, com a invasão pelos 
hooligans do gramado do Millwall, em Luton, além das mortes de 
torcedores em Birmingham e a mais trágica de todas no Heysel, em 
Bruxelas. (GIULIANOTTI, 2002, p.62)  

 

Os trabalhos de Ian Taylor ( 1969, 1970, 1971) foram pioneiros na análise 

sociológica inglesa do hooliganismo no futebol e problematizam o fenômeno à 

luz do marxismo.  Segundo Taylor, os torcedores da classe operária masculina 

acreditavam que o clube era uma “democracia participativa”, onde suas 

opiniões exerciam influência.  Tal vínculo foi sido destruído quando os  

diretores de clubes passaram a satisfazer os “espectadores” modernos e 

consumidores do lazer, processo que o autor denomina “aburguesamento” e 
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“internacionalização” do jogo. A comercialização do esporte alienou os 

torcedores da classe operária e as explosões de desordem significavam para 

Taylor uma “resistência” frente à mercantilização do futebol. (DUNNING, 1992; 

GIULIANOTTI, 2002)  Neste sentido, “os hooligans constituíam uma forma de 

«movimento de resistência» da classe trabalhadora, a qual tentaria reafirmar o 

controle perante as mudanças impostas pelos grupos da classe media, de 

maneira a garantir os seus interesses” (DUNNING; MURPHY; WILLIANS, 

1992, p. 364). 

Na década de 70, o psicólogo social Peter Marsh e seus colegas de Oxford 

trabalharam com os aspectos simbólicos e rituais da violência entre os 

hooligans, tomando como base a técnica de observação participante, pouco 

utilizada até então, e as entrevistas qualitativas com jovens torcedores. 

Segundo Marsh, a “agressividade social” de grupos de torcedores é causada 

pela agressão inata do ser humano. As relações sociais entre grupos rivais 

eram baseadas em ameaças exageradas, insultos ritualizados e a negação da 

masculinidade do outro (MARSH; ROSSER; HARRÉ, 1978, p. 131-133 apud 

GIULIANOTTI, 2002). Marsh percebeu a existência de uma hierarquia entre os 

membros hooligans, sendo os integrantes mais jovens responsáveis por 

converter a “agressividade social” em uma vitória simbólica para o grupo. O 

autor apontou também que esses torcedores detinham um forte senso 

territorial, ou seja, ocupar as arquibancadas rivais aparecia como uma espécie 

de uma vitória simbólica (GIULIANOTTI, 2002). 

Marsh sugere que a violência entre grupos hooligans é exagerada pelos meios 

de comunicação, ou seja, o hooliganismo no futebol seria uma forma de 

“agressão ritualizada”, exceto nos casos em que a intervenção das autoridades 

a distorce, impedindo-a de tomar a sua forma “normal” (DUNNING; MURPHY; 

WILLIANS, 1992). Em outras palavras, ao rotularem os torcedores como 

“animais” e “selvagens”, a mídia e outros setores da sociedade acabam dando 

uma dimensão muito maior à “agressividade social”:  

Quando isso acontece, a “ordem é ameaçada”: o hooligan chega a 
assumir, pelo menos, parte da identidade violenta que lhe é atribuída, 
e tem a expectativa de que os adversários façam o mesmo. Inicia-se 
um “ciclo de reação positiva”, uma vez que a distância entre os 
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hooligans e as autoridades torna-se cada vez mais polarizada e difícil 
de ser reduzida (MARSH, 1978, p. 80 apud GIULIANOTTI, 2002, 
p.67). 

 

Desde os anos 60, os jornalistas são enviados aos estádios de futebol para 

cobrir o comportamento das multidões, e não mais exclusivamente o jogo em 

campo. Além de Peter Marsh, diversos outros pesquisadores chamam atenção 

para a influência direta dos veículos midiáticos no fenômeno do hooliganismo, 

ou seja, argumenta-se que a mídia, através de suas manchetes altamente 

sensacionalistas, condena abertamente e estigmatiza os denominados 

hooligans, atua de modo a amplificar o “problema social”, além de influenciar a 

opinião pública e a ação dos próprios torcedores. Como já foi dito, alguns 

grupos se apropriam da imagem negativa que é passada pela imprensa para 

ganhar notoriedade e elevar a reputação frente aos rivais através de atos 

violentos e transgressores (CARNIBELLA et al, 1996).  

No início da década de 1980, Eric Dunning, Patrick Murphy e John Willians, da 

Universidade de Leicester, deram contribuições significativas para o debate 

acerca do hooliganismo no ambiente futebolístico.  O grupo explica o 

hooliganismo no futebol partindo da “sociologia do processo”, desenvolvida por 

Norbert Elias (GIULIANOTTI, 2002). De forma resumida, o “processo 

civilizador”, aspecto central do desenvolvimento moderno, estaria associado, 

conforme Elias, a expressão e controle da violência física. Para o autor, teria 

ocorrido na Europa Ocidental um declínio no que diz respeito à tendência das 

pessoas obterem prazer através de atos violentos. Entretanto, tal processo de 

integração e crescente “civilização” permaneceu incompleto e não atingiu a 

todos os setores da classe trabalhadora com igual intensidade (DUNNING, 

1992):    

Dado que é difícil aos membros do sexo masculino dos setores “rudes” 
das classes de trabalhadores de nível mais baixo alcançar significado, 
estatuto e gratificação e formar identidades que os satisfaçam nos 
campos da escola e do trabalho, há uma disposição mais acentuada 
para confiarem na prossecução destes fins em formas de 
comportamento que incluem intimidação física, luta, bebidas fortes e 
relações sexuais de exploração. (DUNNING; MURPHY; WILLIANS, 
1992, p. 376)  
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Conforme Dunning, Murphy e Willians (1992)  adolescentes e jovens do sexo 

masculino dos setores “rudes” das classes trabalhadores de nível mais baixo 

seriam os que mais se envolvem, desde os anos 60, nas formas mais graves 

de hooliganismo no futebol. Em outras palavras, os pesquisadores de Leicester 

atribuem a violência dos torcedores aos grupos sociais amplamente não 

afetados pelo processo civilizador (GIULIANOTTI, 1999). Além disso, Dunning 

(1992, p. 350) ressalta que o comportamento violento dos hooligans está 

relacionado fortemente com normas de masculinidade que colocam grande 

ênfase na dureza e na capacidade de lutar.  O futebol proporcionou, desde seu 

surgimento, um contexto relativamente permanente para expressão deste 

comportamento masculino agressivo.  

Dunning, Murphy e Willians (1992) também discutem a influência dos veículos 

midiáticos no processo de atração desses indivíduos para o espaço 

futebolístico nos anos 60, ou seja, ao noticiarem de maneira sensacionalista os 

campos como lugares onde ocorriam regularmente lutas e não só futebol os 

meios de comunicação contribuíram para atrair os jovens dos setores “rudes”, 

ao passo que afastavam as pessoas consideradas “respeitáveis”: 

O pânico moral em volta desse hooliganismo serviu tanto para refletir a 
aversão da sociedade mais ampla e mais civilizada à violência pública 
como para atrair os mais “grosseiros” para o futebol na esperança de 
se engajarem na luta. ( GIULIANOTTI, 2002, p. 69)  

 

Dunning (1992, p. 350-351)  destaca quatro características principais do 

hooliganismo: a) o fato dos grupos rivais estarem, muitas vezes, mais 

interessados em opor-se uns aos outros do que assistir ao jogo; b) o fato dos 

agrupamentos adversários serem recrutados, na grande maioria, no mesmo 

nível de estratificação social, isto é, nos setores “rudes” das classes 

trabalhadoras; c) o fato do confronto tomar forma de uma vendetta, onde os 

indivíduos e grupos atacam apenas porque os outros são integrantes de 

agrupamentos rivais; d) o grau de conformidade e uniformidade na ação que é 

demonstrado nos cânticos dos hooligans, tendo como tema recorrente o 

engrandecimento da figura masculina e a emasculação do torcedor adversário.  
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Diferentemente dos argumentos do grupo de Leicester, Giulianotti (2002, p. 76) 

afirma que os hooligans raramente são provenientes dos locais mais pobres da 

cidade. Através de uma pesquisa de campo com hooligans do Reino Unido, o 

autor sugere que esses grupos não são estruturalmente excluídos da 

sociedade dominante. Tanto Richard Giulianotti quanto Gary Armstrong 

teceram duras críticas as hipóteses levantadas por Eric Dunning. Através de  

investigações etnográficas com grupos hooligans, os dois autores sustentaram 

que o trabalho de Dunning tirou conclusões precipitadas ao centrar-se sobre 

informações policiais e midiáticas, compartilhando do estereotipo criado por 

essas mesmas fontes (ALABARCES, 2004). O trabalho de campo realizado 

pelos autores relevou que a composição dos hooligans britânicos e escoceses, 

por exemplo, era muito diversa, ou seja, entre esses grupos não havia apenas 

indivíduos da classe trabalhadora. 

  

Os “hábitos” dos hooligans demandam que o individuo possua capital 
econômico e cultural. O dinheiro é importante para a socialização em 
pubs, clubes, campos de futebol etc.; para viajar para os jogos no 
Reino Unido ou no exterior, para comprar roupas ou outras 
mercadorias. (GIULIANOTTI, 2002, p. 76) 

 

Giulianotti (2002, p. 76-77) considera que o principal objetivo dos hooligans é 

aumentar o status do seu grupo a partir dos confrontos com os adversários. 

Aqueles que lutam de forma corajosa são respeitados, ao passo que os que 

“dão para trás” ou “correm” são humilhados.  O autor destaca ainda o papel 

central da Internet nas relações sociais dos grupos de hooligans. Nos meios 

virtuais são trocadas informações sobre eventos, confrontos e méritos de cada 

torcida, além de ajudar e estimular alianças ou “amizades” entre grupos de 

hooligans. Outro ponto interessante no trabalho de Richard Giulianotti diz 

respeito à questão do prazer psicossocial da violência no futebol, um aspecto 

que, segundo ele, foi subestimado por muitos autores. Ao discutir este ponto, o 

autor procura rebater a ideia de que o hooliganismo é mais frequente entre 

jovens de classes mais baixas:   

Assim como em atividades de lazer arriscadas ou radicais, o prazer 
de enfrentar o perigo é socialmente adquirido.  Os participantes 
aprendem um com outro a desfrutar de emoções intensas da 
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experiência de hooligan. (...) Além disso, conceitos como “fluxo” e 
“atuar no limite” sugerem que as diferenças de classes sociais 
tornam-se secundárias no hooliganismo; os esportes arriscados são, 
por exemplo, famosos pela participação da classe média. 
(GIULIANOTTI, 2002, p. 78)  

 

Mais recentemente e através de trabalho de campo realizado com hooligans na 

Inglaterra, Holanda e Espanha, os estudos de Ramón Spaaij também trazem 

contribuições importantes para pensar o fenômeno da violência entre 

torcedores de futebol. Conforme destaca Spaaij (2006), existem variações 

nacionais e locais significativas com relação ao fenômeno do hooliganismo no 

futebol mundial. Em outros termos, para o autor, deve-se pensar não só as 

distinções do hooliganismo no futebol, entre, mas também dentro de países, 

regiões, cidades e comunidades. Segundo ele, tais diferenças frustrariam as 

tentativas de explicar o hooliganismo como um fenômeno homogêneo e 

limitariam a aplicabilidade das abordagens sociológicas dominantes sobre o 

assunto. Spaaij propõe que a investigação comparativa sobre tal fenômeno 

deve ir além das explicações gerais que levam em conta as fault lines de cada 

sociedade, como no caso de Eric Dunning, ou seja, para ele, faz-se necessário 

também analisar de forma mais detalhada as identidades hooligans e as 

interações entre os mesmos e outros atores significativos. Deste modo, formas 

localizadas de hooliganismo giram em torno das continuas interações e 

negociações entre esses grupos e as autoridades, o clube, os torcedores, os 

policiais, etc. Esses “outros” são cruciais na construção das identidades 

hooligans. Uma forma de abordar essas dinâmicas intergrupais é observar, por 

exemplo, os efeitos das tentativas de controle desses grupos por parte das 

autoridades visando reduzir a violência. Como os controles impostos pelo 

governo, autoridades do futebol e polícia têm crescido e se tornado mais 

sofisticado, os hooligans tendem a aperfeiçoar ou transformar suas estratégias 

para burlar a vigilância. Os embates dos hooligans tendem a se deslocar, 

saindo do contexto imediato do futebol e partindo para localidades e contextos 

em que os controles são mais fracos ou inexistentes. Embora considere a 

grande heterogeneidade das manifestações do hooliganismo no futebol, o autor 

sugere que uma série de aspectos em comum podem ser identificados na 

construção das identidades hooligans, são eles: a) emoção e excitação 
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prazerosa gerada pela violência; b) a construção da identidade masculina 

“dura”; c) identificações territoriais; d) a gestão da reputação individual e 

coletiva como forma de manter o status e a posição na hierarquia dos 

hooligans; e) sentimentos de solidariedade e pertença despertados pelo grupo; 

f) soberania e autonomia. 

 

No contexto francês, Patrick Mignon (2014) elenca alguns aspectos 

importantes para a compreensão do que ele denomina de “torcidas extremas”: 

a) ser homem; b) torcer para defender uma causa; c) hooliganismo; d) sentido 

político. Observa-se que aqui o hooliganismo aparece como uma das 

dimensões dessas torcidas tidas como “extremas”. Primeiramente, os 

torcedores extremos, ultras ou hooligans, possuem um ponto em comum: são, 

na grande maioria, homens. O futebol aparece como um local de definição e 

vivência da identidade masculina, dito de outra forma, o contexto futebolístico é 

um espaço de socialização dos torcedores “através dos prazeres que a cultura 

de massa dispõe: tem a ver com o que é ser um homem (beber, defender 

território, dar segurança física) e o hooliganismo é uma forma exacerbada 

dessas virtudes” (MIGNON, 2014, p. 100). Segundo, os ultras fazem da torcida 

um compromisso com uma causa voltada para seu time. Eles se colocam como 

torcedores autênticos, diferentes dos torcedores comuns, vistos como 

passivos.   

 
Instalados em locais distintos do estádio, eles exprimem pelos 
espetáculos dos quais participam o compromisso com a causa de sua 
equipe, sua autenticidade de torcedores de verdade, sua defesa do 
coletivo; eles falam de respeito pelo uniforme, do orgulho de sua cidade 
e de seu time, de honra, de território, de solidariedade, de autonomia, 
de trabalho e de organização do espetáculo, de sua participação em 
uma história, de sua contribuição à lenda do time e do heroísmo do 
torcedor. Eles se diferenciam assim dos simples torcedores, vistos 
como passivos e versáteis.  Eles não deixam de lembrar o time e os 
jogadores de seus deveres quanto ao futebol em geral e aos 
torcedores em particular. Eles denunciam a injustiça de os denegrirem, 
ignorarem ou maltratarem. Eles se consideram vítimas das evoluções 
do mercado do futebol, de sua midiatização e da extensão dos lugares 
sentados (MIGNON, 2015, p. 101). 
 

 
Ao discutir o hooliganismo, o autor discorre sobre o prazer proporcionado pela 

violência e a coloca como um estilo de vida. Para ele, a “subcultura das 



25 

 

arquibancadas” se baseia na existência de grupos que valorizam virtudes de 

solidariedade, defesa da reputação e do território e a honra frente aos ataques 

rivais. Entretanto, Mignon destaca que os realmente violentos são raros, isto é, 

para ele, fala-se mais da violência do que se pratica. 

 

Por ultimo, discute-se também um sentido político dentro da lógica da torcida 

extrema. O autor considera que a exibição nos estádios de bandeiras racistas e 

símbolos de extremas direita e os gritos de macacos em direção aos jogadores 

africanos, por exemplo, podem ser compreendidos pela presença do ativismo 

de militantes de extrema direita em uma parte dessas torcidas. Isto é, para 

certos torcedores, as arquibancadas são a expressão de uma “ordem branca” 

que deve ser protegida fisicamente dos imigrantes. Tal situação também foi 

abordada no trabalho de Bill Buford (2010) entre os hooligans ingleses, como 

se observa na citação a seguir:  

 

O resto do mundo é um lugar vasto, e seu principal habitante é o 
estranho. Os torcedores não gostavam do estranho. O estranho era 
detestável. E não existia estranho mais estranho, e, portanto, mais 
detestável, do que o estrangeiro. O estrangeiro era aquele a quem eles 
verdadeiramente odiavam (era inconcebível que eles, sendo ingleses e 
estando agora na Itália, pudessem ser estrangeiros). O problema com 
os estrangeiros era o seguinte: eles eram incompletos. Por alguma 
razão, os estrangeiros jamais haviam galgado a escala evolutiva até o 
fim; havia um quê de inferioridade no estrangeiro – sobretudo os 
estrangeiros de cor escura, isso para não falar dos estrangeiros de cor 
escura que ainda por cima tentavam lhe vender alguma coisa. Esses 
eram os piores (BUFORD,  2010, p.98). 

 

 

2.1.3  O controle dos “torcedores de risco” 

 

Os “hooligans” despertaram também a preocupação por parte do poder público, 

ou seja, desde os anos 80 – período marcado pela ocorrência de incidentes 

trágicos nos estádios como Heysel (1985) e Hillsborough (1989) -  as 

autoridades europeias têm se empenhado a desenvolver estratégias de 

combate ao hooliganismo no futebol. Ao lado de um crescente processo de 

punição e repressão dos “torcedores de risco”, uma gama de políticas de 

“higienização, de gentrificação e de modernização dos estádios completa esse 
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quadro de asfixia e de afastamento dos atores “indesejados” do futebol, como 

estratégias de limitação no interior das arenas modeladas (HOLLANDA; REIS, 

2014, p. 14)”. 

Em tempos de estádios modernos, nota-se, tantas vezes, uma busca pela 

transformação do público. A ideia de que é preciso expulsar os torcedores tidos 

como violentos e devolver os estádios às famílias é bastante difundida entre 

dirigentes esportivos e políticos. Em outros termos, o objetivo é erradicar a 

violência dos estádios, expulsando os “hooligans” e devolvendo o espetáculo 

aos “bons torcedores” (HOUCARDE, 2014). 

O modelo de segurança dominante na Europa atual segue uma política de 

gestão de riscos baseada em legislações específicas, medidas repressoras e 

“proativas”, ou seja, o “aparelho de controle social se apoia cada vez mais no 

estabelecimento das medidas de prevenção situacionais e de um conjunto de 

dispositivos de controle e de vigilância dos indivíduos suspeitos” (TSOUKALA, 

2014, p. 24 De forma sintética, a política aqui abordada se apoia em quatro 

pilares básicos:  

 

Em primeiro lugar, textos legislativos muitas vezes reforçados nos 
últimos anos que permitem principalmente: banir do estádio os 
torcedores considerados como perigosos; dissolver completamente ou 
suspender por alguns meses as atividades de um grupo de torcedores 
julgado violento. Em segundo lugar, o reforço e a especialização dos 
dispositivos policiais, assim como a vigilância e enquadramento dos 
grupos de risco. Em terceiro lugar, medidas de prevenção situacionais 
como câmeras de segurança, proibição de álcool em estádios e 
adaptação aos imperativos de segurança. Em quarto lugar, sanções 
esportivas fortes (multas, suspensão de campo, subtração de pontos 
na classificação, etc.) estipuladas pelas instâncias do futebol em jogos 
em que torcedores causam incidentes violentos, principalmente pelo 
uso de pirotecnia e fogos de artifícios (HOUCARDE, 2014, p.139).  

 

Através das informações geradas pelos serviços de inteligência, um indivíduo 

pode ser considerado, dentro deste modelo de segurança, um “torcedor de 

risco” ou um “hooligan” em potencial e ser proibido de entrar nos estádios, 

mesmo sem uma condenação prévia. Neste sentido, descarta-se o principio de 

presunção de inocência em favor de uma verdadeira pressuposição de culpa 

(TSKOUKALA, 2014). Tskoukala destaca ainda que, na ausência de uma 

definição jurídica do hooliganismo, a definição de “torcedores de risco” aparece 
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de forma vaga e problemática, o que acaba por reforçar o poder discriminatório 

dos agentes de informação. Ainda de acordo com a autora, a luta contra o 

hooliganismo buscou tratar os sintomas e não as causas do “problema”, o que 

acabou gerando um deslocamento espaço-temporal dos incidentes, bem como 

o crescimento e a radicalização dos comportamentos, ou seja, o reforço do 

controle forçou os torcedores, por exemplo, “a recorrer a armas brancas ou a 

outros objetos suscetíveis de serem utilizados como armas a fim de obter o 

resultado desejado num tempo menor” (TSKOUKALA, 2014, p. 29). O relato de 

um dos hooligans ingleses obtido por Buford (2002) em seu trabalho 

investigativo também aborda tal questão: 

 

Steve atribuía à polícia a responsabilidade pela maioria dos problemas. 
“A polícia ficou tão eficiente”, disse, “que estamos sob mais pressão do 
que antes”. Nós simplesmente não temos o tempo que costumávamos 
ter. No momento em que estoura uma briga somos imediatamente 
cercados por cães e cavalos. Foi por isso que todos começaram a usar 
facas. Pelo fato do policiamento ter ficado tão eficiente, é preciso ir 
diretamente ao assunto quando se trata de causar o maior estrago 
possível no menor espaço de tempo (BUFORD, 2010, p. 120). 

 
Se por um lado, as polícias, principalmente a inglesa, incrementaram seu 

arsenal de controle dos torcedores com a utilização de circuitos internos de 

televisão, elaboração de um banco de dados sobre “torcedores de risco” e todo 

um aparato jurídico criado para banir a presença dos “indesejados”. Por outro, 

surgiram novas propostas, como a de Otto Adang, na Holanda (ALVITO, 2014). 

O policiamento proposto por Adang, testado primeiramente na Eurocopa de 

2000, foi batizado de “policiamento amigável, mas firme”. Neste evento, a 

polícia holandesa buscou desenvolver uma atmosfera carnavalesca com alto-

falantes, removeu das praças objetos que poderiam ser arremessados, bem 

como fizeram com que os bares servissem cervejas de teor alcoólico reduzido 

e em copos de plástico. De forma resumida, os policiais evitaram aparecer de 

forma ostensiva, mas agiram firmemente quando foi preciso, o que gerou bons 

resultados (ALVITO, 2014). 

 
Adang (1990, 1991) señalan la importancia de los procesos 
intergrupales y sugieren que es posible, y de hecho conveniente, que la 
policía se aproxime a las multitudes (tanto hinchas de fútbol como otros 
tipos de multitudes) con uma actitud amigable pero firme, basada en la 
comunicación y la negociación, por una parte, (en este sentido la 
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actitud podría ser considerada “blanda”) y, por otra parte, que realice 
intervenciones tempranas frente a las transgresiones (en este sentido 
la actitud podría considerarse ‘dura’) (ADANG,2010,p.476). 

 

Para citar o caso brasileiro, Alvito (2014) destaca que, apesar dos incidentes 

violentos ocorrerem também devido a falhas organizacionais e infraestruturais, 

como já foi dito, a palavra “segurança” “tem um significado perverso: ela é 

usada como sinônimo para policiamento e até mesmo para a violência pura e 

simples” (ALVITO, 2014, p. 41). Isto é, desprezam-se fatores essenciais 

constitutivos da segurança pública nos estádios, tal como: transporte; tráfego 

de carros e trânsito de pedestres; conforto e infraestrutura.  Seguindo o 

caminho traçado pela estudiosa Anastassia Tskoukala, o autor lembra como o 

cadastramento obrigatório dos integrantes das torcidas organizadas exigido 

pelas autoridades aparece também como um procedimento que rejeita o 

principio de presunção da inocência em beneficio da presunção da 

culpabilidade. Além disso, nota-se que, no caso das “organizadas”, as penas 

são aplicadas coletivamente ou sobre a instituição, em outros termos, há uma 

dificuldade em individualizar a punição.  

 

No caso das torcidas organizadas, as penas são aplicadas 
coletivamente ignorando outro principio legal. As torcidas organizadas 
participam de maneira muito efetiva da festa que ocorre nos estádios, 
podendo-se dizer que elas fazem parte da cultura do futebol brasileiro. 
Apenas uma minoria dentre os torcedores das organizadas se envolve 
em brigas e confusões. Mas a punição ocorre coletivamente: no caso 
do GEPE com a suspensão de bandeiras e instrumentos musicais. Ao 
invés de investigar, prender e punir os responsáveis, todo o público 
frequentador do estádio é punido (ALVITO, 2014, p.50).  

 

 

2.2  O contexto sul-americano 

 

2.2.1 As hinchadas argentinas 

 

No contexto sul-americano, Alabarces, Zucal e Moreira (2008) se propõem a 

analisar os sentidos das práticas violentas nas “hinchadas” argentinas que se 

denominam de “la barra”, “la hinchada” ou “la banda” tendo como referência 

central a categoria do “aguante”. Aqui o termo “hooliganismo” não é utilizado. O 
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“el aguante” trabalhado pelos autores se aproxima da categoria de “disposição” 

(RIBEIRO, 2010; 2011) utilizada pelos torcedores organizados brasileiros. 

Etimologicamente, “aguantar” significa suportar, apoiar, ser solidário. No 

contexto das “hinchadas”, o “aguante” está intimamente relacionado com a 

noção de corpo, os enfrentamentos físicos e a construção da masculinidade. 

Para os “hinchas”, “el aguante” funciona como um sistema de honra e prestígio 

relacionado aos combates físicos, ou seja, aqueles que participam da luta 

corporal com os adversários e demonstram bravura, coragem e valentia são 

reconhecidos e respeitados entre seus companheiros.  

 

A categoria do “aguante” na cultura futebolística argentina está estreitamente 

vinculada à ação do corpo, ou seja, “aguantar es poner el cuerpo” e isso pode 

ser feito de muitas maneiras. Para os “hinchas” militantes, por exemplo, “el 

aguante” está associado aos sacrifícios que eles realizam em nome do clube: 

apoiar incessantemente a equipe independente das circunstâncias serem boas 

ou não, suportar as condições desfavoráveis nos estádios e nas viagens, 

resistindo a chuva, frio e calor, abandonar compromissos pessoais para 

acompanhar o time, dentre outros. Quanto maior a dificuldade atravessada por 

esses torcedores em prol do seu clube, maior é o “aguante” (ALABARCES; 

ZUCAL; MOREIRA, 2008): 

 

Decenas de cánticos ponen de manifiesto estos aspectos de un 
aguante basado en la fidelidad y el fervor: “te vamos a seguir, a donde 
quieras ir”, “ganes o pierdas te sigo igual, un sentimento inexplicable, 
que se lleva adentro, no puedo parar”, “muchas veces nos bancamos la 
lluvia, los palos de la yuta y todo eso por vos”( ALABARCES; ZUCAL; 
MOREIRA, 2008,p. 117) . 

 
 
Zucal (2007) destaca três elementos centrais presentes nas “hinchadas” que, 

segundo seus próprios integrantes, servem para os distinguir e os unir: a 

fidelidade, o fervor e as práticas violentas. Com relação à fidelidade, os 

“hinchas” se apresentam como aqueles que não abandonam o time nunca, isto 

é, acompanham o clube independente das condições serem favoráveis ou não. 

O fervor se relaciona com a ideia de cantar, gritar e empurrar a equipe de 

maneira incansável, nos momentos bons e ruins, faça chuva ou faça sol. Já as 
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práticas violentas aparecem como um meio de honrar o clube e seus grupos, 

bem como impor respeito aos adversários. 

 
Ramón, un joven miembro de la hinchada, en una charla me decía al 
respecto: “no sabés las veces que yo me jugué la vida por 
Huracán”, relacionando el honor del club con la violencia y 
mostrándose como actor en la defensa de la virtud de la institución 
(ZUCAL, 2007). 

 

Entretanto, como destacam Alabarces, Zucal e Moreira (2008), o sentido 

dominante do “aguante” entre os membros de “la barra” é a violência física. A 

cultura futebolística argentina tem se transformado em um espaço onde a 

violência assume um estilo, um modo de atuar, uma forma de entender a vida e 

de se relacionar com o mundo (ALABARCES, 2004).  A violência é uma prática 

legítima que tem muito a ver com a honra. Ela organiza o coletivo e a 

solidariedade do grupo. Uma “hinchada” não pode deixar de possuir “el 

aguante”. Esta honra tem uma dimensão diretamente ligada à masculinidade. 

Possuir “el aguante” requer valentia e coragem para enfrentar o rival e os riscos 

proporcionados pelos embates físicos. No futebol, constrói-se uma arena 

propicia onde se pode, através das ações violentas, provar a masculinidade. A 

partir da participação nas lutas, os “hinchas” argentinos buscam construir sua 

identidade masculina se contrapondo ao rival, tido como homossexual ou “puto” 

(ALABARCES; ZUCAL; MOREIRA, 2008).:  

“Macho” es el que afronta “el combate”, yendo “al frente”, el que se la 
aguanta. Por el contrario, puto es el que huye del campo de batalla 
rechazando el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, el que teme el “mano a 
mano”, el que no tiene “aguante” (ZUCAL,2007). 
 
 

A estética do “aguante” exige ainda que os corpos masculinos exibam 

cicatrizes e marcas que comprovem a participação nos combates e a 

masculinidade legítima dos lutadores. A memória dos embates físicos é tão 

importante como o próprio combate: 

 

Eles falam do estrondo, do zunido e do apuro por que passam. Falam 
da necessidade de viver aquilo, de não poder esquecê-lo quando o 
vivem, de não querer esquecê-lo – jamais. Falam sobre encontrar 
sustento naquilo, contanto e recontando o que aconteceu e como se 
sentiram. Falam a respeito com o orgulho dos privilegiados, daqueles 
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que passaram por, viram e sentiram algo a que os outros não tiveram 
acesso (BUFORD, 2010, p. 206). 

 

Os relatos das brigas se sustentam nas marcas corporais, provas indiscutíveis 

que o fato ocorreu. Destaca-se que entre eles se difunde uma ideia de que a 

luta deve ser “mano a mano” e as armas de fogo são coisas de “putos” 

(ALABARCES, 2004). 

 
Diante de tais considerações, fica nítido que “el aguante” não pode ser 

individual, ele é coletivo, é orientado para o outro, precisa-se de um outro, 

exibe-se frente ao outro, faz-se necessário não somente ter um rival, mas 

competir com ele para ver quem possui mais “aguante” (ALABARCES, 2004). 

Ressalta-se que a “violência” não é uma categoria nativa, ou seja, não é 

utilizada entre os membros de uma “barra” de futebol. Eles qualificam suas 

práticas como combates ou lutas e não os consideram como indivíduos 

“violentos”, mas sim sujeitos detentores do “aguante”.  Neste sentido, os atos 

violentos entre os “hinchas” oscilam entre o permitido e o proibido, entre o 

aceitável e o inaceitável. A legitimidade dessas práticas no interior grupo e a 

legalidade dessas ações andam na contra mão, em outras palavras, ao dar um 

sentido positivo às práticas violentas, os “hinchas” entram em conflito com a 

ordem judicial e estatal (ALABARCES; ZUCAL; MOREIRA, 2008).  

 

Por fim, Alabarces (2004) vai definir a cultura “el aguante” dos últimos anos 

como sendo uma retórica, uma estética e uma ética: 

 
Es una retórica porque se estructura como um lenguaje, como una 
serie de metáforas, y hasta titula un programa de televisión. Es una 
estética porque se piensa como una forma de belleza, como una 
estética plebeya basada en un tipo de cuerpos radicalmente distintos 
de los hegemónicos y aceptados, de los que aparecen en la televisión 
o en la tapa de las revistas: cuerpos gordos, grandotes, donde las 
cicatrices son emblemas y orgullos. Una estética que tiene mucho 
también de carnavalesco, en el despliegue de disfraces, pinturas, 
banderas y fuegos artificiales. Y es una ética, porque el aguante es 
ante todo una categoría moral, una forma de entender el mundo, de 
dividirlo en amigos y enemigos cuya diferencia puede saldarse con la 
muerte. Una ética donde la violencia, como dijimos, no está penada, 
sino recomendada (ALABARCES,2004,p.64).  
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2.2.2 As torcidas organizadas brasileiras 

 

Como já foi dito na Introdução deste trabalho, a imagem das torcidas 

organizadas e de seus integrantes é amplamente associada, principalmente 

pelos meios de comunicação e senso comum, às questões de violência no 

futebol. Com frequência imagens de confrontos físicos tomam as cenas nos 

programas televisivos, o que acaba por contribuir para a construção da imagem 

do torcedor organizado como “baderneiro”, ou seja: “ao explicitarem uma 

dimensão de perigo, impureza e desvio, as torcidas são objeto de uma 

valorização negativa na imprensa”  (TEIXEIRA, 2003, p.135).  

 

Do ponto de vista do senso comum, eles são perigosos por 
desempenharem papéis ambíguos, de torcedores e de vândalos, 
manifestando respectivamente paixão e ódio, sentimentos tidos como 
opostos. Os títulos das notícias reforçam essa dimensão ao atribuir-
lhes certos poderes incontrolados como promover desordem, o caos 
e a morte, tornando um jogo de futebol um espetáculo de pancadaria,  
sangue, destruição, intolerância. Na medida em que desorganizam 
uma ordem natural são antissociais, nocivos à vida social, e, portanto, 
moralmente condenáveis (VELHO, 1987 apud TEIXEIRA, 2004, p. 
134) 

 

Neste sentido, a comparação das torcidas organizadas brasileiras com os 

torcedores europeus, principalmente os denominados “hooligans”, aparece de 

forma recorrente no discurso midiático e até político. De fato, o entendimento 

do hooliganismo é o pontapé inicial para qualquer estudo que envolva a 

violência entre torcedores de futebol, havendo elementos que aproximam 

esses agrupamentos, como será observado ao longo deste trabalho. Todavia, 

apesar dos estudos do hooliganismo contribuírem de forma significativa para 

compreensão do fenômeno da violência entre torcedores, deve-se ressaltar 

também que existem diferenças significativas entre os hooligans e os 

torcedores organizados do Brasil.  

Por exemplo, o uso de armas de fogo é muito mais difundido aqui do 
que na Inglaterra – o que eleva, e muito, a taxa de mortalidade. Além 
disso, no Brasil, parece ser mais raro o envolvimento de torcedores 
violentos com partidos de extrema direita e/ou com projetos 
nacionalista (LOPES; CORDEIRO, 2010). Isto sem falar na emergência 
no país, a partir de 2005, de conflitos de torcedores do mesmo grupo 
em função do tráfico de drogas e de armas (MURAD, 2007). 
(REIS;LOPES;MARTINS, 2015, p. 625) 
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É tendo em mente as realidades distintas que alguns pesquisadores vão 

procurar entender as especificidades do  fenômeno das torcidas organizadas 

brasileiras, bem como da violência que as envolvem.  Cabe apontar alguma 

dessas distinções. Primeiramente, os hooligans não são tão comprometidos 

com o espetáculo e com as festas nas arquibancadas dos estádios, sendo essa 

umas das características essenciais dos torcedores organizados brasileiros. 

Embora também exista uma hierarquia entre os integrantes de grupos 

hooligans, tais agrupamentos não possuem organização rígida, estrutura 

burocrática com quadro associativo e registro formal no cartório, como ocorre 

entre as torcidas organizadas. No caso dos agrupamentos hooligans, “cada 

firma possui um determinado chefe, e um time chega a ter várias firmas 

estruturadas na forma chefe/comandados. Entretanto, nem todas as firmas 

constituem-se de uma mesma maneira, digamos morfologia social” (TOLEDO, 

1996, p. 128).  

Conforme Teixeira (2004), os símbolos constituem sinais de identificação e 

distinção entre as torcidas organizadas. Ao observar os símbolos das principais 

torcidas cariocas, a autora vai identificar que há uma predominância de 

elementos inspirados no universo militar (tanques, canhões, exército, 

esquadrão, pelotão) e figuras que indicam perigo e ou morte (caveiras, 

monstros com armas etc.). Segundo ela, são projetados em tais símbolos 

noções e sentimentos que estão fora deles, mas através dos quais as torcidas 

colocam em foco valores como força, garra, astúcia, coragem e fidelidade. Com 

suas bandeiras, uniformes, faixas e símbolos, as torcidas organizadas e seus 

integrantes são identificadas de maneira fácil. Os torcedores organizados 

fazem questão de exibir seus símbolos e “representar” a torcida aonde quer 

que eles estejam. No caso dos grupos hooligans a identificação é difícil, tendo 

em vista que os mesmos não utilizam símbolos relacionados às suas “firmas”:  

Torcedores hooligans geralmente agrupam-se em pubs (bares) para 
irem às partidas de futebol. Grande parte das suas ações são 
pautadas pelo anonimato. Procuram se confundir em meio à multidão 
torcedora, não se utilizam de símbolos hooligans, que os evidenciam 
imediatamente. (...) Motivos gráficos, tais como a suástica, estão 
estampados nos braços, camisas e bandeiras. Porém, tal símbolo 
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condensa uma série de outros significados mais explícitos que não os 
identificam necessariamente como sendo torcedores de futebol. 
Traçam itinerários complexos para burlarem a vigilância policial. 
Chegam a subdividir os grupos no intuito de disfarçarem a chegada 
em massa aos estádios (TOLEDO, 1996, p. 128-129).  

 

Diferentemente do que ocorre entre os hooligans, os torcedores organizados 

do Brasil não colocam o futebol como espaço privilegiado de luta, protesto 

político ou racial, assim como não possuem projetos ideológicos ou 

nacionalistas. Além disso, a intolerância com o outro, no caso dos hooligans, é 

encarnada numa espécie de confronto étnico (TOLEDO, 1996), como já foi 

demonstrado em linhas anteriores. Conforme destaca Toledo (1996, p. 127), o 

processo de constituição dos hooligans é complexo, uma vez que incorporou 

vários outros grupos (os skinheads, por exemplo) que vislumbraram no futebol 

uma possibilidade de expressão. Portanto, os hooligans abarcam, 

primeiramente, determinadas posturas e comportamentos diante da sociedade: 

Os hooligans, skinheads e outros grupos se utilizam da violência 

física como ação pratica de interação social na expressão de fobias, 

protestos, formas de racismo que, em última instância, canalizam 

sentimentos, vontades e interesses de segmentos mais visíveis das 

sociedades europeias (TOLEDO, 1996, p.132). 

 

Outra diferença diz respeito ao fato dos hooligans serem resistentes em aceitar 

integrantes com posturas e estilos diferentes daqueles adotados pelo grupo, ao 

passo que as torcidas organizadas brasileiras são agrupamentos mais fluídos, 

dinâmicos e abertos. Em outros termos, embora haja um predomínio de jovens 

na maioria das “organizadas”, elas não são definidas e estruturadas 

exclusivamente em função de um único estilo (de música, de adesão a um 

comportamento) predominantemente jovem, ou seja, a princípio qualquer 

pessoa pode participar de uma torcida (TOLEDO, 1996). A composição das 

torcidas organizadas não é homogênea. Existe uma pluralidade de “agentes” 

que assumem diversos papéis nos “jogos” de relações sociais” (PIMENTA, 

1997, p. 96). 

As torcidas organizadas abrigam um contingente disposto a vivenciar, 
através de uma paixão comum e de maneira intensa, um gosto 
específico pelo futebol, onde a lógica da competição, do lúdico, do 
conflito e sociabilidade, da visibilidade política, da construção de um 
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universo estético e simbólico, ditam um estilo de vida capaz de 
sociabilizar, pessoas da zona leste ou da zona sul, jovens e velhos, 
pessoas com opiniões políticas de esquerda ou direita (TOLEDO, 1996, 
p. 152). 

 

Com efeito, alguns estudiosos brasileiros apontam que a violência que se 

manifesta entre as torcidas organizadas não pode ser entendida de maneira 

descolada da realidade social mais ampla do país (MURAD, 2012; TOLEDO, 

1996; PIMENTA, 1997).  Neste sentido, Toledo (1996) defende que a violência 

está enraizada no meio urbano:   

 

[...] quer seja objetivada nas ações repressivas do Estado, nas 
relações cotidianas, nas imagens veiculadas pela mídia, nas 
condutas autoritárias que perpassam as instituições em geral, entre 
as quais aquelas vinculadas mais diretamente ao futebol ( 
federações, clubes ) e que, sob esse aspecto, as Torcidas 
Organizadas e os indivíduos que a elas convergem não estão 
descolados desta realidade (TOLEDO, 1996, p. 32).  

 

Para Murad (2012), as práticas violentas que envolvem os torcedores de 

futebol têm  origem em questões de ordem social, tal como as exclusões, 

intolerâncias, narcotráfico, crescente mercado de armas, corrupção, 

impunidade, “machismo”, falta de consciência social, de educação e cidadania. 

Conforme o autor, as macroviolências aparecem também no microcosmo do 

futebol, em outras palavras, a violência entre os torcedores deve ser vista 

dentro da violência econômica, social e política do país.  Os resultados da 

pesquisa do sociólogo apontaram que os atos violentos em torno do futebol, ao 

contrário do que se pensa e se divulga, são cometidos por uma minoria que 

integra as torcidas organizadas. Tais grupos são formados, principalmente, por 

jovens do sexo masculino com idades entre 15 e 24 anos. Esses jovens são 

oriundos de todas as classes sociais, principalmente as classes média, média 

baixa e baixa, possuindo níveis de escolaridade variados. Entre eles, 

predomina a exaltação da masculinidade, o machismo e o “poder do corpo 

sarado e agressivo” (MURAD, 2012).  

 

De acordo com Monteiro (2003), a violência entre os torcedores organizados é 

uma manifestação do “ethos guerreiro”, ou seja, de um tipo de comportamento 

que privilegia o confronto violento, a agressividade viril e, sobretudo a 
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demonstração de superioridade física sobre o outro, o rival. Adquirir status, 

respeito, poder, domínio, mostrar-se mais forte, mais valente e mais macho são 

características marcantes entre membros de torcidas organizadas. No entanto, 

o autor afirma que a já apresentada tese de Eric Dunning, segundo a qual tais 

manifestações se dão, especialmente, nas camadas rudes das classes 

trabalhadoras não se aplicou a realidade estudada, mais especificamente ao 

Rio de Janeiro.  

 

Em pesquisa realizada com integrantes de torcidas organizadas sediadas em 

São Paulo, Pimenta (1997, 2003) também vai buscar compreender a violência 

no futebol afastando as explicações e justificativas econômicas para o 

fenômeno. O autor procura entender a violência em questão  “pela via do 

esvaziamento do sujeito social que, diminuído de sua capacidade de filtragem, 

constrói a identidade e as identificações, tendo a violência como elemento 

estruturante” (PIMENTA, 2003, p. 42). O estudo destaca três aspectos que 

convergem para explicar o fenômeno: “a) a juventude, cada vez mais 

esvaziada de consciência coletiva; b) o modelo de sociedade de consumo 

instaurado no Brasil que valoriza a individualidade, o banal e o vazio; c) o 

prazer e a excitação gerados pela violência ou pelos confrontos agressivos” 

(PIMENTA, 2003, p. 48). Para Pimenta (1997), os torcedores organizados 

estão em busca de proteção, de identidade social e, atraídos por códigos e 

símbolos próprios que, muitas vezes, traduzem a manifestação da violência, 

formam um agrupamento coeso, forte e seguro:  

 

Essa perspectiva é construída a partir do processo de industrialização 
urbana propalada pelo regime militar, que contribuiu para desarticular a 
construção de um tecido social sólido, promovendo assim, além da 
industrialização desarticulada com o espaço urbano, a busca por auto-
afirmação e identidade entre os grupos de jovens, através do uso da 
força e da violência, pois a violência foi, dentre os inúmeros símbolos e 
códigos sociais disponíveis no processo cultural, materializado na 
visibilidade desses grupos. (PIMENTA, 1997, p. 145) 

 

Por fim, ao estudar os “perigos da paixão” entre as torcidas organizadas 

cariocas, Teixeira (2004) busca analisar como a rivalidade e o conflito são 

apropriados e reinterpretados pelos torcedores organizados, ou seja, analisa as 
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interpretações daqueles que vivenciam esta experiência social. Seu estudo 

enfatiza a necessidade de se compreender também a dimensão simbólica dos 

embates dramatizados pelos torcedores organizados nas arquibancadas, 

entretanto, alega também que o uso da violência física é uma possibilidade que 

norteia a conduta de certos integrantes. Em outros termos, para alguns 

indivíduos, o fato de pertencer a uma torcida organizada vai além da paixão, 

mas implica encarar a luta como possibilidade e a união contra os adversários 

como uma espécie de “obrigação moral” (TEIXEIRA, 2004).  A autora destaca 

que “a briga é constitutiva do modo de ver e de viver desses agrupamentos, 

obedecendo a determinada regras de sociabilidade, ou ainda, a certos padrões 

de reciprocidade” (TEIXEIRA, 2004, p. 177). Teixeira (2004) destaca que a 

briga faz parte do eidos – visão de mundo - , e do ethos – estilo de vida, dessas 

organizações de torcedores.  
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3. METODOLOGIA 

 

Partindo de uma metodologia qualitativa, o estudo adotou como estratégia de 

coleta de dados: a) observações de campo no estádio de futebol e arredores; 

b) entrevistas semiestruturadas e não estruturadas com torcedores comuns e 

organizados; c) análise de matérias jornalísticas, sites, blogs e redes sociais 

dos torcedores.  

 

3.1 Trabalho de campo  

 

As observações consistem em tomar notas de campo sobre o comportamento 

e atividades das pessoas pesquisadas no local de estudo, sendo assim, 

buscou-se ouvir e observar atentamente o que os interlocutores falavam e 

faziam em seu ambiente (CRESWELL, 2007). A observação direta possui 

importância considerável a partir do momento em que permite captar uma 

gama de situações e fenômenos que não são identificados somente por meio 

de perguntas (CRUZ, 1999). Neste sentido, “o observador, enquanto parte do 

contexto de observação, estabelece uma relação face a face com os 

observados. Nesse processo, ele, ao mesmo tempo, pode modificar e ser 

modificado pelo contexto” (CRUZ, 1999, p. 59). O trabalho de campo foi feito 

em estádios de futebol da capital baiana, tendo um como principal. Isto inclui os 

pontos de encontro nos arredores do estádio e os espaços ocupados pelos 

torcedores organizados dentro do mesmo. Embora o projeto desta investigação 

tenha se iniciado no ano de 2015, informa-se que as primeiras observações de 

campo e seus devidos registros tiveram início em 2012, uma vez que o 

presente estudo é uma continuidade da pesquisa realizada para o Trabalho de 

Conclusão do Curso de Ciências Sociais e que teve como objetivo analisar a 

participação feminina na torcida organizada, bem como a inserção das 

mulheres, enquanto torcedoras, no ambiente futebolístico, tido como 

amplamente masculinizado.  Observações de campo também foram realizadas 

em um bairro de Salvador visando compreender a dinâmica e atividade da 

torcida nessas localidades, ou seja, e para além dos muros dos estádios de 

futebol. O acesso ao bairro foi facilitado por um dos informantes-chaves da 
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pesquisa e que também é morador do local. Os dados coletados, isto é, os 

fenômenos e acontecimentos observados durante o trabalho de campo, foram 

registrados e anotados de modo a facilitar a análise posterior. Para não 

prejudicar a participação e interação com os interlocutores, buscou-se fazer o 

registro dos dados observados fora do ambiente de pesquisa.  

No que diz respeito às entrevistas, vale lembrar que estas são do tipo 

semiestruturadas, ou seja, toma-se como ponto de partida um roteiro básico de 

perguntas, relativamente abertas, que funciona como um guia. Esse não 

precisa ser seguido de forma rígida, podendo acontecer alterações e 

adaptações no decorrer da entrevista (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2005). De 

acordo com Quivy e Campenhoudt (2005), é preciso, sempre que possível, 

deixar o entrevistado falar abertamente, com as palavras desejadas e pela 

ordem que lhe convier, entretanto o pesquisador deverá estar atento para 

redirecionar a entrevista quando identificar um desvio do foco de pesquisa por 

parte do pesquisado. Conforme Gaskell (2004):  

O emprego da entrevista qualitativa para mapear e compreender o 
mundo da vida dos respondentes é o ponto de entrada para o 
cientista social que introduz, então, esquemas interpretativos para 
compreender as narrativas dos atores em termos mais concecptuais 
e abstratos, muitas vezes, em relação a outras observações. A 
entrevista qualitativa, pois, fornece os dados básicos para o 
desenvolvimento e a compreensão das relações entre os atores 
sociais e sua situação. O objetivo é uma compreensão detalhada das 
crenças, atitudes, valores e motivações, em relação aos 
comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos. 
(GASKELL, 2004, p. 65) 

 

As entrevistas foram realizadas com torcedores organizados e torcedores 

comuns. A decisão de entrevistar os torcedores comuns parte da necessidade 

de realizar um contraponto entre eles e os torcedores organizados, buscando 

identificar com mais clareza as especificidades dos últimos. O estudo conta 

com 34 entrevistas, sendo 18 do estudo anterior e 16 da pesquisa atual. As 

entrevistas do projeto inicial foram feitas com torcedoras mulheres, ao passo 

que as recentes foram realizadas com os torcedores homens. Como já foi dito, 

a pesquisa que antecedeu o presente estudo propôs compreender a 
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participação feminina no universo da torcida organizada, bem como a inserção 

e a participação das mulheres enquanto torcedoras no futebol.  

 

Os roteiros direcionados aos torcedores foram estruturados em três eixos 

centrais: 1) participação no futebol e na torcida organizada (no caso dos 

torcedores organizados); b) relacionamentos e visões acerca dos diversos 

agentes que compõem o cenário futebolístico; c) práticas de violência e 

segurança. A escolha dos entrevistados se deu mediante a técnica “bola de 

neve”, isto é, primeiramente foram selecionados torcedores que a pesquisadora 

já possuia contato e tais pessoas foram sugerindo e apresentando outros 

participantes para serem entrevistados. Além disso, a pesquisadora também 

procurou efetuar contatos e aproximações diretas nos espaços frequentados 

pelos torcedores organizados visando estabelecer novas entrevistas. Os locais 

das entrevistas foram combinados com os interlocutores de acordo com a 

disponibilidade e facilidade dos mesmos. Isto é, a grande maioria das 

entrevistas ocorreram nos estádios, entretanto, algumas delas se realizaram 

em locais de trabalho, shoppings e restaurantes.   

 

Informa-se que a pesquisa contou também com a realização de entrevistas não 

estruturadas ou abertas, ou seja, “entrevista na qual entrevistador apoia-se em 

um ou vários temas e talvez em algumas perguntas iniciais, antecipadamente, 

para improvisar em seguida suas outras perguntas em função de suas 

intenções e das respostas obtidas de seu interlocutor” (LAVILLE; DIONNE, 

1999, p.190).  

 

A terceira e última estratégia de coleta dados consistiu na análise de 

informações recolhidas nos ambientes virtuais dos torcedores organizados, 

levando em conta que estes espaços são uma espécie de continuidade e 

extensão das relações estabelecidas entre os mesmos na torcida e no estádio 

de futebol. Para tanto, o levantamento foi feito em: a) sites oficiais do clube e 

das torcidas b) páginas do Facebook; c) sites/blogs alternativos; d) vídeos do 

Youtube e comunidades virtuais. A grande variedade de fotos, músicas e 

vídeos encontrados nos diversos espaços virtuais também tiveram uma 
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contribuição relevante no desenvolvimento da pesquisa. Todos os três CDs 

lançados pela organização foram encontrados e baixados na Internet, 

totalizando cerca de 65 músicas. Fora isso, buscou-se realizar também a 

análise e o levantamento de matérias jornalísticas referentes à temática. 

Portanto, propôs-se analisar o fenômeno a partir de diferentes fontes de dados. 

 

3.2 O lugar da pesquisadora  

Sabe-se que a capacidade de empatia e de observação do pesquisador, bem 

como a aceitação dele pelo grupo estudado são questões centrais no processo 

de coleta de dados (CRUZ, 1999). Pode-se dizer que não houve resistência por 

parte dos torcedores frente à entrada da pesquisadora no espaço dedicado à 

torcida organizada dentro do estádio.  

Torcedora comum desde a infância e frequentadora assídua dos estádios 

desde 2008, a investigadora, desde o ano indicado, acompanha as partidas ao 

lado de uma das torcidas organizadas do clube.  A paixão pelo time e pelo 

esporte, expressa, inclusive, em uma tatuagem, a frequência nos jogos, o 

respeito para com os integrantes e os códigos de conduta “exigidos” no espaço 

da torcida organizada e o fato de se portar, mesmo que somente durante os 

jogos, como os demais ali presentes, podem ser indicados como fatores que 

colaboraram para a aceitação da pesquisadora. “Eu te vi no sai da frente”, 

disse um antigo membro da diretoria da torcida em tom de vibração, referindo-

se a participação da investigadora em uma coreografia bastante esperada 

entre os torcedores organizados. A presença em ações sociais com um antigo 

e respeitado puxador da torcida, antes mesmo de iniciar a pesquisa, também 

favoreceu para que a cara se tornasse mais familiar entre o grupo. No período 

de busca por contatos para entrevistas, por exemplo, a frase dita por outro 

membro da diretoria para uma das torcedoras e que ajudou a abrir portas 

expressa bem a questão da importância da aceitação e identificação: “É 

torcedora também e cola com a gente na arquibancada, fica lá na torcida todo 

jogo”. Situação semelhante ocorreu quando uma torcedora organizada já 

conhecida apresentou uma segunda para realização de entrevista dizendo: “Ela 

é torcedora que nem a gente”.  A parceria que se desenvolveu com dois dos 
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interlocutores, ou, informante-chaves, também colocou a pesquisadora diante 

de boas informações e vivências:   

 

A convivência com pessoas-chaves acabou por me inserir, de 
uma maneira mais próxima, no cotidiano e na realidade da 
torcida. É como se eu me sentisse “dentro” daquilo tudo mesmo 
não sendo diretamente uma integrante. Eu passei a ficar por 
dentro da agenda, das resenhas de bastidores, eu me vi 
dobrando bandeira, eu me vi mudando horários, trajetos e 
evitando localidades por saber que seria arriscado estar com 
aquela pessoa ali, eu me vi preocupada e esperando um aviso 
de que alguém chegou em casa bem depois de uma caravana 
ou mesmo por estar na rua em dia de jogo de rival, eu comecei 
a compreender melhor a lógica daquilo tudo, daquele  estilo de 
vida... (Diário de campo, 12/06/2017).  

 

A caminhada de pesquisa é árdua, porém curiosa e encantadora. Um passo 

errado pode fechar portas, mas às vezes simples atitudes abrem muitas outras. 

Foi preciso saber lidar com as pessoas, saber como chegar nelas e conquistar 

a confiança. Foi preciso aprender a olhar, mas também foi necessário saber 

lidar com os olhares, por vezes desconfiados, principalmente, por parte 

daqueles que ainda não conheciam a pesquisadora: 

 

Os que ainda não me conhecem questionam e se certificam se 
não sou repórter, tendo em vista a relação conturbada que 
estabelecem com a imprensa. Questionam também se eu torço 
para o mesmo clube. A minha tatuagem me ajuda a comprovar. 
E sobre ela, um deles comentava: "se você fosse fazer essa 
sua pesquisa com os ‘gays’ (rivais) os caras iam te bater se 
visse essa tatuagem (risos)". “Eu só aceitei falar com você 
depois que vi a tutuagem. Eu vou lá saber quem é você? Se é 
do outro lado?”, disse outro. O que dizer de um que me 
procurou através do celular para se certificar se a pessoa que 
ele viu me acompanhando também era torcedor do mesmo 
clube? Eles também estão atentos! Nós também somos 
observados! (Diário de Campo, 04/09/016) 
 
Certa vez, um dos interlocutores deu um “pause” na entrevista 
para gritar e chamar insistentemente um integrante antigo (da 
chamada “velha guarda”) da torcida que também passava no 
local. Ele sentia a necessidade de contar que estava realizando 
uma entrevista para uma reportagem. Eu esclarecia novamente 
sobre o projeto, explicava que não se tratava de uma 
reportagem... De um lado, observa-se toda a euforia do 
integrante de 19 anos em falar e fazer aquela entrevista, de 
outro, o desconfiado e experiente membro da “velha guarda” se 
limitou apenas a dizer: “vê se você não vai falar merda aí”. 
(Diário de Campo, 04/09/016)  
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Ao ser levada por um dos interlocutores para o bar em que se 
reúnem também me senti analisada e por um momento 
bastante sem jeito. Acostumada a observar, um dos meus 
maiores problemas é saber lidar com os olhares dos outros 
voltados para mim... Dentre tantos, o olhar desconfiado da 
única mulher da torcida que estava no local foi o que me 
chamou mais atenção. Eu a cumprimentei e ela não foi nada 
simpática inicialmente. Eu puxei conversa mesmo que 
totalmente sem graça por dentro... E foi questão de horas de 
papo para que a mesma me abraçasse depois dentro do 
estádio e falasse: "Te quero lá dentro da torcida, no meio, 
vibrando junto com a gente". Fiquei mais aliviada! (Diário de 
Campo, 19/06/2016) 

 

 

Por um lado, foi preciso diminuir as distâncias e saber como se aproximar:  

 

Já conheci jovens ansiosos para falar sobre os abusos dos 
policiais, meninos que me chamavam de "tia" e de "senhora", 
meninos que me agradeciam apenas por estar ouvindo o que 
eles tinham a falar. Eu procurei diminuir a distância do 
"senhora" para "você". Eles estavam lá, estavam presentes, 
mas não conseguiram entrar no jogo. Cada um com seus 
motivos: dinheiro, carteirinha sem renovação, dinheiro... Então, 
foi a primeira vez que o jogo rolava lá dentro e eu estava 
sentada no meio-fio com cinco meninos da torcida do lado de 
fora do estádio. (Diário de Campo 16/09/2016) 
 

 

Por outro, foi preciso aprender a lidar, impor limites e levar em conta a posição 

de pesquisadora-mulher em um ambiente dominado por homens, um ambiente 

amplamente machista em que, tantas vezes, o corpo feminino é visto como 

objeto. Embora os interlocutores tenham sido bastante solícitos, alguns 

acabavam extrapolando os limites, ainda que o fato de ir ao campo, muitas 

vezes, acompanhada por um antigo companheiro acabasse inibindo um pouco 

tais atitudes. Frases do tipo “vamos marcar uma entrevista” adquiriam duplo 

sentido. “Não ache que ninguém faz nada de bonzinho não, fulano/cicrano tá 

querendo é te pegar”, “mulher nesse meio os caras já olham querendo comer, 

parecem urubu”, foram frases disparadas até mesmo por pessoas conhecidas. 

O fato é que os comportamentos, comentários e expressões machistas sempre 

foram facilmente identificados no decorrer do trabalho de campo e também na 

vivência da pesquisadora enquanto torcedora comum. As mulheres que 

percorrem os caminhos do futebol ainda estão sujeitas a obstáculos desse tipo. 
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As duas situações narradas a seguir servem para exemplificar o que vem 

sendo dito: 

 
“Venha cá”, chamou um integrante mais velho e que estava no 
ponto de encontro da torcida também. Eu fui até a mesa em 
que ele se localizava com outro rapaz. “Você é muito bonita”, 
disse ele. Antes que eu pensasse o que dizer/fazer o outro 
disparou: “Ô vei, ela tá acompanhada. O cara tá ali”. Ele 
insistiu: “Você é linda”. Sem muitas palavras eu me retirei. Ele 
insistia em olhar, um olhar inconveniente... Insistia em fazer 
caras e bocas... O fato é que o meu semblante talvez tenha 
ficado um pouco mais sério, os meninos que me 
acompanhavam perguntaram o que eles queriam e eu 
desconversei. Também evitei falar alguma coisa para o tal 
integrante  pensando que poderia criar alguma situação mais 
chata e acabar prejudicando o campo... Algumas situações me 
incomodavam... Os comportamentos, comentários, “piadas” e 
papos machistas sempre foram recorrentes. (Diário de Campo, 
19/06/2016) 
 
Ao adentrar um grupo de torcida esperando ser aceita apenas 
como mais uma torcedora tomei um choque de realidade. Logo 
notei que praticamente não haviam mulheres no grupo. Quando 
eu entrei foi um bombardeio de mensagens de “boas vinda” do 
tipo “venham gatas”, “bem-vinda gata”, “nossa,mulher por 
aqui?”. Recebi ligação e mensagem privada. Confesso que me 
senti mal inicialmente e tive vontade de sair, mas permaneci, 
externei minha insatisfação e questionei os comentários. 
Alguns tentaram amenizar alegando que “como aqui não tem 
muita mulher, quando aparece alguma os caras ficam assim”. 
Claramente as mulheres não são vistas apenas como 
torcedoras e só (Diário de Campo, 08/2017). 

 

3.3 Organização e análise 

Sabe-se que a fase de análise e interpretação requer um olhar concentrado 

para os dados da pesquisa. Entretanto, deve-se atentar para o fato de que na 

pesquisa qualitativa a análise já poderá ter se iniciado durante a fase de coleta 

de dados (GOMEZ, 1999).  

Com base em Minayo (1992), podemos apontar três finalidades 
para essa etapa: estabelecer uma compreensão dos dados 
coletados, confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e/ou 
responder às questões formuladas, e ampliar o conhecimento 
sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao contexto cultural 
da qual faz parte (GOMEZ, 1999, p.69).  

 

Inicialmente foi feita a organização e ordenação de todos os dados coletados 

no trabalho de campo, o que inclui a transcrição das gravações, leitura do 
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material e dos dados da observação direta.  Vale ressaltar que as entrevistas 

semiestruturadas foram gravadas, com a autorização dos participantes, e todo 

material foi transcrito pela pesquisadora. A trabalhosa fase da transcrição foi 

central no desenvolvimento da pesquisa, pois funcionou como um momento 

inicial de análise do material recolhido, tendo em vista que as diversas e 

repetidas vezes que se escuta o áudio e as falas dos participantes acaba por 

possibilitar o questionamento e o levantamento de muitos pontos relevantes 

para a elaboração do estudo. Além disso, as transcrições, uma a uma, 

proporcionam uma autocrítica frequente acerca daquilo que vem sendo 

perguntado e abordado no decorrer das entrevistas, bem como os erros e 

acertos, aparecendo, assim, como um momento crucial e de grande ajuda para 

o aperfeiçoamento das entrevistas posteriores. 

 

Com o corpus de texto pronto, pretendeu-se, através do processo de leitura e 

releitura, levantar os elementos presentes nas falas dos entrevistados a fim de 

localizar o que surgiu de relevante, bem como as semelhanças e diferenças 

entre os mesmos. Posteriormente, os textos foram comparados e agrupados 

tomando como referência as categorias analíticas ou áreas temáticas que 

emergiram. Na fase de análise final foram feitas as interpretações dos 

discursos encontrados, associando-os ao material teórico e as anotações 

obtidas no campo.  Em outras palavras, neste momento, buscou-se estabelecer 

as conexões entre os dados coletados e os referencias teóricos do estudo, 

buscando responder às questões da pesquisa com base em seus objetivos, ou 

seja, estabelecer relações entre o geral e o particular, entre a teoria e a prática 

(GOMES, 1999).  Destaca-se também que as três estratégias de coleta de 

dados utilizadas são complementares entre si, uma vez que as respostas 

dadas pelos interlocutores nas entrevistas foram comparadas com os dados 

obtidos no campo e nos ambientes virtuais, visando identificar se o discurso 

proferido pelos mesmos converge com as observações empíricas.  

 

Por fim, no que tange às questões éticas, deve-se ressaltar que os 

interlocutores tomaram conhecimento prévio do objetivo do estudo e tiveram a 

privacidade e o anonimato preservados, ou seja, seus nomes não serão 
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divulgados em hipótese alguma. Além disso, o estudo visa tomar os cuidados 

adequados para proteger também a identidade das instituições observadas.  
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4. COMPREENDENDO A TORCIDA ORGANIZADA 

Esta seção propõe apresentar algumas das dimensões centrais que caracteriza 

a torcida organizada estudada. 

4.1  Estrutura e organização 

O agrupamento observado é uma torcida organizada de grande expressão de 

um clube esportivo brasileiro sediado na cidade de Salvador, no estado da 

Bahia. Registrada com natureza jurídica de associação privada, a agremiação 

aqui estudada segue o padrão de estrutura e organização burocrática 

(PIMENTA, 1997), elemento característico do movimento das torcidas 

organizadas nos moldes atuais.  

A torcida em questão dispõe de uma sede social/administrativa que, além de 

contar com uma loja que comercializa os produtos da torcida e presta suporte 

aos associados, possui salão de jogos, bar e TV. Desta forma, a sede funciona 

como um espaço vital tanto para a administração da organização quanto para a 

interação social dos seus integrantes. Conforme destaca Toledo (1996),  as 

sedes demarcam  e inscrevem no espaço urbano um lugar próprio e específico 

para a socialização desses torcedores, onde existe a “possibilidade das 

pessoas se reconhecerem na partilha de valores, visões de mundo, aspirações 

bastante congruentes. As sedes são espaços vivos de pertencimento a estes 

grupos e de reconhecimento frente a outros” (TOLEDO, 1996, p.51).  

A agremiação possui uma organização hierárquica que inclui presidência, 

diretoria e associados. Mais especificamente, o organograma básico consiste 

em: presidência e vice-presidência; diretor e diretor geral, diretor de caravanas; 

diretor de comunicação; puxador; diretor de vendas; departamento de 

patrimônio, o que inclui os responsáveis pelos materiais e bateria. Os cargos 

citados são ocupados majoritariamente por integrantes homens, exceto o setor 

de patrimônio e bateria da torcida que já conta com a presença de mulheres 

mulheres.  

Fruto do processo de crescimento da organização, a torcida organizada se 

divide em regiões que incorporam bairros de Salvador, municípios e cidades do 
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estado da Bahia. A torcida divide os grupos de torcedores de acordo com a 

região onde moram. Para cada um desses segmentos existe um monitor ou 

líder, cuja  “[...] função é coordenar seu grupo, servindo como uma espécie de 

elo, fazendo mediação entre a Diretoria e os componentes sob sua 

responsabilidade” (TEIXEIRA, 2006, p. 3). Conforme as informações do site 

oficial da torcida, a criação de um subnúcleo está condicionada a autorização e 

indicação de um monitor por parte dos diretores do agrupamento. Para o 

subnúcleo ser considerado ativo é necessário que ele possua dez integrantes 

cadastrados no plano de sócio contribuinte, ou seja, dez sócios da torcida. Os 

subgrupos inativos não podem promover eventos e festas, confeccionar 

materiais (faixas, bandeiras, camisas, dentre outros) e nem levar os mesmos 

para o estádio.  

A torcida conta também com o um núcleo especial para as mulheres 

integrantes da instituição, e um grupo formado com o intutuito de promover 

campanhas e ações voltadas para as questões sociais. Observa-se, por 

exemplo, que o grupo costuma realizar doações e promover eventos em 

bairros periféricos da cidade em datas comemorativas, além de participar 

ativamente de campanhas de doação de sangue. Uma das ações realizadas 

em apoio a associação LOBA-Lúpicos Organizados da Bahia, que congrega 

portadores de lúpus, foi acompanhada de perto.  Nesta oportunidade 

integrantes da organização se mobilizaram para gravar e divulgar um 

documentário que teve como objetivo divulgar as necessidades e os problemas 

enfrentados pelos pacientes e pela entidade citada. 

Percebe-se que não existem grandes restrições às pessoas que desejam 

integrar a torcida, dependendo apenas de formalizar o vínculo e contribuir com 

um valor anual de trinta ou noventa reais. Ou seja, para se tornar sócio é 

necessário ir até a sede administrativa do agrupamento portando o documento 

de identificação, comprovante de residência, foto 3x4, além de assinar  o termo 

de responsabilidade e pagar um valor referente à anuidade do plano. Somente 

os sócios contribuintes podem participar das caravanas, festas e eventos 

promovidos pela organização, receber descontos em produtos e atividades, 

bem como frequentar os estádios baianos trajando o material do grupo. Sobre 
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o último ponto, vale lembrar que a exigência do cadastro dos torcedores 

organizados é feita pelo Ministério Público e fiscalizada pela Polícia Militar da 

Bahia nos jogos, isto é, depois da assinatura do Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC), em 2011, os integrantes de torcidas organizadas  só poderão 

adentrar aos estádios trajando ou levando os materiais de seus agrupamentos 

com a apresentação da carteira de sócio cadastrado na torcida: “Eu ia entrar no 

jogo, mas o polícia barrou porque minha carteirinha venceu [...] Venceu acho 

que tem uns cinco dias só. Ô pra ai...” (Torcedor organizado 05, 18 anos). A 

princípio qualquer pessoa pode fazer parte da torcida organizada, desde que 

tenha a paixão pelo clube em comum, entretanto, sabe-se que o fato de 

integrar o quadro de sócios apenas não é suficiente para se manter e ser 

reconhecido como um membro legítimo do grupo. Assumir-se enquanto 

torcedor organizado envolve compromissos, responsabilidades, um 

comportamento próprio e até mesmo riscos, como será demonstrado no 

decorrer do trabalho. 

Nota-se que um dos elementos que caracteriza e diferencia as torcidas 

organizadas dos padrões atuais é exatamente a estrutura organizativa que 

cerca esses grupos de torcedores (PIMENTA, 1997). O caráter cada vez mais 

profissional dessas agremiações vem se destacando e as mesmas adquirem 

“visibilidade enquanto empresas pautadas por uma organização interna e 

projetos comuns que norteiam suas ações” (TEIXEIRA, 2003, p. 55). Esse 

aspecto empresarial é amplamente valorizado pelos torcedores, isto é, uma 

torcida deve ser bem organizada e estruturada para ser reconhecida, ganhar 

notoriedade, bem como garantir a superioridade frente aos rivais. A torcida aqui 

estudada costuma se intitular “a única organizada do estado” como uma 

tentativa de se colocar no topo da hierarquia das torcidas do estado e, 

principalmente, acima das adversárias. O trecho abaixo, retirado do site oficial 

da instituição, serve para exemplificar o que foi dito: 

 

Hoje nossa torcida é reconhecida em todo o Brasil como uma 
torcida forte e realmente organizada. Com uma estrutura 
excelente para o pouco tempo de estrada,  presentes no dia a 
dia do clube e que preza e defende as cores do clube sob 
qualquer situação.  Essa é a Torcida X, a Única Organizada do 
Estado...  
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4.2 Paixão clubística: Do apoio às cobranças  

A organização em questão foi fundada tendo como objetivos: a) mudar a 

postura tida como passiva da torcida; b) impor respeito sobre os adversários no 

estádio; c) apoiar de forma mais vibrante e intensa o clube; d) acompanhar de 

perto o dia a dia do time, reivindicando e protestando quando necessário. Os 

fatores que impulsionaram a criação da torcida estão em consonância com 

aquilo que vem sendo enfatizado pelos torcedores como sendo o papel 

fundamental da organização até os dias de hoje, isto é, para eles, faz-

necessário: amar e apoiar o clube de forma incondicional, independente das 

circunstâncias serem favoráveis ou não; acompanhar o time em todos os jogos 

seja dentro ou fora do estado, vibrando e empurrando-o para a vitória; honrar e 

defender suas cores; cobrar, protestar e reivindicar sempre que for preciso e de 

quem for necessário. Alguns desses aspectos ficam nítidos nas falas a seguir: 

Papel da torcida é de apoiar um clube, né? Acompanhar onde ele 
estiver, cantar, vibrar, né? Que é o que a torcida organizada faz. E eu 
acho que um estádio sem torcida organizada é um estádio 
completamente diferenciado, não é a mesma coisa, não se pode dizer 
a mesma coisa, apesar de que algumas pessoas não gostam. Mas o 
papel é esse, é você apoiar, é você cantar, você viajar. Todos os 
lugares do Brasil que o clube está a torcida organizada também se 
faz presente, canta, tem uma bateria maravilhosa, levanta, anima o 
restante dos torcedores. (Torcedora organizada 02, 26 anos) 
 
Então, a gente tem vários papéis, né vei? Além de incentivar o clube, 
apoiar ele, tá acompanhando aonde ele for. E a gente tem outros 
papéis fundamentais, né? Pra inibir esse preconceito por parte da 
população... Inclusive a gente faz, a gente promove ações sociais, a 
gente arrecada os alimentos pra puder doar em creche, instituições 
de caridade. (Torcedor organizado 06, 26 anos) 

 

Sacrificar-se ou fazer tudo em prol do clube é sempre algo a ser louvado, assim 

como ser fiel é uma condição indispensável para o torcedor organizado: “É 

porque a gente ama, a gente gosta mesmo do nosso time, entendeu? E ai a 

gente faz tudo por ele, entendeu?” (Torcedor organizado 01, 28 anos), afirma 

um dos interlocutores. O amor que não mede esforços, a fidelidade, a doação, 

a dedicação e o sacrifício são elementos que conferem superioridade aos 

torcedores organizados. “O time A é minha vida, meu orgulho. O time A é meu 
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amor... Como te falei, se o time A for jogar no céu eu morro só pra ver ele 

jogar...” (Torcedor organizado 06, 26 anos), alega outro torcedor. É comum que 

os torcedores se auto-intitulem como os “mais fiéis” ou “mais apaixonados”, 

conforme se observa no trecho da música: “Sua torcida é a mais fiel. Está 

contigo sempre, na terra ou no céu. Com todo coração, torcendo”. E ao que 

parece, quanto maior a dificuldade, melhor para comprovar os títulos: 

Torcedor do time A é fiel. O estádio é longe, difícil acesso, a diretoria 
não investe naqueles estacionamentos, até quem tem carro é ruim 
pra sair, é um pé de pica do caralho, e a galera vai. Eu conheço 
menino de torcida que pra voltar do estádio é horrível, tem gente que 
nem chega em casa no dia, que tem que dormir na casa do amigo, 
pega carona de caminhão de lixo, muitos meninos pegam carona de 
caminhão de lixo pra voltar, dormem na estação, são agredidos por 
policias no percurso. [...] Nossas dificuldades são muito maiores. 
(Torcedora organizada 01, 20 anos) 

 

Tudo o que foi dito até aqui implica ainda  em uma grande dedicação à torcida, 

mesmo nos momentos mais adversos, o que permite que o torcedor manifeste 

sua fidelidade e amor também ao próprio agrupamento, em outras palavras, a 

paixão pelo clube se desdobra e se transforma em paixão pela própria 

organização (TOLEDO, 1996; TEIXEIRA, 2006). Esse ponto será mais bem 

trabalhado nas sessões a seguir. 

Como já foi dito em linhas anteriores, a atuação da torcida organizada vai além 

do incentivo nas arquibancadas, isto é, os torcedores organizados saem do 

anonimato da multidão para participarem de forma ativa no jogo, no espetáculo 

e no dia a dia do clube, influenciando nas decisões, defendendo os interesses 

da torcida e do time, cobrando por melhorias e protestando contra situações ou 

agentes que prejudiquem de alguma forma o sucesso do time (TOLEDO, 

1996). Esse papel ativo é tão característico de tais agrupamentos que já foi 

possível presenciar diversas situações em que os próprios torcedores comuns 

buscam delegar à torcida organizada essas funções, ou seja, exigem um 

posicionamento firme por parte da mesma frente a algum problema relacionado 

ao clube e, quando isso não ocorra da forma esperada, a organização é, por 

vezes, acusada de ser vendida ou estar submissa aos dirigentes do time. 

“Quando a torcida está retada com o time por algum motivo, ela recorre a 
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quem? Ela cobra atitude de quem? Da torcida organizada. Por que eles não se 

juntam para protestar também? São todos torcedores.”, comenta uma dos 

interlocutores.  

 

4.8 Identidade, símbolos e pertencimento 

A identidade visual é um elemento característico e definidor de uma torcida 

organizada. Os símbolos funcionam como marcas distintivas que exprimem a 

identidade grupal (as subdivisões da torcida também possuem seus símbolos 

próprios), funcionam como mecanismos de diferenciação, não somente entre 

as próprias organizações, mas frente aos torcedores comuns, além de 

conferirem  visibilidade ao grupo (TOLEDO, 1996; TEXEIRA, 2006). Os 

símbolos expressam a realidade do grupo, ou ainda, é por meio deles que os 

indivíduos mostram uns aos outros uma identidade comum ou coletiva. Em 

outras palavras, através dos símbolos os torcedores organizados tornam visível 

para eles e para os outros a sua identidade coletiva.  Durkheim (1989) já havia 

chamada atenção para a importância do simbolismo na manutenção da coesão 

grupal: “É soltando um mesmo grito, pronunciando uma mesma palavra, 

executando um mesmo gesto relacionado a um mesmo objeto, que eles põem 

e se sentem de acordo” (DURKHEIM, 1989, p.).  

Percebe-se que em todos os materiais produzidos pela torcida organizada, das 

vestimentas às bandeiras, são expressas as “marcas” distintivas da torcida. Os 

símbolos da torcida, que incluem também aqueles que representam as 

subdivisões do agrupamento, colocam em evidência figuras que exprimem 

força, garra, virilidade e perigo para os outros, como fica nítido na utilização 

dos violões e monstros dos desenhos animados. Os chamados “materiais da 

torcida” são elementos amplamente valorizados entre os integrantes do grupo. 

Os uniformes (camisas, calças, bonés, agasalhos, etc.), as faixas, as bandeiras 

e os bandeirões são, portanto, sinais de visibilidade e reconhecimento. É 

através desses materiais que os símbolos são veiculados e exibidos para si e 

para os outros. A quantidade e a extensão dessas faixas e bandeiras é motivo 

de ostentação e confere prestígio à torcida. Observa-se que a abertura do 
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“bandeirão” e do “camisão” da torcida estudada é um momento bastante 

esperado e ovacionado pelos torcedores em geral. A exibição desses materiais 

ocorre principalmente em jogos especiais e é acompanhada, muita vezes, de 

gritos do tipo “ei, cuzão, isso sim que é bandeirão” ou “ei, cuzão, esse aqui não 

rasga não”, referindo-se a um episódio em que o “bandeirão” da arquirrival 

rasgou e virou motivo de gozação entre os adversários. Ressalta-se que as 

faixas viradas ou de “cabeça para baixo” é uma forma de protestar e expressar 

descontentamento por alguma circunstância. Um exemplo disso ocorreu 

quando o clube em questão caiu para a segunda divisão do campeonato 

brasileiro e os torcedores organizados utilizaram suas faixas invertidas durante 

toda a competição e até o time conseguir novamente o acesso à elite do 

futebol. 

Se os símbolos e materiais devem ser exibidos, eles também devem ser 

protegidos. Existe uma prática entre os torcedores organizados de “roubar” ou 

“tomar” o material (vestimentas, faixas, bandeiras etc.) dos rivais, exibindo-os 

posteriormente como “troféus” e, quase sempre, de cabeça para baixo: “Existe 

isso que é uma prática exclusiva das torcidas organizadas essa questão de 

você pegar o material, bandeira, botar de cabeça pra baixo, queimar...Como 

troféu...” (Torcedor Organizado 04, 22 anos) Esses materiais devem ser 

protegidos, principalmente, os de maior valor, como as faixas e bandeiras,  

tendo em vista que os mesmos são cobiçados pelos “inimigos” que, por 

diversas vezes, “[...] organizam verdadeiras operações para tentar apossar-se 

deles. Para qualquer torcida, ter algum deles em poder de outros é degradante 

e certeza de revanche, que na linguagem dos torcedores recebe a 

denominação de “troco”” ( TEIXEIRA, 2006, p.11). É uma verdadeira 

humilhação para os torcedores organizados ver os materiais que os 

representam em posse de adversários e, por isso, devem protegê-los. Tal 

situação remete as análises de Durkheim(1989) sobre o totemismo, onde o 

autor discute como os indivíduos procuram explicar os sentimentos fortes que 

experimentam relacionando-os a um objeto concreto cuja realidade sente 

vivamente. Em outros termos, os sentimentos despertados por determinada 

coisa se comunicam espontaneamente ao símbolo que a representa:  
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É ele que é amado, temido respeito; é a ele que se é grato; é a ele que 
as pessoas se sacrificam. O soldado que morre pela sua bandeira, 
morre pela sua pátria; mas de fato, na sua consciência,  é a idéia da 
bandeira que está em primeiro plano. Essa idéia pode ate determinar 
diretamente a ação. Se um estandarte isolado fica nas mãos do 
inimigo, a pátria não estará perdida por isso, e no entanto, o soldado 
morre para recuperá-la. Perde-se de vista que a bandeira é apenas um 
signo, que não tem valor em si mesma, que serve para lembrar a 
realidade que representa; tratam-na como se ela própria fosse a 
realidade (DURKHEIM, 1989, p. 275). 

 

A oposição entre exibir e proteger os materiais se expressa de maneira mais 

nítida em jogos que ocorrem em territórios alheios. Os torcedores devem 

representar a torcida onde quer que eles estejam, mostrar seus materiais fora 

do estado é uma ótima oportunidade para ser notado e obter reconhecimento, 

entretanto, os riscos também se tornam maiores. Por isso, aqueles que são 

encarregados de levar os adereços coletivos possuem uma alta 

responsabilidade pela frente ou uma grande “missão”, como alguns 

denominam:  

Um ou outro caso que escapa, quando vai pouca gente, se for um jogo 
mais complicado, porque sabe que vai ter,  sabe que vai ter não, é 
passível de ter muito atrito, vai pouco menino. Os meninos evitam tá 
levando mulher, porque vai com a faixa, pra eles seriam uma 
preocupação maior tá levando a mulher e a faixa, e ai “meu deus vou 
olhar aquela miserável ou vou olhar a faixa”. (Torcedora organizada 01, 
20 anos) 

 

Assumir-se enquanto torcedor organizado significa, dentre tantas coisas, 

assumir os símbolos e as marcas da torcida. Filiar-se a um subnúcleo do 

agrupamento implica na mesma coisa. A expressão “o peso da camisa” é 

utilizada no mundo do futebol para se referir a responsabilidade que os 

jogadores assumem ao vestir a camisa times influentes, seleções de países ou 

a “camisa 10” de um determinado clube. Aqui a camisa também pesa. A 

camisa da torcida organizada é umas das marcas centrais de reconhecimento 

dos torcedores organizados, o que acaba por reforçar o compromisso com o 

grupo. A utilização do uniforme permite que o torcedor ocupe os espaços na 

condição de organizado e isso requer tanto um comportamento diferenciado 

por parte do individuo quanto implica em uma atitude diferenciada dos outros 

perante a ele (TOLEDO, 1996). Não raro os torcedores são expostos a riscos e 
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ataques de grupos adversários, por isso não é aconselhado que os torcedores 

andem sozinhos trajando uniformes da torcida, sobretudo, em dias de jogos 

com grande rivalidade. Já foi possível notar que alguns torcedores costumam 

vestir a camisa da organização apenas quando chegam ao estádio. “Tenho 

amor a minha vida”, disse uma torcedora ao substituir a camisa da torcida por 

uma camisa tradicional do clube antes de ir embora para casa. 

 
A camisa da Torcida Organizada expressa o pertencimento ao grupo. 
Revela afeto ao time tanto quanto à própria torcida. Ela demarca 
diferenças, delimita espaços, reitera identidades, solidariedades e 
oposições. Sua eficácia consiste no uso pelas ruas, trajetos até os 
estádios e mesmo dentro deles.  A camisa demarca uma certa 
distância simbólica entre aqueles que a usam dos torcedores comuns. 
(TOLEDO, 1996, p. 58)  

 

O corpo dos torcedores também servem como uma espécie de tela de exibição 

por onde veiculam e mostram as marcas da torcida e de seus subnúcleos. Fora 

as vestimentas características e padronizadas, é possível perceber o grande 

número de torcedores que possuem os símbolos distintivos da torcida e do 

clube tatuados na pele. Neste sentido, o corpo ocupa um lugar central como 

objeto de representação e identidade do individuo, isto é, o fato de ser tatuado 

aparece como um caminho de inscrever nos corpos algo que o distingue dos 

demais e o identifica (PERÉZ, 2006). Em outras palavras,  [...] as modificações 

corporais podem ser entendidas como formas pelas quais os sujeitos revelam 

sua presença no mundo, são tipos de assinaturas de si mesmos e que ajudam 

a afirmar a sua singularidade (LE BRETON, 2002, p. 165 apud PERÉZ, 2006). 

Ou como destaca Durkheim: “A melhor maneira de provar a si mesmo e de 

provar a outrem que pertencemos ao mesmo grupo é imprimir sobre o corpo a 

mesma marca distintiva” (DURKHEIM, 1989, p. 290). A torcida é transportada 

em cada corpo, em cada integrante.   

Um exemplo que sintetiza também o que foi vem sendo abordado aqui é a 

busca incessante pela padronização do uniforme dos integrantes que vem 

ocorrendo na torcida estudada até o momento. A diretoria tem incentivado a 

utilização do uniforme branco ou o chamado “uniforme padrão” da organização 

de modo que a torcida adquira, cada vez mais, uma homogeneidade no que diz 

respeito à estética e, por conseguinte, diferencie-se da multidão, ganhando 
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maior visibilidade. Aqueles que de alguma maneira ignoram tal conduta e não 

seguem a estética estabelecida pelo grupo, utilizando uniformes diversos 

daqueles predominantes na torcida organizada, principalmente nos dias de 

jogos, podem ser repreendidos. A diretoria da organização procura incentivar a 

padronização estabelecendo descontos para seus sócios em produtos ou ainda 

liberando a participação nas caravanas e transportes fretados pela torcida 

apenas para aqueles que estão devidamente uniformizados. “... de coração usa 

camisa e boné padrão” é dos slogans utilizados pela associação.   

Além dos símbolos, os torcedores organizados também valorizam e exaltam a 

história e memória coletiva da agremiação. Observa-se que a data de fundação 

é um elemento bastante veiculado pelos torcedores, seja nos seus materiais ou 

até mesmo acompanhando seus nomes em sites de relacionamentos. Outra 

situação que pode ser notada é o fato de que os integrantes falecidos que 

possuíam reconhecimento dentro da instituição são imortalizados em camisas, 

bandeiras e viram até nome de “bonde” (uma espécie de apelido para os 

subgrupos). Eles se tornam símbolos de luta e são colocados como guerreiros 

ou, nas palavras de um dos interlocutores, “eles se tornam uma espécie de 

mártires” (Torcedor organizado 04, 22 anos). 

(...) a reconstituição da memória coletiva é um elemento central da vida 
social, realizando a reinvenção de um passado em comum, que 
possibilita aos indivíduos elementos que modifiquem ou preservem o 
presente e projetem o futuro. Nesta perspectiva, pode-se afirmar que a 
lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com a 
ajuda de dados emprestados do presente. (HALBAWACHS, 1990 apud 
TEIXEIRA, 2006, p. 35)  
 
 

O pertencimento ao grupo desperta, dentre tantas coisas, os sentimentos de 

amizade, solidariedade, união e “irmandade”. A valorização dos laços afetivos é 

tão intensa que a torcida é simbolizada e colocada por muitos como uma 

família (TOLEDO, 1996; TEIXEIRA, 2006; SPAAIJ, 2006). Como se observa no 

relato de uma das interlocutoras: “Porra... Afe Maria! Não tem nem como 

descrever. É como se fosse uma segunda família também” (Torcedora 

Organizada 06, 26 anos). Vale citar a história de uma das interlocutoras que 

contou ter perdido um filho e retirou as forças para continuar seguindo a vida 

das idas ao estádio, do amor pelo clube e pela torcida:  “O time A  é minha 
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vida, é uma paixão passada de mãe pra filha. [...] Eu não vivo sem o time A. Eu 

passei uma situação difícil na minha vida. Eu perdi um filho com 2 meses e foi 

o time e a torcida que me deram força pra continuar”( Torcedora organizada 07, 

26 anos). Em conversa com um torcedor que havia sido suspenso da 

organização foi possível perceber o sofrimento gerado pelo afastamento: “Eu 

me sinto nu... Aquilo ali é tudo que eu tinha, minha família... Eu tenho uma 

saudade enorme”, relatava o interlocutor. 

 

A torcida aparece ainda como um espaço onde prevalecem valores como a 

lealdade e fidelidade. O torcedor organizado deve ser fiel ao clube, à torcida e 

aos companheiros de grupo. Não há espaço para aqueles que traem, fogem ou 

abandonam os “irmãos”, conforme se identifica nos trechos das músicas a 

seguir:   

 
“Ô diz que faz e acontece 

O safado se esconde 
Na hora de passar o rodo 

Se afasta do bonde 
(...)  

Vou mandar a real 
Se liga ai vacilão 

Aqui no bonde da ... 
Irmão ajuda irmão (...)” 

 
 

“Não traia seus imãos 
Nem faça covardia 

Mostre seu proceder 
assim no dia-a-dia 

 
Mas se você trair  
Então vou te falar 
O bonde tá ligado 

Nós vai ter que cobrar 
 

Não pode dar mancada 
Tem que ter disciplina 

Torcida ... 
É uma grande família” 

 

 

Portanto, assumir-se enquanto torcedor vai mais longe. Pertecer ao grupo 

envolve deveres e até mesmo riscos. O indivíduo pode, por exemplo, envolver-

se em lutas para proteger seus companheiros de grupos, ou seja, assumir 

problemas que não são diretamente seus. Deve-se proteger também a honra e 
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o nome do grupo mesmo correndo o risco de danos pessoais. Correr e fugir da 

luta não são atitudes bem vistas entre os torcedores organizados (SPAAIJ, 

2006): 

 

[...] eu entro pra defender a torcida [...] Tipo a torcida da gente tem um 
ideal de paz e não de guerra [...] A gente não procura, mas se vier a 
gente num corre... A gente tem que defender, né? O escudo da nossa 
torcida e o que vier de lá pra cá a gente assume. (Torcedor organizado 
06, 26 anos) 

 

Diante do que foi dito, observa-se que pertencer a uma torcida organizada 

implica, assim, compartilhar símbolos, valores, ideais, a história e a memória 

coletiva do grupo, bem como seguir a filosofia ou ideologia da organização - 

acatar regras e formas de ação próprias desses agrupamentos (TEIXEIRA, 

2006).   

4.4 O lado festivo 

As festas produzidas nas arquibancadas dos estádios são marcas registradas 

no universo estudado. Com bandeiras, faixas, tirantes, balões, mosaicos, 

vestimentas padronizadas, coreografias e cânticos devidamente orquestrados 

pela bateria, os torcedores organizados atravessam a condição de meros 

observadores do jogo e passam a compor o próprio espetáculo (PIMENTA, 

1997). O anonimato e o silêncio não interessam à torcida organizada, faz-se 

necessário exibir o grupo, seus materiais e suas marcas, sejam nos estádios 

ou nos conhecidos “arrastões” realizados nos trajetos. A torcida organizada é 

vaidosa e não pode passar despercebida; ela precisa ser vista, contemplada e 

reconhecida também por suas festas. Os espetáculos promovidos e a vibração 

que emerge das arquibancadas são aspectos amplamente valorizados pelos 

torcedores que, além de terem um papel relevante na configuração do evento 

futebolístico, conferem prestígio e superioridade no universo das torcidas 

organizadas, em especial, frente aos rivais. Ao passo em que as “organizadas” 

adquirem uma postura performática, promovem uma competição que não está 

relacionada exclusivamente aos embates verbais e físicos, mas diz respeito 

também a uma  disputa que envolve a torcida mais bonita, mais alegre e mais 

festiva (PIMENTA, 1997).  “A festa que só nós sabemos fazer” é um dos 
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slogans utilizados pela agremiação para se referir aos shows produzidos nos 

estádios. A realização e o sucesso da atuação da torcida organizada 

dependem da dedicação dos seus integrantes que começam os preparativos 

com dias de antecedência. Para a torcida organizada o jogo começa bem 

antes:  

 [...] eu nunca fui uma torcedora de só ir ao estádio. Eu vou ao estádio 
e assisto o jogo. Não! Por eu ter entrado em torcida, eu entrei em 
torcida justamente porque eu queria fazer algo a mais pelo club. E eu 
achava que só ir ao estádio não era suficiente. Porque eu chegava 
torcia e cabou. Tava ajudando com meu ingresso, com meu incentivo, 
mas pra mim ainda era muito pouco. Então eu adentrei a esse 
universo de torcida porque eu sabia que eram pessoas que 
respiravam o time 24hrs por dia. Clássico , por exemplo, o pessoal se 
prepara com...Meu deus...meses se preparando pro clássico. Um 
jogo de final a galera fica a semana toda e tal. (Torcedora organizada 
01, 20 anos) 

 

Na caminhada do trabalho de campo já foi possível notar como a presença da 

torcida organizada no estádio encanta e faz cantar. Os funks e outros ritmos 

agitam a arquibancada e até quem não faz parte da agremiação se deixa 

embalar pelo som. O caráter festivo e animado é capaz de atrair não só novos 

integrantes para o agrupamento, mas também os chamados “torcedores 

emprestados”, aqueles que se unem à torcida organizada somente durante o 

jogo (ANDRADE 2004):  

 

É legal! Torcida organizada é massa! O meu contato com a torcida 
organizada é no estádio e lá no estádio é tudo de boa, rola música, 
rola não sei o que... (Torcedor comum 01, 28 anos) 
 
Outra coisa, quando tô no jogo e fico lá na torcida me sobe um 
calafrio, me arrepio todo, porque é um negocio gostoso, né? Quem tá 
lá sabe como é emocionante, você tá torcendo e ver que o time tá 
acompanhando a torcida [...] (Torcedor organizado 03, 30 anos)  
 
Eu tenho 12 anos na torcida. Tenho 26 hoje, entrei mais ou menos 
com 14. E entrei justamente pela aquela questão da animação, né? 
Era adolescente, tá no estádio de futebol, tem um lugar que tá se 
sobressaindo dos demais, por causa de música, de bateria, de 
cantoria, de bandeira. E automaticamente a gente quer ficar no lugar 
mais animado, né? Lógico que existe os outros torcedores que 
preferem locais mais reservados do estádio, mas inicialmente eu 
comecei por essa questão. Fui, gostei, me associei e participo hoje 12 
anos. (Torcedora organizada 02, 26 anos) 
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Apesar das etiquetas negativas que são duramente colocadas na torcida 

organizada, principalmente por conta da associação com os atos de violência, 

tema que o presente trabalho também pretende dar conta em outros capítulos, 

já foi possível observar como o lado festivo é pontuado, muitas vezes, como 

sendo o “lado bom” da organização: “Apesar de que a torcida organizada tem 

seu lado bom, da festa, dos trabalhos sociais, mas também tem seu lado ruim, 

que é bandidagem, entendeu?” (Torcedor comum 02, 23 anos), comenta um 

dos interlocutores. Apesar de serem fortemente recriminadas pelos veículos 

midiáticos, as torcidas organizadas também têm as suas imagens utilizadas na 

maioria das chamadas televisivas para as partidas de futebol, ou ainda, são os 

espetáculos produzidos pelas mesmas que são capturados e colocados em 

evidência na cobertura dos jogos como algo a ser apreciado pelos 

espectadores.   

Dentro dessa dimensão festiva, a Bateria, composta por diversos instrumentos 

de percussão, pode ser considerada a alma ou o coração da torcida 

organizada, além de ser uma das maiores responsáveis pelo espetáculo que 

ela proporciona nas arquibancadas do estádio:  

A bateria, diversamente das demais marcas que sustentam os 
símbolos, distintivos e nomes essencialmente visuais e gráficos, pode 
ser considerada o suporte sonoro que imprime ritmos específicos na 
realização das manifestações nas arquibancadas. Faz a marcação dos 
cantos, gritos de guerra, dos hinos, dos xingamentos e é a responsável 
pela manutenção da sintonia dos movimentos e coreografias, pelos 
tremular das bandeiras e entusiasmo dos integrantes. (TOLEDO, 1996, 
p. 60)   
 

Para fazer parte da Bateria é preciso, além da habilidade com os instrumentos, 

ser “conceituado” ou respeitado na torcida, ou seja, dedicar-se a organização e 

estar disponível para participar sempre dos jogos (MONTEIRO, 2003). É 

preciso também ter compromisso e responsabilidade para chegar cedo e sair 

mais tarde dos estádios, além de participar dos ensaios. Na palavra fortemente 

utilizada pelos torcedores, é preciso ter  “disposição” para tocar e agitar o 

estádio os noventa minutos sem parar. O estádio pode se calar, os torcedores 

podem entoar os cânticos com menos ênfase, mas a bateria não para de tocar, 

seja lá qual for o resultado da partida.  No início das observações notou-se que 
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a Bateria da torcida, setor fundamental e de prestígio dentro da torcida, 

também era formado apenas por homens. No decorrer das pesquisas 

identificou-se a incorporação de três torcedoras ao grupo. De acordo com as 

entrevistadas, a entrada neste ambiente requer compromisso e 

responsabilidade, uma vez que fora o trabalho executado durante toda a 

partida, existe toda uma preparação e horários a cumprir antes e depois dos 

jogos, como pode se observar na explicação das participantes: 

A galera da Bateria normalmente eles chegam mais cedo do que o 
restante do pessoal. Saem mais tarde, porque tem que guardar os 
instrumentos. Então tem que firmar o compromisso e tem que levar a 
sério. Mas é com essa entrada das meninas já abriu brecha pra 
muitas outras meninas. (Torcedora organizada 01, 20 anos)   

 

Ajudo nas ações sociais que fazemos todos os anos como doação de 
sangue, visitação a creches no dia das crianças, e etc. E como você 
mesmo viu toco na bateria da torcida, que eu acho umas das maiores 
responsabilidades que desempenho na mesma, porque chegamos 2 
horas antes do jogo no estádio, tocamos os 90 minutos cantando 
junto com os torcedores, e saímos sempre depois também. 
(Torcedora organizada 04, 18 anos) 

 

A Bateria da torcida contava com dois “puxadores” que, a depender da 

intensidade do jogo e presença da torcida, atuavam juntos ou revezavam entre 

os tempos da partida.  De costas para o campo e de frente para a multidão que 

tomava a arquibancada, os “puxadores”, membros antigos e respeitados pelos 

torcedores em geral, animavam e conduziam a torcida, transmitindo e 

“puxando” os cânticos e gritos de guerra que deveriam ser entoados:   

O puxador deve sempre ter a sensibilidade de cantar ou xingar nos 
momentos certos de acordo com as circunstâncias apresentadas no 
jogo. Ele deve saber mexer e sensibilizar a torcida na hora certa. O 
seu desempenho depende em grande parte do próprio carisma e 
respeito diante de toda a torcida. Só isso não basta, deve também 
persuadir todos os outros torcedores que não participam da Torcida 
Organizada para ampliar o incentivo ao time. (TOLEDO, 1996, p. 78)  

 

Atualmente, a torcida segue sem um puxador fixo por duas razões: 

primeiramente, um dos integrantes se afastou da agremiação e, no ano de 

2014, o outro foi assassinado. A atuação dos antigos animadores da torcida é 

lembrada de maneira saudosa com frequência até mesmo por aqueles que não 

integram à organização. No decorrer das pesquisas junto aos torcedores 
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organizados, foi possível conhecer os puxadores e notar como ambos eram 

queridos e considerados no meio futebolístico. Apesar das perdas, a atuação e 

os espetáculos promovidos pela torcida seguem. Vale ressaltar que as festas 

promovidas pela torcida organizada não se resumem aos estádios de futebol e 

a agremiação também produz eventos internos para seus integrantes e aliados, 

como aqueles que ocorrem em datas comemorativas da instituição. 

 

 

4.5 Masculinidades exaltadas 

No futebol e em outros desportos de confronto e combate, há uma produção 

visível dos signos de masculinidades, bem como a manifestação das 

qualidades ditas viris. A exaltação da virilidade masculina anda de mãos dadas 

com a negação das características associadas às feminilidades. O homem “de 

verdade” tem o dever de afirmar e validar perante outros homens, em toda e 

qualquer circunstância, sua virilidade e a exaltação dos valores ditos 

masculinos tem sua contrapartida nos medos e nas angústias que a 

feminilidade suscita (BOURDIEU, 2010).  

 
A virilidade, como se vê, é uma noção eminentemente relacional, 
construída diante dos outros homens, para os outros homens e contra 
a feminilidade, por uma espécie de medo do feminino, e construída, 
primeiramente, dentro de si mesmo. (BOURDIEU, 2010, p. 67) 

 

Observa-se que os estádios de futebol aparecem como “[...] locais de 

alvitamento e de difamação simbólica das mulheres” (DUNNING; MAGUIRE, 

1997, p. 343), onde os sujeitos buscam “reforçar a masculinidade por meio da 

troça não apenas das mulheres, mas, também, dos homossexuais” (DUNNING, 

1992, p. 401). Segundo Wezer-Lang (2001, p. 465), na socialização masculina, 

para ser “verdadeiramente homem”, é necessário não ser associado a uma 

mulher, ou seja, o feminino é o polo de rejeição central ou “o inimigo interior 

que deve ser combatido sob pena de ser também assimilado a uma mulher e 

ser (mal) tratado como tal”.  
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Inserida no âmbito futebolístico, a torcida organizada também é vista como um 

local de reprodução e afirmação das masculinidades. Observa-se que os 

torcedores organizados tentam ao máximo ressaltar que  “são machos”, “são 

homens”, “são fortes, valentes e guerreiros” ao passo que os rivais são 

exatamente o oposto, dito de outra forma, os oponentes são sempre aqueles 

“que fogem e apanham” (TEIXEIRA, 2004). Nota-se, por exemplo, que os 

cantos de incentivos e autoafirmação entoados pelos torcedores organizados 

fazem uso de palavrões e de uma linguagem que enaltece atributos tidos como 

masculinos de potência, garra e virilidade, “remetendo ao domínio da força ante 

os opositores”. Já nos cantos de protestos e intimidação os palavrões 

exprimem a passividade sexual, subordinação, fraqueza e inferioridade dos 

adversários, sejam jogadores, torcedores ou até o juiz (TOLEDO, 1993):  

  

Somos todos guerreiros, cantamos o jogo inteiro. 
Ôôôô ô Ôôôô ô... 

 

Dentro do estádio é um problema, 
Minha torcida faz os pilantra correr  

Os ... tem um lema, 
Pega a ...gay e dá porrada pra valer 

Quando os maluco tão bolado, 
Acho melhor não encarar no Estádio X[...] 

 
 

Eu sou um guerreiro e sozinho eu mato mil. 
Eu sou dos ... a mais temida do Brasil. 

Se é pra matar 
Se é pra morrer 

Eu quebro essa porra se o Time X não vencer [...] 
 

 

Atirei o pau no juiz 
E mandei tomar no cu 
Juizinho filha da puta 
Chupa rola e dá o cu 

Ei, juiz! Vai tomar no cu 
Sou eu, sou eu, sou eu 

... , sou eu. 
   

 

Neste universo, as expressões e máximas pejorativas são associadas, na 

grande maioria, à figura feminina e homossexual, sendo assim, o rival é 

sempre o "gay", "a mocinha" ou aquele que será "comido": “ÊÊÊ, Os ... quer 

fuder. Torcida vagabunda, eu vou comer sua bunda e a buceta”, é um dos 
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cânticos entoados frequentemente pela torcida. Nota-se também que, quase 

sempre, os torcedores organizados evitam citar os nomes dos rivais e se 

referem aos mesmos como “os gays” ou “elas”. Conforme se observa na fala a 

seguir: “E olhe que a torcida  y... Não gosto nem de falar esse nome, mas os 

gays [...]”.  

Os palavrões utilizados pelos torcedores privilegiam quase sempre a temática 

da sexualidade ( “comer seu cú”, “tomar no cú”, “pau no cú”, “chupa rola”, 

“cuzão”, dentre outros). As “piadas” e gozações virtuais seguem o mesmo 

caminho, apresentando quase sempre um cunho sexual. Os mascotes dos 

clubes e os símbolos das torcidas adversárias por vezes são feminilizados, o 

que aparece como uma forma de desqualificação do outro. De acordo com 

GROSSI (2004, p.6), no Brasil o que faz do homem “verdadeiramente homem” 

é a posição de penetração na atividade sexual, ou seja, uma das definições 

centrais da masculinidade hegemônica é que o masculino é ativo, sendo assim, 

o homem é aquele que “come” não apenas mulheres, mas outros homens, 

feminilizados nas categorias de “viados” ou “bichas”. Os cantos homofóbicos já 

naturalizados entre esses torcedores aparecem como uma forma de 

hierarquizar uma torcida em relação à outra e “a violência sexual contra o rival 

não colocam a masculinidade dos sujeitos em riscos” (BANDEIRA, 2010, p. 

349). Desta forma, “penetrar outro homem ou receber felação podem ser 

entendidos, nesse contexto, como agressão ao outro, que perderia seu status 

viril” (BANDEIRA, 2010, p. 349).  

 

Por outro lado, o estádio de futebol aparece como um dos poucos espaços em 

que se observa e se permite  tantas manifestações públicas de sentimentos e 

afetos masculinos.  As intensas formas de declarações de amor ao time (já 

demonstradas em tópico anterior), as lágrimas derramadas pelo clube (o amor 

pelo clube é coisa de “macho”) e os contatos físicos, tais como os abraços na 

hora do gol entre os próprios torcedores organizados são situações 

observadas. Neste contexto, determinados afetos entre homens de uma 

mesma torcida parecem não colocar em risco a masculinidade dos sujeitos 

(BANDEIRA, 2010; 2012) Pelo time do coração “o homem reaprende a chorar – 



65 

 

de felicidade ou tristeza – “esquecendo-se” da educação que delegou este 

comportamento, preferencialmente, às mulheres” (DAÓLIO, 1992, p. 60). 

 

4.6 Identificações territoriais  

A dimensão da territorialidade também desempenha um papel importante na 

compreensão do universo estudado. Os torcedores organizados costumam 

atribuir significados sociais a espaços específicos, identificando-os como seus 

territórios (SPAAIJ, 2006). A expansão das torcidas organizadas contribuiu com 

o aumento da rivalidade no interior dos estádios de futebol, expressa na 

necessidade de uma separação cada vez mais rígida dos grupos de 

torcedores, bem como colaborou de maneira significativa com a segregação do 

espaço público, repartindo ruas, trajetos e equipamentos urbanos entre as 

agremiações rivais (TOLEDO, 2000, p. 130 apud DIÓGENES, 2003, p. 77).  

Dentro do estádio ocorre uma divisão territorial não somente entre os “donos 

da casa” e a torcida visitante ou adversária, mas também entre os 

agrupamentos do mesmo clube. As faixas fixam e demarcam os espaços das 

torcidas organizadas nas arquibancadas. Em sua área, a torcida organizada 

dita o comportamento e as práticas de acordo com suas regras e maneiras de 

vivenciar o futebol. Nota-se que o padrão de conduta dos torcedores se 

diferencia conforme os grupos e espaços que estão inseridos. Sob a aparente 

uniformidade da categoria “torcedor”, eles manifestam o seu amor clubístico de 

maneiras muito distintas. Durante o campo, observou-se como, a depender do 

local em que se escolhe ficar dentro do estádio, faz-se necessário saber o 

mínimo sobre as práticas adequadas ou como se portar. Se em determinado 

lugar as pessoas preferem assistir a partida sentadas e de maneira “mais 

contida”, como é o caso das cadeiras cativas, na torcida organizada ocorre 

exatamente o oposto. Assim, no pedaço da torcida, espera-se pessoas com 

disposição para apoiar o time, de pé, pulando e cantando intensamente, como 

já foi colocado em linhas anteriores. Caso o contrário, deve-se estar preparado 

para tomar uns puxões de orelha, umas futucadas nas costas, ouvir frases do 

tipo: “canta porra”, “tá com a pica na boca?”, levanta ai, levanta ai”. Para 
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permecer no território mediado pela torcida organizada organizada sem 

maiores problemas, é preciso conhecer e respeitar os códigos de conduta que 

ali se estabelecem. Na fala a seguir um torcedor comum também relata uma 

situação que aconteceu com ele no espaço reservado a torcida organizada:  

Já rolou uma "paunocuzice" que eu me stressei com o maluco e a 
porra, porque o maluco ficava me cutucando pra eu ficar cantando e 
pra ficar batendo palma, quase eu dava um pau na cara daquele 
maluco, ficava assistindo o jogo e toda hora o maluco me cutucando, 
porque ele queria que eu ficasse cantando, batendo palma, que ficasse 
na mesma coisa que todo mundo tava fazendo, mas eu não tava afim. 
Eu dava umas olhadas pra trás assim "desgraça se você me cutucar eu 
vou dá um pau na sua cara, seu filho da puta" (Torcedor comum 04, 28 
anos) 

 

Percebe-se que os diferentes espaços do estádio guardam suas 

peculiaridades, exigem padrões de comportamentos distintos e é necessário 

conhecer essas regras. Ou conforme destaca Diógenes (2003, p.47), “o 

território-estádio passa a funcionar como um espaço condensado de práticas, 

manifestações, atitudes, gestos e performances [...]”. 

Por mim eu balançava aquela bandeira os noventa minutos sem parar.  
Quer saber o que me deixa puto? Quando essas desgraças de torcedor 
de radinho que nunca vem pro estádio vem me mandar abaixar a 
bandeira. ‘Abaixa a bandeira, tá na frente’. Esse último jogo eu falei: 
“Coroa, se você quer assistir jogo sentado e sem bandeiras, vá para as 
cadeiras. Aqui é torcida organizada!”. (Torcedor organizado 06, 26 
anos) 

 

Por outro lado, a cidade também passa por uma segregação espacial, sendo  

repartida em espaços de atuação e domínios de torcidas adversárias, ou mais 

especialmente, das duas maiores torcidas organizadas do estado. 

(DIÓGENES, 2003). As disputas territoriais estão intimamente vinculadas aos 

subnúcleos de bairros que constituem tais agrupamentos. Portanto, fica nítida 

“a tensão de uma massa dividida não mais apenas pela “paixão do time”, mas, 

fundamentalmente, pela defesa do “território” no amplo cenário do estádio e da 

cidade [...]”(DIÓGENES, 2003, p. 46).  A estreita ligação e identificação entre a 

torcida organizada e “seus” bairros  se expressa na necessidade constante que 

os torcedores possuem em repetir de onde são, de onde vêm, “presente 

também nas bandeiras e camisas de cada núcleo, nas quais o que mais 
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importa é o vinculo entre o número e o bairro da cidade, a zona do estado, ou 

ainda uma outra cidade” (COELHO, 2015, p. 60). Nota-se que é comum cada 

integrante se identificar não só como membro da torcida organizada, mas 

sinalizando também de qual subnúcleo faz parte. Para cada subdivisão é 

utilizado um gesto diferente com a mão, bem como é possível observar que os 

números de identificação das regiões acompanham, muitas vezes, os nomes 

dos componentes nos sites de relacionamentos da Internet e em pichações 

feitas pela cidade - claras tentativa de demarcação de território. 

 

Devido às rivalidades acirradas e as possibilidades de confronto, os poderes 

públicos em acordo com as diretorias das torcidas também buscam segregar 

os torcedores elaborando trajetos distintos para evitar o encontro das 

agremiações adversárias, isso ocorre principalmente em dias de clássicos. 

Além de bairros específicos, a identificação territorial dos torcedores 

organizados se estende a outros espaços públicos, tais como os terminais de 

ônibus. Geralmente, não há membros de torcidas rivais dentro do mesmo 

ônibus, cada transporte coletivo carrega um bairro, transporta “um lado”. 

(DIÓGENES, 2003) O que expressa bem a divisão territorial que se estabelece 

pela cidade. Assim, a organização da torcida “se estabelece no momento 

anterior ao jogo e mobiliza todos os integrantes da mesma área, qual seja, nos 

bairros. O território se organiza para o jogo” (DIÓGENES, 2003, p. 165). 

 

De um lado, o território “inimigo” aparece como local desconhecido ou de risco. 

Sendo assim, alguns torcedores buscam estratégias para amenizar o perigo de 

caminhar por terras alheias: seguir por outro caminho, evitar andar sozinho ou 

“formar um bonde sinistro” para voltar com segurança para casa podem ser 

algumas das alternativas, como será trabalhado mais a frente. 

Então, é... Dia de clássico, por exemplo, a gente tinha que tomar 
cuidado em quais locais a gente ia andar uniformizado [...] Tem que 
ter mais cuidado muito mais pelo local, se a gente sabe que é um 
lugar que é mais rival a gente vai ficar mais retraido, vai tentar ou 
pegar outro caminho ou juntar mais galera pra ir junto, não ir sozinho. 
(Torcedor organizado 04, 22 anos) 
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Do outro, “tocar o terror” nos pedaços alheios é motivo de orgulho, além de ser 

um ato de coragem. Expressões como “tomar”, “dominar” e “invadir” são 

comuns na fala e nos cânticos dos torcedores organizados, seja na luta pelos 

lugares da cidade ou nos próprios estádios: 

Bonde bolado considerado, 
Os Torcida X quando invade é um galerão, 

O teu estádio foi dominado, 
A Torcida X chegou dando porrada e soltando rojão, 

A Torcida gay se esconde quando vê meu bonde querendo guerrear, 
Ela pede arrego já corre com medo, 

Que torcida louca de soltar soco na boca. 

 

Outro ponto curioso que se pode observar é que os torcedores travam uma 

disputa territorial simbólica através das pichações pela cidade. Nota-se o 

seguinte: as pichações encontradas e feitas pelos adversários são, com 

frequência, riscadas ou cortadas com um “x”; no lugar os torcedores colocam 

os nomes de seus próprios agrupamentos.  

Pichação é totalmente natural e normal. É normal que a torcida ande 
com com spray pra sair pichando onde puder, pra deixar a tagzinha. E 
tem o significado de quem manda naquele lugar. Demarcação de 
território...Coloca o comando daquele lugar, quem é que tá ali, tem 
alguns que botam o nome também. (Torcedor organizado 04, 22 anos) 

 

Para exemplificar o que vem sendo dito, destaca-se um fato ocorrido com uma 

senhora, torcedora comum, que trajava a camisa da torcida estudada. A 

torcedora que não costuma frequentar o estádio por motivos de saúde e 

dificuldades de locomoção ganhou uma camisa do agrupamento em uma das 

ações sociais promovidas e foi alvo da ação indignada de torcedores 

adversários juntamente com sua filha.  

 

Bem, como sabe recebi a camisa de presente e eu já tinha vestido 
em outros dias, lamentavelmente naquele domingo eu não sabia que 
teria jogo do time B [...] chegando na Estação encontramos com um 
grupo de torcedores da Torcida Y e eles queriam que eu tirasse a 
camisa, minha filha pediu a eles que me respeitassem por ser de 
idade e não pertencer a Torcida X ela explicou que apenas estava 
com a camisa que teria ganho de presente. Eles foram embora e 
respeitaram, na volta que foi o pior, minha filha vestiu a camisa para 
eu não ter que passar por aquilo novamente e quando estávamos no 
ponto de Lapa, do outro lado desceu um grupo muito agressivo e 
quando avistaram minha filha vieram para cima sem pena, sem 
educação e pareciam uns marginais, foi ai que começou o puxa 
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estica, eles queriam deixar minha filha sem a camisa e diziam a todo 
momento que respeitasse a Torcida Y que eles eram os donos da 
estação.  (Torcedora comum, 65 anos) 
 
 

O comportamento dos torcedores, “os donos do espaço”, relatado pela moça 

chama atenção para a dimensão da territorialidade existente entre as torcidas 

organizadas, bem como para a prática de “tomar” o material dos rivais, já 

abordada anteriormente. Além disso, fica claro que a exibição dos próprios 

símbolos em território “inimigo” é encarado como ofensivo. 

 

4.7  Alianças e rivalidades 

 

4.7.1 Alianças 

 

A construção do indivíduo enquanto torcedor organizado perpassa dois planos 

distintos, porém interdependentes. Conforme já foi observado, por um lado, a 

ênfase é dada nas semelhanças internas, na incorporação e no 

compartilhamento de símbolos, valores, ideais, regras e condutas próprias do 

grupo ao qual pertence, ou seja, assume-se a memória e identidade coletiva da 

agremiação. Por outro, as diferenças externas, isto é, o relacionamento com 

outras torcidas organizadas, partindo da lógica das alianças e rivalidades ou 

amizades e inimizades, tornam-se aspectos centrais na compreensão deste 

universo (TEIXEIRA, 2006). Ou seja, é “na  presença da outra (das outras 

torcidas organizadas) que se afirmam as solidariedades internas de cada 

grupo” (TOLEDO, 1996, p. 106).  

 

As torcidas aliadas, aquelas que se aproximam por ideologia ou simpatia, 

possuem uma relação amigável, em que prevalece o respeito, o entendimento 

e a disposição para se evitar os conflitos. Em outros termos, uma torcida com a 

qual se mantém relações de amizade, solidariedade e lealdade deixa de ser um 

“inimigo em potencial” (TEIXEIRA, 2006). As torcidas se unem, dentre tantos 

motivos, para aumentar suas forças no cenário nacional, receber apoio 

logístico (hospedagem, etc.) dos torcedores amigos locais em suas caravanas 
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pelo país, além de contar com a “proteção” dos aliados em suas viagens, 

muitas vezes, por territórios inimigos:  

 

Mas lá a gente tinha os aliados, tem camisa do clube, tem camisa da 
torcida, então, eles chegavam pra fazer o número também, pra não 
deixar a gente só, porque a outra rivalidade da outra torcida é maior 
também, a diferença. Sempre pra fortalecer. Porque assim... É como se 
você morasse em Aracaju, eu moro aqui em Salvador, eu preciso de 
uma recepção, alguém que me recepcione, me mostre sua cidade, me 
mostre as coisas boas que tem na sua cidade. Então, eles 
recepcionam a gente pela manhã, a gente fica o dia todo fazendo 
churrasco, bebendo cerveja, curtindo o local deles e ai a noite vamos...  
À noite iremos pro estádio, eles se juntam a nós, uma parte da torcida 
deles que conhecem já alguns membros nosso, vai pros jogos junto 
com a gente, pra puder, não só pra fazer número, como evitar o 
conflito, porque a gente vai tá em menor número. (Torcedor organizado 
01, 28 anos) 

 

O relacionamento das “aliadas” obedece a certos padrões de reciprocidades e 

troca de favores. Ser um bom anfitrião significa ou deve significar ser bem 

recepcionado em outros momentos, assim, “reitera-se tanto a amizade com a 

torcida afim quanto a rivalidade com a torcida inimiga dos amigos”(TOLEDO, 

1996, p. 120), como será demonstrado a seguir. Receber os amigos em casa 

também é uma oportunidade de exibir a importância, organização, influência e 

patrimônio da própria torcida (TOLEDO, 1996).  As torcidas organizadas estão 

envolvidas em uma constante competição pela posse de poder, visibilidade e 

capital simbólico, onde as lutas por reconhecimento são uma dimensão 

fundamental da vida social (BOURDIEU, 1990, p.35 apud TOLEDO, 1996).  

Neste sentido, ter amigos fora de casa também é sinônimo de prestígio. 

 

Foi possível notar como nos jogos em que há a presença de torcidas aliadas os 

ânimos se tornam menos acirrados e a boa convivência prevalece, oposto do 

que ocorre em partidas com a participação de organizações rivais ou “jogos de 

guerra”, como são chamados por alguns. Os torcedores costumam circular nos 

mesmos espaços sem grandes hostilidades, fazem confraternizações nos 

pontos de encontros dos arredores do estádio, andam com tranquilidade, 

trocam adereços, vestem-se com uniformes das torcidas amigas, unem as 

bandeiras em um mesmo espaço da arquibancada e entoam cânticos que 

reforçam o companheirismo. Atitudes essas que acabam por contaminar ou 
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ditar, muitas vezes, o comportamento dos torcedores comuns. As situações 

observadas deixam visível uma outra dimensão da sociabilidade das torcidas 

organizadas “onde quase que se anula o caráter do conflito e da contenda, 

instituindo uma lógica recíproca de obrigação em receber e acolher os 

torcedores amigos” (TOLEDO, 1996, p. 111).  

 

4.7.2 Rivalidades 

 

Ao contrário do que ocorre entre as “aliadas”, a relação entre as torcidas ditas 

inimigas ou rivais é caracterizado pela tensão e pelo conflito ou, como afirmou 

um dos torcedores, o relacionamento “é sem simpatia”. A rivalidade aqui toma 

outros contornos, torna-se extremamente acirrada e o encontro desses grupos 

pode gerar confrontos. Daí, a constante preocupação por parte dos poderes 

públicos em monitorar, vigiar e separar de forma criteriosa as agremiações 

adversárias em dias de jogos, tanto dentro do estádio como nos trajetos. Em 

um jogo recente foi possível observar que até mesmo o contato visual entre os 

torcedores foi retirado através da colocação de madeiras nas grades de 

separação. A possibilidade de enfrentamento também é reconhecida pelos 

próprios torcedores organizados: 

 

Eu acredito que com os rivais só com a intervenção da polícia. No caso 
a uniformizada do Time X com a uniformizada do Time Y eu acho que 
só com a intervenção da PM mesmo, porque onde se bate é pega pra 
capar. (...) Porque dentro tem a ação da PM e tem as divisórias de 
grade também, entendeu? Agora se não tivesse a divisória de grade e 
o contingente da PM, não ia ter grade certa, a gente arrancava a grade. 
(Torcedor organizado 01, 28 anos) 
 
 
 
Infelizmente só nós temos demonstrado essa preocupação, pois a 
outra torcida diz que não aluga (transporte) e que não faz 
concentração, deixando que os seus membros saiam dos bairros sem 
nenhum tipo de preocupação com possíveis conflitos. Pedimos para o 
Polícia Militar (BEPE) que as responsabilidades no transporte fossem 
divididas, as torcidas visitantes se comprometessem em fazer o 
transporte, mas o pedido infelizmente não foi atendido. 
Logo não faremos a logística do transporte e deixamos claro que não 
podemos ser responsabilizados por nenhum tipo de problema que 
venha ocorrer nos bairros caso grupos se encontrem durante o 
deslocamento dos bairros para a Arena e da Arena para os bairros. 
Atenciosamente, Diretoria Torcida ...  (Postagem do presidente da 
torcida no Facebook, em 19/07/2013).  
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A rivalidade ou inimizade entre torcidas não se resume ao âmbito local, 

existindo organizações de outras regiões do país que também são rotuladas 

como grandes rivais, principalmente se tiver amizade com a maior adversária 

do estado. Fica nítido nos jogos que quanto maior a amizade de determinada 

torcida com a arquirrival maior a hostilidade e mais acirrados ficam os ânimos 

no estádio, arredores e trajetos. Tal situação se expressa também no reforço 

do policiamento, como será discutido ao longo do trabalho. Como já foi dito em 

linhas anteriores, o clima gerado pelas alianças e rivalidades entre as torcidas 

organizadas acabam por contaminar, muitas vezes, o comportamento dos 

próprios torcedores comuns. A preparação, os cuidados e as estratégias de 

segurança traçadas para as partidas com alguns times de fora do estado 

seguem um ritmo muito semelhante aos dos clássicos locais com grande 

rivalidade. Não raro os próprios arquirivais se fazem presente fisicamente ou 

através da colocação de faixas nas arquibancadas da torcida visitante com a 

qual possuem alianças, o que também se caracteriza como provocação e 

contribui para acirrar os ânimos. Deve-se ressaltar que, em alguns casos, as 

rivalidades também se aplicam as torcidas organizadas do próprio clube, já 

tendo sido observado confrontos entre as mesmas no decorrer da pesquisa. 

Para sintetizar, a lógica é a seguinte: amigo do inimigo é inimigo; inimigo de 

inimigo é amigo; amigo de amigo é amigo. 

Porque não é com todo time (a rivalidade), é sempre com time aliados 
a eles (os arquirrivais), porque times que não têm aliança com 
rivalidade nossa, a gente entra e sai, ainda fala, brinca, sauda, gasta, 
que não são aliadas nossa, mas que também não são aliadas do rival. 
(Torcedor organizado 01, 28 anos) 

 

A rivalidade ou inimizade é uma categoria central na constituição da identidade 

coletiva dos torcedores organizados. O êxito de cada torcida em alcançar certo 

status e grau de reconhecimento entre seus pares depende, em grande parte, 

não só capacidade de coesão grupal e solidariedade interna, mas também da 

habilidade em se contrapor às rivais (TOLEDO, 1996, p. 105-106).  Observa-se 

nas atitudes, nas falas e nos cânticos entoados pelos torcedores organizados 

como o rival é sempre lembrado; nunca esquecido. Até mesmo quando não 
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estão presentes fisicamente, os rivais são os alvos preferenciais da maioria dos 

insultos proferidos pelos torcedores em suas músicas e gritos de guerras. É o 

que Toledo (1996) denomina de “prática evocar os inimigos”. Deve-se pensar o 

que seria de uns sem a existência dos outros, ou seja, é preciso não somente 

ter rivais, mas competir com eles e provar superioridade em todas as 

dimensões que caracterizam o universo da torcida organizada (ALABARCES, 

2004). Comumente, os torcedores se autodefinem como os “maiores do 

estado”, “os melhores”, “os mais temidos”, “os mais considerados”, como fica 

explícito no trecho da música a seguir: 

 
Nós somos maiorais. Deus é acima de tudo. 

Nós somos os melhores seja em qualquer parada, 
na rua, na briga e na arquibancada. 

Em qualquer lugar nós fazemos balançar (...) 
Se ligue alemão, que a ... já tá na área. 

 

Os relacionamentos estabelecidos entre as torcidas organizadas faz lembrar a 

análise de Marcel Mauss (2003) sobre a dádiva e a lógica do “dar- receber- 

retribuir”.  Se entre as torcidas amigas se observa as solidariedades recíprocas, 

entre os rivais ocorre uma espécie de reciprocidade negativa (CHECHETTO, 

1997 apud TEIXEIRA, 2006). Em outros termos:  

 

Entre as torcidas, é possível perceber a existência de dois circuitos: 
entre as amigas prevalece a retribuição de “respeitos” (em que o não 
cumprimento pode levar à quebra da aliança), enquanto entre rivais é 
imperativo retribuir as “injurias” ( o “troco” na fala torcedora) sob pena 
de humilhação e perda de honra. (TEIXEIRA, 2006, p.141-142) 

 

 
Muitos se percebem como torcedores organizados não somente por torcerem 

por seus clubes, mas também por serem adversários das torcidas de outros 

times. “Tem um cara, um historiador que eu gosto muito que fala que você não 

torce por um time porque você ama, você torce por um time porque você odeia 

o outro...” (Torcedor organizado 04, 22 anos), afirma um dos interlocutores. 

Portanto, o processo de construção da identidade do torcedor organizado pode 

ser entendida em função do pertencimento a um grupo, mas também através 

da diferenciação intensa do “outro” entendido como rival (SANTOS, 2003): 
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É como se um inimigo, um rival, fosse o fator discriminante de sua 
doação e afeto pelo time; de modo que, para muitos, o status e a 
importância de ser torcedor ocorre através desse mecanismo de 
diferenciação e, sobretudo de negação do outro. (SANTOS, 2003, p. 
78) 
 

Por um lado, a fala de algumas integrantes da torcida organizada deixa claro 

que existe uma tentativa de evitar os relacionamentos estreitos com integrantes 

de grupos rivais: 

Graças a Deus, não tenho contato... Com nenhum. Graças a deus. 
Amigo, parente, cachorro, nada, ninguém.” (Torcedora organizada 02, 
26 anos) 

 
Eu digo assim a você. Torcedor do Time Y (rival) é uma coisa. Agora 
torcedor de organizada ai já é outro vínculo completamente diferente. 
Torcedor do Time Y a gente brinca, perturba, fala normal. Mas de 
organizada [...]Nenhum. Nem se falar... Já chegou de ter mesmo 
amizade e descobrir que a pessoa era de organizada... Porque não 
dá pra conciliar. É uma coisa que não dá. (Torcedora organizada 06, 
25 anos) 
 

 

Por outro, sabe-se que os espaços sociais não são totalmente segregados e 

que, em muitos momentos, os caminhos se cruzam. O torcedor rival pode ser o 

amigo de infância, o vizinho, o parente distante ou próximo, o colega da escola 

ou da faculdade, alguém que faz parte da rotina e conhece o cotidiano do 

outro. É o que se pode chamar de “inimigo íntimo”. A forma como os torcedores 

encaram esse dilema aparecem de formas distintas. Em uma conversa 

informal, um integrante da torcida estudada relatou uma história curiosa e que 

serve para exemplificar. Segundo ele, o seu irmão mais novo era associado do 

agrupamento arquirrival e, embora eles tivessem uma relação amigável e 

familiar dentro de casa, o rapaz já havia colocado o irmão para “correr” em uma 

ocasião que “invadiu” uma reunião do grupo rival, o qual o irmão fazia parte. 

Ali, o irmão deixa de ser irmão e passa a ser o oponente, ou como ele próprio 

disse: “É meu irmão, mas é gay (referindo-se a torcida rival)’”.  Por oposição, 

ocorrem situações em que o rótulo de “inimigo íntimo” pode servir para “limpar 

a barra” de algum torcedor que se encontra em uma situação de perigo ou 

ameaça, conforme se observa no relato posterior:  
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Rapaz... Tenho muitos amigos que é de outras organizadas, porém em 
dia de jogo eu prefiro não encontrar eles e tal, pra não ter... Apesar de 
que, eu não faria nada, né? Só se não tivesse jeito... Mas fora do 
estádio são meus amigos, independente de ser de organizada ou não, 
entendeu? Eles até já me alertaram uma vez porque eu estava no 
bairro de um lá e tava com a bermuda da organizada e ele pegou e me 
ligou, eu já tava já no ônibus, e falou “pô, ce tava então lugar?”, eu falei 
que tava, ele “rapaz cê deu sorte, vei, pessoal ia te pegar lá, ai falei 
que você era meu primo, e ai os caras ficaram”... Mas no clássico são 
rivais, fora são amigos. (Torcedor organizado 03, 30 anos) 

 

Como já foi dito no ínicio deste tópico, o encontro entre agrupamentos que 

possuem inimizades podem indicar a possibilidade de embates físicos e 

verbais, situação reconhecida pelos próprios torcedores. O trabalho pretende 

dar conta dessas e outras questões ao abordar as práticas de violência que 

envolve os torcedores organizados, além de refletir como essa dimensão se 

relaciona com as que já foram tratadas até o momento. Por hora, esta seção se 

encerra com uma fala que, além de exemplificar o que vem sendo dito até aqui 

acerca das rivalidades, abrirá o caminho para o conteúdo dos próximos 

capítulos do trabalho:  

Ahhh...Qui...Relacionamento (com os rivais)? É briga...Relacionamento 
aqui é pau até umas horas...É pista [...] Se encontrou na pista, bate de 
frente, é briga... Um buzu com outro é pedrada um no outro... Olhe eu 
não vou lhe dizer que a gente é santo, que a gente não faz, a gente 
evita mais de rumar pedra, que a gente gosta de brigar mesmo, pegar 
os caras e trocar soco... (Torcedor organizado 05, 19 anos) 
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5. AMBIGUIDADES DA VIOLÊNCIA 

 

A atual seção visa apresentar o que os torcedores organizados têm a dizer à 

respeito das práticas violentas que os envolvem, isto é, pretende-se discorrer 

sobre as visões, motivações e justificativas dos interlocutores com relação à 

violência.  

 

5.1 As motivações 

 

O pensamento de honrar, defender o grupo e o escudo da organização 

aparece de forma recorrente. A necessidade de honrar a torcida que se traduz 

de forma nítida nas falas dos entrevistados deixa claro que pertencer a uma 

torcida organizada significa para alguns membros, “além da paixão, sentimento 

de fidelidade e dedicação, o encarar a luta como possibilidade e a união contra 

os adversários como uma espécie de “obrigação moral” (TEIXEIRA, 1998, 

p.190)  

 

Eu que sempre tive isso de honrar minha torcida. Então eu honrava de 
qualquer forma. O cara com a arma “cê é Torcida X ?” “sou Torcida Y, 
sou Torcida Y mesmo, quiser me matar me mate”. Ah tem uma menina 
de torcida rival aeu chegava batia e tomava a camisa e a menina ficava 
de sutiã. Por isso que muita gente conhece, tá ligado? (TORCEDORA 
ORGANIZADA 01, 24 anos) 

Ai rolava essa onda delas, ai entrei e fiz assim vei vou ter que trocar 
murro mermo e a gente armava um monte de onda pra elas também, 
não pra essas duas especificamente, mas pra outras integrantes da 
Torcida Y também que era a forma que a gente via de defender a 
ideologia da torcida. (TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 anos) 

 

Em outras palavras,  a relação dos torcedores organizados com o agrupamento 

pode ser vista como “dedicação, doação, sacrifício consistindo, também, na 

disposição para a luta, representada como uma obrigação moral que remete a 

representações sobre honra, coragem e poder” (TEIXEIRA, 2001, p. 22-23).  

 

Fugir de uma briga ou abandonar os companheiros “na pista” não é uma 

atitude bem vista entre os torcedores. “Somos da paz, mas não fugimos da 

guerra”, “A gente não procura, mas se vier nós não corre”, são frases ou lemas 
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comumente propagados.  A fuga durante os confrontos, correr ou dá pra trás 

são atitudes vistas como covardes ou humilhantes. Isto vale tanto no que diz 

respeito às disputas entre grupos rivais, quanto para o individuo frente a seu 

grupo. O código de honra, característico do ethos masculino, remete à ideia de 

"exigir e dar satisfação" desenvolvida por Elias (1997) ao discutir as sociedades 

duelistas do século XIX e XX, na Alemanha. Ou seja, "quando desafiado, o 

individuo deve verter sangue ou dar sangue para proteger o nome e a tradição 

de sua coletividade,esquivando-se com isso da ameaça de vergonha que paira 

sobre si” (PACHECO, 2010, p.161). A participação no grupo gera os deveres e 

os riscos, isto é, os indivíduos podem se envolver em lutas para proteger seus 

companheiros de grupos, ou seja, assumir problemas que não são seus. Deve-

se proteger a honra do grupo mesmo correndo o risco de danos pessoais 

(SPAAIJ, 2006). Dizer que colocou o grupo rival para correr, principalmente 

quando eles estão em maior número, é motivo de orgulho e demonstração de 

coragem: 

Foi no final de um clássico e a confusão rolou lá na Lapa e a gente 
estava em menor número e o pessoal deles lá tava tipo o dobro, a 
gente tava em trinta e o pessoal em sessenta, mas a gente pegou e 
ficou lá sim, ai teve uma troca de socos lá, e eles que correram, a 
polícia veio e todo mundo dispersou. (TORCEDOR ORGANIZADO 03, 
30 anos) 

 

Para ser respeitada, muitas vezes, uma torcida precisa ser temida pela sua 

disposição para o conflito, o mesmo pode ocorrer a nível individual com os 

seus integrantes. Caso contrário, os rivais agirão sem limites. “Ai eu já entrei 

ciente de que eu teria que trocar pau mermo, briga, porque se eu não brigasse 

elas iam me engolir, elas me fazer desistir da torcida...” (Torcedora organizada, 

24 anos), afirma uma das interlocutoras. Conforme relata outro torcedor, as 

vezes, é preciso “não ser besta”: “Eu era besta. Uns vinte caras da  rival vieram 

me procurar aqui em casa (...) Eu peguei e dei uma garrafada em um... Ai 

larguei de ser besta. (Torcedor organizado, 26 anos).”  Os próprios rivais 

“respeitam” aqueles adversários que são bons de briga ou têm disposição para 

honrar a sua organização:  

E a galera conhecia ele, a galera conhecia ele e ele era respeitado até 
pela Torcida Y também. Existe um respeito... Porque assim eu sou 



78 

 

maluco, mas tem um mais maluco que eu e ele pode tá do outro lado... 
Tem uns que respeitam nesse sentido... (TORCEDOR ORGANIZADO 
04, 22 anos) 

 

A construção da identidade de alguns integrantes de torcida organizada se 

relaciona com a aptidão física, isto é, a reputação e o status individual se 

relaciona, frequentemente, com a capacidade e força corporal (SPAAIJ, 2006). 

Tal situação fica nítida na trajetória de uma das torcedoras entrevistadas que, 

enquanto mulher, passou a ser reconhecida e admirada, dentre várias coisas, 

por sua disposição e habilidade para a luta ou, segundo ela, pela violência. 

Reconhecida entre seus pares e marcada pelos rivais: 

E assim muita gente respeita. Eu passo no estádio a galera vem tira 
foto, ainda fala “porra vei te admiro demais”. Eu digo “oxente, rapaz 
deixe de palhaçada”. Não porque tipo assim eu sempre fiz o que muita 
gente tinha vontade de fazer, mas não tinha coragem. Essa questão 
mesmo das brigas. Tem muita gente que tem vontade de dar um murro 
no torcedor do rival só que não quer  se expor, ou então tem medo de 
brigar, ai eu ia lá e brigava. Então a galera ficava sabendo, a ficava tipo 
porra uma pessoa que tá ali que tá brigando pelo time. Então um vai 
falando pro outro, de repente todo mundo já sabe. (TORCEDORA 
ORGANIZADA 01, 24 anos) 

(...) por mais que um monte de gente fale que odeie a torcida por conta 
da violência, eu via muito bem o tanto de gente que me adicionava e 
também era por conta da violência... (TORCEDORA ORGANIZADA 
01,24 anos) 

 

Entretanto, deve-se deixar claro que ser “bom lutador” e ter grande capacidade 

corporal não é o único papel social disponível em tais organizações e nem a 

única forma de se obter reconhecimento, existindo outras funções dentro do 

agrupamento, como organizadores, músicos, etc. (SPAAIJ, 2006). “Nunca fui 

de pista não. Otarice isso. Eu não acho certo bater em ninguém porque é de 

outro time, tem uma ideologia diferente da minha. Otarice isso”, relata um dos 

interlocutores que tocava na Bateria da torcida. 

 

A ideia de se impor e aquirir respeito através de práticas violentas aparece, não 

só nas disputas entre grupos rivais, mas também na relação com o clube 

esportivo, seja para cobrar dele ou para defender. Como já foi apresentado, os 

torcedores organizados se colocam como aqueles que, dentre tantas funções, 
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devem honrar e defender as cores do time, bem como protestar e reivindicar 

sempre que for preciso e de quem for necessário. O fato de serem temidos 

possui uma função estratégica na capacidade de cobrança: 

 

Na minha visão, a torcida faz algo que os torcedores comuns ou 
desorganizados entre aspas não faz. Como o nome diz eles estão 
organizados em prol do clube, pra defender os interesses dos 
torcedores também, da organização. Até mesmo esse papel de uma 
organização que parte pra cima se for preciso é importante pra ser 
respeitada e ouvida. Se tiver protesto de torcedor comum, por exemplo, 
talvez não assuste tanto. Eu consigo ver essa função. É temida e por 
isso respeitada. Por isso a cobrança parece surtir mais efeito. É que 
nem nos protestos ai que a gente tá acompanhado. Vai ficar na paz, só 
carregando cartazinho? Infelizmente, às vezes é preciso ir além disso. 
Partir pra desobediência... A torcida organizada põe a cara mesmo.  
(TORCEDOR ORGANIZADO 10, 26 anos) 

 

Não é incomum que os próprios torcedores comuns, até mesmo aqueles que 

se colocam contra atos violentos, cobrem atitudes agressivas por parte das 

torcidas organizadas na hora de resolver algum problema referente ao clube. 

Caso contrário, a organização ainda é acusada de ser vendida ou submissa 

aos dirigentes.  

 

Acho que a torcida, as torcidas cumprem um papem muito importante 
que não é só de incentivar e de fazer a festa dentro do estádio, mas de 
ter um potencial organizativo que pode possibilitar cobranças... Os 
jogadores têm medo da torcida... Apesar deles terem carros e tal, 
terem condição de contratar segurança, se a gente esperar um jogador 
chegar pra treinar a gente pode fazer miséria. (...)  Isso acaba 
reoxigenando assim o sentimento e a torcida de uma maneira geral se 
sente contemplada por aquilo, por mais que um monte de gente fale 
que odeie a torcida por conta da violência, eu via muito bem o tanto de 
gente que me adicionava e também era por conta da violência...  (...) A 
torcida em geral tem muito disso, tipo odeia a torcida, a torcida é 
violenta, mas se um jogador passou a noite comendo água querem que 
a gente bata... Então, não é contra violência, é contra a violência em 
determinados contextos até pra que a violência não se volte contra 
eles. (TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 anos) 
 
 

No relato a seguir, a torcedora chama atenção para o fato que o surgimento de 

sua torcida serviu também para tirar os torcedores comuns do foco das 

agressões dos rivais: 

E  também acho que uma vez que... Meu pai contava muito como a 
torcida rival agia, de bater em torcedor, jogar urina, jogar pedra e tal... 
Então a a torcida surge, apesar de não surgir para fazer frente à torcida 
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rival, porque isso não existe... Mas surge para incentivar o o clube, 
para revolucionar o modo do torcedor de torcer e com disposição para 
fazer frente a quem vinha de encontro à torcida do Time X. Hoje os 
torcedores comuns não são mais alvo, eles têm muito que agradecer, 
porque os alvos somos nós, os torcedores organizados... 
(TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 anos) 

 

A associação dos atos de violência que envolve os torcedores com a ideia de 

vingança ou “cobrança” apareceu claramente no discurso dos interlocutores, 

seja para descontar uma “surra”, vingar a morte de um amigo, fazer justiça e 

até mesmo revidar o roubo de um material da organização.  

 

Tipo, quando é torcedor do clube rival mesmo, da torcida rival que você 
já conhece e ai se encontra em bairro assim, ai às vezes ele já 
apanhou, você já apanhou, quer tirar a forra... (...) Já apanhou uma vez 
pro cara, ou já bateu... De certa forma, se vingar, porque ninguém quer 
ficar apanhado, entendeu? Então, infelizmente, rola isso. Toda ação 
violenta gera outra ação violenta. (TORCEDOR ORGANIZADO 01, 28 
anos) 

 

Nesses casos ainda mais porque muitas vezes é um cara que era 
próximo de você, que você vê ali todo jogo, conversa, troca ideia, que o 
cara foi morto pela outra torcida... Vou matar um seu... São recorrentes 
os casos de vingança... (TORCEDOR ORGANIZADO 04,22 anos) 

 

Muitas vezes,  as “coisas de torcida” são resolvidas entre os próprios 

torcedores e não há interesse em procurar as autoridades policiais e órgãos 

judiciais. Em outros termos,  alguns torcedores são contrários à ideia de 

recorrer ao sistema de justiça oficial para resolver os episódios, preferindo eles 

próprios dar o “troco”.  É um “assunto de torcida” e eles mesmos preferem 

“cobrar”.  

Ai você tem um amigo assassinado, você vai querer revidar, é um 
amigo seu...  (...) Só que a gente sabe e a gente vive isso que a polícia 
pouco consegue prender, são poucos os casos que chegam até o final, 
você vai sentir logicamente raiva, você tem uma entidade que você 
precisa defender e um amigo que morreu... (TORCEDORA 
ORGANIZADA 01, 24 anos) 

 

Quando o pessoal da Torcida X roubou os instrumentos da Torcida Y 
(caso que foi de conhecimento de todos os torcedores e inclusive 
motivo de piada) ninguém procurou a polícia. Eles ficaram quietinhos 
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para depois revidar sem levantar suspeitas. Nem sempre há interesse 
no envolvimento da polícia. Resolve entre eles” (Relato informal) 

 

A emoção,  a adrenalina e a excitação prazerosa associada ao confronto 

violento também emerge como um dos componentes chaves da experiência de 

alguns desses torcedores (GIULIANOTTI, 1999; MIGNON, 2014; SPAAIJ, 

2006; PIMENTA, 1997). 

Essa vida de torcida tem que gostar, não é modinha. É adrenalina!  
(TORCEDOR ORGANIZADO 06, 26 anos) 

Porra, é uma emoção muito louca... É adrenalina junto com emoção. 
Na briga é adrenalina, mas no estádio é outra viagem... A gente leva 
dois escudos, não leva um só, tá ligado? Leva o escudo do time e da 
torcida... (TORCEDOR ORGANIZADO 07, 19 anos) 

Torcida é isso ai, a gente gosta do quebra pau mesmo, porque dá mais 
emoção, dá mais sangue na veia, o sangue pulsa mais gostoso, mas, 
infelizmente, tem essa parte, mas que é gostoso é. (Risos) 
(TORCEDOR ORGANIZADO 01, 28 anos) 

Ninguém é santo... Jamais... Nós gosta da guerra... (...) Nós sempre 
tem que ter cuidados, mas nós tá sempre preparado, doido pra 
procurar alguma guerra, brigar, bater... (TORCEDOR ORGANIZADO 
05) 

 

O prazer experimentado através da violência não é exclusividade de 

determinada classe social, mas é identificado em uma grande uma variedade 

de grupos de jovens. Tais confrontos envolve um elemento de risco, o que 

proporciona experiências de picos intensas (SPAAIJ, 2006). Um dos pontos 

discutidos no trabalho de Richard Giulianotti (1999) sobre o hooliganismo  diz 

respeito  exatamente à questão do prazer psicossocial proporcionado pela 

violência, um aspecto que, segundo ele, foi subestimado por muitos autores. 

Ao discutir este ponto, o autor procura rebater a ideia de que o hooliganismo é 

mais frequente entre jovens de classes mais baixas:   

Assim como em atividades de lazer arriscadas ou radicais, o prazer 
de enfrentar o perigo é socialmente adquirido.  Os participantes 
aprendem um com outro a desfrutar de emoções intensas da 
experiência de hooligan. (...) Além disso, conceitos como “fluxo” e 
“atuar no limite” sugerem que as diferenças de classes sociais 
tornam-se secundárias no hooliganismo; os esportes arriscados são, 
por exemplo, famosos pela participação da classe média. 
(GIULIANOTTI, 1999, p. 78)  
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Observa-se também que as experiências em embates físicos  são valorizadas 

por alguns torcedores, conferindo-lhe, algumas vezes, prestígio e poder frente 

aqueles que não vivenciaram coisas semelhantes (TEIXEIRA, 2001). Tais 

episódios são narrados, de maneira orgulhosa e como demonstração de 

braveza, coragem e garra. São situações que fazem parte da trajetória daquele 

torcedor organizado e que marcam sua história. “Eu sou colecionador de 

cicatrizes (risos)...(Torcedor organizado,26 anos)”, afirma um torcedor.  A 

exibição de cicatrizes e marcas comprovam a participação nos combates e a 

masculinidade legítima dos lutadores. A memória dos embates físicos é tão 

importante como o próprio combate. Os relatos das brigas se sustentam nas 

marcas corporais, provas indiscutíveis que o fato ocorreu (ALABARCES, 2004). 

 

Eles falam do estrondo, do zunido e do apuro por que passam. Falam 
da necessidade de viver aquilo, de não poder esquecê-lo quando o 
vivem, de não querer esquecê-lo – jamais. Falam sobre encontrar 
sustento naquilo, contanto e recontando o que aconteceu e como se 
sentiram. Falam a respeito com o orgulho dos privilegiados, daqueles 
que passaram por, viram e sentiram algo a que os outros não tiveram 
acesso (BUFORD, 2010, p. 206). 

 

Sabe-se que, por vezes, os integrantes de tais organizações são tachados e 

apontados como seres dotados de características animalescas e associadas a 

selvageria, além de suas práticas serem definidas como destituídas de sentido 

e lógica ou desprovidas de racionalidade (ALABARCES, 1999). Ambas as 

visões acabam por reforçar o processo de estigmatização do torcedor 

caracterizado como violento, sem problematizar as condições que mobilizam 

suas ações (LOPES, 2013). Entretanto, tudo que vem sendo dito até aqui deixa 

claro que os enfrentamentos, longe de serem ações espontâneas ou 

irracionais, obedecem a certos padrões de relacionamento e assumem 

significados tanto na disputa entre os agrupamentos, como para os individuos 

que os integram. Como já foi ressaltado, se o enfrentamento é tido como algo 

bem provável  nos encontros de torcidas rivais, torna-se algo isolado quando se 

defrontam torcidas aliadas (TEIXEIRA, 1998).  Além disso, observou-se que as 

brigas não são gratuitas, ou seja, para os interlocutores existem motivos que 

justificam tais atitudes (TEIXEIRA, 1998).  Eles dizem respeito à própria 

dinâmica que estrutura o relacionamento das torcidas entre si e nem sempre 
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estão relacionados ao jogo e ao futebol em campo propriamente. “Rola também 

que nem sempre é coisa de jogo, é coisa própria de torcida como se fala né? 

Rixas, vinganças... Nem sempre se relaciona com futebol em si. É complexo 

mesmo!”, afirma um dos entrevistados. Muitas vezes, aqueles que estão 

alheios a esse universo não conseguem compreender o que se quer dizer 

quando os torcedores alegam que determinada prática “é coisa de torcida”:  

Ai tipo os caras aí que não sabem o que é torcida organizada, que 
pensa “pô vei o time de vocês tá brigando, tá fudido e vocês tão ai 
brigando”. A gente não briga pelo time não, a gente briga pela onda da 
torcida mesmo, a gente é Torcida X e acabou! Tô ligado o time pode tá 
fudido, entendeu? (...) Ai é foda, né? Direto a galera não entende só 
porque o cara tá, os caras da reportagem de São Paulo fala mesmo, eu 
não entendo porque eles brigam e não sei o que lá...O negócio é cenas 
lamentáveis...Eles falam uma parada muito sem lógica. É amor... É 
amor, tá ligado? Pô, Muita gente que eu vejo, coroa mesmo, com a 
camisa da torcida, tatuagem da torcida no braço, porque é Torcida X 
vei... Porque é amor, vei... Isso liga... (...)A gente leva dois escudos, 
não leva um só, tá ligado? Não leva só o escudo do time. Leva o 
escudo do time e o escudo da torcida... (TORCEDOR ORGANIZADO 
07, 19 anos) 

 

A ideia de que é “coisa de torcida” fica bem nítida, dentre tantas que foi 

apresentada, na prática de roubar os materiais dos adversários e que, muitas 

vezes, pode desencadear conflitos. “Por exemplo, a questão dos materiais, por 

exemplo. Tem uma dinâmica ali... Então, existe realmente isso que é uma essa 

prática exclusiva da torcida organizada de você pegar o material e bandeira e 

botar de cabeça pra baixo e queimar e etc... Rituais que são próprios da 

torcida” (Torcedor Organizado 04, 22 anos), afirma um dos interlocutores. 

Trata-se de um universo singular no qual diversas práticas só fazem sentido e 

são aceitas dentro dele, ou, em outros termos, determinadas atitudes e 

comportamentos que dentro dele são permitidas, autorizadas e até mesmo 

exaltadas, em outros locais seriam passíveis de censura. 

 

5.2 As justificativas 

 

Os atos violentos entre os torcedores organizados oscilam entre o permitido e o 

proibido, entre o aceitável e o inaceitável. A legitimidade de determinadas 

práticas no interior grupo e a legalidade dessas ações andam na contra mão, 
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em outras palavras, ao dar um sentido positivo às práticas violentas, os 

torcedores entram em conflito com a ordem judicial e estatal (ALABARCES; 

ZUCAL; MOREIRA, 2008).Tal situação se expressa no caráter ambíguo que 

alguns discursos assumem, ou seja, os torcedores, principalmente aqueles que 

dirigem tais organizações, precisam controlar e dar uma resposta à opinião 

pública frente a ocorrência de situações violentas ou transgressoras.  

Estas justificativas expressam exatamente o significado ambivalente do uso da 

violência para estes torcedores: um valor e uma prática que eles acreditam 

dentro de um contexto sociocultural e institucional que os questiona, culpabiliza 

e criminaliza. Ou seja, elas buscam um compromisso entre o aceitável para 

eles e o inaceitável pela opinião pública e as agências de controle social. 

Os torcedores procuram neutralizar suas ações, ou, em outros termos, as 

técnicas de neutralização utilizadas pelos mesmos funcionam como 

mecanismos de defesa, onde os interlocutores justificam suas condutas e 

buscam diminuir o controle social. (SKYES; MATZA, 2008). Ao analisar tais 

técnicas, Sykes e Matza (2008) as dividem em cinco tipos: a) a negação da 

responsabilidade; b) a negação de dano; c) a negação da vítima; d) a 

condenação dos condenadores; e) o apelo a lealdades superiores. 

Como já foi tratado nos capítulos iniciais, as torcidas organizadas nos moldes 

atuais se distinguem pela grande estrutura organizativa que as cercam, 

assumem um caráter empresarial, adquirem patrimônios e almejam  

reconhecimento dentro do universo futebolístico (TOLEDO, 1996). Neste 

sentido, ao manchar a imagem das torcidas quando vêm à tona, os atos 

violentos acabam por dificultar essa busca por reconhecimento e 

institucionalização, além de colaborar com o aumento dos controles por parte 

das autoridades. Fora isso, se as práticas violentas são capazes de atrair 

novos membros, elas também repelem e afastam tantos outros: 

 

O que a gente tá ganhando com isso? Os próprios torcedores 
organizados tão deixando de vender material, as pessoas têm medo de 
comprar material, as pessoas têm medo de se identificar enquanto 
integrante de torcida. Lógico que em contrapartida essa violência, esse 
medo, faz com que outras pessoas se aproximem por gostarem desse 
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status que a torcida vai te possibilitar, mas muita gente se distancia... 
(TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 anos) 
 

 

Neste sentido, compreende-se que a violência necessita ser controlada e 

limitada pelos diretores de tais agrupamentos, mas por outro lado é provocada 

e mantida pela rivalidade do grupo (HOUCARDE, 2014) Nota-se que seus 

dirigentes têm procurado passar mensagens de paz e conscientização contra a 

violência em suas notas oficiais. Outro exemplo que pode ser citado diz 

respeito às músicas da torcida. Ao analisar a coletânea de cds da organização 

em questão, pode-se notar como a violência passa a ser menos citada nas 

canções mais recentes, ao menos de maneira explícita. Nas músicas mais 

antigas as práticas violentas são exaltadas e cantadas abertamente, ao passo 

que as atuais focam em letras que declaram, dentre outras coisas, o amor ao 

clube. A mudança de postura das diretorias é nítida e exigida, entretanto, não 

se quer dizer que os cânticos com teor violento deixaram de ser entoados nos 

estádios, ao contrário, são frequentemente cantados e capazes de empolgar os 

presentes nas arquibancadas. Embora tais músicas sejam encontradas com 

facilidade na Internet, as mesmas não constam também no site oficial do 

agrupamento. Certa vez, foi possível presenciar um dos antigos puxadores da 

organização dizendo para os seus integrantes que determinada canção “era 

sujeira, era sujeira”, solicitando aos mesmos que cantassem uma música de 

amor ao clube especificamente.  

Observa-se ainda que os torcedores exaltam as ações e os trabalhos sociais 

promovidos pelo grupo, bem como criticam a a falta de espaço e a pouca 

atenção dispensada pelos veículos midiáticos para tais eventos, já que os 

casos violentos são amplamente divulgados com contornos sensacionalistas. O 

problema para muitos deles, é que as torcidas têm um lado positivo que é 

omitido: 

 
A imprensa só pode falar quando fulano brigou com cicrano e as 
confusões nas porta do estádio. A gente já fez muitas ações sociais 
bacanas e legais. Já pediu espaço e sempre as portas são fechadas 
pela imprensa. Por qual motivo? É interessante também divulgar, a 
gente divulgar o lado bom, porque é esse exemplo que a gente quer 
passar pros nossos componentes, né? Pros componentes da torcida, 
as pessoas mais jovens que tão chegando agora, que gosta de uma 
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bagunça, uma muvuca, e tal. (TORCEDORA ORGANIZADA 02, 26 
anos) 
 
Tem um lado social também que ajuda muitas crianças, a gente faz 
doações, faz trabalhos sociais pra arrecadar alimentos pra fazer 
doações, mas tem esse lado ruim por causa da rivalidade com a outra 
torcida e acaba gerando conflitos. Não da diretoria com diretoria, mas 
membros mais novos que querem dizer que mostra serviço, que vai pra 
linha de frente querer brigar e a gente não prega isso na torcida, a 
gente é torcedor do nosso time, quer expressar nosso amor... 
(TORCEDOR ORGANIZADO 01, 28 anos) 

 

 

Depreende-se que os torcedores costumam caracterizar os conflitos violentos 

como algo que faz parte das relações humanas em geral (TEIXEIRA, 1998). 

Isto é, o ódio pelo outro visto como “diferente” e a violência que decorre daí são 

colocados como sendo inatos ao ser humano: 

 

Tem um cara, um historiador que eu gosto muito que fala que é você 
não torce por um time porque você ama, você torce por um time porque 
você odeia o outro... Eu acho que isso faz total sentido. O ódio pelo 
outro é muito mais forte que o amor pelo seu próprio time. (...) Essa 
questão de você odiar o outro ela vem desde qualquer coisa. Se não 
tivesse esse motivo de torcida organizada, haveria outro motivo... O 
ódio e a violência ele vem em qualquer âmbito... A religião diz isso. 
Enquanto Nietzsche afirma que o ateísmo ia gerar paz, eu acredito que 
não é bem assim... Porque se não fosse a religião seria outra coisa que 
iria gerar a guerra ou seria uma desculpa qualquer outra. Então, dentro 
da torcida organizada como em qualquer outro meio é assim... (...) 
Então... O ódio ao outro eu acho que é algo natural que a gente tem, 
que a gente construiu na nossa sociedade, pelo diferente 
principalmente, por aquele que a gente vê que não equivale a nós, que 
é ruim,  que é errado, a gente vai lá bater, vai lá brigar, quando a gente 
vê aquele cara uniformizado tirando onda, a gente fica puto e quer cair 
pra cima dele,  junta a e vamo matar esse cara e é isso ai....E se não 
fosse a torcida organizada, se falasse ô acabou a torcida organizada 
hoje, ninguém mais pode ter uma torcida organizada e não ia resolver. 
O próprio torcedor comum briga, eu já vi várias brigas na torcida 
comum, dentro da própria torcida comum (...) Eu acho que a violência 
não é simplesmente porque você tá na torcida organizada, a violência 
tá nesse nosso meio, que a gente constrói, que a gente construiu uma 
sociedade pautada nisso e que até hoje reverbera, né? Eu acredito que 
a paz dentro dos estádios é uma utopia que vai ser difícil a gente 
chegar... (TORCEDOR ORGANIZADO 04, 22 anos) 

 

 

A nota a seguir que foi divulgada no perfil oficial da torcida organizada 

estudada chama atenção para a intolerância com o “diferente” fazendo uma 

associação com as manifestações de cunho político que assolaram o país em 

tempos de impeachment: 
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Em tempos que vemos imprensa, parte da sociedade e autoridades 
perseguirem as Torcidas Organizadas proibindo de fazerem suas 
festas, apoiarem seus times e até mesmo fazer coro para extinção das 
mesmas, sob a desculpa de que elas são as únicas culpadas pela 
violência no futebol, vemos a mobilização e a preocupação das 
autoridades com a segurança dos ditos cidadãos de bem nos protestos 
que acontecerão nopróximo domingo. Já estávamos convencidos de 
que foram as torcida organizadas que inventaram a violência e a 
intolerância. Que a sociedade de bem sabe se comportar e respeitar o 
posicionamento político ideológico do outro. Que sabem conviver com 
o contraditório. Que não perdem a cabeça e não agridem o próximo 
seja com palavras ou mesmo fisicamente. Domingo teremos 
policiamento reforçado, concentrações em locais diferentes, com certa 
distância, cordões e até mesmo um muro de isolamento. Para que 
aquele que pensa de maneira diferente do outro não possa entrar em 
conflito. Mas como assim? Pais de família, idosos, trabalhadores, 
jovens... Entrando em conflito apenas por pensarem diferente? Mas 
isso não era exclusividade das torcidas organizadas? Não! Não é! 
Nunca foi! Vivemos em uma sociedade violenta, intolerante, raivosa, 
manipulada.  Onde boa parte da população não tem acesso à 
educação, lazer, esporte e cidadania. (Nota divulgada no Facebook 
oficial da instituição, em 15/04/2016) 

 

As práticas de violência são apontadas também como o reflexo de uma 

sociedade igualmente violenta.  Ou seja, na visão de alguns interlocutores, a 

violência e a criminalidade geral que toma conta do país também se instala em 

tais agrupamentos. Observa-se em notas divulgadas pelas diretorias da 

organização que o “problema” é associado à falta de investimento em 

educação e políticas públicas de esporte e lazer. Além de ser colocado como 

algo que não é exclusivo das torcidas organizadas, mas que abarca diversos 

contextos sociais, desde os políticos aos religiosos.  Ocorre, assim, a negação 

da responsabilidade, isto é, os atores não se consideram responsáveis pelo 

comportamento desviante, sendo este uma consequência de fatores externos 

(SYKES; MATZA, 2008).  

 

Como está agora a cara daqueles que colocam a culpa da violência 
nos estádios nas Torcidas Organizadas? Como está a cara daqueles 
que diziam que em tempos passados não existia violência em estádio? 
SEJAMOS MENOS HIPÓCRITAS! A violência é assustadoramente 
crescente em todos os meios da sociedade. Da família, passando pela 
própria polícia até a igreja! O aumento da violência é CULPA única e 
exclusivamente de um Estado falido que não tem nenhuma política 
pública de lazer e esporte para os jovens, que trata a Educação como 
algo secundário, não dando o devido valor aos Professores. Em um 
estado que impera o QUEM INDIQUE, com uma desigualdade social 
assombrosa! Não, não foram as Torcidas Organizadas que criaram ou 
trouxeram a violência para os estádios. Sim ela aumentou como 
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aumentou nas ruas. E vai continuar aumentando por culpa dessa 
politica fudida que nós temos!  Enquanto isso Senhores Paladinos na 
Moralidade, SE ENGANEM com o circo montado pela Imprensa e 
principalmente por aqueles que querem transferir as suas 
responsabilidades para quem é "mais fraco". Continuem no fantástico 
mundo do faz de conta! Quem tem o poder agradece! Vejam a matéria 
onde ocorreu briga generalizada nos CAMAROTES e LOUNGE, onde 
só tem gente da paz, gente educada, gente com poder aquisitivo 
excelente e que não se envolve em confusão. Nos comentários segue 
o link de um vídeo. De acordo com consórcio que administra estádio, 
tumulto aconteceu entre torcedores do Lounge e do camarote. Polícia 
Militar precisou intervir para acabar a briga. (Nota divulgada no 
Facebook oficial da instituição, em 05/10/2016) 

 

 

Para alguns interlocutores, a briga não os faz “marginais” ou “vagabundos”. Por 

vezes, procurando dissociar-se desta imagem negativa, que é constantemente 

frisada pelos veículos midiáticos na mídia, “valem-se de suas outras 

identidades - de trabalhadores, pais, irmãos, maridos, filhos -, com vistas à 

relativização da experiência de torcedor organizado, confrontando-as com 

essas outras” (TEIXEIRA, 1998, p. 176).  

E não é isso que a gente passa, nossa diretoria, é uma diretoria 
formada por homens, que é pais de famílias, formados, trabalhadores e 
a gente não passa isso... A  gente quer uma torcida que acompanhe o 
clube onde ele for, acompanhe o dia a dia do clube, tem nossos 
projetos, nosso sonho aqui da gente virar uma ONG e cada dia que 
passa a gente busca outros meios (...) mas infelizmente a violência 
ainda existe ainda nas torcidas organizadas, nesse meio, lance de 
bairros e pessoas vim trazendo algo de bairro pra torcida organizada e 
a gente inibir o máximo isso. (Presidente de torcida).  (CARVALHO, 
Éric Luiz; CARNEIRO, Raphael, 2015) 

Só porque somos de torcida todos acham que somos marginais, 
vândalos etc. Só que a maioria não são! Muitos são pais de família e 
trabalhador... (TORCEDORA ORGANIZADA 06, 26 anos) 

 

Por outro lado, alguns torcedores organizados, inclusive aqueles que 

comandam tais agrupamentos, acabam por contribuir com o pensamento que 

se deve “separar o joio do trigo”, isto é, os “torcedores legítimos” e os 

“marginais”. Ou seja, a ideia de que aqueles que cometem atos violentos não 

são torcedores, mas sim “marginais travestidos de torcedores” ou “marginais 

infiltrados” é observado no discurso midiático, entre os torcedores comuns e 

também nas falas dos próprios torcedores organizados, principalmente, quando 

os responsáveis por tais entidades precisam dar uma resposta ou prestar 
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esclarecimentos à opinião pública frente à incidentes violentos. Alega-se ainda 

que “marginal” tem em qualquer lugar e nas torcidas não seria diferente. Os 

torcedores acusam aqueles que os recriminam de serem hipócritas e 

desviados, ocorrendo, assim, a condenação dos condenadores (SYKES; 

MATZA, 2008): 

Não estamos aqui para dizer que não há violência nas torcidas, ao 
contrário dos hipócritas que nos apontam o dedo, admitimos que tem 
violência sim. Tem marginal sim. Como tem em todo e qualquer 
seguimento. Mas não vemos ninguém pedir extinção da PM quando um 
mal policial comete um crime. Extinção da igreja quando um padre ou 
pastor não tem o comportamento condizente. A extinção de partidos 
políticos quando meia dúzia de acéfalos saem no tapa defendendo 
interesses que são mais pessoais que tudo. (Nota divulgada no 
Facebook oficial da instituição, em 15/04/2016) 

 

A violência aparece como sendo dos outros e nunca de si próprio. A identidade 

do torcedor de verdade se constrói nesses discursos, tantas vezes, em 

oposição à imagem daquele individuo que briga ou transgride a lei. O 

envolvimento em práticas violentas ou transgressoras aparecem como critério 

de diferenciação entre os dois grupos. Entretanto, nota-se que essa linha 

divisória nem sempre existe ou corresponde à realidade. “É como se existissem 

dois padrões de comportamento típico ideais, pautados por objetivos distintos: 

um deles seria “de torcer” e outro “de brigar”, mas em sua essência, em estado 

puro, não existiriam na realidade empírica” (TEIXEIRA, 1998, p.175).  

Outro fator apontado como significativo na ocorrência de atos violentos diz 

respeito às disputas e rivalidades que ocontecem nos bairros da cidade. Como 

já foi apresentado, as subdivisões de bairros possuem monitores que têm como 

função fazer o elo e a mediação entre a diretoria e os integrantes dos 

subgrupos correspondentes. Entretanto, alguns líderes de torcidas apontam 

para uma certa descentralização e alegam que é uma tarefa difícil obter o 

controle da vasta gama de integrantes que se espalha pelos diversos bairros 

da cidade, sendo estes os locais em que mais ocorreriam os conflitos. Os 

episódios são colocados como “brigas de bairros” e tal “problema” seria uma 

questão de segurança pública.  A ideia de que os torcedores trazem “brigas de 

bairros” para dentro da organização, já desenvolvida anteriormente, aparece 
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com frequência e também está associada a técnica de neutralização 

denominada de negação de responsabilidade (SYKES; MATZA, 2008): 

Os líderes de torcidas têm falado que perderam a centralização devido 
subgrupos de bairros, brigas de bairro. (...) Ai ele chega e fala (...) eu 
não tenho controle de todo o mundo, eu controlo a Torcida X sim, mas 
essas descentralizações (...) ele mesmo fala, eu não tenho como 
controle todos esses torcedores, ai acontece. Aconteceu independente 
dele dizer que não tenha comando, dele tentar se isentar de alguma 
coisa, é representante da torcida, é, vai ser punido, a torcida como um 
todo. (Entrevista concedida pelo Comandante da BEPE). (CARVALHO, 
Éric Luiz; CARNEIRO, Raphael, 2015) 

 

O que acontece no bairro é problema da segurança pública e não da 
instituição... (...) O que essas pessoas fizeram lá no bairro, o que eles 
fizeram lá não pode ser responsabilidade nossa, não é 
responsabilidade da instituição, é responsabilidade da segurança 
pública. (...) O que acontece no bairro dele, na casa dele, é problema 
dele, não é problema nosso, é problema do governo, do poder 
público... (Presidente da Torcida X).  (Entrevista concedida ao 
Programa Jogo Aberto Bahia, da Band, em 03/04/2012) 

 

Existe o problema das "tocaias de bairro", se você não inibir os bairros, 
como a Torcida Y está fazendo, vai continuar, porque vai acontecer as 
coisas nos bairros e vai trazer pro estádio... (Presidente da Torcida Y). 
(Entrevista concedida ao Programa Jogo Aberto Bahia, da Band, em 
03/04/2012) 

 

Nota-se que existem determinados atos que os torcedores consideram como 

sendo “covardias”. As covardias podem ser entendidas como formas de 

violências ou atitudes tomadas em um enfrentamento que não são tão bem 

vista entre os torcedores, como é o caso da utilização de armas de fogo, bater 

em quem está caído ou sozinho, pegar alguém pelas costas, bater ou atirar 

pedra em inocente, dentre outras coisas. O que não quer dizer que elas não 

aconteçam. O ato de atirar foi amplamente citado como “coisa de covarde”. 

“Continuo sentindo raiva da torcida rival, pois eles são muito covardes, eles 

armam muito onda de tiro e tal, então isso me incomoda...” (Torcedora 

organizada, 24 anos), alega uma das interlocutoras.  Além disso, as mortes de 

torcedores da própria organização são quase sempre apontadas como 

“covardias”. Se por um lado, aceita-se determinadas práticas como parte do 
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jogo, por outro, os casos mais extemos como os assassinatos são recriminados 

por alguns: 

Claro que mortes e tal, uma coisa mais séria, a gente lamenta, a 
violência quando passa do limite, mas até as brigas, aquela adrenalina 
eu consigo admirar...  (TORCEDOR ORGANIZADO 10, 26 anos) 

(...) tem outras que brigam, que jogam pedra, que roubam material, que 
queimam material, mas que não tão ali para matar e para morrer sabe? 
Que vendo a morte de um cara e porra velho não precisava 
disso.(TORCEDOR ORGANIZADO 04, 22 anos) 

E se você parar pra observar são sempre mortos na covardia, de 
qualquer lado que seja, aquele rapaz que morreu não foi morto 
honestamente numa briga de pista, não foi morto na pista, ele foi morto 
covardemente, tava andando sozinho, pegaram ele por trás, ele não 
teve chance e ai virou mártir e virou nosso herói...  (...) A galera vê 
como covardia, sempre que um torcedor da torcida morre a torcida vê 
como covardia e a outra às vezes até vê como troféu, principalmente 
quem participa. (TORCEDOR ORGANIZADO 04, 22 anos) 

 

O significado da “covardia” fica mais nítido quando diz respeito ao atos 

praticados pelos adversários. Isto é, percebe-se como a violência que parte do 

outro ou do rival é, com frequência, caracterizada como “covardia”, ainda que 

alguns afirmem ter agido de maneira semelhante. A ideia de que os outros são 

os “covardes” e “nós” precisamos nos defender ou nos vingar é identificada, o 

que remete a outra técnica de neutralização chamada negação da vítima, onde 

o ator visa se transformar em vingador e a vítima aparece como uma pessoa 

merecedora do dano sofrido (SYKES; MATZA, 2008) :  

Tem que ter cuidado, eles são covardes, nós tá passando em algum 
lugar,  ele rumam pedra... (TORCEDOR ORGANIZADO 05, 19 anos) 

Ai eu fui na onda pra brigar, porque teve um negócio que os torcedores 
rivais meteu pedra dentro do buzu que tinha jovem, senhora, que tinha 
nada haver,  ai nós ficou revoltado (...) Os gay lá,  são tudo covarde... 
(TORCEDOR ORGANIZADO 05, 19 anos) 

 

Algumas notas emitidas e divulgadas pela Associação Nacional de Torcidas 

Organizadas deixava claro que um de seus objetivos era solicitar às torcidas 

associadas mais “hombridade” até mesmo nos momentos de conflitos. Dentre 

os pontos ressaltados estavam a não utilização de armas de fogos e a não 

realização de “covardias” e assassinatos. Ressalta-se que as torcidas 
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organizadas baianas também são filiadas a tal associação. Segue a nota na 

íntegra: 

Associação Nacional de Torcidas Organizadas 
25 de agosto de 2015  
(((Ideologia de T.O - Torcida Organizada))) 
--- Não faça a ação, espere sempre para dar a reação 
(Seja da paz, mas sem nunca fugir da guerra) 
--- Armas de fogo? Deixa isso com polícia e bandido 
(Lembre-se q do outro lado apesar de ser alemão, tem um maluco q 
também tem família igual a você) 
--- Respeite sempre o "povão" 
(É respeitando que se é respeitado. Lembre-se que você já veio ou vai 
para lá um dia) 
--- Pegar na rua, no shopping, na night isso não está com nada, isso 
não é ser torcida 
(KO de pista se resolve na pista) 
--- Ajude a sua torcida a promover as mais bonitas festas nos estádios 
do Brasil 
(Pois não é só de pista q se resume uma T.O. Faça uma festa mais 
bonita que seu rival e estará promovendo o maior espetáculo do 
mundo.) 
--- Procure se informar sobre a história e ideologia de sua torcida 
(Não pense que ser de torcida é botar uma farda e sair na porrada, pois 
o compromisso vai além das ruas e das bancadas) 
--- Seja humanitário: se seu adversário esta fora de combate vá pra 
outro 
(T.O não precisa de assassinos e covardes) 
--- Nunca desdenhe seus adversários por uma bola 
(Não sabemos o dia de amanhã) 
--- Não pense que você é o melhor por causa de uma bola 
(Basta uma para te deixar fora dela pra sempre) 
--- Jogo de guerra? Vá para sua sede e forme o bonde pesado 
(Quem sai pela rua batendo e matando em torcedores solitários é 
bandido e covarde) 
--- Nunca se esqueça do principal motivo da T.O 
(Seu time sempre vale mais) 
--- Saiba quando parar ou dar um tempo 
(Sua vida e sua família sempre vem em primeiro lugar) 
(Uma ideia ai pra galera refletir que torcida organizada não é 
brincadeira) 
Goste quem gosta. 

  

Em certas situações, a violência é colocada de uma forma extremamente 

defensiva. Alguns alegam que o objetivo dos torcedores organizados estar 

longe de ser procurar brigas ou confusões, entretanto, a violência chega até 

eles e é preciso defender o grupo (HOUCARDE, 2014). Trata-se da técnica de 

neutralização identificada como apelo a lealdade superiores, isto é, o controle 

social interno e externo pode ser neutralizado mediante o sacrifício de 

demandas da maioria da sociedade em prol das demandas de grupos sociais 
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menores, dos quais o ator faz parte (SYKES; MATZA, 2008). Os conflitos e 

enfrentamentos são tratados como consequência e não motivo da ação, isto é, 

trata-se de “muito mais de uma resposta a uma provocação ou a uma situação 

da qual não se pode, ou melhor, não se deve fugir. Pode-se evitar a briga, fugir 

dela nem pensar” (TEIXEIRA, 1998, p.137). “Toda ação violenta gera outra 

ação violenta” (Torcedor Organizado 01, 28 anos), afirma um dos 

interlocutores.  

 

A gente respeita todos os torcedores do clube, independente de serem 
organizados ou não, mas dentro do estádio cada um defende o seu  
cada um defende sua bandeira, então, eu entro pra defender a minha 
torcida... (...) Tipo a torcida da gente tem um ideal de paz e não de 
guerra, a gente não tem histórico de briga com os rivais não, mas é 
aquele tipo de coisa né vei? A gente não procura, mas se vier a gente 
num corre... A gente tem que defender, né? O escudo da nossa torcida 
e o que vier de lá pra cá a gente assume... (...) Eu sou da paz, mas não 
fujo da guerra. (TORCEDOR ORGANIZADO 06, 26 anos) 

 

Você tem as pessoas que são da paz, são do bem, porra querem 
crescer dentro daquela torcida, querem fazer a torcida crescer e tem 
outros que são abusados mesmo, que querem meter a porrada e 
acaba que aquela pessoa que era da paz tá vendo o cara da Torcida Y 
mexendo com o brother dele da Torcida X e ele fica puto e ele vai pra 
cima também vai querer brigar. (TORCEDOR ORGANIZADO 04, 22 
anos) 
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6. TIPOS,FORMAS E CONTEXTOS DA VITIMIZAÇÃO 

 

Compreende-se que as interações sociais estabelecidas entre torcedores de 

agrupamentos rivais são baseadas em ameaças exageradas e insultos 

ritualizados (MARSH; ROSSER; HARRÉ, 1978, p. 131-133 apud 

GIULIANOTTI, 2002), isto é, elas envolvem constantes embates simbólicos e 

uma agressão ritualizada que podem ser confundidas com a “violência real”, 

em outras palavras, nem sempre a oposição simbólica se transforma em 

confrontos físicos (SPAAIJ, 2006). Muitas vezes, fala-se mais da violência do 

que se pratica  (MIGNON 2014). Entretanto, ainda que se considere a 

dimensão simbólica dos embates dramatizados pelos torcedores organizados, 

deve-se atentar para o fato que o uso da violência é uma possibilidade que 

norteia a dinâmica de relacionamento dessas torcidas, trazendo consigo os 

riscos e danos (TEIXEIRA, 1998).   

Spaaij (2006) atenta para o fato de que se deve distinguir os incidentes 

violentos espontâneos de espectadores de futebol da violência que envolve tais 

agrupamentos de torcedores. Trata-se aqui de uma violência regular, coletiva, 

competitiva e que ocorre, principalmente, entre agrupamentos rivais.  Aqui cabe 

uma definição do que se entende por violência: 

Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários atores 
agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando 
danos a uma ou várias pessoas em graus variáveis, seja em sua 
integridade física, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou 
em suas participações simbólicas e culturais. (MICHAUD, 1989, p. 11)  

 

Neste sentido, a seção pretende discutir aspectos relacionados aos tipos e 

formas de violência que atingem e envolvem os torcedores organizados, suas 

características, contextos e modalidades, além das práticas de segurança 

utilizadas pelos próprios. 
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6.1 Vitimização verbal, moral e psicológica 

 

Os desvios de conduta e transgressões são comuns dentro de um estádio de 

futebol, isto é, determinadas atitudes e comportamentos que dentro dele são 

permitidas, autorizadas e até mesmo exaltadas, em outros locais seriam 

passíveis de censura (DAÓLIO, 1992). Os xingamentos, por exemplo, 

presentes nas falas individuais ou nos cânticos e gritos de guerra ritmados e 

coletivos, são incorporados ao espetáculo futebolístico, de tal forma, que 

muitos torcedores e sujeitos envolvidos nesse universo consideram que o 

esporte não teria graça se os mesmos fossem proibidos nas arquibancadas.  

Como já foi discutido nos capítulos iniciais, ao tentar compreender a fala e a 

linguagem da torcida identificou-se como a referência à figura feminina e 

homossexual possui uma conotação pejorativa e é tida como uma forma de 

ofender e inferiorizar o outro. As expressões “negativas”, os xingamentos, os 

cânticos e gritos de guerra largamente utilizados pelos torcedores, na sua 

grande maioria, enaltecem os atributos de força e virilidade, ao passo que 

buscam desqualificar os oponentes atribuindo aos mesmos à passividade 

sexual, fraqueza ou a falta de características vistas como masculinas, como a 

coragem e disposição para a luta. A fala e a linguagem utilizada pelos 

torcedores para inferiorizar o outro trazem à tona e colocam em evidência os 

códigos de masculinidade e sexualidade, além de conterem um teor altamente 

machista e homofóbico. Entre as formas de agressões verbais direcionadas às 

torcedoras entrevistadas estão presentes expressões como “putas”, 

“vagabundas”, “vadias”. Já no caso dos torcedores, palavras como “gay”, 

“cuzão”, “viado”, “pau no cu” foram bastante ouvidas.  

Os xingamentos e as ofensas morais que ocorrem entre os torcedores 

organizados extrapolam os limites do estádio e o momento do jogo e, muitas 

vezes, são acompanhados por ameaças mais sérias. Conforme relata a 

entrevistada a seguir, as agressões verbais que partem dos torcedores 

organizados rivais são mais pesadas: “[...] as outras torcedoras, as comuns 

assim, vão ouvir xingamento vão, porque é rivalidade. Mas é muito mais 
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brando” (Torcedora organizada 01, 24 anos). Em tempos da revolução da 

Internet e das redes sociais, estas também são vistas como espaços para 

difamar, ameaçar e trocar insultos entre os torcedores.  

Essa questão dos caras terem metido bomba tem no flog (blog 
antigo) deles. Se você colocar  meu nome, o nome da torcida, “puta” 
vai aparecer comentário “cachorra, vou lhe matar e tudo mais”... 
(TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 anos) 

 

Isto é, seja se identificando ou de modo anônimo muitos torcedores utilizam os 

espaços virtuais para trocar provocações, ofensas, ameaças e até mesmo 

comemorar a morte de um rival: ““Mataram o H., o H. se fudeu, se fudeu, antes 

ele do que eu”, colocou um torcedor. Recentemente, integrantes de uma 

torcida organizada do estado veicularam na Internet um vídeo em que 

cantavam uma música em provocação à morte de um integrante da 

organização rival, inclusive alegando terem sido eles os autores da morte. A 

verdade é que tais casos não são raros nos espaços virtuais e o ato de 

comemorar o falecimento de rivais parece adquirir significado na disputa 

travada entre alguns torcedores organizados: 

A galera vê como covardia, sempre que um torcedor da torcida morre a 
torcida vê como covardia e a outra às vezes até vê como troféu, 
principalmente quem participa. (...) Os que estão ali para matar e para 
morrer comemoram. “Matamos mais um otário e tal”... (TORCEDOR 
ORGANIZADO 04, 22 anos) 

 

Entretanto, tal caso ganhou notoriedade e gerou uma forte polêmica, não só 

por ter aparecido na mídia, mas também por se tratar de um membro 

amplamente conhecido e querido no universo futebolístico. Nos meios virtuais 

foi possível notar uma forte indignação que deixava explicita o contraste entre 

os significados de determinadas práticas específicas que permeiam o universo 

dos torcedores e os comportamentos tidos como “corretos” ou socialmente 

esperados, tais como o respeito ao falecido, aos seus amigos e familiares, a 

dor do outro e ao luto: 

Desde quando eles respeitam o próximo? Tinha que dá nisso. 
Aff... Falta de respeito com a familia dele principalmente. 
(Facebook do Bahia Notícias, em 22/03/2016) 
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Não concordo com isso. Falta de bom senso e falta de respeito 
com o falecido e a família dele. Baixo astral esse grupo que fez 
isso. Respeitando o próximo, estamos respeitando a nós 
mesmos. Deplorável. (Facebook do Bahia Notícias, em 
22/03/2016) 
 
Cadê a desgraça da justiça? Prendam esses marginais, se não 
eles iram fazer mais vitimas! (Facebook do Bahia Notícias, em 
22/03/2016) 
 
Torcida organizada? Nada mais é que marginais disfarçados de 
torcedores. Não sei porque  a justiça não acaba com essas 
pragas de uma vez por todas. (Facebook do Bahia Notícias, em 
22/03/2016) 

 
Bando de marginais travestidos de torcedores! Falta de 
respeito é pouco! (Facebook do Bahia Notícias, em 22/03/2016) 
 

 

Outros três relatos demonstram como as ofensas morais e ameaças verbais 

podem se expandir e atingir de forma indireta outras pessoas do circulo de 

convivência desses torcedores, tais como os seus familiares. No primeiro caso, 

a torcedora relata uma série de agressões verbais recebidas na frente do seu 

pai, além dele próprio ter sido alvo de comentários ofensivos.  Na segunda 

situação narrada, o torcedor afirmou que integrantes do grupo rival procuraram 

sua mãe para dizer que ele iria morrer.  No terceiro e último, um pai relata que 

sua filha recebeu ofensas na escola pelo fato de ser namorada de um 

integrante conhecido de uma torcida organizada. 

CASO 1: 

Os caras vinham aqui em casa e xingavam “ tua puta” quando eu saia 
e tal... (TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 anos) 

Eles gritavam, me xingavam... Meu pai via... Era muito foda e eu ficava 
tentando explicar e inventar que não era pra mim as ofensas, né?  
(TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 anos) 

Eu tava chegando no estádio com meu pai e tava vindo quatro carros, 
quatro ônibus da torcida rival... E ai os caras (...)  “Sua puta que eu vou 
lhe matar, não sei o que”... E eu olhando. “Cachorra”, “Coroa, não 
coma essa cachorra não, não coma essa cachorra não viu, coroa?”  
“Quer pramil (viagra) coroa?” Ai meu pai: “De barreira todo mundo é 
homem, eu quero vê é um pra um”. Eu disse meu deus... Meu pai todo 
seco, coitado. E assim a gente foi o caminho todo e os caras “A-E-I 
essa puta eu já comi”. (TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 anos) 

 

CASO 2: 
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“Eu era besta, uns 20 caras da Torcida Y vieram me procurar aqui em 
casa... Falaram pra minha mãe que eu ia morrer. Eu peguei e dei uma 
garrafada em um... Ai larguei de ser besta.”  (TORCEDOR 
ORGANIZADO 06, 26 anos) 

CASO 3: 

O povo já gosta de falar também... Já teve caso de xingarem ela em 
escola... Só porque sabia que era namorada de torcedor de torcida... 
(TORCEDOR COMUM 07, 58 anos) 

 

6.2 Vitimização material  

 

O lançamento de objetos, a depredação do patrimônio, tanto público quanto 

privado, foram observados nos relatos dos torcedores.  Veículos do transporte 

coletivo e também aqueles que são alugados para transportar as torcidas 

organizadas aparecem como os alvos mais recorrentes. Além disso, identificou-

se também a prática de infrigir danos materiais nos estádios dos times 

adversários.  

Assim, existem alguns torcedores que quando vão no Estádio Y fazem 
questão de quebrar aquela parte de sentar... E eles quando vão no 
Estádio X fazem isso também... Alguns têm essa mentalidade de 
prejudicar o time de qualquer forma que seja... E acaba destruindo. 
(TORCEDOR ORGANIZADO 04, 22 anos)  

 

Recentemente, um time da capital acusou a torcida organizada do clube rival 

por inúmeros atos de vandalismo nas dependências do estádio. Segundo uma 

nota oficial divulgada pelo clube, que alegou ter sofrido inúmeros prejuízos 

financeiros, os torcedores destruíram completamente o sanitário destinado ao 

público masculino, bem como rasgou uma lona de proteção localizada na 

passarela de acesso à torcida visitante (FOTO 1).  
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(FOTO 1: Imagem do sanitário que foi alvo de destruição) 

 

Outra prática capaz de provocar danos materiais é a pichação. “Pichação é 

totalmente natural e normal. Então, é normal que a torcida ande com spray pra 

poder sair pichando onde puder. ? E tem o significado de quem manda naquele 

lugar... (Torcedor organizado, 04, 22 anos)”. O ato que é considerado 

vandalismo e crime ambiental adquire um significado claro de demarcação 

física e simbólica do território, em outros termos, os torcedores travam uma 

disputa territorial simbólica através das pichações pela cidade. Além disso, as 

pichações feitas pelos adversários são, com frequência, riscadas ou cortadas 

com um “x”; e substituídas pelos nomes de seus próprios agrupamentos. 

Por último, destaca-se que o ato de roubar ou “tomar” os materiais dos 

adversários é típico dessas disputas travadas entre os torcedores organizados. 

Além dos uniformes, os torcedores realizam operações para roubar faixas, 

bandeiras e até mesmo os instrumentos de percussão dos rivais.  O roubo aqui 

adquire outros significados. Ter um material em posse da torcida adversária é 

um verdadeiro sinal de humilhação.  

 

Então, existe realmente isso que é uma essa prática exclusiva da 
torcida organizada de você pegar o material e bandeira e botar de 
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cabeça pra baixo e queimar e etc... (TORCEDOR ORGANIZADO 04, 
22 anos) 

 

Quando o pessoal da Torcida X roubou os instrumentos da Torcida Y 
[caso que foi de conhecimento de todos os torcedores e inclusive 
motivo de piada] ninguém procurou a polícia. Eles ficaram quietinhos 
para depois revidar sem levantar suspeitas. Nem sempre há interesse 
no envolvimento da polícia. Resolve entre eles” (TORCEDOR COMUM, 
27 anos) 

 

Deve-se atentar para o fato de que um dos principais alvos da violência física 

são as vestimentas ou qualquer outro material do torcedor rival.  Neste sentido, 

destaca a interlocutora: “Ah tem uma menina de da torcida rival eu chegava 

batia e tomava a camisa  e a menina ficava de sutiã. Por isso que muita gente 

conhece, tá ligado?” (Torcedora organizada, 24 anos). Em uma briga 

envolvendo componentes de torcidas rivais, dentro do Estádio Alberto Oliveira, 

em Feira de Santana, foi possível notar que assim que a confusão teve início, 

os membros de uma das organizadas do interior prontamente começaram a 

retirar a faixa do alambrado visando proteger a mesma. Por último, verificou-se 

ainda que, em alguns casos, ocorre furto ou roubo de pertences pessoais dos 

torcedores, tais como aparelho celular e tênis, por exemplo. 

 

6.3 Vitimização física 

 

O mano a mano 

 

“Bater”, “sair na mão”, “sair na porrada”, “sair no pau”, “mano a mano”, “trocar 

soco”, “trocar murro”, “trocação” dizem respeito à luta corporal travada entre 

torcedores organizados sem a utilização de armas ou outros artefatos perfuro-

cortantes, isto é, a velha e conhecida “briga de mão”, existindo casos que 

podem envolver golpes como socos e chutes. Conforme os interlocutores, 

saber se defender, estar preparado para o embate físico ou para o 
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enfrentamento corpo a corpo são exigências daqueles e daquelas que estão 

“na pista” (ou nos embates travados pelos torcedores):  

Já sai a vera na mão com outra integrante de torcida organizada. 
[...]Com mulher... Com homem já também. (Risos). Sempre rola, né? 
De você tá vindo pro jogo rolar uma pista e descer todo mundo e 
acontecer aquilo ali. Pista que a gente fala é briga. [...] Tem uns que 
não vão. Botam mulher pra ir. Mas tem uns que vão mermo. A gente 
tem que se defender. E quando a gente é marcada, tem muito tempo 
de torcida, a pessoa já conhece e tal, que você passa nos lugares e tal, 
eles já sabem.  (TORCEDORA ORGANIZADA 06, 26 anos)  

 

Além disso, tais brigas nem sempre ocorrem por separação de gênero, isto é, 

homens com homens e mulheres com mulheres, havendo casos em que 

homens e mulheres também se enfrentam fisicamente. Trata-se de uma 

agressividade presente na constituição do modelo de masculinidade 

hegemônica da cultura brasileira, que é identificada desde a infância e, 

principalmente, nas escolas, quando o comportamento agressivo dos meninos 

é confundido com hiperatividade (GROSSI, 2004). Neste contexto, percebe-se 

que o envolvimento de mulheres em episódios de confrontos físicos rompe com 

um comportamento esperado do gênero feminino:  

Ai os caras ficavam “venha pra mão, venha pra mão” (...) Eu já briguei 
com um cara, dois caras, tipo... Ele me chamou, a namorada dele me 
chamou pra conversar e ai de repente eu tava conversando com ela, 
ele me deu um murro no braço, era da Torcida Y, eu peguei dei um 
murro na boca dele. Ai veio o amigo dele me puxou, ele pegou me deu 
um murro na boca e ai ele ia me chutar e ai veios os meninos da minha 
torcida e tal (...). Se os meninos não chegam na hora eu iria me lenhar. 
São muito covardes! (TORCEDORA ORGANIZADA, 01, 24 anos) 

 

Alguns torcedores alegam que, ao adentrar o universo da torcida organizada, já 

estavam cientes de que era preciso não só saber se defender, mas defender o 

grupo. Outros descobrem a necessidade de se impor no decorrer da vivência 

na torcida, como é o caso de um dos torcedores que relatou “ser besta” até o 

dia que passou a receber ameaças na própria casa. Neste sentido, saber se 

defender implica, muitas vezes, envolver-se em lutas corporais:  

Um torcedor da uniformizada ele já entra sabendo que, de certa forma, 
tá se alistando pra uma guerra. (TORCEDOR ORGANIZADO 01, 28 
anos) 
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E nesse mesmo período as gurias da Torcida Y (...) elas pegavam as 
meninas da minha torcida direto pra fazer covardia e tal... Ai eu já 
entrei ciente de que eu teria que trocar pau mermo, briga, porque se eu 
não brigasse elas iam me engolir, elas iam me fazer desistir da 
torcida... Ai rolava essa onda delas, ai entrei e fiz assim vei vou ter que 
trocar murro... (TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 anos) 

 

Nessa linha, há torcedores organizados que compartilham a visão de que 

“torcedor que é torcedor brigava na mão”, fazendo alusão a um tempo passado 

e repudiando, principalmente, o uso de armas de fogo - “coisa de covarde”. 

Entretanto, a utilização de armas brancas, armas de fogo e de outros 

instrumentos perfuro-cortantes nos confrontos entre agrupamentos rivais é 

cada vez mais comum:  

Eu já briguei muito, mas a onda era trocar murro... Essa onda de tiro é 
ridícula! (...) Na mão. Pior que não sei como é que vai fazer p voltar 
isso. Na Europa, os caras vão na mão, rola até regra, né? Se cair no 
chão, em alguns lugares, espera o cara levantar. Aqui, minha filha, os 
caras armavam tanta covardia pra me pegar. Era uma miséria. 
(TORCEDORA ORGANIZADA, 24 anos) 

 

Utilização de instrumentos com poder de lesão 

 

Entretanto, sabe-se que mesmo aquilo que era inicialmente uma “briga de mão” 

pode evoluir e assumir também contornos mais sérios com a utilização de 

instrumentos com maior poder de lesão. Nos discursos elaborados pelos 

torcedores organizados acerca das suas experiências em enfrentamentos 

físicos com grupos rivais foi possível identificar a utilização dos seguintes 

objetos: pedras, paus, barras de ferro, tacos, garrafas, tacos de baseball.  

Ai ele desceu e falou “na mão” (...) que eu fui correr, oxe, vi mais de 
dez cabeças, dando paulada pesada, barra de ferro, a porra toda, ai 
tomou minha camisa que tava na mão... Ai deram uma pedrada na 
minha barriga, eu parti... Quando eu olhei o brother, o brother tava 
ensanguentado no meio da rua. (TORCEDOR ORGANIZADO 07, 19 
anos) 

Você conhece “x”? Já bati nele. Já teve vez deu pegar ele bater na 
cara, com pedra na mão... Já bati em “y”. Eu dizia que ele era meu 
filho, porque batia nele. (Risos)”  (TORCEDOR ORGANIZADO, 27 
anos) 

A gente tava passando e eles tavam passando também, ai provocaram, 

a gente provocou e foi atrás. Ai desceu, começou a trocar murro, um 
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colega tomou uma paulada, que eles tinham um taco de baseball. 

(TORCEDOR ORGANIZADO 01, 28 anos) 

 

No decorrer das observações de campo, já foi possível presenciar torcedores 

portando pedras e pedaços de madeira nos trajetos até o estádio e também 

nos entornos. Em uma das ocasiões, os torcedores protagonizavam os 

conhecidos “arrastões” em direção ao local da partida futebolística. Tomando 

as pistas e vias de acesso ao estádio, os integrantes de uma determinada 

organizada paravam o trânsito, exibiam-se, proferiam o nome de sua torcida 

insistentemente, faziam gestos que identificavam seus subgrupos de bairros, 

entoavam gritos de guerra, carregavam seus materiais e instrumentos e, alguns 

deles, portavam pedaços de madeiras e pedras em suas mãos.  Embora não 

se tenha visto tais objetos sendo utilizados para fins violentos naquele 

momento, percebe-se que apenas o fato de portá-los já é uma forma de 

intimidação e aparece também como um recurso de defesa contra os 

arquirrivais.  

 

Lançamentos de objetos 

 

A prática de atirar objetos contra os adversários e nos veículos que os 

transportam, sejam públicos ou privados, foi relatada pelos torcedores como 

uma das mais comuns e corriqueiras. Entre estes objetos estão: pedras, paus, 

garrafas, latas, pedaços de coco, latas, placas de sinalização, tijolos, bombas 

caseiras, rojões e coquetéis molotov.   

O lançamento dos mais variados materiais é conhecido por ser um ato que 

coloca em risco não somente os envolvidos no conflito ou aqueles que se 

deseja atingir e assustar, mas também outros torcedores, policiais e indivíduos 

alheios às disputas travadas por tais agrupamentos, mas que podem estar 

próximos ou no local do ocorrido: 

Ai eu fui na onda pra brigar, porque teve um negócio que os torcedores 
do Torcida Y meteu pedra dentro do buzu que tinha jovem, senhora, 
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que tinha nada haver,  ai ficamos revoltado e nós fomos pro Retiro que 
os caras estavam lá. (TORCEDOR ORGANIZADO 05, 19 anos) 

 

No último jogo lá pegaram foi tijolo, um tijolo... Nessas torcidas tem 
muita gente que gosta de bagunça, né? Principalmente os mais jovens, 
tudo novo... Pegaram um tijolo e tacaram, mas acertaram no rosto de 
um policial. Rapaz... O policial com o rosto sangrando e perguntando 
‘quem foi?’. Eles começaram a correr. Os policiais só sossegaram 
quando pegaram.  ( VENDEDOR DA PORTA DO ESTÁDIO, 35 anos) 

 

O arremesso de pedras e garrafas em  ônibus, por exemplo, aparece como 

situações recorrentes na vida dos torcedores e do público que dependem do 

transporte público para ir e voltar dos estádios: 

Na volta para casa, por volta das 20h30min, pegamos um ônibus, 
bem próximo ao estádio.  Não havia muitos ônibus e o carro que 
entramos superlotou rapidamente. [...] Foi quando um jovem passou 
com uma garrafa de cerveja “litrão” na mão e arremessou no ônibus. 
As pessoas mandavam fechar as janelas. O clima ficou tenso. Eu, 
particularmente,  fiquei nervosa e prontamente troquei de lugar, uma 
vez que a janela era um local de risco. O rapaz na verdade estava em 
um grupo com mais três arremessando objetos e garrafas nos ônibus 
que estavam parados. Por conta do engarrafamento não havia para 
onde correr e a ação deles continuava. Não houve chegada de 
policiais no local e o grupo fez o que queria. Um deles fazia gestos 
obscenos para os passageiros, inclusive um na minha janela. 
Segundo os passageiros, tratavam-se de supostos torcedores da 
torcida organizada adversária que já possuem o costume de fazer 
isso naquela área. Um rapaz que estava ao lado se queixava dizendo 
que já fez de tudo e já pediu providencias, mas foi em vão e ações 
daquele tipo continuavam ocorrendo com as pessoas que voltavam 
para casa de coletivo nos dias de jogos.  (Diário de Campo, 
12/10/2013) 

 

Como já foi dito, episódios desse tipo não ocorrem somente com os veículos do 

transporte público. Destaca-se que os ônibus dos clubes adversários também 

são alvos de arremesso de objetos como pedras e latas de cerveja, inclusive 

por parte de torcedores comuns. Além disso, os ônibus fretados para 

transportar os integrantes de torcidas organizadas, principalmente de outros 

estados, são alvos esperados e aguardados para serem atacados:  

Eles cercaram o ônibus que eu tava, foi o último, aí começou a rumar 
pedra no buzu, eu tomei uma pedrada na cabeça e nas costas, dois 
colegas meus arrombaram a porta, desceram e começaram a trocar 
soco lá com os caras. (TORCEDOR ORGANIZADO 03, 30 anos) 
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E aí o pessoal da torcida local já estava esperando o pessoal passar... 
Foi maior confusão com fogos, garrafas, pedras e tudo mais. 
(TORCEDOR ORGANIZADO 02, 27 anos) 

 

Também há tumultos com a utilização de bombas caseiras. Um ocorreu nos 

arredores do estádio e o outro na Avenida Paralela, em um ponto de ônibus, no 

caminho para o jogo. Portanto, além de paus, pedras e garrafas, as bombas 

caseiras e rojões passam a ser instrumentos atirados contra os “inimigos”:  

Já meteram bomba em mim. (...) mais de 30 caras meteram várias 
bombas, mas porque eu sempre fui de brigar. Eu tava no ônibus com 
meu pai e minha irmã. [...] Muita bomba. Mas eu brigava muito com 
eles. (...) Fui presa. [...] Os caras chegaram e meteram bomba e 
molotov na gente. [...] E eu comecei a pegar pedra pra meter nos 
caras.  (TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 anos) 

Os meninos já ficam esperando em cima do morro pra jogar pedra, pra 
jogar caseira. (...) Alguma coisa vai voar dali de cima. (...) Pedra, tem 
gente que faz caseira, pica no buzu, pica no pessoal também. 
(TORCEDOR ORGANIZADO 01, 28 anos) 

 

Deve-se destacar que o uso de fogos de artifício, tais como os rojões, nem 

sempre visam atingir ou causar danos aos adversários, ou seja, muitas vezes, 

os torcedores se valem desses artifícios para anunciar sua chegada, demarcar 

território, intimidar ou “mostrar quem é que manda” (ANDRADE, 2004).  

Sabe-se ainda que nem sempre os embates corpo a corpo são concretizados, 

isto é, nem sempre há oportunidades para lutas corporais: “É isso, se da pra 

brigar a gente briga, se não dá brigar a gente recua e depois volta pra brigar. A 

postura era basicamente essa”, relata uma das torcedoras.  Portanto, os 

“ataques aéreos” (arremesso de objetos) aparecem como uma opção frequente 

para atingir e intimidar os adversários em diversas situações, inclusive quando 

se considera, dentre tantas coisas, a possibilidade de chegada da polícia:  

Mas nesses momentos nunca teve agressão mesmo. Só foi da gente 
correr atrás, correria mesmo, jogar pedra e tal, essas coisas 
assim...Ataque aéreo... (risos) (...)Subiu todo mundo, quando a gente 
foi pra cima, chegou no meio do caminho, a polícia já tinha visto...Ai 
ficou só um jogando coisa no outro por cima da polícia, aquela 
confusão... (TORCEDOR ORGANIZADO 04, 22 anos) 

 



106 

 

Entende-se que, muitas vezes, a forma como vai se desenrolar os 

enfrentamentos entre os agrupamentos rivais depende do contexto e das 

oportunidades disponíveis no momento do encontro, conforme destaca o 

interlocutor abaixo. Entretanto, muitos torcedores ainda preferem os embates 

corpo a corpo: 

Se encontrou na pista, bate de frente, é briga... Um buzu com outro é 
pedrada um no outro... Olhe eu não vou lhe dizer que a gente é santo, 
que a gente não faz, a gente evita mais de rumar pedra, que a gente 
gosta de brigar mesmo, pegar os caras e trocar soco... (TORCEDOR 
ORGANIZADO 05) 

 

Agressão por armas de fogo 

 

Observou-se nos últimos anos a utilização de instrumentos, seja para defesa 

ou ataque, com maior poder de lesão nos confrontos entre torcidas. A briga “de 

mão” vai perdendo espaço para as agressões por armas brancas e até armas 

de fogo (PIMENTA, 2003). Tal situação é apontada pelos próprios torcedores e, 

inclusive, aparece como uma dos motivos para o afastamento de alguns da 

organização, como será demonstrado posteriormente.  

É porque hoje em dia infelizmente todo mundo anda armado e eu não 
quero perder minha vida por besteira. (TORCEDOR ORGANIZADO 07, 
19 anos) 

Antes os caras iam mais na mão, hoje tudo é arma e essas ondas. 
Acho que isso né exclusividade das torcidas, embora elas tenham suas 
atitudes próprias, mas hoje é assim, uma pessoa briga já que matar, 
atirar, é arma... (TORCEDOR ORGANIZADO 10, 26 anos)      

 

Se por um lado, o acesso e a utilização das armas de fogo se expandem, por 

outro, tal uso também é bastante recriminado por alguns torcedores como 

“coisa de covarde que não se garante no mano a mano”. Em outras palavras, o 

uso dessas armas, principalmente em uma disputa desigual, na qual só uma 

das partes está armada, pode gerar uma avaliação negativa, uma espécie de 

desonra, dado que é sinônimo de covardia (RIBEIRO, 2011). Não é raro os 

torcedores narrarem situações em que foram alvo de disparos por arma de 
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fogo e, embora nenhum dos interlocutores tenha sido atingido, outros 

companheiros já foram alvejados:  

 

Altas ondas, de dá tiro... Fica encarando, pô... Quando a gente dava as 
costas os caras metia pedra, dava tiro... (TORCEDOR ORGANIZADO 
07, 19 anos) 

Os “gays” lá,  são tudo covarde... Apareceu um carro deles, deu tanto 
tiro... Deu tiro lá, garrou em uns dois brother. (TORCEDOR 
ORGANIZADO 05) 

  

Além disso, a arma de fogo aparece também como um instrumento de ameaça, 

ou seja, ainda que não seja utilizada em algumas situações propriamente para 

atirar, a exibição do instrumento por si só já tem o potencial de assustar e 

intimidar o outro pelo próprio perigo que representa: 

Um dos momentos mais tensos foi quando um dos caras da Torcida Y 
tava aparentemente armado, a gente não tinha certeza... A gente 
voltou, pegou o carro e falou se esse cara aparecer a gente passa por 
cima... (TORCEDOR ORGANIZADO 04, 22 anos) 

Muito cara já me ameaçou, já foi me pegar com arma na escola e me 
encurralar e tal... (TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 anos) 

 

Em um blog que prestava homenagem a um torcedor organizado assassinado, 

em 2009, observou-se um ponto interessante a respeito da utilização de armas 

de fogos entre esses torcedores. Como já foi dito, parecia existir uma 

valorização e uma tentativa de garantir os confrontos somente no “mano a 

mano”, mas a partir do momento que alguma das partes quebra o “acordo” e 

parte para a “covardia”, o problema do uso das armas de fogo se justifica. As 

acusações partem dos dois lados, conforme se observa nos comentários 

virtuais:  

“Fica ai dizendo que ele tá no céu com deus ele tá é no inferno com o 
capeta. (...)o bonde agora mete é bala, vocês não quiseram assim, 
então toma.” (Suposto torcedor da torcida x) 

“Não era vocês que viviam falado que tinham ferro, que metia bala em 
todo mundo? Vocês sempre foram covardes e agora estão sendo 
cobrados com covardia...Deram tiro em S. (porque tiveram medo de 
descer pra ‘trocação’), atiraram até em mulher e hoje querem pagar de 
bonzinhos.” (Suposto torcedor da torcida x)  
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“Vocês quebraram o acordo porque sabem que não vão aguentar 
brigar só na mão, mas é niuma. Vocês vão ter o doce de vocês.” 
(Suposto torcedor da  torcida y)  

“I. que brigava na mão, mas é sempre assim quem valoriza o mano a 
mano hoje em dia acaba assim.” (Suposto torcedor da torcida y) 

“ (...) bonde que quebra na porrada e agora vai ser o bonde do bang 
bang também.” (Suposto torcedor da torcida y) 

 

A intensificação do uso de armas de fogo que se manifesta entre as torcidas 

organizadas não pode ser entendida de maneira descolada da realidade social 

mais geral do país (MURAD, 2012; TOLEDO, 1996; PIMENTA, 1997).  O Mapa 

da Violência, divulgado em 2016, por exemplo, revelou que de 1980 até 2014 

morreram 967.851 pessoas, vítimas de disparos por armas de fogo no Brasil.  

Tais dados chamam atenção para a gravidade mais ampla do problema 

(HOLLANDA; TEIXEIRA, 2016). 

 

 

Atropelamento 

 

Além das situações narradas até aqui, um dos torcedores alegou, de forma 

isolada, ter sido atropelado por um carro conduzido por integrantes de uma 

torcida rival. Segundo o entrevistado, em tal situação também ocorreu disparos 

por armas de fogo: 

Agora aqui tá pequeno, mas ai ô... (mostrando a cicatriz) em minha 
perna aqui... São tudo covarde... Apareceu um carro deles (...) ai os 
caras lá, deu tiro lá (...)  Ai como já tinha acabado a bala, eu acho... Ai 
eu fui e desmaiei lá, a Samu veio nos pegar (...) Ele me atropelou, 
fiquei internado lá... (...) Ai ele voltou, batendo na Samu, pra ver quem 
tava lá dentro...Ai a Samu pegou e arrastou... (TORCEDOR 
ORGANIZADO 05, 19 anos) 

 

6.4 Os danos 

A violência que envolve e atinge os torcedores organizados provoca danos de 

níveis variáveis, seja na integridade física, moral ou material desses indivíduos, 

havendo ainda casos extremos que resultam em óbitos. Um dos interlocutores 
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afirmou ainda ter ficado semanas em coma. Além disso, essas práticas 

violentas atingir também pessoas próximas desses torcedores e terceiros, 

muitas vezes, inocentes, alheios às disputas travadas por tais agrupamentos 

(TEIXEIRA, 1998). 

Destaca-se que a ocorrência de mortes, citada entre os interlocutores, foi 

admitida pelo ex-presidente de uma torcida organizada do estado em uma 

entrevista televisa, bem como o fato de terem torcedores paraplégicos:  

Na verdade se funcionassem as coisas dessa maneira nós já vínhamos 
com um histórico já de violência desde 2005, mortes, integrantes de 
nossa torcida estão paraplégicos, na cadeira de roda... (Entrevista 
concedida ao Programa Jogo Aberto Bahia, da Band, em 03/04/2012) 

 

O primeiro caso de morte com grande repercussão na Bahia relacionado à 

briga de torcidas organizadas rivais foi o de H. R.J., em abril de 2006. O jovem 

foi alvo de uma “emboscada” por supostos componentes da agremiação rival. A 

vítima foi esfaqueada e não resistiu aos ferimentos. Segundo outro rapaz que 

estava com H.R.J. e que também foi esfaqueado, os integrantes da torcida 

adversária se apossaram de uma faixa do agrupamento e de um aparelho de 

som que a vítima carregava (QUEIROZ, 2006). Seria mais um “troféu”? Os 

interlocutores também relembraram o caso:  

Quando eu entrei tava uma fita assim... Eu entrei bem na época que H. 
tinha sido morto, na realidade, ele tava vivo e ai quando eu tava logo 
no inicio da torcida foi a fase que ele foi assassinado lá em 
Pernambués.Ai eu já percebi aquilo, vi aquilo e notei que se eu 
entrasse muito mole eu ia acabar sendo morta também...  
(TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 anos) 

Eu conheci a lenda, eu conheci H., que foi a primeira morte de torcida 
em Salvador. Era meu amigo, tive esse prazer de aprender muito sobre 
torcida com ele. (TORCEDOR ORGANIZADO, 27 ANOS) 

 

Assim como ocorreu com esta vítima, os torcedores organizados assassinados 

que possuem reconhecimento dentro da instituição são “imortalizados” em 

camisas, bandeiras e viram até nome de bonde (uma espécie de apelido para 

os subgrupos). Eles se tornam símbolos de luta e são colocados como 

guerreiros. “Tem alguns torcedores da torcida organizada que morrem e viram 

verdadeiros mártires dentro da torcida e que são feitos bandeirões, são feitos 
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músicas, viram símbolos da luta” (TORCEDOR ORGANIZADO 04, 22 anos), 

afirma um dos entrevistados. Tais mortes são encaradas, quase sempre, como 

covardias pela torcida da vítima e, às vezes, como “troféus” para aqueles que 

cometerem o ato.  

A galera vê como covardia, sempre que um torcedor da torcida morre a 
torcida vê como covardia e a outra às vezes até vê como troféu, 
principalmente quem participa. Porque assim dentro da torcida tem 
pessoas que vão ali para matar e para morrer mesmo e tem outras que 
brigam, que jogam pedra, que roubam material, que queimam material, 
mas que não tão ali para matar e para morrer sabe? Que vendo a 
morte de um cara e porra velho não precisava disso. Os que estão ali 
para matar e para morrer comemoram. “Matamo mais um otário e tal”... 
(TORCEDOR ORGANIZADO 04, 22 anos) 

 

Entretanto, nem todos os casos de torcedores mortos ganham visibilidade, 

principalmente, quando ocorrem longe dos estádios ou mais propriamente nos 

bairros. “Tá foda. Só esse ano já teve umas três mortes. E são pessoas que a 

gente conhece, convive...” (Torcedor organizado, 27 anos), afirma um dos 

interlocutores. “Os caras dão tiro e matam. (...) Mas porra os caras estão 

matando os nossos... É demais...” (Torcedora organizada, 24 anos), conta 

outra torcedora. Por outro lado, percebe-se também que nem sempre é 

interessante para os os próprios torcedores que os casos de violência, 

principalmente aqueles que resultam em óbitos, venham à tona como sendo 

“coisa de torcida”, já que podem, dentre outras coisas, prejudicar ainda mais a 

imagem da instituição frente às autoridades, a imprensa e a opinião pública. O 

caso citado em linhas anteriores acerca do vazamento do vídeo em que 

integrantes de uma torcida faziam provocações relacionadas ao falecimento de 

um torcedor rival vale como exemplo disso. Tais mortes estão bastante 

associadas a idéia de vingança e nem sempre são esclarecidas: 

 

São recorrentes os casos de vingança, só que muitas vezes eles são... 
Às vezes eles não são tipo como dentro da torcida, porque já teve caso 
de um cara matar e ai, na verdade foram alguns caras que mataram o 
cara da Torcida Y, desses caras acho que uns dois foram 
assassinados depois só que ninguém nunca conseguiu fazer a ligação 
entre se foi alguém dos rivais que matou eles ou se foi alguém 
normal... Quem se vingou? Foi a torcida ou foi a família? E ai fica 
nessa... A torcida não vai assumir a morte de um cara... Qual foi a real 
motivação daquilo? (TORCEDOR ORGANIZADO 04, 22 anos) 
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Trata-se de mortes que engrossam, muitas vezes, a elevada taxa de 

homicídios de Salvador e, em particular, o alto percentual de assassinatos não 

esclarecidos pelas forças policiais.  

 

6.5 Contexto espacial e temporal 

 

Estádio e arredores 

Os ânimos se tornam mais exaltados dentro do estádio e nos seus arredores 

quando se trata dos chamados “jogos de guerra” ou entre as torcidas rivais. Os 

riscos de enfrentamento em partidas de grande rivalidade, tais como os 

clássicos estaduais, ficam explícitos no aumento do policiamento dessas 

partidas. Correrias, brigas, discussões, arremessos de bombas caseiras e 

outros objetos, xingamentos e agressões verbais direcionadas, principalmente, 

às torcidas visitantes e que se encontram em menor número foram situações 

identificadas nesses dias de jogos nos estádios e seus arredores.  

E dentro do estádio já tiveram algumas questões, né? Clássico sempre 
tem confusão (...) Começou bomba, a polícia chegou com [bomba] 
efeito moral e a galera começou a pular a catraca e a maioria ficou lá 
fora. (...) Todo mundo, quando a gente foi pra cima, chegou no meio do 
caminho, a polícia já tinha visto...Ai ficou só um jogando coisa no outro 
por cima da polícia, aquela confusão... (...) E nisso você só ouve os 
pipocos das bombas lá, que alguém jogou e ninguém sabe de onde... 
(TORCEDOR ORGANIZADO 04, 22 anos) 

Já rolou várias vezes que eu presenciei. Torcida brigando com a outra. 
Já teve vez de rolar até bomba dentro do estádio e voltando, jogando 
objetos no ônibus, vandalismo, já passei sim por isso. (TORCEDOR 
COMUM 01, 27 anos) 

 

O fato de estar na casa do adversário ou em território alheio, coloca, muitas 

vezes, os torcedores visitantes rivais em situação de vulnerabilidade, já que, de 

forma recorrente, os “donos da casa” ficam esperando a chegada dos 

adversários e armam recepções hostis, inclusive nos trajetos para os estádios.  

Quando a gente vai tá no estádio que chega uma torcida rival, os 
meninos já ficam esperando em cima do morro pra jogar pedra, pra 
jogar caseira. A estrutura já é propicia pra gente já pegar eles no funil, 
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digamos assim, mas a PM, às vezes, já está ligada, já está esperta na 
estratégia, e ai já vai tirando neguinho dos morros, cacetando todo 
mundo, botando pra descer, porque sabe que dali já vem alguma coisa. 
Alguma coisa vai voar dali de cima. Ai já tira todo mundo, deixa 
embaixo. Pedra, tem gente que faz caseira, pica no buzu, pica no 
pessoal também. (TORCEDOR ORGANIZADO 01, 28 anos) 

(...) Dentro do estádio a mesma coisa, o pessoal tem acesso fora do 
estádio que é um local alto e os torcedores locais ficam jogando pedra, 
arremessando vários objetos na torcida visitante, entre os alambrados 
também as grades que separam uma torcida e outra, muita ofensa, o 
pessoal xinga, chama pra porrada, essa foi uma situação.(TORCEDOR 
ORGANIZADO 02, 27 anos)  

 

Como já foi dito antes, nos jogos de torcidas ditas irmãs ou aliadas ocorre 

exatamente o inverso, isto é, deve-se saber receber bem os amigos dentro de 

casa. Em contraste com isso, a recepção direcionada aos torcedores de fora é 

bem hostil, exceto quando existem as alianças: 

Você nota qual é a recepção que você recebe dos torcedores de fora, é 
a mais hostil possível, você tá em minoria e eles nunca aceitam que 
você vai sair do inferno pra vim acompanhar a porra aqui pra que? 
Exceto se houver uma aliança... Mas se não há é muito provável que 
você vai ser hostilizado, que eles vão jogar urina, que vão jogar até 
pedra se não tiver escolta... (TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 
anos) 

 

A recepção que começa antes da partida, incluindo os cuidados com a 

hospedagem e proteção dos aliados, é concretizada no estádio, onde os 

torcedores se misturam, trocam adereços, unem as bandeiras e entoam 

cânticos que reforçam a amizade. O evento futebolistico costuma se desenrolar 

fora do campo de maneira mais pacífica e sem grandes incidentes, ou seja, 

nestes casos existe por parte dos torcedores uma disposição para se evitar os 

conflitos: 

Tem outra parada que a galera não entende... “Porra, não vou pro jogo 
que vai rolar briga”. Negativo, vei. Isso não existe. Tipo torcida de 
aliadas os caras são irmãos nosso, os caras comemorando e os caras 
lá de boa... (TORCEDOR ORGANIZADO 07, 19 anos) 

 

Outro ponto que deve ser ressaltado é que as brigas e discussões dentro dos 

estádios podem ocorrer, inclusive, entre torcedores do mesmo clube. Tal 

situação não aparece como sendo exclusividade de torcedores organizados: 
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Já sim. Na própria já rolou duas brigas entre os caras mesmo da 

torcida, abriu o clarão, porque tava rolando murro... Ainda tava do lado, 

ainda podia pegar em mim e na minha companheira. (TORCEDOR 

COMUM 04, 27 anos) 

O próprio torcedor comum briga, eu já vi várias brigas na torcida 

comum, dentro da própria torcida comum... (TORCEDOR 

ORGANIZADO 04, 22 anos)  

 

De fato, as situações de violência identificadas e observadas dentro dos 

estádios e nos seus arredores parecem ser menos recorrentes quando 

comparadas com as que ocorrem em outros contextos, tais como os trajetos e 

outros bairros da cidade. A ideia de que os atos violentos são muito maiores 

fora das arenas esportivas e que não necessariamente estão associados aos 

dias de jogos apareceu como unanimidade entre os interlocutores. Os 

torcedores apontam para uma diminuição da violência nestes espaços em 

decorrência do incremento dos mecanismos de controle e vigilância, bem como 

da especialização e reforço do policiamento nos estádios. “Tão fazendo de tudo 

pra controlar massa, tão colocando câmera, colocando policiais militares, 

colocando todo tipo de coisa pra colocar a massa” (Torcedor organizado 04, 22 

anos), alega um dos interlocutores. Nos termos de uma das entrevistadas, “na 

porta dos estádios tá mais difícil de brigar” (Torcedora organizada 01,24 anos).  

 

Muito maior fora, porque dentro tem a ação da PM e tem as divisórias 
de grade também, entendeu? Agora se não tivesse a divisória de grade 
e o contingente da PM, não ia ter grade certa, a gente arrancava a 
grade. (TORCEDOR ORGANIZADO 01, 28 anos) 

Hoje em dia tá mais complicado ter atrito perto do estádio porque se o 
jogo é quatro a polícia manda você chegar uma hora, meio dia, pra 
entrar uma hora, uma hora e meia, entendeu? Fica tipo duas horas 
antes ali no estádio e a saída só sai depois que todo mundo do time 
sair, do time mandante. Rola mais atrito nos bairros porque na... Na 
perto do estádio não rola não, raramente. (TORCEDOR ORGANIZADO 
02, 27 anos) 

Relacionado ao nível Brasil, tem crescido bastante o nível de violência, 
mas aqui em Salvador a gente tem um bom tempo mais ou menos, de 
4 a 6 anos, que não tem violência nenhuma perante o estádio e das 
torcidas organizadas daqui.  A gente tem conseguido fazer um trabalho 
muito bom com o BEPE que é o batalhão especializado daqui, tem uns 
dois ou três anos o BEPE, que foi criado e desde que criou a gente vai 
fazendo de acordo com o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta. E 
vem... Minimizou bastante relacionado às torcidas em estádio, a gente 
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não tem índice em estádio, em estádio e... Dentro do estádio pelo 
menos isso, né? Como a gente vê no Brasil todo... É alguns bairros, 
né? (Presidente de torcida).  (CARVALHO, Éric Luiz; CARNEIRO, 
Raphael, 2015)  

 

Trajetos e caravanas 

 

Os trajetos e caminhos para os estádios de futebol também aparecem como 

espaços de enfrentamentos, principalmente quando ocorrem os clássicos de 

grande rivalidade e os agrupamentos se cruzam pelas vias da cidade. 

Entretanto, tais conflitos não estão apenas relacionados com as torcidas dos 

clubes que participarão da partida. Isto é, ao saber da ocorrência de jogos de 

equipes adversárias, alguns torcedores possuem a prática de “esperar os 

rivais” em determinados pontos da cidade mesmo que seu clube não vá jogar.  

(...) e aí o pessoal da Torcida X já estava esperando o pessoal passar, 
aí quando nos pessoal nos ônibus passa foi maior confusão com fogos, 
garrafas, pedras e tudo mais. (TORCEDOR ORGANIZADO 02, 27 
anos) 

A preocupação de um grupo de torcedores da Torcida Y durante a 
partida era visível com a “volta pra casa”. Segundo eles, os “gays” (os 
membros da torcida rival) apresentavam perigo em determinadas 
áreas, pois ao saber da ocorrência do jogo e consequentemente o vai e 
vem de torcedores, os adversários  estariam na espreita em 
determinados pontos da cidade já conhecidos pelos garotos, 
esperando “à volta pra casa” dos rivais. Um dos meninos insistia em 
querer voltar por determinado caminho, enquanto os outros o 
aconselhavam: “Você está doido de querer ir por ali? Os “gays” vão tá 
esperando. Tem que tomar cuidado com os “gays” na hora de voltar. 
Você quer morrer é? Relaxe ai (...) Qualquer coisa a gente cai pra 
dentro”, disse um deles. (Diário de Campo,12/10/2013) 

 

Os pontos de ônibus e as estações de transbordo são pontos estratégicos para 

esperar os adversários. Brigas nos terminais não são raras. Nas palavras de 

um dos interlocutores, “nas estações não costumava, mas o bicho pega... 

Normalmente pega porque a galera fica toda ali dentro”. Além disso, como já foi 

dito em tópicos anteriores, é bastante comum aguardar em determinados 

pontos a passagem de transportes coletivos ou ônibus alugados que 

transportam os torcedores adversários. No relato a seguir, o interlocutor narra a 
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perseguição de integrantes do agrupamento rival ao ônibus em que ele se 

encontrava em uma das vias de acesso ao estádio: 

Rolou uma vez na Paralela, foi num jogo que eu tava indo, quando eu 
entrei no buzu, o carro parou e eu peguei a visão do carro... Os caras 
pararam o carro, desceu e chamou pra brigar, eu falei “não, suba”. 
Falei pro motor “arrasta”. Ai o carro veio seguindo, seguindo... Falei “ô 
motor, você só vai parar no estádio. Você quer tomar tiro? Então fique 
pra tomar tiro”. (...) Tinha uma galera no carro. E ai ele não parou... 
Rola várias fitas! (TORCEDOR ORGANIZADO 07, 19 anos) 

 

As caravanas amplamente valorizadas pelos torcedores organizados e 

realizadas para acompanhar os jogos do clube em outros estados do país 

também guardam seus riscos, inclusive nas estradas. “Mas quando você viaja 

acontece muito nas estradas, torcida que escolta e dá tiro, ou quando vai na 

sede de aliado e os caras passam e tal, tá rolando muito tiro.” (Torcedora 

organizada, 24 anos) , relata uma das interlocutoras. Ao estarem em grupos 

menores e em territórios nem sempre conhecidos, os torcedores precisam 

contar com a proteção e apoio dos torcedores aliados locais.  

À noite iremos pro estádio, eles se juntam a nós, uma parte da torcida 
deles [aliados] que conhecem já alguns membros nosso, vai pros jogos 
junto com a gente, pra puder, não só pra fazer número, como evitar o 
conflito, porque a gente vai tá em menor número. (...)As caravanas pra 
você ser recepcionado por aliados são muito boas. Embora, tenha, às 
vezes, esse lado da violência, porque quando a gente chega lá, a gente 
chega em minoria, chega vulnerável porque não conhece o lugar.  
(TORCEDOR ORGANIZADO 01, 28 anos) 

 

Fora de casa a vulnerabilidade aumenta e os torcedores precisam também 

proteger de forma mais eficaz seus materiais. Já foi possível ouvir relatos de 

torcedores aliados que faziam escolta armada dos visitantes tendo em vista a 

proteção da faixa da torcida – adereço bastante cobiçado pelos rivais. Neste 

sentido, a interlocutora abaixo relata que as mulheres não podiam participar de 

algumas caravanas pelo fato dos torcedores acharem que precisariam 

proteger, não só os materiais, mas também as integrantes: 

  

Mas vem essa questão de reconhecimento, precisam saber que 
território é esse, por segurança. Essa questão de achar que a mulher é 
frágilzinha, que a mulher não vai aguentar uma bombazinha, uma 
bomba de efeito moral,  ou um spray de pimenta, que é tudo detalhe, 
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tudo detalhe. Mas hoje a maioria, acho que a grande maioria, mulher é 
autorizada sim. Um ou outro caso que escapa, quando vai pouca 
gente, se for um jogo mais complicado, porque sabe que vai ter,  sabe 
que vai ter não, é passível de ter muito atrito, vai pouco menino. Os 
meninos evitam tá levando mulher, porque vai com a faixa, pra eles 
seriam uma preocupação maior tá levando a mulher e a faixa, e ai 
“meu deus vou olhar aquela miserável ou vou olhar a faixa”. 
(TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 anos) 

 

A ideia de que “os meninos evitam tá levando mulher, porque vai com a faixa...” 

expressa que aos homens caberia proteger não somente a faixa tão cobiçada 

pelos adversários, mas também as próprias torcedoras, ou seja, reforça-se a 

associação do gênero feminino à fragilidade e passividade, embora algumas 

torcedoras organizadas afirmem participar de confrontos físicos e ter 

“disposição” para a luta: “Essa questão de achar que a mulher é frágilzinha, 

que a mulher não vai guentar uma bombazinha, uma bomba de efeito moral,  

ou um spray de pimenta, que é tudo detalhe, tudo detalhe.” (Torcedora 

Organizada 01, 24 anos) 

 

Os bairros 

 

De acordo com os relatos dos interlocutores, os conflitos ocorrem, na sua 

grande maioria, nos “bairros”. As disputas, o alto nível de rivalidade e os 

embates aparecem como sendo mais recorrente na base da torcida, isto é, 

entre os subgrupos de bairros: “A porrada come é nos bairros...” (Torcedora 

Organizada 01, 24 anos). 

As brigas não acontecem no estádio, as brigas que acontecem nos 
estádios são 0,00001% se comparado com as brigas que acontecem 
nos bairros, as brigas acontecem é nos bairros... (TORCEDORA 
ORGANIZADA 01, 24 anos) 

 

O que os torcedores querem dizer quando alegam que os conflitos ocorrem nos 

“bairros”? Que “bairros” são esses? “É alguns bairros, né? Mas isso né só 

questão de torcida, só torcida, é questão também de bairros (...). É uma 

questão social também, não é só questão da torcida, é uma questão social, 



117 

 

eles trazem muito isso do bairro” (CARVALHO, Éric Luiz; CARNEIRO, Raphael, 

2015), afirma o presidente de uma das torcidas organizadas do estado.  

A rivalidade de bairro é forte também, periferia e tal, onde a violência já 
é forte também, sacou? Não que seja só lá, mas são as áreas de mais 
risco, né? Tráfico e tudo... Na Pituba o povo assalta, mas digo desse 
outro risco próprio das áreas de periferia. Rola também que nem 
sempre é coisa de jogo, é coisa própria de torcida como se fala né? 
Rixas, vinganças... (TORCEDOR ORGANIZADO 10, 26 anos) 

Acho que onde eu moro não tem essa onda tão forte que não pode 
usar o boné que vai morrer... Aqui é mais civilizado um pouquinho... 
Existem bairros que eu não poderia entrar... Geralmente os bairros de 
favela. (TORCEDOR COMUM 05, 29 anos) 

 

Fica nítido que os bairros que os interlocutores se referem são aqueles 

localizados nas áreas periféricas da cidade, localidades que já são altamente 

estigmatizadas. Sobre isso, nota-se que ao exaltar os nomes dos bairros e 

fazer questão de dizer de onde veem, os torcedores parecem promover uma 

luta “pela significação social do seu bairro, na medida em que devolvem a ele a 

moral, a respeitabilidade. A grande questão reside em asseverar que essa 

inversão simbólica do significado do estigma se dá através da posse da força. 

Força é poder...” (RIBEIRO, 2010, p. 136). As disputas entre os grupos são, 

muitas vezes, para ver quais são as localidades mais temidas pelos 

adversários ou “para ver quem manda”.  

Alemão não se cria aqui não. Aqui quem manda é a gente. Ninguém 
bole não. Aquela pichação ali eu que fiz. Aquela outra foi “fulano”. Ô 
pra ali (apontando para as pichações), meus meninos tão que tão... 
Riscando tudo. Aqui é tudo nosso. (TORCEDOR ORGANIZADO, 27 
anos). 

Existem relatos que enfatizam a ocorrência de competição e disputa entre 

subnúcleos de bairro de um mesmo agrupamento, ou, como destaca o 

interlocutor a seguir: “essas divisões incentiva a competição, é um querendo 

ser melhor que outro dentro da própria torcida” (Torcedor Organizado 06, 26 

anos). 

Observou-se como os bairros periféricos são trazidos à cena como áreas que 

comportam níveis maiores de violência, inclusive devido à presença do tráfico 

de drogas, o que acabaria por respingar nas disputas travadas entre os 
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torcedores residentes nessas localidades e, em alguns casos, agravando a 

situação: 

Quando eu tive que sair do bairro, teve uma briga lá em baixo, no bar, 
eu meti a porra na cabeça do cara, só que ele tinha parente envolvido 
com o tráfico e eu tive que sair do bairro. (TORCEDOR ORGANIZADO, 
27 anos) 

Na escola os caras iam muito pra escoltar e tal, me perseguiram 
traficante armado porque eu peguei a camisa de uma menina... 
(TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 anos) 

E em Belém... Todo dia morre um de torcida, mas, sobretudo por conta 
do tráfico. Aqui também rola dessas! Os caras que mais atiram e 
matam são os que se envolvem com tráfico. Os ‘playba’, de maneira 
geral, não sabem atirar. Acho que  não tem prática, tá ligado? Daí até 
atiram, mas erram. Já nos bairros o negócio pega fogo. (TORCEDORA 
ORGANIZADA, 24 ANOS) 

 

Por outro lado, já foi possível ouvir relatos também que dizem respeito à 

tentativa dos operadores do tráfico de drogas em controlar as brigas em 

algumas localidades, já que os tumultos podem atrair a polícia ou gerar 

desconforto entre os moradores.  

Já teve vez que os caras me chamaram, mandaram eu subir lá na 
boca, falaram que se tivesse briga de novo ia rodar dos dois lados (as 
duas torcidas)”. (TORCEDOR ORGANIZADO, 27 anos)  

Uma vez eu joguei pedra em uns, ai os caras queriam me pegar, mas 
chegou no bairro os meninos da boca falaram logo que não era pra 
bulir em mim, que eu era morador, nascido e criado aqui. (TORCEDOR 
ORGANIZADO, 27 anos) 

 

Além disso, alegam que “rixas de bairro” decorrentes de outros motivos ou 

problemas de ordem pessoal podem vir a ser associadas à torcida pelo fato de 

envolver seus integrantes:  

Alguns insistem vim com facção, trazer pra torcida e a gente inibe isso.( 
(...) muitos ainda insistem em trazer uma briga de bairro pra torcida 
organizada, se aproveita... Às vezes nem torce pro clube e se junta 
com um, dois, três e se mistura na torcida pra tentar pegar aquela 
pessoa que é o alvo. É uma questão social também, não é só questão 
da torcida, é uma questão social, eles trazem muito isso do bairro, às 
vezes o cara tá com problema pessoal, de bairro, com a família, vem 
pra torcida, às vezes é o mais frouxo do bairro, mas se juntou com a 
turminha ali, com outra ali, vamo pegar o cara do bairro lá... (...) mas 
infelizmente a violência ainda existe ainda nas torcidas organizadas, 
nesse meio, lance de bairros e pessoas vim trazendo algo de bairro pra 
torcida organizada e a gente inibir o máximo isso. (Presidente de 
torcida).  (CARVALHO, Éric Luiz; CARNEIRO, Raphael, 2015) 
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No que se refere ao contexto temporal, nota-se que os conflitos nos bairros não 

se resumem aos dias de jogos e nem sempre decorrem de encontros 

acidentais. Faz-se necessário conhecer a rotina dos adversários para que se 

possa esperá-los em pontos e horários estratégicos, isto é, para que se possa 

“escoltar” os oponentes. Em algumas situações, os torcedores se utilizam de 

carros e motos para procurar e surpreender os adversários, ou seja, “colocam o 

carro na pista”:  

Na bairro x também quando me pegaram... Tava eu e mais uns cinco, 
pô (...) E ai a moto parou, tava eu e um brother, e ai a moto parou e 
falou “é a torcida y” e desceu. (...) Eram dois na moto. Ai o da moto 
desceu e brigou com o brother meu. Quando o cara que tava pilotando 
a gente brigou, ai veio mais dois carros, só vi aquela rabiada. Só vi o 
maluco gritando “atira, atira”. Eu oxe, ai corre... (...)Tipo vai ter festa da 
Torcida Y hoje, a concentração, vamos supor que é seis horas, os 
caras sabe que vai ter festa, os caras sabe que vai ter gente de todo 
lado de Salvador indo pra festa... Os caras vai colocar o carro na pista. 
Os caras pegam o carro e roda... Né só eles não, a gente também faz 
isso, já fez isso... Isso é normal. (TORCEDOR ORGANIZADO 07, 19 
anos) 

 

Além dos jogos, os torcedores procuram se informar acerca da agenda de 

reuniões dos subnúcleos de bairros, festas e outras atividades da torcida 

adversária em seus bairros. As reuniões que ocorrem, por exemplo, nas praças 

dos bairros são alvos constantes de “invasões”:  

As reuniões ocorrem normalmente em praças. Aqui ocorria lá na praça 
lá de cima. A galera se reúne para combinar dos jogos, atividades, pra 
resenhar, falar de briga, recolher o dinheiro pras coisas, pegar um 
baba, fumar um baseado... Aqui nunca mais invadiram reunião não. 
Agora as reuniões têm ocorrido perto da base da polícia. Mas os caras 
invadem reunião. Por isso às vezes eu acho arriscado para você ir, a 
depender do lugar... Hoje os caras só quer saber de atirar... Sabe que 
vai ter reunião e põe carro, moto na pista... Invadem... Já invadi muita 
reunião... A  gente não tinha o que fazer, pegava e dizia “bora lá invadir 
a reunião, a sede dos gays”. Os caras baixavam a porta quando a 
gente chegava lá... (TORCEDOR ORGANIZADO, 27 anos) 

 

Vale dizer que os conflitos nem sempre se desenrolam exclusivamente nas 

vias ou espaços públicos. Relatos de enfrentamentos físicos e verbais em 

shoppings, espaços de shows, escolas e até mesmo na casa desses 

torcedores foram identificados. A fala da interlocutora a seguir, além de 
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sintetizar os contextos dos embates que ocorrem nos bairros, chama atenção 

novamente para o fato de que esses torcedores rivais são, antes de tudo, 

conhecidos. É preciso conhecer o outro, estar por dentro do seu cotidiano, não 

só para traçar as práticas de segurança tratadas no tópico anterior, como 

também para viabilizar as brigas.  

O contexto que ocorre é nos bairros mesmo, quando você vai pro jogo 
e alguém escolta (...). Mas é mais nos bairros mesmo que o pau come, 
a porrada come é nos bairros... Tipo você tá indo pro jogo, acontece, 
ou na reunião dos caras, você espera alguém voltar de reunião, a 
gente sabe quando acontece reunião dos subnúcleos de bairro, é 
nesses momentos que a porrada come, no shopping também 
acontecem, no meio da rua se se bater com alguém... Porta de escola 
é muito comum! Porta de escola, minha filha, é o canal de briga... Já 
briguei muito em porta de escola! Ou se você tiver com muita raiva de 
alguém esperar na porta de casa. As pessoas vão se conhecendo e 
vão dando um jeito de se encontrar e de brigar... Vamos lá...(...) 
Algumas muitas fitas assim... Em bairro confusão, aqui em casa já 
rolou... É mais raro no meu bairro, pois tinha muito mais Torcida X e 
meio que tipo apesar da gente não ter firmado um pacto, a gente não 
mexia assim... Mas uma vez rolou confusão, os caras vinham aqui em 
casa e xingavam “tua puta” quando eu saia e tal, camisa do time de 
cabeça pra baixo que eles conseguiram, meio da rua escrita lá “ torcida 
X + gay” e tal... Já rolou muita onda assim... Meu posicionamento era 
se dá pra brigar bô brigar... A gente invadia escola pra bater em gente, 
brigar com os gays do Centro... Pô já rolou muita onda... (...)Porra... 
Era fita demais... É isso, se da pra brigar a gente briga, se não dá 
brigar a gente recua e depois volta pra brigar. A postura era 
basicamente essa. (TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 anos) 

 

Se em dias de jogo e, principalmente, de clássicos, a atenção da mídia se volta 

não somente para o espetáculo em campo, mas também para a cobertura de 

casos de violência entre torcedores, os confrontos recorrentes que ocorrem nos 

bairros, em grande parte periféricos, parecem estar numa condição de 

invisibilidade. Tais conflitos são vivenciados, tornam-se evidentes e se tornam 

notícia rapidamente apenas entre aqueles que integram ou possuem 

proximidade com tais organizações, aqueles que vivenciam este mundo. Em 

outros termos, tais episódios nem sempre ganham manchete fora dos limites 

do bairro e da torcida organizada, isto é, muitas vezes, acontecem ali e ficam 

ali. O inverso ocorre nas arenas esportivas vigiadas, onde os episódios de 

transgressão e violência, embora menos recorrentes, ganham destaque e 

repercussão.  
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6.6. Práticas de segurança informais 

 

Diante dos riscos relatados, boa parte dos interlocutores alegou adotar práticas 

de segurança informais para amenizar a exposição aos perigos e às ameaças 

das práticas de violência. Tais cuidados não se limitam apenas aos dias de 

jogos e nos trajetos para os estádios, mas também abarcam o cotidiano de 

muitos desses torcedores e se apresentam de formas diversas. “Ao viajar, ao 

dedicar-se, ao estar presente em todos os jogos mesmo correndo inúmeros 

riscos”(Torcedora Organizada 01 24 anos), afirma uma das torcedoras.   

 

Práticas individuais 

 

Em dias de jogo, alguns torcedores  preferem se deslocar sozinhos para não 

chamarem atenção ou passarem despercebidos: 

 

Tem gente que prefere ir pro estádio em grupo, né? Por segurança... 
Eu vou só. Prefiro! É pra não chamar muita atenção. É um processo 
pra ir. Vou de moto taxi na ida. Na volta eu pego buzu até a Paralela e 
outro moto taxi na volta. Se for de bonde chama atenção. Coloco a 
roupa só quando chego no estádio [já foi possível presenciar isso 
algumas vezes]. (TORCEDOR ORGANIZADO 06, 26 anos) 
 
Antigamente eu ia em grupo. Hoje em dia eu vou só. Sempre tem que 
ter cuidado. Tem gente que saca... (TORCEDOR ORGANIZADO 07, 19 
anos) 
 
 

Busca-se também, em determinadas ocasiões, evitar a utilização de uniformes 

ou exibição de símbolos, principalmente em áreas de concentração de rivais e  

transportes coletivos. Uma das torcedoras relatou que procura esconder até 

mesmo as suas tatuagens com os símbolos do time e da torcida. Em certos 

casos, alguns torcedores deixam para colocar seus uniformes apenas quando 

chegam ao estádio. “Eu tenho amor a minha vida”, respondeu uma torcedora 

que foi questionada por retirar o uniforme para ir embora do local.  

 
(...)  A gente tem que tomar cuidado em quais locais a gente vai andar 
uniformizado... Porque às vezes se a gente fosse de ônibus a gente 
talvez não fosse uniformizado... Porque isso podia causar alguma 
intriga e a gente não tá preparado pra receber aquilo dali, sacou? (...) 
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Então, às vezes a gente tinha cuidado muito mais pelo local, que se a 
gente sabe que é um local que tem muito mais Time X que Time Y a 
gente vai ficar mais retraído, vai ficar... Vai pegar outro caminho ou 
juntar mais galera pra ir junto, não ir sozinho...  (TORCEDOR 
ORGANIZADO 04, 22 anos) 

(...) estávamos com aquele blusão, aqueles capotes pra cobrir a 
camisa do Time X , pois a gente ia ter que passar pela torcida do Time 
Y para chegar na nossa. (TORCEDOR ORGANIZADO 02, 27 anos) 

 

Procura-se também evitar a circulação em bairros e localidades com 

predominância de agrupamentos rivais. Tal procedimento não se restringe aos 

dias de jogos, mas fazem parte do cotidiano. Ademais, é preciso saber a rotina 

dos grupos rivais, não só para atacá-los, mas também para se defender e 

evitar circular em certas áreas, em dias de reuniões, festas e outras atividades:  

 

O lado vida é o seguinte, por exemplo, você não pode ir pra um lugar 
porque  sabe que os caras lá são maioria, tá ligado? Ai você sabe que 
vai pra lá pra se arriscar? Tem gente que vai, eu não vou! 
(TORCEDOR ORGANIZADO 07, 19 anos) 
 
As minhas estratégias sempre foram assim evitar de ir pra lugares que 
eu sei que vai ter muito Torcida Y, tipo bairro que eu sei que tem muito 
torcedor rival. De buzu eu não vou, posso até ir de carro com alguém, 
mas não vou de buzu... Evitar circular em dias que tem jogos delas 
pelos locais que eu sei que eles vão estar, tipo perto da Fonte Nova, 
Iguatemi, a gente sabe que eles vão tá lá e é evitar. Tipo nos horários... 
Posso até circular no horário do jogo sabendo que corro o risco que 
vou me bater com alguém porque normalmente os pivetinhos não 
entram. Se for circular em dia de jogo deles, não ir de camisa do time, 
um torcedor comum pode circular com a camisa do time, só que você 
já é conhecido por ser de torcida é melhor você evita chamar atenção. 
Evitar nesses momentos de tá mostrando a tatuagem... Já várias vezes 
eu já entrei no buzu com eles e estes me reconhecerem. 
(TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 anos) 
 
 
 

Novamente, é importante saber da rotina dos grupos adversários, bem como 

identificar seus integrantes. O rival quase nunca é um sujeito desconhecido. Tal 

exigência é primordial tanto para arrumar um conflito, quanto para fugir dele: 

 

A gente se conhece ... (risos) Então, vai passar alguém que tem rosto 
conhecido, que a gente sabe que é da torcida rival (...). Já várias vezes 
eu já entrei no buzu com eles e deles me reconhecerem. 
(TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 anos) 

 

Eu já presenciei torcedor do Time X com camisa da Torcida Y em jogos 
de “clássico” só pra ficar vigiando a outra torcida. Eu já vi isso, colega 
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meu. Eu “rapaz você tá fazendo o que assim com essa camisa?” e ele 
“ô vei não vá falar a ninguém não”, eu disse “até porque se eu falar, 
você nem sai daqui”. Tá ali só pra espionar, pra ficar olhando quem é 
quem. (TORCEDOR ORGANIZADO 01, 28 anos) 

 
 

Se de um lado, conhecer o oponente é uma condição indispensável para não 

ser surpreendido, do outro, evitar a exposição e ser discreto também aparece 

como uma prática para se resguardar. Neste sentido, as redes sociais parecem 

adquirir um papel fundamental na identificação dos rivais e da sua rotina. 

 

Tem gente que saca... Até por Facebook... Eu me afastei de torcida e 
peguei minhas fotos de torcida e tirei tudo, porque antes assim era 
assim, se eu fosse pro Shopping Salvador era com a camisa da torcida, 
mas hoje em dia eu evito usar um cordão. (...) Tá ligado? Eu mesmo 
não quis mostrar o rosto quando você falou. (...) Os caras sabem quem 
eu sou... Os caras sacam meu rosto... (...) Até nome. Os caras sabem 
nome... Ai, por exemplo, eu vou e dou meu nome aqui, faço uma 
reportagem, e ai ele vai e escuta e chega no grupo a menina 
entrevistou o menino, o nome dele é x. Ai já vai procurar no 
Facebook... Procura de um em um... (TORCEDOR ORGANIZADO 07, 
19 anos) 

 

E eu também evito ao máximo falar que sou de organizada, até porque 
hoje em dia tá mais complicado você ser de organizada, entendeu? 
Violência e tal...  Então eu evito, quando vou em festa raramente eu 
posto foto e tal, eu sou bem discreto. (TORCEDOR ORGANIZADO 03, 
30 anos) 

 

 

Os depoimentos anteriores revelam o papel ambivalente que as redes sociais 

assumem: o de prevenir e o de se expor. Foram identificados ainda relatos de 

torcedores que utilizam fakes (perfils falsos) para ingressar nos ambientes 

virtuais dos adversários e obter informações úteis, o mesmo tem ocorrido com 

os grupos do Whatsapp.  Além disso, não raro, os perfils dos rivais são 

rackeados e invadidos.   

 

Embora a ideia de que “não se deve fugir da luta” seja recorrente entre os 

torcedores organizados, sabe-se que, em algumas situações, é preciso saber 

recuar ou fugir deles. O interlocutor abaixo chama atenção para a necessidade 

de evitar ser visto ou se esconder dos adversários que se encontravam em um 

número muito maior:  
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(...) ficamos lá esperando o transporte e tivemos que ficar escondidos 
lá dentro dos matos lá ao lado do Pituaçu pra gente não ser avistado 
pelo pessoal da Torcida X, porque eles estavam em número muito 
maior; estavam lá na parte de cima da pista, e se a gente não ficasse 
naquele local que a gente ficou, próximos aos matos,  íamos ser vistos 
e eles iam querer partir pra agressão. (TORCEDOR ORGANIZADO 02, 
27 anos) 

 
 
 

Alguns torcedores afirmaram ainda que é preciso estar em um estado de 

vigilância constante, isto é, faz-se necessário “não moscar”, “ficar ligado”, “estar 

esperto e atento”, bem como “estar preparado” para possíveis ataques ou 

confrontos:  

 

Às vezes eu vou tomo um sorvete e tal, mas sempre ligada... 
(TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 anos) 
 
Eu tenho uma mania, você já deve ter percebido já, qualquer carro que 
passa eu olho... (TORCEDOR ORGANIZADO 07, 19 anos) 

 

Nós sempre temos que ter cuidados, mas nós estamos sempre 
preparado, doidos pra procurar alguma guerra, brigar, bater...Tem que 
ter cuidado, eles são covardes, nós estamos passando em algum lugar,  
ele rumam pedra... (TORCEDOR ORGANIZADO 05,19 anos) 

 

 

Portar objetos contundentes em mãos, a exemplo de paus, também aparece 

como uma forma de se defenderem em caso de conflito. “A coisa mais perigosa 

que eu andei no bolso foi pedra, que era assim por uma autodefesa caso 

alguma coisa resolvesse acontecer”(Torcedor Organizado 04, 22 anos),relata 

um dos torcedores. Dentre os depoimentos, apenas um interlocutor afirmou ter 

o costume de portar arma de fogo visando sua defesa.   

 

Outra prática relevante diz respeito ao afastamento parcial ou temporário da 

torcida, ou nos termos de uma das torcedoras, “dar um time”, principalmente, 

quando se já é conhecido ou visado pelos rivais. Os motivos que cercam a 

decisão desses torcedores de se afastar temporariamente da organização vão 

desde o reconhecimento do aumento dos perigos, inclusive pela utilização de 

armas de fogo, aos medos ou traumas gerados pelo enfrentamento de 

situações de risco. Destaca-se ainda que esse afastamento está relacionado, 
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em alguns casos, aquelas atividades ligadas à “pista” ou as brigas, o que não 

exclui participação em outros eventos, tais comos os jogos. 

 

Até porque eu estou me afastando um pouco da torcida... Não estou 
saindo. (...) É porque hoje em dia infelizmente todo mundo anda 
armado e eu não quero perder minha vida por besteira. (...)Eu sou dos 
Torcida X, tá ligado? E to me afastando mais por causa de briga, 
dessas paradas... (TORCEDOR ORGANIZADO 07, 19 anos) 

Aqui, minha filha, os caras armavam tanta covardia pra me pegar. Era 
uma miséria. Por isso também que dei um time... Briguei com dois aqui 
no bairro, dois caras... Se os meninos não chegam na hora eu iria me 
lenhar. São muito covardes!  (TORCEDORA ORGANIZADA, 24 anos) 

 

Além do afastamento temporário, há torcedores que abandonam a organização 

por conta dos  riscos decorrentes das disputas travadas entre os grupos rivais:  

Na verdade não foi nem um ponto específico que me fez parar assim, 
foi mais gradual mesmo (...) Vai sabendo os riscos, a probabilidade de 
ser preso, de uma bomba caseira explodir do seu lado, acaba que você 
vai gradualmente deixando aquilo de lado, se afastando, acaba que 
uma hora você continua falando com a galera, até hoje eu falo com o 
pessoal quando encontro, mas não participo assim com eles de nada... 
(...) Então... Acho que foram três [que faleceram]... Dois por causa da 
torcida e um morreu de câncer se não me engano... E ai acaba a gente 
fica também pensando nesse lado também... (TORCEDOR 
ORGANIZADO 04, 22 anos) 

 

Outra situação diz respeito ao afastamento da organização no momento em 

que se constitui uma família e se tem filhos, isto é, quando surgem novas 

responsabilidades e preocupações: 

Ele era um cara conhecido, conhecido na torcida e na rival. Estava 
visado já.  Aí ele teve filho, saiu... Pensa aí você tá numa churrascaria 
com sua família e chega um grupo da torcida rival... Se os caras se 
batem, matam mesmo e quem se fode é quem morreu... Os caras te 
matam e não dá em nada, eles levam não sei quantos pra delegacia e 
depois liberam... Com filho, família, o cara vai mudando... (TORCEDOR 
ORGANIZADO 08, 34 anos) 

 

Embora as ligações com a torcida possam se transformar ao longo da vida 

desses torcedores por inúmeros motivos que não se restringem somente ao 

afastamento por conta dos riscos gerados pela violência, pode-se perceber que 

o vínculo, nem sempre, se rompe por completo. Mesmo no caso daqueles que 
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declaram ter se retirado da organização de forma permanente, há uma 

dificuldade de abandonar o “nós” representado pela torcida: é como se eles 

ainda a integrassem e falassem de dentro dela. É comum ouvir comentários de 

que “a gente sai da torcida, mas a torcida não sai da gente”. 

 

Práticas coletivas  

 

Ir e voltar do estádio em grupo, ou, nas palavras de um dos interlocutores, 

“formar um bonde sinistro para voltar para casa com segurança” aparece como 

uma das alternativas daqueles que integram tais torcidas. Comumente os 

torcedores que residem no mesmo bairro ou em localidades próximas se 

agrupam para se deslocar de casa para o estádio e do estádio para casa. Isto 

é, “o território se organiza para o jogo” (DIÓGENES, 2003, p. 165). 

 

A gente procura sempre tá cuidando pra não também acontecer de um 
ou outro se perder da gente (...) De grupo, porque mesmo que tenha os 
seguranças, sempre tem que ter um adversário pra procurar briga, 
procurar fazer alguma coisa... Rumar uma pedra... Ai a conversa vai 
ser diferente... Ao invés de apanhar um, vai apanhar todos... Nós já 
vimos conversando, vamos dialogando, como vai ser, como não vai 
ser, ai vai todo mundo se agrupar aqui e depois nós partimos pra 
casa.... (TORCEDOR ORGANIZADO 05, 19 anos) 

 

Além das práticas de defesa individuais e coletivas dos torcedores 

organizados, os procedimentos de segurança podem contar ainda com o apoio 

de atores externos, legais e ilegais (PAES-MACHADO; RICCIO-OLIVEIRA, 

2009). Neste sentido, um dos interlocutores destacou o papel dos amigos do 

bairro e até de pessoas ligadas ao tráfico de drogas (“boca”) na proteção dele 

contra eventuais agressores.  

 

Pra me pegar tem que ser em casa e pra me pegar aqui onde moro 
tem que passar pela boca [ponto de venda de drogas]. Os caras (os 
‘brother’) já sabem que se estranho me procurar não é pra deixar 
passar. É segurança, né? Tem que ser. Se me matarem, vão morrer 
também. Se eu cair, eles caem também. Se é pra uma mãe chorar, que 
seja a deles primeiro. (TORCEDOR ORGANIZADO 06, 26 anos) 
 
Uma vez eu joguei pedra em uns, ai os caras queriam me pegar, mas 
chegou no bairro os meninos da boca falaram logo que não era pra 
bulir em mim, que eu era morador, nascido e criado aqui. (TORCEDOR 
ORGANIZADO, 27 anos) 
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7. ESTIGMA E DESVIO 

7.1 Rótulos e família 

Nas narrativas dos sujeitos desta pesquisa pode-se identificar diversos 

obstáculos enfrentados pelos mesmos, não só para adentrar, mas também 

para se manter em um ambiente altamente estigmatizado. A torcida organizada 

está constantemente submetida a julgamentos e preconceitos que partem da 

opinião pública, dos familiares e conhecidos, dos veículos midiáticos e da 

polícia. A ideia de que os torcedores organizados são “vagabundos” permeia o 

senso comum e a associação rotineira com os episódios de violência 

favorecem o processo de construção da imagem do torcedor organizado como 

desviante: 

Preconceito é o primeiro obstáculo que a gente sempre 
encontra, né? A gente sofre preconceito por parte dos 
familiares, da galera no dia a dia, da população. A população 
vê a gente por ser torcedor organizado vê a gente como 
vagabundo, por parte da polícia, da população... A imprensa 
mesmo... Nós somos muito criticados por eles... É uma coisa 
que a gente tem que superar. (Torcedor organizado 06, 26 
anos) 

 

No que diz respeito aos familiares, os torcedores afirmaram ter enfrentado 

bastante resistência e proibições por parte dos pais ao decidir integrar à 

organização. “Minha mãe não aceitava de jeito nenhum. Ela achava que era 

coisa de vândalo. Ela achava que era coisa de marginal, que torcida 

organizada era coisa de marginal e tal” (Torcedora organizada 06, 24 anos), 

afirma uma das torcedoras. Por um lado, os relatos são reveladores no que se 

referem à conduta utilizada pelos pais para impedir ou tentar quebrar o vínculo 

dos filhos-torcedores com a organização. Identificou-se as seguintes atitudes: 

bater; proibir de sair de casa, frequentar jogos e eventos ligados à torcida; ir 

retirar de brigas na rua e atividades da organização; rasgar, atear fogo e jogar 

materiais e uniformes da torcida fora.  

Meu pai constantemente me pegava em reunião, não podia sair pra 
lugar nenhum, cinema, shopping nada. [...] Ele me pegava, me batia. 
[...] meu pai era totalmente contra a torcida organizada, apesar de 
reconhecer o valor da torcida, ele tinha muito receio por causa desse 
estigma que carrega né? De serem marginais, de só quererem brigar. 
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[...] meu pai já me pegou várias vezes em reunião, em briga... E ai 
todo mundo já conhecia meu pai, tanto os caras da minha torcida 
como os caras da torcida rival, que às vezes a gente tava no meio de 
uma briga, de alguma confusão, meu pai chegava assim e me 
pegava, os caras ficavam escaldando e rindo... (Torcedora 
Organizada 01, 24 anos) 
 
Ela já chegou a pegar material meu, tocar fogo em tudo. Pra poder eu 
não ter mais vínculo nenhum... (Torcedora organizada 06, 24 anos) 

 
Minha mãe já chegou a rasgar com a camisa minha já... E era uma 
camisa boa, era uma relíquia... Fiquei malzão... Ela rasgou, já brigou 
comigo diversas vezes já... (Torcedor organizado 04, 22 anos) 

 

Por outro, os torcedores também acabam por adotar determinadas estratégias 

para burlar e escapar do controle e das restrições familiares. Foi possível 

observar as seguintes táticas: sair escondido; fugir de casa; dizer que ia para 

outro local; contar com a ajuda de terceiros para informar quando os familiares 

chegassem; tentar mostrar o “lado bom” da torcida e aproximar os pais da 

organização.  

Enfrentei uma resistência muito grande por parte de meus pais, eu ia 

pra reunião e dizia que era pra igreja, meu pai não deixava eu sai pra 

lugar nenhum, eu só comecei a ir pra shopping, cinema, sei lá, com 

17 anos, não sabia nem o que era isso... Ai dizia que ia comprar 

acarajé e ia pra reunião do comando... (Torcedora Organizada 01,24 

anos) 

E foi difícil, eu fugia de casa. Quando era jogo tarde, eu tinha que 
esperar eles dormirem pra puder vim. [...] “Minha mãe, vou pra 
shopping”, vinha pra torcida. Até o dia que ela se deu por satisfeita e 
hoje em dia eu namoro integrante da torcida e ela foi vendo que não 
era nada daquilo que ela imaginava. (Torcedora Organizada 06, 24 
anos) 
 
Minha mãe mesmo era contra. Ai depois de uns dois meses mostrei a 
ela a realidade.  Os mosaicos que a gente fazia no comando 
feminino, as festas. E ela mudou de opinião. Se a mídia a polícia 
fizesse o mesmo, visse de dentro também mudariam. (Torcedora 
Organizada 07, 25 anos)  

 

Portanto, nota-se que, se em alguns casos, os familiares passam a aceitar a 

escolha dos filhos com o tempo, aproximam-se e até mudam suas visões 

acerca da torcida organizada; em outros, as preocupações e a opinião negativa 

se mantêm, fazendo com que os pais apenas se conformem diante da 

situação:  



129 

 

Minha mãe lascava minhas roupas, as pessoas começavam a me 
enxergar como marginal... Perguntaram a minha mãe ‘quando é que 
seu filho vai sair de torcida?’ e ela respondeu ‘quando ele morrer’. 
Agora ela já tá conformada.  Mas ela não gosta... (Torcedor 
Organizado 06, 26 anos) 

 

Identificou-se ainda uma preocupação que emerge dos familiares de pessoas 

que não são diretamente integrantes de torcidas, mas que se envolvem ou se 

relacionam com aqueles que são. Tal preocupação aparece em virtude da 

imagem fortemente difundida do torcedor organizado como “vagabundo”, como 

“alguém que não presta”, mas também devido aos riscos a que eles estão 

expostos e que podem vir a atingir pessoas próximas, como já foi dito 

anteriormente. 

Esse rapaz era de briga, metido com briga e problema, teve uns 
problemas com ele e torcedores rivais e como ela era namorada nós 
ficávamos preocupados com ela nesse meio. Claro! Depois de um 
tempo eles terminaram. Pra nossa tranquilidade (...) Era desses 
valentão.. O que digo não é querendo ser preconceituoso, eu digo por 
experiência própria de um pai que se preocupava com sua filha e sua 
família... Que pai gosta de sua filha andando e namorando com 
pessoas que brigam, se metem em confusão? Uma hora poderiam 
atingir ela. Pode ser que não sejam todos maus elementos, mas não 
é fácil... Basta um!  Era uma preocupação da família toda. (...) Graças 
a deus! E graças também não aconteceu nada com ela, só de 
xingamento, falação, disse me disse, mas algo sério não. Que eu 
saiba... Agora com ele todo mundo ficava sabendo.  Até de metido 
em delegacia, brigando... Eu tô fora... Vamos torcer na paz, minha 
amiga! (Torcedor Comum 07, 58 anos) 

 

7.2 A visão dos torcedores comuns 

 

Foi possível notar nos relatos dos torcedores comuns que a falta de vontade ou 

interesse dos mesmos em integrar uma torcida organizada se relaciona 

amplamente com o que muitos chamam de “lado ruim da torcida”, isto é, a 

imagem negativa que se forma em virtude da associação com as práticas de 

violência. Ao passo que o “lado bom” estaria relacionado ao caráter festivo e 

também aos trabalhos sociais.  

E em relação à questão da torcida organizada, eu respeito 
muito, mas nunca quis fazer parte. Nunca ninguém me 
influenciou a fazer parte de uma torcida organizada, não é 
porque eu não goste, mas tem certas atitudes que eu não 
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concordo. Apesar de que a torcida organizada tem seu lado 
bom, dos trabalhos sociais, mas também tem seu lado ruim, 
que é bandidagem, entendeu? (Torcedor Comum 02, 23 anos) 

 

A atuação das torcidas só incita o ódio, só incita a maior 
rivalidade, só incita um a matar o outro. Não tem outra. (...) Lá 
dentro do jogo, no estádio é massa, é massa... Dentro do 
estádio porque rola uma festa, uma música, rola os gritos... 
Isso é legal dentro do estádio... (...) Mas saiu do estádio serve 
pra que? (Torcedor Comum 05, 27 anos) 

 

Entretanto, nem todos os torcedores comuns visualizam o lado tido como 

positivo:  “Pra mim, eu acho que é tudo pau no cu, marginal, baixo astral e que 

só tá ali pra bater nos outros, pra procurar briga (...)Pra mim não tem nada de 

bom  não. Torcida é tudo uma desgraça” (Torcedor comum 04, 27 anos), relata 

um dos interlocutores. As próprias ações sociais promovidas pelas 

organizações são criticadas por alguns e apontadas, muitas vezes, como 

sendo hipocrisia:  

Todo mundo já sabe que é um bando de marginal e eles se escondem, 
tão cada vez menos... Dizendo que faz ação social, que não é do crime 
e não sei o que... Mas é porque todo mundo já sabe, a mídia já tá 
ligada, cada dia rola mais merda em onda de torcida organizada e eles 
não podem mais ficar fazendo como era antigamente. Ai tentam 
diminuir um pouco, mas é só hipocrisia porque a parada é a mesma... 
Antes era novidade e agora todo mundo já sabe, tá ligado? Há uma 
discrepância entre o que se diz e o que se faz, entre o discurso oficial... 
(Torcedor comum, 29 anos)  

 

Assim como se observa nos discursos midiáticos, as definições de que tais 

organizações são “facções” e “gangues” também foram identificadas nas falas 

dos torcedores comuns. Por vezes, os integrantes desses agrupamentos  são 

apontados também como seres dotados de características animalescas e 

associadas à selvageria, além de suas práticas serem definidas como 

destituídas de sentido e lógica ou desprovidas de racionalidade (ALABARCES, 

1999). Alguns torcedores comuns possuem ainda uma visão mais radical que 

acaba por incitar o ódio e as próprias práticas de violência que eles mesmos 

recriminam: 
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Em relação à torcida organizada eu acho a solução é deixar eles se 
matarem mesmo, num lugar reservado onde não pegue em inocente, 
onde não tenha inocente, onde não vai acontecer nada com ninguém 
que não tenha nada a ver, acho que devia reservar um lugar pra eles 
se matarem e pronto. Quem morre, morre, quem toma pau, toma pau... 
Melhor que ficar ai pelas ruas matando que não tem nada a ver... 
Quem quer se matar se mata, é eles contra eles mesmo, todo mundo 
filha da puta, não vai fazer falta a ninguém... Bando de animal 
irracional, descontrolado, violento, bruto... Então bota todos eles no 
mesmo lugar e deixa eles se matarem. Essa é a solução para as 
torcidas organizadas. Só isso... Tem que mandar Netinho botar um 
espaço, um vagão, jogar todo mundo lá e só sai depois que o 
adversário não tiver mais em condições... (Torcedor Comum 05, 29 
anos) 

 

Outra ideia que vale ser ressaltada diz respeito à culpabilização e 

responsabilização unicamente das torcidas organizadas pela violência em torno 

do futebol e o consequente afastamento das “famílias” e “pessoas de bem” dos 

estádios ou, em outros termos, por um suposto esvaziamento das arenas 

esportivas. Ainda que se considere que os episódios de violência entre 

agrupamentos rivais ocorram, quase sempre, fora dos estádios. 

Com relação à violência nos estádios de futebol a minha opinião é 
única. A partir do momento da criação das torcidas, das torcidas 
organizadas, a partir do momento da criação dessas torcidas 
organizadas (...), essa violência que é uma violência urbana ela foi 

levada para dentro dos estádios. (...). Com o policiamento reforçado 

dentro dos estádios ela diminuiu um pouco, então, ela sai para fora dos 
estádios, ela sai para a periferia. Mas essa violência basicamente é em 
função da criação dessas grandes torcidas organizadas aonde não 
existe um critério para que se associe o torcedor. E aí boa parte da 
marginalidade se engaja na torcida e o que nós vemos é isso. Eu 
acredito que nesse momento seria interessantíssimo acabar com essas 
torcidas organizadas ou, realmente, reorganizar as torcidas. (Torcedor 
Comum 03, 66 anos) 

Todo mundo sabe que é terrível, que ninguém leva mais criança, que 
antigamente era normal, todo mundo ia com sua família pro estádio, 
inclusive eu criança já fui com meus tios, com meus primos... E hoje 
em dia ninguém leva família pra estádio não, porque sabe que qualquer 
momento pode rolar merda, um bater de frente com o outro... É isso... 
Se já teve bomba na porta do estádio, quem é que vai querer levar seu 
filho, levar alguém? Vai levar não... (Torcedor Comum 05, 29 anos) 

 

Outro ponto que foi identificado nos relatos dos interlocutores, principalmente 

dos torcedores comuns, refere-se ao estigma relacionado ao uso de 

substâncias psicoativas nos espaços destinados aos torcedores organizados, 

incluindo dentro do estádio. Se a animação e vibração são capazes de atrair 
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novos integrantes e também os chamados “torcedores emprestados” que se 

unem à torcida organizada somente nas arquibancadas (ANDRADE 2004), por 

outro lado, ainda existe a visão compartilhada por muitos de que o local da 

organizada não é bom e adequado para ficar. Para alguns, o ambiente é 

temido, impróprio e as justificativas são das mais variadas, indo do medo de 

tumultos ao cheiro de maconha. “Você é doida? Ali só tem marginal e 

maconha”, foi uma frase proferida por um torcedor conhecido ao ser chamado 

para assistir a partida no espaço da organizada. “Já chamei amigo pra ficar lá e 

disse que não ia, que era maluquice, que só tem marginal, maconheiro... 

(Torcedor Organizado 10, 26 anos)”, relata um dos torcedores.  

Eu compro droga na favela e sei qual é o naipe dos 
traficantes... E eles todos lá, aquela reunião que rola antes do 
jogo, os naipes daqueles caras ali é tudo com cara de 
traficante, bolo doido, tatuadão, com cabelo loucão, que anda 
todo marrentão, não tem um que seja playboy goiaba, é tudo 
com cara de periculoso. Até pó... Maconha eles fazem, né? É 
normal... Agora pó... Até pó rola... (Torcedor Comum 05, 27 
anos) 

 

Ressalta-se que o uso de substâncias psicoativas no espaço da torcida 

organizada repele alguns torcedores, mas também é capaz de atrair outros. Ou 

seja, o território da organização dentro do estádio é tido como “legalize”, isto é, 

um local em que o uso de maconha, por exemplo, ocorre sem maiores 

repressões. Tal situação não foi percebida em outras áreas da arena esportiva.  

Desta forma, já foi possível identificar que até mesmo torcedores comuns 

“colam” no espaço para realizar esse consumo. O relato do torcedor comum a 

seguir, que também é usuário de maconha, chama atenção para tal situação 

com bastante clareza:  

Eu me localizo na torcida organizada porque eu fumo e porque 
eu também curto o som e me escondendo na torcida eu posso 
fumar de boa e ainda fico curtindo um som de graça, entre 
aspas... Num lugar animado... Porque lá é normal, todo mundo 
faz isso, então se todo mundo faz isso é porque é normal. Se 
eu for fazer onde ninguém faz é capaz deu sofrer uma 
repressão. É tão normal que até quem não fuma tem que ficar 
quieto, sentindo o barrunfo de quem fuma... Cada lugar do 
estádio tem suas áreas... (Torcedor Comum 04,28 anos) 
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7.3 A mídia 

Como já foi dito, as torcidas organizadas são trazidas à cena pela mídia como 

sendo o “lado perigoso do futebol”, tendo uma  imagem marcada e associada 

quase sempre às questões de violência e transgressão no futebol. Neste 

sentido, os veículos midiáticos participam ativamente do processo de rotulação 

dos torcedores organizados nas categorias de “marginais” e “criminosos” 

(CARNIBELLA et al, 1996; DUNNING; MURPHY; WILLIANS, 1992; 

GIULIANOTTI, 2002; HOUCARDE, 2014; RIBEIRO, 2002; TEIXEIRA, 2004; 

TOLEDO, 1996), ou seja, eles são classificados frequentemente como 

desviantes em relação ao chamado torcedor comum, visto como autêntico ou 

“normal” (TEIXEIRA, 2004). Em outros termos, os torcedores organizados são 

retirados da categoria de “torcedor de verdade” e passam a ser vistos como 

“marginais” travestidos de torcedores. Além disso, por vezes, esses sujeitos 

são caracterizados como “bárbaros”, “selvagens” ou “irracionais” e 

responsáveis pelo afastamento das “famílias” dos estádios (ALABARCES, 

1999).  

Os relatos dos interlocutores, na sua grande maioria, explicitam a ocorrência de 

uma relação conturbada com a imprensa, isto é, para eles, a mídia possui 

papel fundamental no processo de consolidação de uma opinião pública que 

faz o torcedor organizado ser visto como um sujeito desordeiro. “A mídia que 

faz com que as pessoas pensem isso. Que torcida organizada é só vagabundo 

(Torcedora organizada 06, 24 anos)”, alega uma das torcedoras. A relação de 

desconfiança que se estabelece com a imprensa se tornou nítida também no 

processo de aproximação para a realização de entrevistas com torcedores que 

a pesquisadora não conhecia, ou seja, era comum que os interlocutores 

questionassem se as entrevistas eram para veículos midiáticos: “Você não é 

repórter não, né?”.  

 

Os interlocutores apontam para a intenção midiática em divulgar apenas 

notícias de atos violentos e transgressões que envolvem as organizações ou 

dar um peso muito maior a tais episódios do que a outros, como os espetáculos 

nas arquibancadas e os trabalhos voluntários. “Só enxergam o que querem e 
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só mostram o que querem” (Torcedora organizada 07, 26 anos), afirma uma 

das torcedoras. As fontes que servem e interessam à mídia sensacionalista 

normalmente são aquelas que vendem mais e a violência é altamente lucrativa: 

 

Procura uma briga aqui, a mídia vem “oia”, já quer gravar, “olha 
os vagabundos brigando lá”, a gente tá brigando lá ai “ô 
vagabundo lá não tem o que fazer” (...) Agora quando a gente 
faz uma ação social, compra uma coisa, ninguém mostra, você 
não vê nada na televisão... Cadê que passa na televisão? Só 
passa coisa ruim... Eles quer mídia, quer audiência pras 
coisas... (Torcedor Organizado 05, 19 anos) 

 

Neste sentido, percebe-se que a “mídia ao noticiar os crimes o faz com 

mensagens que comportam muita ambivalência, pois ao tempo em que 

condenam a violência, operam a sua transformação em mercadoria de 

consumo e sensacionalismo” (PAES MACHADO; NORONHA, 2002, p. 642). 

Sabe-se que a violência entre os agrupamentos organizados de futebol ganhou 

espaço significativo na agenda social e política, especialmente nos meios de 

comunicação. Entretanto, esse fenômeno merece ser observado e investigado 

“por outros ângulos cada vez menos policialescos ou midiáticos, para evitar 

que seja utilizada, apenas, como cenário de “espetáculo” e “banalização” 

humana” (PIMENTA, 2000, p.122). 

 

Uma queixa recorrente dos torcedores organizados é a falta de espaço para 

divulgar os trabalhos sociais realizados pela instituição. Tais ações sociais 

normalmente são noticiadas e ganham destaque nos veículos de comunicação 

próprios das torcidas e são amplamente exaltadas pelos torcedores como uma 

forma de se contrapor à imagem negativa já consolidada acerca do torcedor 

organizado. Em outros termos, os torcedores buscam mostrar que a torcida 

também pode fazer o “bem”: “Pra inibir esse preconceito por parte da 

população... A gente faz, a gente promove ações sociais, a gente arrecada os 

alimentos pra puder doar em creche, instituições de caridade...(Torcedor 

organizado 06, 26 anos)”.  

A imprensa só pode falar quando fulano brigou com cicrano e as 
confusões nas portas do estádio. A gente já fez muitas ações sociais 
bacanas e legal. Já pediu espaço e sempre as portas são fechadas 
pela imprensa. Por qual motivo? É interessante também divulgar, a 
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gente divulgar o lado bom, porque é esse exemplo que a gente quer 
passar pros nossos componentes, né? Pros componentes da torcida, 
as pessoas mais jovens que tão chegando agora, que gosta de uma 
bagunça, uma muvuca, e tal. Então o lado negativo da imprensa é 
que não tem esse espaço, nenhum. Então essa é a crítica. 
(Torcedora Organizada 02, 26 anos) 

 

Nos termos dos interlocutores, a mídia “está sempre marcando em cima” das 

torcidas. Isto é, os jornalistas são enviados aos estádios para cobrir o 

comportamento dos torcedores organizados e não mais exclusivamente o jogo 

em campo. Tais situações são facilmente observadas em jogos de maior 

proporção, como os clássicos, onde a imprensa acompanha as torcidas desde 

os arrastões realizados nos trajetos para as arenas esportivas. Em alguns 

casos, essa cobertura cerrada pode inibir os confrontos, conforme destaca a 

interlocutora: “A gente passou por um bonde da “torcida rival” e dava pra bater 

uma guerra civil assim... Mas a gente controlou, pois tava com imprensa e tal e 

daria muita merda...(Torcedora organizada 01, 24 anos)”. Os veículos 

midiáticos parecem estar sempre caçando notícias que envolvam episódios de 

violência entre os organizados e, segundo os próprios, muito do que é dito 

sofre uma espécie de ampliação ou exagero:  

Os caras falam muita merda, muita merda... Os caras inventam muita 
coisa... Tipo, entenda, sabe por quê? Uma vez a gente tava no 
Iguatemi e foi comprar um ingresso, comprava no Iguatemi. Ai a 
gente chegou correndo, cantando, ai eu vi o cara filmando e falei com 
o cara “ô vai passar na Tv corre-corre dos torcedores do Time X e do 
Time Y. No outro dia passou corre- corre... E a galera tava de boa, 
cantando e correndo... É certo! Uma vez a gente correndo pra pegar 
um ônibus e o cara pegou a câmera. A gente começou a cantar “filma 
nós, filma nós”. Se fosse uma briga, eu tô ligado que toda hora tem 
câmera... (Torcedor Organizado 07, 19 anos) 

 

Diversos estudos chamam atenção para a influência direta dos veículos 

midiáticos na violência que envolve os torcedores de futebol, ou seja, 

argumenta-se que a mídia, através de suas manchetes altamente 

sensacionalistas, condena abertamente e estigmatiza os torcedores, atua de 

modo a amplificar o “problema social”, além de influenciar a opinião pública e a 

ação dos próprios torcedores. Por exemplo, alguns grupos se apropriam da 

imagem negativa que é passada pela imprensa para ganhar notoriedade e 
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elevar a reputação frente aos rivais através de atos violentos e transgressores 

(CARNIBELLA et al, 1996).  

 

7.4 A polícia 

Se por um lado, foi possível observar nos relatos de alguns torcedores e 

também no discurso oficial que, após a criação do Batalhão Especializado de 

Policiamento em Eventos (BEPE) da Polícia Militar da Bahia,  em 2012,  passou a 

existir uma maior comunicação e um relacionamento diferenciado entre a 

instituição policial e os torcedores organizados:  

 

Com relação à polícia, vai melhorando, criou esse batalhão especial ai, 
pra trabalhar em cima só das torcidas organizadas e automaticamente 
diminuir esse indicie de violência, evitar confusão, essa questão toda. 
(TORCEDORA ORGANIZADA 02, 26 anos) 

 

E em relação a policia, logo após a criação do BEPE o contato entre o 
torcedor e a policia esta sendo diferenciado... Tem mais contato e 
proximidade com o torcedor. (TORCEDORA ORGANIZADA 04, 18 
anos) 

 
 

Por outro lado, foram encontradas muitas narrativas que fazem alusão às 

agressões, tanto físicas quanto verbais, cometidas por policiais contra os 

torcedores organizados. As atitudes policiais são prontamente classificadas 

pelos torcedores como despreparo, violência, agressividade, abuso de poder e 

até racismo. Os interlocutores narraram as seguintes formas de violência: 

agressão verbal; agressão física (“bater”, “empurrar”, “tapa na cara”); rasgar 

camisas e ingressos; “covardias” (“levar meninos para passear na viatura e 

obrigar a assumir droga”); uso excessivo de armas não letais. Ressalta-se que o 

processo de estigmatização sofrido por integrantes de torcidas organizadas 

também é espelhado na forma com que os mesmos são tratados e abordados por 

muitos policiais:  

 
 
Eles são muitos grossos. Eles são muito generalistas. Todo lugar tem 
vagabundo até na família vai ter. Eles generalizam. Eles agridem. 
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Tem policiais que já cismam, procuram encrenca. Já grava a cara da 
pessoa e todo jogo fica procurando encrenca. Procurando algum 
motivo pra prender, pra bater. Já chegou de componente nosso 
apanhar de policial, sem nem fazer nada, entendeu? É precário! 
(TORCEDORA ORGANIZADA 06, 26 anos) 
 

 

O descrédito e a desconfiança que recai sobre os policiais militares decorrentes 

das atitudes percebidas como truculentas e abusivas colaboram para que eles 

sejam identificados por muitos torcedores organizados como agentes 

repressores e não protetores.  

 

Só que o problema é que a gente evita que os policiais cheguem, 
porque quando a policia chega ele não quer saber quem é culpado, 
quem é inocente, ele vai bater no primeiro que ele achar, pode ser 
criança, pode ser mulher, pode ser idoso, tá ligado? (TORCEDOR 
ORGANIZADO 07, 19 anos) 

 

Segundo os relatos, não só dos torcedores organizados, mas de muitos 

torcedores comuns, a atitude dos policiais frente aos primeiros é amplamente 

discriminatória. Durante o trabalho de campo, uma das coisas que sempre 

chamou a atenção diz respeito à diferença do tratamento dado aos torcedores 

organizados no momento da revista policial. Além do rigor da revista ser 

nitidamente maior, identificam-se também casos de excessos:  

Você vê a diferença entre o torcedor normal e o torcedor organizado 
pela polícia, pô... Vá você com a camisa do time normal, eu já fui, já fui 
assim como estou hoje, entrei, policial nem olhava pra minha cara, nem 
revista... Com a camisa da torcida, e ai é batendo, é batendo! Os caras 
revista batendo... (TORCEDOR ORGANIZADO 07, 19 anos) 

 

E quando o policial via a gente uniformizado não tinha dó, dá tapão 
mesmo, no culhão mesmo... E a gente só tinha mesmo que esperar e 
ficar... Já aconteceu comigo dele revistar batendo mesmo... Assim 
nenhum tipo de agressão que deixe marca de força, mas que 
machuque um pouco... (TORCEDOR ORGANIZADO 04, 22 anos)  

 

Além dos fatos de ser e trajar um uniforme de uma torcida organizada já serem 

suficientes para provocarem uma nítida diferença no tratamento recebido por 

esses torcedores, os interlocutores alegam ainda que tais abusos estão 

intimamente associados ao caráter racista da instituição policial:  
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A polícia é racista e como boa parte da torcida é formada de preto eles 
já chegam chegando... (TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 anos) 

Vou dizer uma coisa pra senhora... Os policiais são tudo racista... A 
maioria da galera da torcida são tudo dessa cor aqui, por isso que eles 
não gostam... (TORCEDOR ORGANIZADO 05,19 anos) 

 

As agressões verbais ou morais foram amplamente denunciadas pelos 

entrevistados. O estigma do torcedor organizado como “vagabundo” fica 

explicito, não só no tratamento dispensado aos integrantes da torcida, mas 

também nas próprias palavras utilizadas pelos policiais visando ofendê-los: “O 

colega tava com a tatuagem dos Imbatíveis e ele disse que era coisa de 

“vagabundo” (Torcedor organizado, 19 anos), afirma um dos interlocutores. 

 (...) hoje mesmo o menino tava com a camisa, ele alí “essa camisa de 
vagabundo ai que vocês tão vestindo”. Como é que pode uma coisa 
dessa? (...) Ai eu digo a você... Pra tomar aqui... Ai ai...Ele disse “joga 
essa camisa fora”.. Dá vontade de falar “por que você não joga essa 
farda fora?”.  (TORCEDOR ORGANIZADO 05,19 anos) 

 

Outra situação que já foi observada no trabalho e que também foi narrada por 

alguns interlocutores tem uma relação direta com a “carteirinha da torcida”.  A 

exigência do cadastro dos torcedores organizados é feita pelo Ministério 

Público e fiscalizada pela Polícia Militar da Bahia nos jogos, isto é, depois da 

assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), os integrantes de 

torcidas organizadas  só podem adentrar aos estádios trajando ou levando os 

materiais de seus agrupamentos com a apresentação da carteira de sócio 

cadastrado na torcida.  O fato é que alguns torcedores que não possuem o 

documento ou se encontram com a carteira vencida acabam por serem 

repreendidos, muitas vezes, de forma dura, ao tentarem entrar no estádio. 

Além de ofensas e agressões físicas, o ato de rasgar o ingresso e as camisas 

também foram apontados.  

A polícia na maioria das vezes são eles que começa o ‘batemento’ e 
xingamentos com a gente de torcida organizada. Já presenciei um PM 
que rasgou a camisa de um integrante e rasgou o ingresso dele e ainda 
deu um tapa no rosto só porque  o menino tava sem a carteirinha pra 
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entrar no estádio e o menino falou que ia tirar a blusa pra entrar. 
Enfim... (TORCEDORA ORGANIZADA  08, 19 anos) 

 

Abuso de poder... Um exemplo: Você tá com a camisa  da torcida, você 
não tá com sua identidade pelo menos, ele pega suas camisa e rasga. 
Não tem ninguém aqui do lado de fora eles pegam e rasga... Ele tá 
nem ai, ele rasga e acabou. O negocio é de poder, é o poder, quem 
pode pode, quem não pode...Como é que nós vai discutir com eles? 
Eles se acham os reis, se acham os donos do mundo...  (TORCEDOR 
ORGANIZADO 05, 19 anos) 

 

Em um dos jogos, identificou-se uma situação semelhante com as que foram 

narradas pelos interlocutores em linhas anteriores. Ao permanecer na fila de 

acesso ao estádio, notou-se que os ditos torcedores comuns malmente eram 

revistados, inclusive alguns que já eram conhecidos da pesquisadora portavam 

alguns baseados de maconha e passaram tranquilamente pela “revista”. Já o 

único adolescente que estava no local no momento trajando uma camisa de 

torcida organizada foi prontamente parado para uma revista completa.  “Tá com 

a carteirinha?”, perguntava um policial de forma bastante ríspida ao mesmo 

tempo que mandava o garoto retirar a camisa. “Eu tenho”, respondeu o garoto. 

“Tem? Então vá pegar essa desgraça!”, retrucou o policial, empurrando o 

torcedor de forma bastante agressiva para fora do local e arremessando para 

longe a camisa da organização que ele tinha tomado.  Ressalta-se que o que 

se questiona aqui não é o ato de exigir o documento necessário, mas os 

excessos e abusos que cercam as condutas de alguns policiais com esses 

torcedores. 

“Apanhar” de policial parece ser uma situação recorrente entre os torcedores 

organizados: “Bater é comum. (...) Os caras chegam e agridem, e batem muito. 

Não pense que batem pouco não. Bate muito, muito, muito mesmo!” 

(Torcedora organizada, 24 anos), afirma uma das interlocutoras. Além disso, A 

mesma torcedora narrou outros tipos situações ocorridas no bairro em que  

reside, um bairro periférico de Salvador, onde os policiais praticavam, em suas 

palavras, diversas “covardias” com garotos de torcida, tais como obrigar os 

torcedores a assumir droga e levar para dar volta nas viaturas. Outro ponto 

levantado pelos interlocutores abaixo diz respeito ao tratamento recebido por 
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policiais em jogos fora do estado. O diálogo na base do “quem manda aqui 

somos nós” ou a falta dele, as agressões físicas e verbais, incluindo as queixas 

de preconceitos contra torcidas nordestinas, bem como a falta de cuidado com 

a segurança são situações narradas pelos torcedores: 

Vários amigos já tavam com material na porta de casa e eles 
passavam e tentava obrigar o menino a assumir droga, levava menino 
pra passear tipo na viatura e ai querendo que o menino assumisse 
maconha, cocaína e tal... São muito escrotos! (...)  Armam muita 
covardia nos jogos fora também. Você acorda de ter escolta e quando 
sair não ter e o pau trincar... Acontece bastante... Eles são super 
covardes! (TORCEDORA ORGANIZADA 01, 24 anos) 

 

Vamos ser realistas, é torcedor organizado... Nordeste, nordeste... 
Quando é eles ai de fora a gente vê como é a proteção... A proteção 
deles é diferente, quando é a gente eles deixam a toa...  É diferente... É 
do Nordeste... (TORCEDOR ORGANIZADO 05, 19 anos) 

 

Tanto torcedores organizados quanto os chamados torcedores comuns 

narraram situações em que foi possível identificar o uso abusivo de armas não 

letais, de menor poder ofensivo, por parte de policiais, como é o caso do spray 

de pimenta.  

É com gás de pimenta, bala de borracha, bomba de gás lacrimogênio, 
bota todo mundo dentro do buzu e leva um tubo considerável grande 
de gás de pimenta e larga, com o ônibus fechado. (TORCEDOR 
ORGANIZADO 01, 28 anos) 

Às vezes eles agem errados também, como já teve caso de spray de 
pimenta em inocentes, de agressões a torcedores que não estão 
fazendo nada no meio do tumulto. (TORCEDOR COMUM 07, 58 anos) 

Além disso, foram citadas situações em que os policiais procuram punir os 

torcedores fazendo com que eles troquem de camisas com seus adversários 

ou até mesmo ordenando que se entoem os cânticos dos rivais: “Melhor fazer 

essas coisas que bater, né? Levar a gente pra delegacia e deixar com a ficha 

suja...”, relata um dos interlocutores.  
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8. O POLICIAMENTO DA TORCIDA 

 

As torcidas organizadas brasileiras se converteram em objeto de preocupação 

constante por parte do poder público devido ao envolvimento em episódios 

considerados violentos. Desta forma, as autoridades vêm buscando 

desenvolver estratégias e medidas de contenção visando a chamada violência 

no futebol, como será apresentado neste tópico.  

 

Um dos instrumentos legais de proteção e defesa do torcedor com maior 

relevância no Brasil é a Lei nº 10.671/03, mais conhecida como Estatuto de 

Defesa do Torcedor (BRASIL, 2010). Modificado pela Lei no 12.299, de 27 de 

Julho de 2010, tal estatuto passa a contar com artigos que dispõem sobre as 

denominadas “medidas de prevenção e repressão aos fenômenos de violência 

por ocasião de competições esportivas” (BRASIL, 2010), incluindo aqueles que 

são voltados especificamente para as torcidas organizadas. De acordo com o 

referido estatuto, cabe à torcida organizada manter um cadastro atualizado de 

seus integrantes associados, o qual deverá contar com: nome completo; 

fotografia; filiação; número de registro civil; data de nascimento; estado civil; 

profissão endereço completo e escolaridade. Dentre as modificações, inclui-se 

também o artigo 39-B que responsabiliza civilmente a torcida organizada pelos 

danos causados por qualquer um de seus membros no local do evento 

esportivo, em suas imediações ou nos trajetos de ida de volta (BRASIL, 2010). 

O artigo citado vem sendo alvo de críticas constantes por parte dos torcedores 

organizados e de alguns estudiosos da área, isto é, alega-se que tal medida é 

abusiva, dado que ela responsabiliza toda a organização pela ação de alguns 

membros (ALVITO, 2014; LOPES, 2014). Reivindica-se, assim, uma 

individualização da pena:  

Não estamos aqui para dizer que não há violência nas torcidas, ao 

contrário dos hipócritas que nos apontam o dedo, admitimos que tem 

violência sim. Tem marginal sim. Como tem em todo e qualquer 

seguimento.  Mas não vemos ninguém pedir extinção da PM quando 

um mal policial comete um crime. Extinção da igreja quando um padre 

ou pastor não tem o comportamento condizente. A extinção de partidos 

políticos quando meia dúzia de acéfalos saem no tapa defendendo 

interesses que são mais pessoais que tudo. Somos a favor da punição 

de todo e qualquer cidadão que ande fora da lei. Transgrediu a lei? 
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Que pague pelo que fez! Assim deve ser feito. Mas o que vemos é a 

covardia de uma sociedade hipócrita, alimentada por uma imprensa 

manipuladora, pedir o fim das Torcidas Organizadas quando deveriam 

exigir a punição da pessoa que comete crime e sabe que não irá pagar 

por ele, pois a Torcida sofrerá uma suspensão ou até mesmo um 

processo de extinção. E ele estará livre pra cometer seus crimes em 

outros locais, pois uma instituição inteira pagou pelo seu crime.  

Esse é o senso de justiça de quem não raciocina e vive reproduzindo o 

posicionamento de quem tem seus interesses. Será que ninguém 

percebeu que, quanto mais punem as torcidas e deixam os criminosos 

impune, a violência só aumenta? Quantos "torcedores" que cometeram 

algum tipo de crime estão presos? Cria-se um ambiente ideal para os 

criminosos. Continuam livres para praticar seus atos, enquanto uma 

instituição paga por tudo. (Nota divulgada na Página Oficial da torcida, 

em 15/04/2017) 

 

Além do Estatuto de Defesa do Torcedor, mencionado acima, existe uma gama 

de medidas pontuais que vem sendo adotadas pelas autoridades à nível local 

nos diversos estados do país.  Através de um Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC), assinado em 2011, os dirigentes das torcidas organizadas 

baianas, por exemplo, precisaram assumir, juntamente com o Ministério 

Público Estadual da Bahia, a Federação Baiana de Futebol, Clubes e as 

polícias Militar e Civil, o compromisso com uma política de combate à violência 

em torno do futebol. Dentre as medidas incluídas no TAC citadas no site do 

Ministério Público da Bahia, cabe às torcidas: realizar a regulamentação dos 

seus atos através da elaboração de estatutos; efetivar o cadastramento dos 

seus integrantes, expedindo a carteira de identificação para os torcedores, que 

só poderão ter acesso aos estádios trajando ou portando adereços da 

organização mediante a apresentação da documentação; fechar as sedes nos 

dias dos eventos esportivos (o que visa dificultar o encontro de torcidas 

adversárias); realizar concentração ou deslocamento de forma aglomerada 

somente com autorização da Polícia Militar e em locais determinados; evitar 

atitudes que comprometam à realização do evento esportivo de maneira 

pacífica e ordeira.  

Ainda que seja difícil obter um controle total sobre os seus associados, a 

assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta acaba por exigir uma maior 

atenção dos dirigentes de torcidas com relação às atitudes isoladas dos seus 

integrantes:  
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Existe, por exemplo, depois do TAC que foi assinado, algumas paradas 
não podem acontecer, ele prevê algumas medidas e tipo briga entre 
torcidas do mesmo clube não pode, dentro do estádio não pode, nos 
arredores não pode... Então a torcida tem priorizado se for pra 
descumprir isso ai que seja por algo que vale a pena tipo brigar com a 
torcida rival... Ai, por exemplo, o cara briga por merda, briga com a 
torcida do mesmo clube e a torcida é punida por isso então vai ser 
punido. A torcida proíbe, por exemplo, tiro, que alguém seja baleado, 
que você dê tiro em torcedor rival, proíbe, mas isso pode acontecer e a 
pessoa não se identificar, então como é que a torcida vai proibir? Não 
tem como. Você cria uma norma, mas se a pessoa fizer isso de 
maneira individual e não confidenciar a outras pessoas, ninguém vai 
saber que ela atirou. Então, existem algumas proibições assim, a 
proibição de briga em festa, tipo festa nossa e confusão, pois sempre 
rola confusão, sempre, sempre, é difícil ter uma festa que não tenha 
confusão. Então, vai ser avaliado o teor daquele conflito, os motivos, se 
identificados os culpados serão punidos, serão afastados, é mais briga 
interna, briga externa é difícil, porque não tava lá, como vai saber quem 
tava errado...(Torcedora organizada 01, 24 anos) 

 

Nota-se que se faz necessário evitar que a organização seja punida por algo 

que “não vale a pena”. Além disso, observa-se que a própria organização 

possui seus mecanismos de punição direcionados àqueles que desrespeitam a 

hierarquia, a ideologia ou prejudicam a instituição de alguma forma. Tais 

punições podem variar de suspensões temporárias à expulsão total da 

organização. Identifica-se ainda que a suspensão da torcida é uma das 

medidas punitivas mais aplicadas pelas autoridades, ou seja, os torcedores são 

proibidos de adentrar ao estádio enquanto torcedores organizados, em outros 

termos, impede-se a utilização de qualquer adereço que identifique a 

organização: uniformes, faixas, bandeiras e instrumentos musicais.  

Torcida organizada que comete ilícitos na forma de pessoas 
jurídicas ou entidade de fato elas são punidas como torcida 
organizada, então, uma pena bastante aplicada é o 
impedimento dela comparecer o estádio como torcida 
organizada. Pra torcida organizada muitas vezes a punição é 
você suspender ela 15 dias, um mês, alguns meses, que ela 
não possa comparecer a estádio nenhum, nem na Bahia nem 
fora. E hoje nós já temos um trabalho feito inclusive com MPs 
de outros estados pra essa troca de informação. Já aconteceu 
aqui na Bahia de vim uma torcida organizada que estava 
impedida. Nós tomamos conhecimento, avisamos a polícia 
militar e a polícia militar interceptou e não deixou a torcida 
entrar no estádio. Se a torcida é organizada ela é responsável 
inclusive pelos atos de seus integrantes (Entrevista do 
Promotor Olímpio Campinho). (CARVALHO, Éric Luiz; 
CARNEIRO, Raphael, 2015) 
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A eficácia e utilidade de tais medidas são questionadas de forma recorrente, 

tendo em vista que a impossibilidade de utilizar os materiais da organização 

prejudica o espetáculo promovido e a exibição das torcidas nas arquibancadas, 

mas não é capaz de evitar os confrontos que ocorrem, boa parte, fora dos 

estádios. Os questionamentos também recaem sobre a possibilidade de 

extinção de uma torcida, isto é, tal punição é capaz de gerar prejuízos diversos 

para a torcida existente, mas não impede que os mesmos torcedores fundem 

outra organização e mantenham as mesmas rixas e inimizades, confome se 

observa nos relatos abaixo:  

As brigas não acontecem no estádio, as brigas que acontecem nos 
estádios são 0,00001% se comparado com as brigas que acontecem 
nos bairros, as brigas acontecem é nos bairros... É... Ou então jogo 
sem material... A gente se conhece, a gente se conhece... (risos) 
Então, vai passar alguém que tem rosto conhecido, que a gente sabe 
que é torcida rival, vai apanhar e ai por estar sem material e sem 
escolta a possibilidade de briga é muito maior! Essas medidas são 
totalmente ineficazes... (...)Algumas torcidas vem pensando medidas 
para não serem extintas, mas tipo assim mesmo que acabem com a 
torcida, o CNPJ, elas vão montar outra torcida, que não tenha o mesmo 
presidente, que seja uma outra pessoa e vai continuar brigando... 
(Torcedora Organizada 01, 24 anos) 
 

Por exemplo, uma punição que obviamente eles detestam é a 
possibilidade de extinção da torcida organizada. Outros MPs de outros 
estados já dividiram essa experiência conosco dizendo que muitas 
vezes não atinge o objetivo, pois você extingue a torcida organizada 
como a Torcida Alviverde e ela cria outra com outro nome, como a 
Mancha Verde. Muda o nome e cria outra torcida organizada. 
Obviamente que extinguir a torcida gera um prejuízo pra quem já tem 
um nome, uma tradição, pra quem vende camisa, você causa um 
problema econômico, você cria um ônus para a torcida se você acaba 
com aquela torcida, com aquele nome. Veja que aqui na Bahia, tem 
duas torcidas muito antigas, tradicionais e se ela perde o nome, ela 
perde parte da identidade dela. Mas é uma possibilidade também de 
caso mais grave você extinguir a torcida, apesar de nem sempre atingir 
os objetivos.(Promotor Olímpio Campinho) (CARVALHO, Éric Luiz; 
CARNEIRO, Raphael, 2015) 
 

 

Recentemente, depois do assassinato de um torcedor após um clássico 

estadual, em abril de 2017, o Ministério Público da Bahia e a Confederação 

Brasileira de Futebol recomendaram ainda que os clássicos fossem realizados 

com a presença de uma única torcida nos estádios, visando inibir a violência. A 

instalação do Juizado Especial Criminal (JECRIM) nos estádios de Salvador e 

a criação do Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos, responsável 
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desde 2012 pela realização do policiamento ostensivo em dias de jogos, 

também foram medidas adotadas pelo poder público baiano visando reduzir o 

índice violência nos estádios. No relato abaixo, o Capitão Anderson Ubiratan 

explicou, em entrevista ao canal de comunicação Globo Esporte Bahia, em que 

consiste o BEPE: 

Somos um batalhão único no Brasil. O que existe no Brasil são 
batalhões de choque que trabalham nos estádios. Nós somos uma 
força mista. Nós não somos nem policiamento ordinário nem o 
policiamento de choque. O batalhão de choque só é utilizado em último 
caso quando a força do BEPE, uma unidade especializada, treinada, 
capacitada, já com norral comprado através das entrevistas feitas com 
torcedores, não consegue dar conta ou ver que seu poder de minimizar 
os riscos vai ser insuficiente, pedimos apoio, sim, mas nosso efetivo é 
suficiente. É uma tropa lapidada para trabalhar com os torcedores, não 
é uma tropa que já chega já para poder dissolver com violência um 
confronto. É uma tropa treinada para fazer a prevenção desde a 
entrada do torcedor no estádio até o término do evento. Claro, 
sabemos usar dos meios e técnicas necessárias para conter a 
violência? Sim, sabemos, mas o nosso primeiro foco não esse, é sim a 
prevenção. Então, o diferencial está justamente ai. Uma tropa que não 
é a tropa de choque, como acontece no Brasil, mas que com todo o 
treinamento direcionado exclusivamente para eventos. (CARVALHO, 
Éric Luiz; CARNEIRO, Raphael, 2015) 

 

Conforme já foi dito em sessões anteriores, alega-se que, após a criação do 

Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE) da Polícia Militar da 

Bahia, passou a existir uma maior comunicação e um relacionamento diferenciado 

entre a instituição policial e os torcedores organizados.  Em setembro de 2017, 

por exemplo, o BEPE iniciou o projeto denominado “Torcida legal” que, através 

de encontros quinzenais, pretende instruir os torcedores organizados acerca do 

estatuto do torcedor e ministrar palestras onde serão repassadas orientações 

quanto a procedimentos em caso de quaisquer tipos de crise durante eventos 

esportivos. “Surgiu um respeito mútuo, temos que respeitá-los  da mesma 

forma que eles têm que nos respeitar... (...) Mais comunicação, mas com 

firmeza né?”, comenta o Capitão Anderson Ubiratan em entrevista ao Globo 

Esporte. Tal fala faz lembrar um dos aspectos do policiamento proposto por 

Otto Adang (2010), testado primeiramente na Eurocopa de 2000, e que foi 

batizado de “policiamento amigável, mas firme”: 

 
Adang (1990, 1991) señalan la importancia de los procesos 
intergrupales y sugieren que es posible, y de hecho conveniente, que la 
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policía se aproxime a las multitudes (tanto hinchas de fútbol como otros 
tipos de multitudes) con uma actitud amigable pero firme, basada en la 
comunicación y la negociación, por una parte, (en este sentido la 
actitud podría ser considerada “blanda”) y, por otra parte, que realice 
intervenciones tempranas frente a las transgresiones (en este sentido 
la actitud podría considerarse ‘dura’) (ADANG,2010,p.476). 

 

No evento citado acima, a polícia holandesa buscou desenvolver uma 

atmosfera carnavalesca com alto-falantes, removeu das praças objetos que 

poderiam ser arremessados, bem como fizeram com que os bares servissem 

cervejas de teor alcoólico reduzido e em copos de plástico. De forma resumida, 

os policiais evitaram aparecer de forma ostensiva, mas agiram firmemente 

quando foi preciso, o que gerou bons resultados (ALVITO, 2014). Entretanto, o 

que se identificou nos jogos, principalmente aqueles de torcidas rivais, está 

longe de ser o “ambiente festivo” recomendado para os eventos esportivos.  

Como bem lembrou Alvito (2014, p. 40), “quem chega a uma partida de grande 

rivalidade ou importância tem a impressão de estar chegando a uma praça de 

guerra: um pesado e ostensivo aparato policial, com policiais devidamente 

armados, policia montada e camburões”.   

A Polícia Militar em conjunto com o Ministério Público da Bahia realiza também 

um trabalho preventivo, principalmente quando ocorrem as partidas de maior 

rivalidade. O objetivo principal é evitar o encontro das agremiações 

adversárias, já que a possibilidade de confrontos é real.  

O trabalho, sobretudo da polícia, tem que ser contínuo. Então, hoje tem 
um jogo de risco... (...) Se chegar (torcida) inimiga também a polícia 
não pode deixar nem se encontrar. Por isso que no estádio tem diretriz 
de segurança, foi montada pela Polícia Militar com apoio do Ministério 
Público. Tem toda uma diretriz de segurança, torcida organizada vai se 
deslocar pro estádio, tem que ser através de ônibus, escoltada... 
(Promotor Olímpio Campinho) (CARVALHO, Éric Luiz; CARNEIRO, 
Raphael, 2015) 

 

Dentre as diretrizes de segurança adotadas, identificou-se: reuniões e acordos 

que antecedem as partidas; escolta policial, barreiras e cordões de isolamento; 

segregação das torcidas nos trajetos para o jogo; separação criteriosa também 

dentro das arenas esportivas; revista e controle dos materiais da organização 

que entrará no estádio (em algumas ocasiões tal revista já começa nos ônibus 
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fretados pela torcida); aumento do contingente policial em dias de clássico. Não 

é incomum ouvir comentários que as torcidas organizadas possuem 

“privilégios”, tais como a escola policial. Entretanto, deve-se levar em conta que 

os mesmos possuem uma série de obrigações que os diferenciam dos 

torcedores ditos comuns. Fora isto, a escola policial serve, antes de tudo, não 

apenas para proteger, mas para vigiar, isto é, é mais um mecanismo de 

controle (LOPES, 2014).   

Qualquer clássico, qualquer jogo de grande porte, (...), qualquer jogo 
de grande porte, tem sua reunião prévia, coisa que não existia 
antigamente, todos os órgãos estão envolvidos ali diretamente no 
evento,  desde a prefeitura ao organizador do estádio, todo mundo fica 
bem claro na reunião, “olha você vai fazer isso”, “eu quero você tal 
hora”, “a Transalvador feche pista tal hora”, pra puder dar mais conforto 
pro torcedor, segurança, facilitar o trabalho da gente. Tudo isso mudou. 
Todo jogo de grande porte realmente existe esse diálogo. Jogos 
menores... Basicamente, o que são jogos menores? Jogos de torcida 
única, jogos de pequeno público, não existe rivalidade, é o mais direto, 
você chama o representante de torcida organizada, já que você falou 
nesse tema, você vai levar o que pro estádio? O mesmo material de 
sempre, os mesmos instrumentos, as mesmas bandeiras, as mesmas 
faixas, porque até isso a gente controla, se ele colocar uma faixa 
diferente da de costume, da que ele vem comunicando a gente, a gente 
não deixa entrar. (Capitão Anderson Ubiratan) (CARVALHO, Éric Luiz; 
CARNEIRO, Raphael, 2015) 

 

Nos últimos anos, os textos legislativos foram reforçados e permitem banir do 

estádio os torcedores tidos como violentos, suspender ou dissolver as 

organizações. Além disso, identifica-se o reforço e especialização dos 

dispositivos policiais, públicos e privados, assim como uma maior vigilância 

desses agrupamentos. A função do policiamento também pode ser exercida 

através da tecnologia, o que inclui as câmeras de seguranças dentro das 

arenas esportivas (HOUCARDE,2014; REINER, 2004):  

 

E a maneira com que as pessoas ou essa grande galera tá tentando 
fazer com que a paz se instaure dentro dos estádios é controlando 
massas. Tão fazendo de tudo pra controlar massa, tão colocando 
câmera, colocando policiais militares, colocando todo tipo de coisa pra 
colocar a massa e fazer com que a massa esteja ali sentada assistindo 
jogo e só faça isso. E elitizar o estádio que é o que... É muito fácil 
culpar a grande massa, ai você fala “ah culpa desse acontecimento 
aqui foram das milhares de pessoas que estavam nesse evento”. Ai 
acaba que ninguém é culpado porque quando você se culpa uma 
massa ninguém é culpado, sé é tudo não é nada e ai acaba que as 
instituições que estavam ali assegurando o segurança ou o bem do 
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local acaba que não recebe nada, o problema não é delas, não foi 
culpa delas...(Torcedor Organizado 04, 22 anos) 

 

Os vários mecanismos de controle e vigilância buscam evitar que a violência 

ocorra nos dias de jogos e, principalmente, dentro das arenas esportivas. 

Conforme já foi dito, os episódios violentos mais sérios ocorrem em outros 

contextos, como nos bairros, e os próprios torcedores reconhecem que está 

“mais difícil brigar nos estádios”: 

 

O contexto que ocorre é nos bairros mesmo, quando você vai 
pro jogo e alguém escolta, na porta dos estádios tá mais difícil 
de brigar (...) Apesar dessas medidas serem ineficazes para 
resolver o problema, como efeito colateral elas vêm 
provocando uma pequena mudança, no sentido de que essas 
brigas elas tem diminuído por causa do policiamento.. 
(Torcedora organizada 01, 24 anos) 

Com o policiamento reforçado dentro dos estádios ela diminuiu 
um pouco, então, ela sai para fora dos estádios, ela sai para a 
periferia (Torcedor comum 03, 66 anos) 

 

Observa-se que as práticas violentas  giram em torno de continuas interações e 

negociações entre os grupos que as praticam, as autoridades, o clube, os 

demais torcedores, os policiais, entre outros. Uma forma de abordar essas 

dinâmicas intergrupais é observar, exatamente, os efeitos das tentativas de 

controle desses grupos por parte das autoridades visando reduzir a violência. 

Como os controles impostos pelo governo, autoridades do futebol e polícia têm 

crescido e se tornado mais sofisticados, os torcedores também tendem a 

aperfeiçoar ou transformar suas estratégias para burlar a vigilância. Os 

embates tendem a se deslocar, saindo do contexto imediato do futebol e 

partindo para localidades e contextos em que os controles são mais fracos ou 

inexistentes (SPAAIJ, 2006). Ou seja, ocorre um deslocamento espaço-

temporal dos incidentes violentos, bem como o crescimento e a radicalização 

dos comportamentos, ou seja, o reforço do controle faz com que os torcedores, 

por exemplo, passem “a recorrer a armas brancas ou a outros objetos 

suscetíveis de serem utilizados como armas a fim de obter o resultado 

desejado num tempo menor” (TSKOUKALA, 2014, p. 29). O relato de um dos 
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hooligans ingleses obtido por Bill Buford (2002) em seu trabalho investigativo 

também aborda tal questão: 

 

Steve atribuía à polícia a responsabilidade pela maioria dos problemas. 
“A polícia ficou tão eficiente”, disse, “que estamos sob mais pressão do 
que antes”. Nós simplesmente não temos o tempo que costumávamos 
ter. No momento em que estoura uma briga somos imediatamente 
cercados por cães e cavalos. Foi por isso que todos começaram a usar 
facas. Pelo fato do policiamento ter ficado tão eficiente, é preciso ir 
diretamente ao assunto quando se trata de causar o maior estrago 
possível no menor espaço de tempo (BUFORD, 2010, p. 120). 

 

Ao lado de um crescente processo de controle e vigilância dos “torcedores de 

risco”, uma gama de políticas de “higienização, de gentrificação e de 

modernização dos estádios completa esse quadro de asfixia e de afastamento 

dos atores “indesejados” do futebol, como estratégias de limitação no interior 

das arenas modeladas (HOLLANDA; REIS, 2014, p. 14)”. Em tempos de 

estádios modernos, nota-se, tantas vezes, uma busca pela transformação do 

público. A ideia de que é preciso expulsar os torcedores tidos como violentos e 

devolver os estádios às famílias é bastante difundida entre dirigentes 

esportivos e políticos. O objetivo é erradicar a violência dos estádios, 

expulsando os “maus torcedores” e devolvendo o espetáculo aos “bons 

torcedores” (HOUCARDE, 2014). Visando ir de encontro a este cenário e 

temendo a perseguição e extinção de tais agrupamentos, já se observa 

iniciativas como a criação da Associação Nacional das Torcidas Organizadas 

do Brasil (ANATORG), fundada em 2014, que “vem realizando encontros, 

incentivando os integrantes a darem trégua em suas rivalidades para lutar pelo 

reconhecimento dessa identidade coletiva e pelo direito de existirem sem 

serem discriminados (TEIXEIRA, 2016, p.25).” Vale destacar que as duas 

maiores torcidas organizadas da Bahia também são filiadas à Anatorg.  

De fato, existe um discurso muito forte que responsabiliza as torcidas 

organizadas e o medo da violência provocada por elas por um susposto 

afastamento do público dos estádios de futebol, desconsiderando uma série de 

outros fatores de relevância para o espetáculo, tais como: o transporte público; 

os horários (tardios) dos jogos impostos pelas emissoras televisivas e os altos 
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preços dos ingressos (ALVITO, 2014; LOPES, 2014). Estes pontos são 

altamente questionados pelos torcedores organizados que vêm, inclusive, 

assumindo um papel significativo nos movimentos contrários ao futebol 

moderno. Segue uma das notas oficiais emitidas pela torcida em questão no 

seu site: 

“Esse é o preço que se paga pelo FUTEBOL MODERNO!  Não é de 
hoje que vemos uma ruptura do futebol com aqueles que sempre 
apoiaram o esporte aqui no Brasil. O futebol que já foi da elite, logo que 
começou em nosso País, teve seu auge quando o povão começou a 
frequentar os estádios e fazer dele o seu lazer preferido.   De alguns 
anos para cá o que se observa é uma tentativa de "europeizar" a nossa 
torcida, transformando nossos estádios em arenas ou "teatro", tentando 
mudar o nosso estilo de torcer à força.  
  
- Proibiram pirotecnia ( fogos de artificio de luzes e fumaças que não 
trazem nenhum perigo); 
- Proíbem qualquer tipo de manifestação nas arquibancadas com faixas 
e bandeiras. (todo material é revistado e caso haja qualquer faixa que 
expresse manifestação de qualquer ordem, é impedida a entrada); 
- Alguns locais é proibido bandeira com mastro (uma das coisas que 
mais embelezam o espetáculo nas arquibancadas); 
- Vivemos em um país onde todos "são iguais" para lei. Mas as 
Torcidas Organizadas sofrem para entrar nos estádios com revistas 
abusivas de alguns policiais; 
- Jogos que acabam meia noite, cedendo os interesses da TV e tirando 
aqueles torcedores que se locomovem com transporte coletivo; 
- Campanha da imprensa contra as Torcidas Organizadas Brasil; 
- E o pior de todos: O PREÇO ABUSIVO DE INGRESSOS!” (Nota 
divulgada no Site Oficial da torcida, em 23/07/2014) 

 

Os relatos acima enfatizam que a modernização do futebol retira do esporte a 

sua “essência”, ou seja, com frequência, os interlocutores exprimem 

comparações com os estádios europeus (“tentativa de europeizar os estádios”), 

destacando a falta de emoção e de festividade das novas arenas, bem como o 

excesso de proibições em torno do espetáculo (PALHARES;SCHWARTZ, 

2015). Em outros termos, “as arenas, com sua nova arquitetura, conteriam 

restrições às movimentações corporais e aos deslocamentos dos 

espectadores, modificando a dinâmica do comportamento das 

torcidas”(PALHARES;SCHWARTZ, 2015, p. 66). Assim como foi identificado no 

estudo de Palhares e Schwartz (2015, p.66), observou-se que o movimento 

que se opõe ao chamado futebol moderno se manifesta, muitas vezes, por 

expressões como “tentativa de europeizar”, “querem que aqui vire Europa”, 

“fazer com que o estádio perca a graça”, “todo mundo sentadinho, quietinho”, 
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“fique menos festivo”, “pareça um teatro”. Neste sentido, a modernização dos 

estádios, seguindo o modelo das arenas europeias, é vista como um obstáculo 

para a atuação e encenação das torcidas organizadas que estavam habituadas 

a encenar suas coreografias nas arquibancandas e onde o próprio fato de 

assistir os jogos em pé adquiriam significado e eram exaltados entre os 

próprios torcedores (TEIXEIRA, 2016). As novas arenas vigiadas representam 

o processo de modernização e elitização do futebol, “com redução da 

capacidade e elevados preços dos ingressos, que excluem as classes 

populares do espetáculo futebolístico e afetam práticas culturais inventadas e 

consagradas nas arquibancadas(TEIXEIRA, 2016, p.24).” 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo sobre uma torcida organizada de Salvador-BA, observou-se que a 

mesma guarda especificidades e distinções com relação aos agrupamentos 

anteriores e aos chamados torcedores comuns. Por trás dos espetáculos visíveis 

promovidos nas arquibancadas e das notícias recorrentes de violência há toda 

uma teia de relações que rege o funcionamento da organização e são referentes 

identitários à vida dos seus participantes. Neste sentido, a compreensão do 

agrupamento se deu a partir das seguintes dimensões: a) a estrutura e a 

organização burocrática; b) o apoio incondicional e as cobranças frente ao clube; 

c) as identidades, símbolos distintivos e pertencimento; d) o caráter festivo; e) a 

afirmação das masculinidades; f) as identificações territoriais; g) as alianças e 

rivalidades com outras torcidas; h) a disposição para o embate. Notou-se que o 

êxito de cada torcida em alcançar status e reconhecimento depende, não só 

capacidade de coesão grupal e solidariedade interna, mas também da habilidade 

em se contrapor às rivais (ALABARCES, 2004; SANTOS, 2003; TOLEDO, 1996). 

Ou seja, é preciso provar superioridade em todos os âmbitos, das festas aos 

confrontos físicos, ou, nos termos dos interlocutores, “da pista às arquibancadas". 

Ainda que se considere a dimensão simbólica dos embates dramatizados pelos 

torcedores organizados, notou-se que o uso da violência é uma possibilidade que 

norteia a dinâmica de relacionamento desses grupos, trazendo consigo os riscos 

e danos (MIGNON, 2014; SPAAIJ, 2006; TEIXEIRA, 2004). A violência que atinge 

os torcedores organizados e, em alguns casos, terceiros ou pessoas próximas, 

abarca uma gama de eventos que vão desde  agressões verbais e ameaças, 

roubo de materiais, depredação do patrimônio público e privado, lançamento de 

objetos com poder de lesão, às brigas envolvendo socos e chutes, armas brancas 

e até mesmo armas de fogo (DUNNING, 2008). Ressaltou-se que as agressões 

por armas de fogo dentro das torcidas se intensificaram nos últimos anos, o que 

está em consonância com a violência mais ampla do país. Tal situação é citada, 

inclusive, como um dos motivos para o afastamento de alguns membros da 

organização, tendo em vista o aumento dos perigos. Notou-se que as práticas 

violentas provocam danos de níveis variáveis, seja na integridade física, moral ou 
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material desses sujeitos, havendo ainda casos extremos que resultam em óbitos. 

Entretanto, nem todas as mortes ganham visibilidade, principalmente, quando 

ocorrem longe dos estádios ou mais propriamente nos bairros. Trata-se de mortes 

que engrossam, muitas vezes, a elevada taxa de homicídios de Salvador e, em 

particular, o alto percentual de assassinatos não esclarecidos pelas forças 

policiais. Devido aos riscos, os interlocutores adotam ainda práticas de segurança 

informais individuais e coletivas.  

Observou-se que os conflitos não ocorrem somente dentro ou nas imediações dos 

estádios, mas também em dias diferentes daqueles em que ocorrem os jogos e 

em outros cenários, tais como as vias e trajetos, caravanas (estradas), estações 

de transporte e, sobretudo, nos bairros (DUNNING, 2008). Para além do estádio, 

a cidade também passa por uma segregação espacial, sendo  repartida em 

espaços de atuação e domínios de torcidas adversárias, ou mais especialmente, 

das duas maiores torcidas organizadas do estado (DIÓGENES, 2003). As 

disputas territoriais estão intimamente vinculadas aos subnúcleos de bairros que 

constituem as torcidas. Os bairros em questão, basicamente, são aqueles 

localizados nas áreas periféricas da cidade, locais que já guardam um forte 

estigma, inclusive devido à violência associada ao mercado de drogas. 

Entretanto, nota-se que ao exaltar os nomes dessas localidades e fazer questão 

de dizer de onde veem, os torcedores parecem promover uma luta pela 

ressignificação social do seu bairro, isto é, a inversão do estigma se dá através da 

disposição para o conflito e da defesa dos territórios (RIBEIRO, 2010). As 

disputas entre os torcedores são, muitas vezes, para ver quais são as localidades 

mais temidas pelos adversários.  

Notou-se também que os atos violentos oscilam entre o permitido e o proibido, 

isto é, ao dar um sentido positivo a certas práticas violentas, os torcedores 

entram em conflito com a ordem judicial e estatal (ALABARCES; ZUCAL; 

MOREIRA, 2008). Desta forma, compreende-se que a violência é, por um lado, 

controlada pelos responsáveis e, por outro, provocada e mantida pela 

rivalidade do grupo (HOUCARDE, 2014). Os torcedores, principalmente os 

membros da diretoria, precisam dar uma resposta à opinião pública frente aos 

episódios violentos. Estas justificativas expressam exatamente o significado 
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ambivalente do uso da violência para estes torcedores: um valor e uma prática 

que eles acreditam dentro de um contexto sociocultural e institucional que os 

questiona, culpabiliza e criminaliza. Ou seja, elas buscam um compromisso 

entre o aceitável para eles e o inaceitável pela opinião pública e as agências de 

controle social. Os torcedores buscam neutralizar suas ações, justificam sua 

conduta e buscam diminuir os controles (SKYES; MATZA, 2008). Neste 

sentido, foram identificadas as seguintes visões e justificativas para a 

ocorrência de práticas violentas: a) sensacionalismo midiático e falta de espaço 

para a divulgação de ações sociais realizadas pela torcida; b) o ódio pelo 

“outro” e a violência como algo inato ao ser humano, não sendo exclusividade 

dos torcedores; c) a violência como reflexo de uma sociedade igualmente 

violenta e desigual; d) a ideia de que existem “marginais” infiltrados em 

qualquer instituição e que com as torcidas não seria diferente (torcedores vs 

“marginais”); e) a violência como vindo “dos outros” e nunca de si próprio; f) os 

“bairros” tidos como os focos principais de conflitos e tal “problema” seria uma 

questão de segurança pública, isto é, os diretores apontam que não se pode ter 

controle do que acontece nas diversas áreas da cidade (descentralização); g) a 

violência como recurso necessário para se defender de rivais tidos como 

violentos e “covardes”. Além disso, foram destacadas as seguintes motivações 

para a participação em confrontos: a) honrar e defender o grupo; b) imposição 

de respeito (para ser respeitado, muitas vezes, é preciso ser temido); c) 

garantir o status coletivo e individual através da disposição para a luta; d) 

vingança ou “cobrança”; e) excitação prazerosa, emoção e adrenalina (SPAAIJ, 

2006).  Destaca-se ainda que a própria torcida organizada possui mecanismos 

de punição direcionados àqueles que desrespeitam a hierarquia, os valores ou 

prejudicam a instituição de alguma forma. Tais mecanismos podem variar de 

suspensões temporárias à expulsão total da organização.   

 

Os principais obstáculos para ingressar em um ambiente altamente estigmatizado 

como a torcida organizada são as restrições familiares, a violência e o abuso 

policial. Devido à associação rotineira com os episódios violentos, os torcedores 

estão submetidos constantemente a julgamentos e preconceitos que partem da 
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opinião pública, de torcedores comuns, dos familiares e conhecidos, dos veículos 

midiáticos e da polícia. Por vezes, são retirados da categoria de “torcedor de 

verdade” e passam a ser vistos como “marginais” travestidos de torcedores, ou 

seja, são vistos como desviantes em relação ao torcedor comum. Ademais, são 

caracterizados como “vagabundos”, “bárbaros” ou “irracionais” e 

responsabilizados pelo afastamento das “famílias” ou “pessoas de bem” dos 

estádios (ALABARCES, 1999; LOPES, 2013; PIMENTA, 2003; TEIXEIRA, 2004; 

TOLEDO, 1996).  

As torcidas organizadas se converteram em objeto de preocupação constante por 

parte do poder público, estando submetidas, cada vez mais, a um conjunto de 

mecanismos de controle e de vigilância. Este conjunto engloba, dentre outras 

coisas, o reforço da legislação, a especialização dos dispositivos policiais, como a 

criação do Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos, além do aumento 

dos espaços monitorados por câmeras dentro das arenas esportivas 

(HOLLANDA; REIS, 2014; HOUCARDE, 2014, TSOUKALA, 2014). Identificou-se 

que diversas diretrizes de segurança são adotadas visando conter as torcidas 

organizadas, a saber: reuniões de preparação e acordos que antecedem as 

partidas; escolta policial, barreiras e cordões de isolamento; segregação dos 

agrupamentos nos trajetos para o jogo; separação criteriosa também dentro das 

arenas; revista e controle dos materiais da organização levados para o estádio; 

aumento do contingente policial em dias de clássico e jogos de torcidas inimigas. 

Tais esforços para banir e afastar a violência dentro do estádio e no seu entorno 

favorecem o deslocamento espaço-temporal dos incidentes violentos mais sérios 

para os bairros (TSKOUKALA, 2014, SPAAIJ,2006).  

Como parte integrante desse crescente processo de controle e vigilância dos 

torcedores de risco, inúmeras políticas de modernização e elitização dos estádios 

completa o quadro e enfatiza a ideia de que é preciso devolver as arenas às 

“famílias” (HOLLANDA; REIS, 2014; HOUCARDE, 2014). O discurso que 

responsabiliza as torcidas organizadas por um suposto afastamento do público 

dos estádios de futebol desconsidera fatores essenciais como: o transporte 

público; os horários (tardios) dos jogos impostos pelas emissoras televisivas e os 

altos preços dos ingressos (ALVITO, 2014; LOPES, 2014). Estes pontos são 
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altamente questionados pelos torcedores organizados que vêm, inclusive, 

assumindo um papel significativo nos movimentos contrários ao futebol moderno. 

Alega-se que a modernização do futebol retira do esporte a sua essência e seu 

caráter popular, exprimindo comparações com os estádios europeus (“tentativa de 

europeizar os estádios”, “transformar em teatro”) e criticando o excesso de 

proibições em torno do espetáculo, o que acaba por dificultar a atuação e 

encenação das torcidas organizadas nas arquibancadas (PALHARES; 

SCHWARTZ, 2015). 

Por último, sabe-se que a torcida organizada não é uma ilha, isto é, a violência 

está enraizada no meio urbano, nas ações repressivas do Estado, no crescente 

mercado de armas de fogo, nas relações do cotidiano, nos veículos midiáticos e 

esses grupos não podem ser compreendidos de forma descolada sociedade 

abrangente (TOLEDO, 1996; PIMENTA, 2003). Efetivamente, o olhar de dentro 

permite identificar as regras de comportamento e os significados que as práticas 

violentas assumem no interior do agrupamento. Longe destas ações serem 

gratuitas, espontâneas ou desprovidas de racionalidade elas dizem respeito à 

própria dinâmica que estrutura o relacionamento das torcidas entre si (TEIXEIRA, 

2004). Obedecem a certos arranjos que evidenciam códigos de honra, padrões de 

masculinidade, alianças e rivalidades, disputas por prestígio, status, poder, bem 

como a defesa de territórios no cenário do estádio e, sobretudo, nos bairros da 

cidade. (TEIXEIRA; HOLANDA, 2016). Isto é, os episódios de violência e 

transgressão que ocorrem nas arenas esportivas parecem ser apenas a ponta do 

iceberg. As subdivisões das torcidas que incorporam áreas da cidade, as disputas 

territoriais e o reforço dos dispositivos de controle e vigilância dentro e nas 

imediações dos estádios de futebol colocam os bairros, na sua grande maioria, 

periféricos, como os principais focos de conflitos entre grupos de torcedores 

organizados. Além disso, tais localidades são trazidas à cena como áreas 

estigmatizadas e que já comportam níveis maiores de violência, inclusive devido à 

presença do tráfico de drogas, o que acabaria por respingar nas disputas travadas 

entre os torcedores residentes dessas localidades. Embora os episódios violentos 

sejam mais frequentes nos bairros, inclusive aqueles que resultam em mortes, 

tais casos parecem permanecer invisíveis e sem grandes esclarecimentos. A 
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atuação das torcidas está muito além dos limites dos estádios, o que requer uma 

investigação mais detalhada sobre as vivências desses grupos de torcedores no 

interior dos bairros, bem como uma análise aprofundada acerca dos conflitos, 

menos visíveis do que aqueles que ocorrem nas arenas vigiadas, porém mais 

sérios e recorrentes, nessas áreas. Essas são as lacunas que se pretende 

preencher daqui para frente. 
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APÊNDICES 

 

A) ROTEIRO DE ENTREVISTA DIRECIONADO AOS TORCEDORES 
ORGANIZADOS 

 

Parte I: Participação na Torcida 
 

• Quando começou a ir aos estádios de futebol e com que frequência vai 
aos jogos?  

• Quais os fatores e motivações que a levaram a frequentar os estádios de 
futebol? 

• Há quanto tempo faz parte da torcida organizada? 

• O que o levou a entrar na organização?O que lhe atrai neste universo? 

• Você enfrentou alguma resistência quando decidiu entrar na torcida? 

• Hoje você enfrenta alguma dificuldade por integrar a torcida organizada? 

• Que eventos você frequenta em relação à torcida? 

• Que atividades você desempenha dentro da organização? 

• É filiado a algum núcleo de bairro? 

• Qual a importância e o papel das torcidas organizadas de futebol?  
 

Parte II: Relacionamentos 

 

• Você possui alguma relação com os dirigentes, jogadores ou clube? 

• Como é a sua relação com torcedores comuns do clube? 

• Como é a sua relação com  torcedores organizados do clube? 

• Como é a sua relação com os chamados torcedores “aliados”?  

• Como é a sua relação da torcida com  torcedores comuns de times 
rivais? 

• Como é a sua relação com torcedores organizados de times rivais? 

• O que acha da imprensa esportiva? 

• Qual a relação dos torcedores organizados com a polícia?  
 

Parte III: Violência e Segurança 

 

• Ser integrante de torcida organizada é diferente de ser torcedor comum? 
(Riscos)  

• Você já passou por alguma situação de violência envolvendo outros 
torcedores ou a polícia? Se sim, como foi? O que motivou? 

• Você já presenciou episódios de violência envolvendo torcedores ou a 
polícia? Se sim, como foi?  
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• Em sua opinião, quais os fatores contribuem para que essa violência 
ocorra? 

• Em sua visão, os casos de violência entre torcedores são mais 
frequentes dentro ou fora dos estádios? Que episódios de violência são 
mais frequentes?  

• Como você avalia a segurança dentro dos estádios de futebol de 
Salvador? E nos arredores? 

• Que situações você aponta como desagradáveis ou de risco nos 
estádios?  

• Como você avalia o policiamento dentro dos estádios de Salvador? E 
nos arredores? 

• Você estabelece algum cuidado no trajeto de ida e volta do estádio?  
 
 

 
B) ROTEIRO DE ENTREVISTA DIRECIONADO AOS TORCEDORES 
COMUNS 

 

Parte I: Participação no futebol 
 

• Quando começou a ir aos estádios de futebol e com que frequência vai 
aos jogos?  

• Quais os fatores e motivações que a levaram a frequentar os estádios de 
futebol? 

• Já pensou em fazer parte de uma torcida organizada? Por que não faz 
parte? 

• O que você pensa a respeito das torcidas organizadas de futebol? 
 

Parte II: Relacionamentos 

 

• Você possui alguma relação com os dirigentes, jogadores ou clube? 

• Como é a sua relação com outros torcedores do clube? 

• Como é a sua relação com os torcedores organizados do clube? 

• Como é a sua relação da torcida com torcedores comuns de times 
rivais? 

• Como é a sua relação com torcedores organizados de times rivais? 

• O que acha da imprensa esportiva?  

• Como é a relação dos policiais com os torcedores?  
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Parte III: Violência e Segurança 

 

• Você já passou por alguma situação de violência envolvendo outros 
torcedores ou a polícia? Se sim, como foi? O que motivou? 

• Você já presenciou episódios de violência envolvendo torcedores ou a 
polícia? Se sim, como foi?  

• Em sua opinião, quais os fatores contribuem para que a violência ocorra 
no futebol? 

• Em sua visão, os casos de violência entre torcedores são mais 
frequentes dentro ou fora dos estádios? 

• Que episódios de violência são mais frequentes?  

• Como você avalia a segurança nos estádios de futebol de Salvador? E 
nos arredores? 

• Que situações você aponta como desagradáveis ou de risco nos 
estádios?  

• Como você avalia o policiamento nos estádios de Salvador? E nos 
arredores? 

• Você estabelece algum cuidado no trajeto de ida e volta do estádio? 
 


