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2 
A violênciA nA visão dos 
torcedores orgAnizAdos

Neste capítulo, expõe-se a opinião de torcedores organizados 
sobre o que seria violência no futebol brasileiro, ou seja, como eles 
concebem seus pensamentos sobre a violência e quais são os ele-
mentos que sustentam essa visão. Antes, porém, é necessário eluci-
dar alguns aspectos teórico-metodológicos. 

Considerações teórico-metodológicas

Inicialmente, nossa intenção ao entrevistar os torcedores orga-
nizados foi problematizar o debate sobre a violência no futebol. Ao 
ouvir os sujeitos que constantemente são responsabilizados pela 
violência no futebol, seria possível contrapor-se ao “discurso ofi-
cial” sobre o assunto, evidenciando pontos contraditórios e/ou 
pouco discutidos. Dessa maneira, entrevistamos pessoas oficial-
mente filiadas às torcidas organizadas do São Paulo Futebol Clube,1 
verificando quais eram os sentidos de violência mais frequentes em 
suas falas. 

 1. Trata-se das torcidas Tricolor Independente, Dragões da Real e Falange 
Tricolor. 
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28 MARCELO FADORI SOARES PALHARES  •  GISELE MARIA SCHWARTZ

A abordagem das entrevistas foi norteada pelos preceitos da 
análise de discurso de linha francesa.2 As entrevistas forneceram 
um material bruto linguístico, cuja análise buscou identificar regu-
laridades nas diversas falas, culminando na tipificação dos discur-
sos acerca da violência (Pêcheux, 1969, 1975; Orlandi, 2006, 2007; 
Charaudeau, 2009). 

A segunda consideração a fazer diz respeito à existência de re-
lações de força e sentido nos discursos. Há discursos com maior 
peso e validade no universo do futebol. Partindo desse pressuposto, 
acreditamos que atualmente os discursos dos torcedores organi-
zados têm menor peso e validade no debate sobre violência no fu-
tebol do que os discursos de jornalistas, policiais, federações e 
estudiosos.

Do ponto de vista da validade, os discursos jornalísticos, em-
bora muito opinativos e especulativos (carecendo, por consequên cia, 
de base empírica e investigativa), acabam sendo centrais no debate 
sobre o assunto, em razão de sua grande audiência. Essa centrali-
dade relega a um plano secundário os demais discursos, entre eles 
os científicos (Alabarces, 2013), contribuindo não só para a manu-
tenção do status quo, mas também para um debate que, além de 
enviesado, revela pouca compreensão sobre a violência. 

Análise das entrevistas

Realizadas as entrevistas com os torcedores organizados, pro-
cedeu-se à sua transcrição na íntegra, procurando reproduzir até 
mesmo os “erros” comumente encontrados na linguagem informal. 
Em uma primeira leitura das transcrições, buscou-se as paráfrases3 

 2. A análise de discurso é tanto um procedimento analítico quanto um postulado 
teórico, que dispõe de rede conceitual específica. Para mais detalhes, ver Or-
landi (2007).

 3. Com base em um pressuposto polissêmico – isto é, a multiplicidade de sen-
tidos que uma palavra pode conter –, a paráfrase é o conceito da análise de 
discurso cuja função é restringir o significado de determinada palavra. Dito  
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dos discursos, por meio das quais foi possível verificar que a pa-
lavra “violência” tem diferentes referências, aproximações, substi-
tuições, que determinam o sentido que cada entrevistado atribui ao 
termo. 

Durante a entrevista, cada participante substituía, relacionava 
ou aproximava o termo “violência” de outras palavras ou frases 
contidas em uma lista. Ao responder à questão “O que é vio-
lência?”, o entrevistado escolhia a opção que ele próprio consi-
derava mais próxima do verdadeiro, do real sentido da palavra 
“violência”. A seguir, a Imagem 2 mostra a quais outras onze pala-
vras ou frases um entrevistado relacionou, substituiu ou aproximou 
o termo “violência”.

Imagem 2 – Modelo de identificação das paráfrases de um participante do 
estudo

Com base na busca por paráfrases, pôde-se verificar quais 
eram os sentidos de violência mais frequentes nos discursos dos 
torcedores organizados. No total, foram encontrados 156 sentidos 
de violência em todas as entrevistas realizadas. Obviamente que al-
guns desses sentidos se repetiriam ao longo das entrevistas. 

de outro modo, ela serve para fechar o sentido da palavra. No contexto desta 
investigação, a paráfrase determina o que seria a violência. Por exemplo, em 
enunciados como “violência é matar”, “roubar também é violência” e “cor-
rupção é violência”, os enunciadores restringiram o sentido de violência a 
matar, roubar e corrupção.
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Os quatro principais discursos

Após essa primeira etapa analítica, os 156 sentidos de violência 
foram aglutinados a fim de estabelecer os discursos. Como resul-
tado dessa aglutinação, foi possível chegar a quatro principais dis-
cursos sobre a violência na opinião dos torcedores organizados. 
Logo, todos os 156 sentidos produzidos pelos torcedores entrevis-
tados podem ser sintetizados nesses quatro discursos.

Esquematicamente, pode-se afirmar que, para o torcedor, a 
violência no futebol é composta basicamente de quatro tipos de 
discurso – D(1), D(2), D(3) e D(4) –, conforme ilustra a Imagem 3 
a seguir.

Imagem 3 – Sentidos de violência produzidos pelos torcedores orga nizados

Esses discursos têm relação entre si e elementos internos que 
justificam sua existência. Antes de explicitá-los, é preciso men-
cionar dois mecanismos linguísticos que apareceram com muita 
frequência nas entrevistas e que ajudam a compreender a visão dos 
torcedores organizados, expressa pelas quatro formas de violência 
no futebol brasileiro. 

Em linhas gerais, o primeiro mecanismo linguístico consiste na 
produção de mais de um sentido de violência (durante a entrevista, 
o participante produziu mais de um sentido de violência). Já o se-
gundo mecanismo corresponde à utilização de diferentes tipos de 
enunciado (os entrevistados, para produzir diferentes sentidos  
de violência, recorriam a diferentes tipos de enunciado).
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A produção de diferentes sentidos de violência

O primeiro mecanismo linguístico permite compreender que 
os quatro discursos sobre a violência estão interconectados, visto 
que, no decorrer da entrevista, os participantes não expressavam 
somente um discurso (um sentido de violência) de modo absoluto, 
mas transitavam entre os diferentes discursos. Isso significa que, 
durante as entrevistas, os torcedores organizados privilegiavam 
determinado(s) sentido(s) de violência, dependendo de diversos 
fatores.4 

Por exemplo, Fabrício,5 um de nossos entrevistados, quando 
questionado sobre o que seria violência no futebol, responde o 
seguinte:

“Violência no futebol… ingresso abusivo é uma violência. Pra 
mim é uma violência polícia despreparada. No Rio de Janeiro tem 
o Gepe, que é a polícia que cuida das torcida organizada, os cara 
escolta, você vai lá, o cara revista, o cara num é malandrão… os 
polícia, aqui, trabalha mal-humorado, trabalha na folga, cansado. 
O cara qué descontá tudo no torcedor. O campeonato começa, 
você num sabe se o time caiu, se tá rebaixado, se vai subir, o que 
que vai acontecê, desorganização no futebol, pra mim, é uma 
violência.”

Analisando esta resposta, percebe-se que o entrevistado atribui 
três sentidos à violência que podem ser caracterizados como: a) in-
gresso abusivo; b) polícia despreparada; c) desorganização no 
fute bol. Esses sentidos de violência (a, b, c) apontados pelo entre-

 4. Com base nos conceitos da análise de discurso de linha francesa, como imagem, 
formação discursiva, memória discursiva, esquecimentos e silêncio, reconhe-
cemos que vários fatores podem interferir na produção dos discursos: mo-
mento e local da entrevista, proximidade entre entrevistado e entrevistador, 
concepções dos envolvidos sobre o assunto etc. Para mais detalhes, ver Or-
landi (2007). 

 5. Por motivos éticos, o nome dos entrevistados é fictício.
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vistado seriam enquadrados, respectivamente, nos discursos 3, 4 e 
3, ou D(3), D(4) e D(3) (ver Imagem 3). 

No decorrer da entrevista, o mesmo entrevistado, ao ser ques-
tionado sobre como e por que (desencadeamento e causas) ocorre a 
violência, dá a seguinte resposta:

“Por que acontece a violência no futebol? É um bando de babaca, 
cara. Deveria ser pela rivalidade e tal, mas se você for pensar 
mesmo, analisar… eu já briguei muito, mas por quê, cara? Por que 
eu tô fazendo isso? Você mata um cara, o cara tem uma mãe, você 
vai dar uma pedrada na cabeça do cara, o cara fica internado, 
perde o emprego… Aí eu num sei, cara, o porquê… Como… 
como acontece é fácil, né, meu? Basta você vê, encontrar o rival, aí 
acontece… Agora, o porquê? Num tem um porquê, não.”

Neste fragmento o entrevistado responde que a causa da vio-
lência (por que ocorre?) seria “sem razão”.6 Sobre o desencadea-
mento da violência (como ocorre?), ele afirma que a violência 
acontece ao “encontrar o rival”.7 

Entretanto, quando analisamos conjuntamente as respostas do 
entrevistado sobre as três perguntas (que é, como e por que ocorre a 
violência), revela-se a produção de diferentes sentidos de violência. 
Ou seja, os sentidos de violência produzidos em cada uma das 
questões são diferentes. 

Na pergunta sobre o que é violência, o entrevistado produziu 
sentidos pertencentes aos discursos 3 e 4 (má gestão/organização 
do futebol e ineficiência de serviços públicos). Porém, ao ser ques-
tionado sobre como e por que a violência ocorre, o entrevistado 
produziu um sentido pertencente ao discurso 1 (agressão). 

 6. Essa consideração fica evidente no trecho: “[…] Agora, o porquê? Num tem 
um porquê, não”. 

 7. Essa consideração traduz-se no seguinte trecho de sua fala: “Como… como 
acontece é fácil, né, meu? Basta você ver, encontrar o rival, aí acontece”.
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Esquematicamente, a Imagem 4, a seguir, mostra o que é a vio-
lência para esse entrevistado. 

Imagem 4 – Análise dos sentidos de violência produzidos por um entre-
vistado

Esse exemplo comprova que os entrevistados atribuíam dife-
rentes sentidos ao fenômeno da violência ao longo de suas entre-
vistas. Essa situação, ocorrida em todas as entrevistas realizadas, 
demonstra que em determinados momentos o entrevistado privile-
giava um sentido de violência em detrimento de outros. 

A utilização de diferentes enunciados na  
produção de sentidos da violência

O segundo mecanismo linguístico consiste na utilização de 
dife rentes tipos de enunciados para produzir diferentes sentidos. 
Existem três tipos de enunciado: elocutivo, alocutivo ou delocu-
tivo. Para melhor elucidá-los, devemos considerar as entidades 
envol vidas em um processo discursivo: aquele que fala (entrevis-
tado), aquele a quem se fala (entrevistador) e aquilo ou aquele de 
quem se fala (referente, assunto da entrevista).

Um enunciado elocutivo enfocará aquele que fala como ator 
principal, parte integrante da ação. Ou seja, nesse tipo de enun-
ciado, é o entrevistado que se evidencia na própria construção lin-
guística (por exemplo, “eu sou”, “nós somos”, “eu fiz”, “nós 
fizemos”, “a gente fez”). Já o segundo tipo, o enunciado alocutivo, 
tem seu foco naquele a quem se fala (por exemplo, “pense você”, 

torcida.indd   33 21/03/2016   16:42:54



34 MARCELO FADORI SOARES PALHARES  •  GISELE MARIA SCHWARTZ

“imagine você a situação”). Por fim, o enunciado delocutivo está 
voltado para aquilo ou aquele de quem se fala. Esse tipo de enun-
ciado implica certo afastamento ou distância do enunciador em re-
lação ao que ele fala (por exemplo, “eles vieram”, “ela chegou”, “o 
homem saiu”, “isso é bom”).

No contexto dos discursos sobre a violência, surge uma 
questão: como um entrevistado fala sobre má gestão e de brigas no 
futebol, tratando ambas as manifestações como formas de vio-
lência? Isso se torna possível justamente pela mudança linguística 
de enunciados. 

Para falar sobre a violência nos sentidos X (ineficiência de ser-
viços públicos, má gestão do futebol e precariedade de infraestru-
tura física e serviços dentro do estádio) e Y (agressão), o enunciador 
realiza a mudança de enunciado. Nos sentidos X de violência, ele é 
vítima, não é responsável. Portanto, o entrevistado pode falar sobre 
essas formas de violência, denunciá-las. O enunciador fala e ao 
mesmo tempo marca seu próprio distanciamento da questão, já que 
não é responsável por ela. 

Por essa razão, nos enunciados delocutivos produzidos pelos 
torcedores aparecem palavras ou expressões que designam os possí-
veis responsáveis por situações que fogem da responsabilidade e do 
alcance da torcida organizada, como “ela” (referindo-se à gestão  
do futebol, polícia, CBF, FPF, mídia) ou “eles” (referindo-se a car-
tolas, policiais, jornalistas). Pode-se observar tal situação nas falas a 
seguir:

“Aqui é ao contrário, eles usam um cassetete e abre aquele clarão, 
fica correndo todo mundo, certo?” (Nílson)

“Porque aqui eles proíbem a festa. Aqui é proibido os mastros de 
bandeira.” (Daniel) 

“Talvez seja justamente isso que eu sinto, é o que eles querem que 
eu sinta, até de parar de ir para a organizada, pelo fato de como a 
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gente é tratado, né? Nos estádios, é tratado como bicho, né? Não 
só o torcedor organizado.” (Ricardo)

“Eles não tão nem aí, eles quer saber é de dinheiro. Ultimamente, 
o futebol tá isso, eles quer saber é de dinheiro, entendeu?” 
(Robson)

Nesses trechos, nota-se que os torcedores organizados atri-
buem a culpa por algumas situações a outros atores do futebol (po-
lícia, federações, emissoras de televisão etc.). Os entrevistados 
denunciavam esses sentidos de violência e ao mesmo tempo res-
ponsabilizavam outros atores (“eles”, “os caras”, “a sociedade”), 
eximindo as torcidas organizadas de culpa nessas situações. 

Já nos sentidos Y de violência (agressão), os entrevistados utili-
zavam, majoritariamente, enunciados elocutivos, colocando-se no 
centro do processo discursivo. Ou seja, o entrevistado se apresen-
tava como protagonista da ação ou do fato, utilizando vocábulos, 
como “eu”, “nós” e “a gente”. Essa escolha linguística demarca o 
pertencimento, a filiação do sujeito a esse sentido de violência, 
como exemplificam os fragmentos a seguir.

“[…] na hora do tumulto daquele lá, eu levei elas lá pra cima, mi-
nhas duas filha e minha esposa, deixei lá em cima e desci pra briga 
também.” (Fabrício)

“Lá, a gente sempre foi soberano sobre eles, nunca… Nós lá era 
briga de torcida, era nós e a Gaviões, e até hoje é.” (Fabrício)

“[…] aí você ia sentando sem camisa e ia juntando, o bonde ia 
crescendo, e aí, quando via, nós invadia. Aí nós pegava os caras, 
pô, aquilo era legal, aí invadia a torcida dos cara […] Nós agora 
que tá mais tiozinho, a gente vai mais tranquilo, antigamente, não, 
antigamente, nós ia pro racha, ia pro pau.” (Bernardo) 
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“Uma vez, quando um membro entrou do lado errado da torcida 
do SPFC… aí eu agredi também.” (Lucas)

“A gente não ia só pra conversar… depois do susto que eles deram 
na gente.” (Francisco)

“[…] e eu também não vou falar que nós somos anjinho, não, que 
a gente também não somos anjinho, entendeu? Se vim pra cima 
também, o bicho pega.” (Robson)

Nesses enunciados, nota-se a predominância da primeira 
pessoa do singular ou do plural (“eu” e “nós”), o que reforça a 
reivin dicação do protagonismo da ação por parte desses enuncia-
dores, uma vez que se consideram os principais agentes desses atos.

Discussão dos quatro principais discursos

Neste tópico, discutiremos especificamente cada um dos 
quatro principais discursos sobre a violência – D(1), D(2), D(3) e 
D(4) – produzidos pelos membros de torcidas organizadas do São 
Paulo Futebol Clube.

D(1) – agressão

O primeiro discurso sobre a violência no futebol, ou D(1), con-
templa a agressão e subdivide-se em dois tipos: agressão física e 
agressão simbólica. Reiteramos que o termo “violência” não é aqui 
empregado para denominar o D(1), pois consideramos que o fenô-
meno da violência não pode se restringir a confrontos físicos, agres-
sões. Tal decisão baseia-se na necessidade de ampliação do conceito 
de violência para além da agressão, conforme propõe o referencial 
teórico galtuniano. A seguir, a Imagem 5, mostra esquematica-
mente os tipos de agressão pertencentes ao D(1).
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Imagem 5 – Tipos de agressão provenientes da análise das paráfrases per-
tencentes ao D(1)

Esse discurso produziu 106 paráfrases, das quais 93 foram ge-
radas pela agressão física e 13 pela agressão simbólica. Ressalte-se 
que D(1) foi o discurso que apresentou a maior produção de pará-
frases. A seguir, apresentamos algumas paráfrases produzidas pela 
agressão física:

•	 “agredir”	 e	 seus	 derivados	 (“agredida”,	 “agredi”,	 “agre-
dido”, “agressão”) 

•	 “briga”	 e	 seus	 derivados	 (“brigou”,	 “brigaiada”,	 “bri-
gador”, “briguenta”)

•	 “matar”	e	seus	derivados	(“morte”,	“morrer”,	“matou”,	“se	
matem”, “matança”) 

•	 “pegar”,	“ir	pra	cima”,	“tacar	uma	bomba”
•	 “apanhar”,	“soco	na	cara”,	“pau	quebrar”
•	 “dar	pedrada”,	“dar	tiro”,	“dar	um	tapa”
•	 “luta”,	“sair	no	pau”,	“chute”,	“porrada”
•	 “emboscada”,	 “fazer	 um	 esquema”	 (ou	 “fazer	 um	 es	que

minha”)8 
•	 “assalto”,	“roubo”	

Essas paráfrases consideram que a violência no futebol poderia 
ser representada pela agressão física, abrangendo tanto ações (“agre-
dir”, “brigar”) quanto fatos ocorridos (“agredida”, “pau quebrou”).

 8. Termo nativo utilizado pelos torcedores organizados para designar a realização 
de uma emboscada para a torcida adversária. “Fazer um esquema” consiste em 
especular o horário de encontro dos torcedores rivais, para depois surpreendê-
-los naquele local com um maior número de pessoas. 
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Já as paráfrases produzidas no caso da agressão simbólica re-
presentam ações realizadas por indivíduo identificável ou não. A 
seguir, estão algumas das treze paráfrases produzidas pela agressão 
simbólica:

•	 “provocar”
•	 “xingar”	e	seus	derivados	(“xingando”,	“xingamentos”)
•	 “mexer	com	outra	pessoa”
•	 “zoar	alguém”,	“ser	zoado”
•	 “tacar	fogo	na	bandeira”

Julgamos que a análise do discurso da agressão pode contribuir 
em muito para o estudo e o debate sobre a violência no futebol, dada 
a relevância do tema. Conforme será explicitado mais adiante, os 
torcedores organizados têm visão diferenciada acerca da agressão. 
Todavia, para facilitar a compreensão de como se constitui essa vi-
são específica do torcedor organizado, é preciso relacionar os dize-
res por eles produzidos com outros discursos. Para tanto, recorreu-
-se ao conceito de formação discursiva (FD),9 proveniente da 
análise de discurso de linha francesa.

De maneira geral, pode-se definir formações discursivas como 
formulações mais genéricas, das quais os discursos irão aproximar-
-se, filiar-se. Para que esse conceito fique mais claro, propomos 
uma análise do enunciado “sou a favor da igualdade”, proferido por 
dois enunciadores distintos (A e B) em um contexto de discussão 
sobre a efetividade ou não de cotas estudantis. A função dessa aná-
lise é descobrir quais são os sentidos da palavra “igualdade” para os 
dois enunciadores. 

 9. Brandão (1995, p.39) define formação discursiva como “um espaço em que 
enunciados são retomados e reformulados num esforço constante de fecha-
mento de suas fronteiras em busca da preservação de sua identidade”. Sendo 
assim, no interior (dentro) de uma formação discursiva ocorrem as paráfrases 
(mecanismo de fechamento do sentido). Por essa razão, em determinada con-
juntura, a formação discursiva determina “o que pode e o que deve ser dito” 
(Pêcheux, 1995, p.160). 
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Segundo os preceitos da análise de discurso de linha francesa, a 
paráfrase irá conduzir a busca pelo sentido da palavra “igualdade”, 
já que não sabemos de antemão o seu significado para ambos os 
enunciadores. Por meio da análise das paráfrases ao longo de todo o 
processo discursivo, descobrimos que o sentido de “igualdade” 
atribuído pelo enunciador A é: “sou contra as cotas”. Já, para o 
enunciador B, é: “sou a favor das cotas”. 

Este exemplo confirma que os dois enunciadores, embora te-
nham dito a mesma frase (“sou a favor da igualdade”), têm opi-
niões e pressupostos diferentes sobre a questão das cotas. Logo, os 
discursos que produzem os dizeres de A e B também são distintos, 
uma vez que A e B se filiam, se aproximam de diferentes formações 
discursivas.10 

No contexto de discussão deste livro, as opiniões expressas 
pelos torcedores organizados sobre a violência no futebol concor-
dariam com a formação discursiva à qual se filiam. No que diz 
respei to à agressão, estabelecemos que a formação discursiva de-
fendida pelos torcedores organizados pode ser expressa da seguinte 
maneira:

FD(1): a agressão é justificável/aceitável

A FD(1) é a formação discursiva defendida pelos torcedores 
organizados, e se opõe fundamentalmente a outra formação discur-
siva – a FD adversária, que será denominada FD(2). A FD(2) tem 
ampla circulação, sobretudo no campo discursivo da mídia, sendo 
transmitida, em grande medida, pelos meios de comunicação. Pode 
ser expressa como:

FD(2): a agressão é injustificável/inaceitável

10. Em nossa análise, diríamos que o enunciador A aproxima-se de uma formação 
discursiva caracterizada como “conservadora”, enquanto B aproxima-se de 
uma formação discursiva “progressista”.
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Oposição fundamental de discursos – FD(1) × FD(2)

Como se afirmou anteriormente, as duas formações discur-
sivas aqui expressas são diametralmente opostas. Isso significa que 
as opiniões filiadas a uma FD serão automaticamente rechaçadas 
pela outra. A Imagem 6, a seguir, mostra o esquema dessa oposição 
entre FD(1) e FD(2).

Imagem 6 – Formações discursivas identificadas no D(1): agressão

Assim como ocorreu com o termo “igualdade” no exemplo an-
terior, tal oposição de discursos também perpassa todo o processo 
de atribuição de significado de alguns termos que são utilizados 
tanto na formação discursiva dos torcedores organizados, ou FD(1), 
quanto na formação discursiva adversária, ou FD(2).

Cabe agora detalhar cada formação discursiva, a começar pela 
FD(1), a defendida pelos torcedores organizados. 

FD(1): a agressão é justificável/aceitável

Essa formação discursiva contém em si três discursos – d(1), 
d(2), d(3) – que alicerçam sua existência. Dito de outro modo, a 
formação discursiva dos torcedores organizados acerca das causas 
da agressão – FD(2) – pode ser sintetizada em três discursos, os 
quais apresentam as razões, explicam por que alguns torcedores or-
ganizados consideram a agressão justificável ou aceitável. Os dis-
cursos que fundamentam a FD(1) podem ser expressos como:
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d(1): historicidade dos confrontos envolvendo torcidas orga nizadas
d(2): forma de defesa a um ataque anterior
d(3): a violência11 é da sociedade

É preciso salientar que o d(1), discurso fundamentador da for-
mação discursiva defendida pelos torcedores organizados, tem uma 
justificativa para a atribuição de significado à agressão. Segundo 
esses torcedores, rivalidade e/ou vingança são as causas dos con-
frontos entre torcidas organizadas. Dessa maneira, rivalidade e/ou 
vingança explicariam a existência de um histórico de confrontos 
envolvendo torcedores organizados.

A seguir, a Imagem 7 apresenta um esquema geral da FD(1), 
indicando os discursos que fundamentam essa formação discursiva. 

Imagem 7 – Discursos fundamentadores da FD(1)

Para a compreensão cabal da FD(1), cumpre reiterar a necessi-
dade indispensável de entender que os três discursos que lhe dão 
sustentação constituem os argumentos que, na visão dos torcedores 
organizados, tornam a agressão justificável ou aceitável. Ou seja, 
na opinião dos torcedores organizados, esses três elementos dão 
sentido, tornam válida a agressão. São, portanto, elementos racio-
nalizadores da violência.

11. A palavra “violência” foi mantida no d(3), porque se constitui em elemento 
gerador, fundador desse discurso. Embora os entrevistados utilizassem a pa-
lavra “violência”, suas paráfrases na verdade se referiam à agressão. Ou seja, as 
palavras utilizadas eram pertencentes ao discurso da agressão, ou D(1), como 
“soco”, “briga”, “chute”, “luta”. Dessa maneira, não seria possível a substi-
tuição da palavra “violência” por outra (no caso, “agressão”).
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Para elucidar tal raciocínio, é útil resgatar a analogia construída 
por Galtung (1990) sobre a validade de atos violentos. Nela, o autor 
utiliza as cores de um semáforo de trânsito para mostrar como 
ocorre o julgamento social da violência. Um ato considerado er-
rado, proibido, inválido recebe a cor vermelha. A cor amarela 
desig na um ato aceitável, compreensível. Por fim, a cor verde 
repre senta um ato permitido, certo, correto.

Tendo em vista esse julgamento acerca da violência, na con-
cepção dos torcedores entrevistados, os confrontos entre torcidas 
organizadas rivais receberiam a cor verde ou amarela na analogia 
galtungiana, isto é, seriam corretos ou aceitáveis/compreensíveis. 

O estudo de Garriga Zucal (2010) também pode auxiliar na 
compreensão do assunto, ao destacar que as hinchadas12 argentinas 
veem os confrontos violentos como algo positivo. Os membros de 
hinchadas atribuem cor verde às práticas violentas, pelo fato de que 
tais atos estão em conformidade com o horizonte moral comparti-
lhado por esses grupos, o aguante.13 Os membros das hinchadas não 
só querem brigar, como também precisam disso, porque, para eles, 
é somente por meio de confrontos físicos que se demonstra a posse 
do aguante (um bem simbólico). Como esse é um código comparti-
lhado entre hinchadas, não há denúncias à polícia sobre os con-
frontos físicos envolvendo tais grupos, uma vez que ambas as 
partes em conflito assumem de antemão os possíveis resultados. 
Denunciar um enfrentamento não apenas fere o código, como de-
monstra falta de aguante (Garriga Zucal, 2010). 

12. Utilizou-se o termo “hinchadas” em vez de “barra brava”, basicamente por 
duas razões. Primeiro, é que hinchada (torcida) constitui uma categoria nativa, 
com a qual os próprios hinchas (torcedores) se identificam. Segundo, é que o 
termo “barra brava” contém viés estigmatizante (Cabrera, 2012; Lopes, 2012).

13. Etimologicamente, “aguan tar” significa aguentar, suportar. Um hincha deve 
aguentar, resistir às diversas difi culdades enfrentadas (frio, chuva, sono, via-
gens inclusive confrontos físicos). O conceito de aguante constitui uma identi-
dade de gênero que conjuga corpo, práticas e experiências (Alabarces; Garriga 
Zucal, 2007).
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Em decorrência de seu julgamento social sobre o fenômeno da 
violência, as torcidas organizadas têm concepções distintas das opi-
niões dos demais atores do futebol (mídia, polícia, torcedores 
comuns, jornalistas) no que se refere à agressão. Ou seja, não 
enxer gam a agressão como algo estritamente ilegítimo, inválido, 
nega tivo, incorreto. Em algumas situações, momentos, contextos, 
a agressão se torna válida, justificável e/ou aceitável, como nas si-
tuações que se enquadram no d(2) – forma de defesa a um ataque 
anterior. 

Considerando que o julgamento social da violência difere de 
uma torcida organizada para outra, pode-se compreender melhor 
algumas lógicas dessas torcidas. Exemplo disso é um enunciado 
que surge com frequência quando se fala de violência com os mem-
bros dessas instituições: “a torcida não age, reage”. Ou seja, em 
situa ções em que a torcida é atacada, responder com violência 
torna-se legítimo, válido, aceitável, compreensível, justificável. 

A partir da compreensão desse ponto, pode-se começar a es-
miuçar os elementos internos dos discursos que tornam a agressão 
justificável ou aceitável. 

Inicialmente, é preciso ressaltar que os d(1) e d(2) – respectiva-
mente, historicidade dos confrontos e forma de defesa – justificam 
a agressão, tentando lhe atribuir sentido (que é negado pela for-
mação discursiva adversária). Já o d(3) – a violência é da sociedade 
– pretende minimizar e relativizar os casos de agressão física e sim-
bólica entre torcidas, situando-os em um cenário de violência mais 
amplo, caracterizado como endêmico e global. 

Para dar início à abordagem dos discursos que justificam a 
violência,14 mencionemos o trecho de uma entrevista em que o d(1) 
– historicidade dos confrontos entre torcidas organizadas – surge 
de forma inequívoca. O torcedor Nílson, quando questionado 
sobre a causa dos confrontos entre torcidas organizadas, responde 
que eles ocorrem: 

14. Isto é, d(1) – historicidade dos confrontos – e d(2) – forma de defesa a um 
ataque anterior.
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“Porque ali já tem alguma história, eles já brigaram alguma outra 
vez, já pegaram alguém na rua… às vezes pega um amigo em uns 
trinta, aí os caras vão lá para vingar os caras, e é assim que 
acontece.”

Este trecho ilustra bem o fato de que as torcidas organizadas 
estabeleceram, ao longo de sua história, alianças ou confrontos com 
outras torcidas. Cada torcida organizada tem história própria, que 
é ligada, mas não dependente da história do clube ao qual dá seu 
apoio. Esse é um fator importante que, no entanto, não costuma ser 
abordado nas discussões envolvendo confrontos físicos entre tor-
cidas organizadas. 

A respeito disso, é interessante destacar um caso que ganhou 
grande repercussão nacional: a briga entre torcedores do Vasco da 
Gama e do Atlético Paranaense dentro do estádio, em partida vá-
lida pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2013. Na 
época do confronto, algumas análises e opiniões revelaram espanto 
com o fato, pois argumentavam que Vasco e Atlético Paranaense 
não tinham histórico de rivalidade entre si (não são clubes do 
mesmo estado, tampouco jogaram partidas decisivas ao longo de 
sua história) que justificasse aquele confronto. 

Embora tais análises tenham apresentado argumentos plausí-
veis, elas partiram de um pressuposto equivocado, já que os con-
frontos entre torcidas organizadas não ocorrem somente por causa 
da paixão clubística. Partindo de um diagnóstico equivocado, essas 
análises não foram capazes de compreender as reais causas daquele 
enfrentamento, porque não levaram em conta a história das tor-
cidas organizadas. É preciso considerar que cada torcida orga-
nizada mantém suas próprias rivalidades e alianças, que não 
obedecem exclusivamente à lógica do clube. 

A definição de rivalidade entre torcidas organizadas envolve 
fatores correlacionados, pertencentes aos âmbitos esportivo e ins-
titucional. O primeiro está ligado ao clube que a torcida apoia,  
ao passo que o segundo se refere à história da própria torcida 
organizada. 

torcida.indd   44 21/03/2016   16:42:57



“NÃO É SÓ A TORCIDA ORGANIZADA” 45 

No âmbito esportivo, o aumento do número de jogos entre 
duas equipes, a disputa por títulos ou jogos decisivos e até mesmo a 
contratação de jogadores são elementos que colaboram para essa 
rivalidade. Um exemplo recente é a rivalidade entre SPFC e Corin-
thians.15 No fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, foram cons-
tantes as disputas de partidas decisivas entre os dois clubes, tanto 
em campeonatos regionais quanto nacionais, fato que contribuiu 
para o acirramento da rivalidade entre eles. 

Essa rivalidade cresceu tanto que torcedores corintianos afir-
mam com certa frequência que o maior rival de sua equipe deixou 
de ser o Palmeiras e passou a ser o São Paulo Futebol Clube. Essa 
afirmativa também pode ser percebida no discurso dos torcedores 
organizados do SPFC, a exemplo de Elias, que, ao ser questionado 
sobre quem era o maior rival de sua equipe, responde:

“É… o… o Corinthians, pelo tamanho da torcida e pelos últimos 
vinte anos. Há uma disputa muito grande em campeonatos, então 
acaba tendo essa rivalidade que não era assim. Até os anos 70, 80, 
era diferente. Em relação à torcida, quanto maior você vai ficando, 
mais vai incomodando, então acaba criando sempre esse atrito. 
Isso aí é uma coisa que acaba acontecendo naturalmente.”

No âmbito da rivalidade institucional, os torcedores organi-
zados afirmam que só o fato de determinada torcida ser rival é jus-
tificativa para a ocorrência de confrontos físicos. Ou seja, a agressão 
contra torcedores organizados de time rival é aceitável ou justifi-
cável, afinal são vistos como inimigos apenas porque são membros 
de uma torcida adversária. Dessa maneira, quando os entrevistados 
eram inquiridos sobre as causas dos confrontos entre torcidas orga-
nizadas, eles respondiam que:

15. Historicamente, o principal rival do Corinthians é o Palmeiras. Essa rivalidade 
tem raízes na própria fundação dos clubes. Entretanto, ao longo dos anos 2000 
e 2010, alguns torcedores já apontavam o SPFC como sendo o principal rival 
do Corinthians. Para mais detalhes, veja Napoleão (2001).
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“Ahhh, entre torcidas, brigas normais, confrontos que aconte-
ceram. Não precisa ter um porquê, um motivo, o porquê já foi es-
crito na história, lá… no início das torcidas, quem começou com 
esta briga não fui eu, não foi ele. Foi os caras lá atrás em 84, quando 
fundou a Dragões.” (Filipe)

“Não pode ver um outro grupo rival… quando eles veem, eles 
partem para cima. Então, quando vê um grupo do Palmeiras ou 
do Corinthians, eles vão pra cima.” (Nílson)

“[…] quando é seu rival, é seu rival, e você acaba não… não… não 
tendo simpatia. Você quer o melhor para o seu clube e o pior para 
o outro. Isso é um fator natural. E com as torcidas, no quadro das 
torcidas, acaba sendo isso mesmo”. (Lucas)

Em alguns casos, a rivalidade entre torcidas organizadas é de 
tal forma acirrada que, para certas partidas, há um trabalho espe-
cífico da torcida organizada para recrutar pessoas que estejam 
prontas, aptas para o confronto físico, caso seja necessário. A res-
peito do assunto, Fabrício afirma:

“[…] vamos supor… vai jogar SPFC e Vasco em Brasília, a torcida 
já faz um trabalho... que é pra levar os cara grande, forte, os cara 
que têm o conceito dentro da torcida, levar o maior número de 
pessoas, porque os cara é rival nosso.”

A rivalidade entre torcidas organizadas também está ligada à 
manutenção da reputação coletiva (Spaaij, 2008). As torcidas orga-
nizadas estariam envolvidas em um processo de gerenciamento de 
seu próprio nome, reputação e status no ambiente agremiativo. 
Sendo assim, alguns membros de torcidas organizadas tentam ser 
bem-sucedidos nas disputas simbólicas, discursivas e físicas pre-
sentes no cotidiano das torcidas. 

As disputas simbólicas implicam a luta pela obtenção de  
um bem simbólico, como o status, a reputação da torcida. As 
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dispu tas discursivas se manifestam pela constante afirmação e 
reafir mação discursiva dos próprios sucessos, bem como dos fra-
cassos alheios (tradicionalmente, as músicas das torcidas organi-
zadas retratam essa batalha discursiva, como será visto adiante). 
Por fim, as disputas físicas têm em vista o sucesso de uma torcida 
nos confrontos físicos violentos. 

Sobre as disputas físicas, seu sucesso provém de não correr, de 
não fugir de tais confrontos. Fugir é um ato que determina o fim  
de um enfrentamento físico e o reconhecimento da própria desvan-
tagem. Por essa lógica, o ato de correr representaria dano à repu-
tação coletiva da torcida organizada, pois implica reconhecer a 
superioridade da torcida rival. Consequentemente, correr ou fugir 
influencia a reputação da torcida adversária. 

Esse jogo de gerenciamento da reputação de uma torcida orga-
nizada verificou-se em um trecho de entrevista em que um tor-
cedor menciona a existência de piadas, sátiras e insultos dirigidos 
às torcidas que correm de um confronto violento:

“Ahhhh, existe provocação, sim… ainda mais agora com a moda 
da internet aí. No Orkut aí, você entrava lá nas comunidade, os 
cara: ‘a Independente correu na Zona Norte’, ‘a Independente 
apanhou num sei onde…’. Os cara às vezes até ligava, os que tinha 
Nextel ligava marcando briga, falando que correu, que deu W.O.” 
(Fabrício)

A disputa pela manutenção da reputação coletiva (Spaaij, 
2008) também gera, por vezes, a apropriação da agressão como 
“constitutiva”, como “marca da torcida”. As músicas entoadas 
pelas torcidas organizadas desempenham essa função. Além de rei-
vindicarem a agressão como parte da identidade, algo constitutivo 
da torcida, suas letras também servem para evidenciar ocorrências 
de confrontos físicos nos quais a torcida obteve sucesso. Isso pode 
ser observado nas seguintes letras: 
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“Vou acabar… com a porcomania
É a ordem do dia, porque ser palmeirense
nunca foi fama de ser mau…
Se não der na mão, eu brigo até de pau…
Pode vir todo mundo, que eu não temo ninguém,
sou Independente, mato um, mato cem.
Não se preocupem, amigos, que a paz vai voltar.
Com a galinhada, eu prometo acabar.”

“Vou passar mais uma vez,
e a porrada vai rolar
e a Independente, mais uma vez,
vai predominar
no palco nacional dos galinhões.
Nunca mais vou me esquecer,
sacudimos estes cuzões.
Foi nessa estrada maravilhosa
que a Jovem cu correu.
Vou jogar bombas, amor,
vou de peixeira, 
vou dar porrada na torcida do Palmeiras.”

“Ei, alô, porcada, alô, torcida de cuzão,
pra encarar a Independente, tem que ter disposição.
Vem a Mancha cu, os galinha são corredor.
Eu sou da Independente, a mais temida, o terror.
Ei, porcooô, deixa de caô,
eu sou da Independente, a mais temida, o terror.
Ei, porcooô, deixa de caô,
eu sou da Independente, a mais temida, o terror.
Não somos gari, mas varremos geral.
Independente, o bonde do mal.”

“Não dá pra esconder. 
Eu persigo só você, gambá. 
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Não dá, não dá, não dá, não dá. 
Não dá pra esconder. 
Eu persigo só você, gambá. 
Não dá, não dá, não dá.
Só sei que os porco estremece.
A Jovem desaparece, 
inconscientemente, a gente espanca,
as mãozinha já não se balança,
os bambu já não existe mais.
Só sei que a Independente é ruim demais.
Eô, eô, sou da Independente, o seu terror.”

“Ô Força! Força, fala pra mim,
fala por que você correu de mim
(então diga) diga, porque será, 
ponha suas mãozinhas para o ar.
Sumiu bambu e também sua faixinha!”

“Eu sou, eu sou Dragões Real,
torcida de loucão que dá porrada em gavião!”

Essas letras demonstram a reivindicação da agressão como algo 
“constitutivo” da torcida, evidenciada sobretudo pela utilização de 
enunciados elocutivos.16 As letras também revelam práticas das 
torcidas organizadas relacionadas com a violência, como a utili-
zação de armas nos confrontos físicos (“vou jogar bombas, amor, 
vou de peixeira”), o roubo de materiais de outras torcidas (“sumiu 
bambu e também sua faixinha”) e a fuga de um confronto (“fala 
por que você correu de mim”, “a Jovem desaparece”). Além disso, 

16. O uso constante de palavras “eu” e “nós” (primeira pessoa do singular e do 
plural), bem como possíveis variações (por exemplo, “a gente”), denota a in-
serção do indivíduo nesse cenário de agressão. Desse modo, a presença das pa-
lavras “eu” (“eu persigo só você, gambá”), “nós” (“varremos geral”) e “a 
gente” (“a gente espanca”) nas letras das músicas ressalta o protagonismo da 
torcida quando se trata da agressão.
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nas letras das músicas estão presentes elementos que foram men-
cionados nas entrevistas, como rivalidades e denominação pejora-
tiva de torcedores e organizadas rivais,17 assim como o status de 
uma torcida organizada (“torcida de cuzão”, “fama de ser mau” e 
“a mais temida, o terror”). 

Pelos elementos apresentados nessas letras, é possível concluir 
que as músicas das torcidas organizadas são frequentemente utili-
zadas para a reivindicação da agressão, na medida em que exaltam 
os feitos de determinada torcida e, ao mesmo tempo, rebaixam, 
minimizam ou menosprezam as ações de sua rival. Dessa maneira, 
pode-se sustentar que essas músicas fazem parte das disputas 
simbó licas, discursivas e físicas desempenhadas pelas torcidas 
organizadas.

Tais disputas entre torcidas também podem gerar confrontos 
físicos que acirram a rivalidade e motivam outros confrontos, ali-
mentados pelo desejo de vingança. Assim, por exemplo, se mem-
bros de uma torcida organizada se envolvem em uma briga com os 
da torcida rival e acabam apanhando, eles, como parte agredida, 
buscarão vingança no próximo encontro. Ou seja, quem “levou a 
pior” tentará “dar o troco”, estabelecendo um círculo vicioso em 
que a vingança se torna um elemento válido. A esse respeito, Fran-
cisco, ao recordar um episódio de confronto entre torcidas no qual 
seu amigo teve os dentes quebrados, disse o seguinte:

“Aí é que tá, é aí que começa. Aí quebraram os dentes dele… 
‘Ahhh, vamos vingar’… vamos pegar alguém e quebrar os dentes 
do cara também.

17. Para os torcedores comuns do Corinthians, utilizam-se os termos “gambá”, 
“galinha”, “gaivota”. Para os palmeirenses, são usados “porco”, “porcada”, 
“porcaiada”, e, para os santistas, “lambari” e “sardinha”. Quanto às orga-
nizadas rivais, pode-se observar referência à Torcida Jovem do Santos (“a 
Jovem desaparece”) e também à Força Jovem do Vasco (“a Força Jovem é 
pequenininha”).
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Sendo assim, em decorrência dos confrontos anteriores, per-
sistem os enfrentamentos atuais entre torcidas organizadas, pau-
tadas pela busca de vingança. Nesse contexto de violenta rivalidade, 
a vingança seria uma forma de recuperar a honra perdida (Ala-
barces; Garriga Zucal; Moreira, 2008). Os entrevistados relatam 
casos motivados por vingança: 

“Então… quando um cara pega um em grupo muito grande na 
rua, eles querem se vingar dos caras… aí vão voltar pra vingar o 
cara, vingar o amigo.” (Nílson)

“Geralmente, quando acontece alguma coisa é porque deve ter 
acontecido alguma briga antes, por questão de bandeira, porque 
uma pegou a bandeira da outra, ou deixou perto, puxou e rasgou, 
geralmente é por causa disso.” (Ricardo)

“Ohh… a vingança, ela vem conforme a natureza vem, né, meu? 
Se você arrancar a vida de um companheiro hoje, amanhã você 
pode esperar que pode ser que a sua ou de algum outro compa-
nheiro seu, então isso daí a natureza cobra mesmo.” (Ademar)

Para evidenciar, com base em dados empíricos, a historicidade 
dos confrontos entre torcidas organizadas, bem como os elementos 
de rivalidade e vingança, é interessante citar o confronto físico 
entre palmeirenses e corintianos, ocorrido na Avenida Inajar de 
Souza, capital paulista, em 2012. O episódio teria sido uma res-
posta a outro anterior, ocorrido em 2011, que resultou na morte de 
um torcedor corintiano.18 Uma análise mais aprofundada desses 
dois enfrentamentos envolvendo palmeirenses e corintianos indica 
a possibilidade de que alguns dos participantes do conflito da 
Inajar de Souza (2012) desejavam vingança. Isso porque um dos 

18. Esse torcedor teria sido morto por torcedores palmeirenses, e seu corpo foi jo-
gado no Rio Tietê (Globo, 2011).
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palmeirenses mortos nesse confronto era irmão de outro torcedor, 
que fora baleado na perna esquerda no conflito anterior, de 2011. 

Os episódios de vingança são recorrentes, e os próprios torce-
dores organizados têm consciência disso. Fabrício, por exemplo, 
declarou que sabia que a vingança viria após a morte do torcedor 
santista atacado por um grupo de são-paulinos armados com barras 
de ferro, na Estação da Luz, em São Paulo, tanto é que chegou a 
mudar um hábito para se precaver:

“Aí pegaram o menino na Estação da Luz, deram vinte barrada na 
cabeça dele […] quando aconteceu isso, eu mesmo num usei a ca-
misa na semana, você sabia que os cara ia cobrar, tanto é que pe-
garam o menino lá.”

Diante do exposto, pode-se afirmar que, na visão dos torce-
dores, a historicidade dos confrontos físicos entre torcidas e a riva-
lidade e/ou vingança são elementos que justificam o quadro de 
violência entre torcidas organizadas. 

Por fim, resta mencionar o discurso dos torcedores organi-
zados que tenta relativizar e/ou minimizar a ocorrência de agres-
sões entre torcidas: d(3) – a violência é da sociedade. 

Entre os entrevistados, essa argumentação apresentou compa-
rações, relações e contraposições com outras situações sociais, evi-
denciando um cenário amplo e genérico de violência, dado que, se 
“a sociedade é violenta”, por extensão lógica, o futebol também é. 
Segundo os torcedores organizados, a violência no futebol seria re-
flexo de um cotidiano social por eles caracterizado como “proble-
mático”, “violento”, “agressivo”. Os torcedores entrevistados 
presumiam que os episódios de violência envolvendo agressão fí-
sica e/ou simbólica também aconteceriam em outros ambientes ou 
situações (por exemplo, trânsito, família, escolas e festas noturnas); 
logo, não seriam exclusivos do futebol. Essa consideração pode ser 
evidenciada na fala de Filipe:
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“Por exemplo, em porta de balada se briga, se morre, e ninguém 
fala nada, sabe por quê? Futebol tem muito mais repercussão, 
passa na TV, e não sei o quê. Gera muito mais notícia, é… vou 
falar de novo destas manifestações, deu este pau todo quebrando, 
vandalismo, teve um monte de coisa, e aí? Nada. Não tem lei espe-
cífica pra isso, então isso é uma fatia da sociedade.” 

Para os entrevistados, outro fator que colabora para a ocor-
rência desses confrontos seria a própria composição das torcidas 
organizadas, as quais agregam todos os “tipos” de pessoa. Na con-
cepção dos torcedores, as instituições têm uma composição social 
diversificada, que inclui tanto os elementos positivos, quanto os 
negativos de uma sociedade. Essa visão transparece nas falas dos 
entrevistados:

“[…] a torcida organizada tem membros da sociedade, tem o 
pobre, tem o burro, tem o estudante, tem o desempregado, tem  
o preto, tem o branco. Então a gente tem uma fatia de tudo que é 
bom, e o que é ruim da sociedade. […]” (Filipe)

“Hoje eu acho que é o único lugar que você reúne classes sociais, 
diferente de outros segmentos. Eu vejo diferencial isso na torcida 
também. Porque eu acho que tipo se fosse numa balada, numa 
festa é meio que homogêneo.” (Augusto)

“A torcida é um reflexo da sociedade. Tem bandido, tem vaga-
bundo, mas tem muito cara bom. Tem muito cara bom que tá lá 
pra torcer, que tá lá pra cantar pro time dele. É o reflexo da socie-
dade.” (Francisco)

Em suma, a argumentação presente no d(3) tenta relativizar e/
ou minimizar os episódios de violência física e simbólica entre tor-
cidas organizadas, inserindo-os em um contexto amplo e genérico: 
a sociedade. Para sustentar tal alegação, boa parte dos torcedores 
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entrevistados recorria a comparações, relações e contraposições 
com outras situações sociais. 

Após essas considerações sobre a FD(1) – a formação discur-
siva defendida pelos torcedores organizados –, é preciso salientar 
que a concepção das torcidas organizadas sobre agressão física e 
simbólica distingue-se da opinião dos demais atores do futebol. 
Elas expressam um julgamento social por meio de discursos – d(1), 
d(2), d(3) – que procuram racionalizar a ocorrência da agressão, ao 
passo que a formação discursiva adversária – FD(2) – defende po-
sições opostas, como veremos no próximo tópico. 

FD(2): a agressão é injustificável/inaceitável

Ao contrário da FD(1), analisada anteriormente, a formação 
discursiva adversária – FD(2) – contém argumentos que condenam 
a agressão, sustentando que não se deve “fazer justiça com as pró-
prias mãos”, ou seja, não se deve “responder à violência com vio-
lência”. Dada sua ampla circulação em diversos campos discursivos, 
em especial nos meios de comunicação, o discurso proveniente da 
FD(2) está disseminado no cotidiano social, condenando, repri-
mindo e repelindo, incondicionalmente,19 os atos de agressão 
(sobre tudo a agressão física). 

Para citar um exemplo de julgamento incondicional, no ano de 
2014, a população do Rio de Janeiro passou a “fazer justiça com as 
próprias mãos” e, após o caso do jovem menor de idade que foi 
acorrentado nu a um poste por três cidadãos, o debate sobre a “onda 
dos justiceiros” ganhou repercussão nacional. Uma das testemu-
nhas desse episódio divulgou na internet um relato de sua indig-
nação diante do fato, condenando expressamente o ato de “fazer 
justiça com as próprias mãos”:

19. Pode-se perceber aqui uma diferença entre FD(1) e FD(2) quanto à avaliação, 
ao julgamento dos atos de agressão: na FD(2), a agressão é sempre (incondicio-
nalmente) avaliada como algo negativo, inaceitável, errado.
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“Eu não quero saber se ele é bandidinho ou bandidão, você não 
pode amarrar uma pessoa da rua. Aquela área do Flamengo teve 
um aumento muito grande de violência e roubos recentemente. 
Como as coisas não melhoram, um bando de garotões se juntam e 
começam a fazer justiça com as próprias mãos. Sei que tem muita 
marginalidade e a polícia é ineficaz, mas você não pode juntar um 
grupo e começar a executar pessoas.”

O discurso de que a agressão é condenável, inaceitável e injus-
tificável passou a ser mais evidente e reproduzido após outro caso 
de grande repercussão. Em 2014, uma mulher de 33 anos foi lin-
chada por diversos vizinhos na cidade de Guarujá (SP), após ser 
acusada, injustamente, de sequestrar crianças para a realização de 
trabalhos de magia negra (Record, 2014).

No contexto futebolístico, a presença do discurso contra a 
agressão física resta evidente, por exemplo, em um título do pro-
grama Bate-Bola do canal ESPN, exibido no dia 25 de agosto de 
2014: “[Paulo] Calçade não gosta do ambiente do Flu. Apesar  
da vitória, a violência da torcida é injustificável”. A consideração 
de que a violência é injustificável revela a afiliação desse discurso à 
FD(2). Há incontáveis exemplos de discursos de jornalistas, radia-
listas, comentaristas, apresentadores de programas esportivos etc. 
condenando casos de agressão entre torcidas organizadas com base 
no entendimento de que tais confrontos são “desprovidos de 
razão”, “sem sentido”, “injustificáveis”.

Muitos dos discursos filiados à FD(2) recorrem às mesmas 
deno minações pejorativas e estigmatizantes para caracterizar as 
tor cidas organizadas e seus membros (“vândalos”, “vagabundos”, 
“marginais” etc.). Trata-se de preconcepções que estabelecem um 
prejulgamento sobre o torcedor organizado. Tais concepções po-
dem, inclusive, finalizar debates jornalísticos sobre a questão da 
violência no futebol, pois as altercações prosseguem até “alguém 
soltar a frase-chavão preferida neste tipo de discussão: eles não são 
torcedores – ‘são vândalos travestidos de torcedores’. Uma frase 
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definitiva que propaga o silêncio na mesa” (Rossi; Mendes Júnior, 
2014, p.242). 

De maneira geral, a FD(2) opõe-se e/ou desqualifica os dis-
cursos que fundamentam a FD(1), ao desconsiderar os elementos 
discursivos utilizados pelos torcedores organizados para raciona-
lizar e justificar a agressão, quais sejam, a historicidade dos con-
frontos entre torcidas – d(1) –, a agressão como forma de revide a 
um ataque anterior – d(2) – e a caracterização da sociedade como 
violenta – d(3). 

Logo, os discursos que se filiam à FD(2) trazem em geral as 
seguintes características:

1) Apontam as torcidas organizadas como as únicas respon-
sáveis pela violência no futebol.

2) Estigmatizam os torcedores com diversas adjetivações nega-
tivas (“delinquentes”, “bandidos”, “vândalos”).

3) Ressaltam o comportamento das torcidas organizadas como 
algo prejudicial ao clube de futebol.

4) Concebem a agressão entre torcedores como sem sentido, 
desprovida de razão, gratuita.

Para demonstrar tais características, citamos, a seguir, alguns 
trechos de discursos que responsabilizam, estigmatizam, atribuem 
culpa às torcidas e concebem como “absurdas” as agressões entre 
torcedores organizados. Trata-se de fragmentos produzidos por 
jornalistas, comentaristas e apresentadores de programas espor-
tivos e, até mesmo, por um jogador de futebol.

“E aí uns imbecis, uns babacas, uns caras sem controle, pessoas 
que não têm respeito pelos outros, que estão comemorando, que 
estão vivendo verdadeiramente a festa cruzeirense, vão lá e fazem 
este tipo de espetáculo. É da mesma torcida, não dá pra entender, 
não tem explicação.” (Renata Fan)
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“Talvez assim estes trogloditas sintam a gravidade do que fi-
zeram, porque uma vida parece valer pouco para este tipo de 
gente.” (André Rizek)

“É uma ignorância que eu num sei por quê. Vê se alguém quebrou 
a vitalícia do Corinthians? Veja se alguém quebra a vitalícia do 
Palmeiras, a vitalícia do Morumbi, ninguém quebra. O cara 
quebra onde fica a organizada, é lá que tem o quebra-quebra. 
Quebra-quebra de banheiro, quebraram o banheiro do Corin-
thians também, não foi só cadeira.” (Luiz Ceará)

“Bom, isso na verdade, isso é um baita de um absurdo, coisa que 
num tem… num tem… num tem sentido, né? […] Agora, palmei-
rense bater em palmeirense é demais, né? Num dá pra entender 
um negócio desse.” (Osmar de Oliveira)

“Não bastasse a tragédia de Oruro, não é que organizados corin-
tianos e vascaínos fizeram seus clubes perderem quatro mandos 
de campo por aquela briga em Brasília? […] E ‘organizados’ do 
Palmeiras não poderiam ferir o clube mais profundamente, desde 
o ano passado, quando decidiram, na base da violência, mostrar 
que eram os salvadores da pátria. Por culpa desses ‘torcedores’, o 
Palmeiras teve de começar a Série B mandando seus quatro pri-
meiros jogos fora da cidade de São Paulo.” (Roberto Avallone)

“As bandeiras brancas que antes tremulavam nas arquibancadas 
hoje se transformaram em armas brancas nas mãos desses ban-
didos. Resumidamente, na minha opinião, os integrantes de tor-
cidas organizadas não têm direito sequer de reclamar quando o 
time perde – tendo em vista que nem ingresso eles pagam – quanto 
mais agredir ou intimidar jogadores.” (Fred)

“Se nenhuma atitude for tomada imediatamente […] e esses co-
vardes invadirem as Laranjeiras querendo agredir jogador, eu, 
como capitão do time, vou reunir o grupo, e o Fluminense não en-
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trará em campo no próximo domingo para enfrentar o Sport. Eles 
usam as armas que têm, e nós usaremos as nossas. A diferença é 
que somos trabalhadores honestos, já eles são a escória da socie-
dade. Lugar de bandido é na cadeia.” (Fred)

Esses fragmentos expressam a concepção contida nos discursos 
pertencentes à FD(2) de que a agressão entre torcedores organi-
zados seria um retorno à selvageria, uma submissão aos instintos 
primitivos do ser humano. Por essa razão, diferem totalmente da 
caracterização realizada pelos próprios torcedores organizados, 
contida nos discursos fundamentadores da FD(2). 

Levando em conta essa oposição fundamental de discursos, o 
próximo tópico irá tratar, em linhas gerais, das oposições discur-
sivas entre FD(1) e FD(2), apresentando as diferenças na atri-
buição de significado de alguns termos, bem como os enunciados 
na negativa. 

Oposições na atribuição de significados – FD(1) × FD(2)

No que se refere à oposição de significação entre as formações 
discursivas – FD(1) e FD(2) –, primeiramente é preciso abordar a 
expressão “torcida organizada”. Para a FD(1), esse termo estaria 
mais vinculado a significados positivos, uma vez que a torcida 
orga nizada seria responsável por “apoiar o time incondicional-
mente” e “fazer a festa nos estádios”. Já na FD(2), a expressão es-
taria mais ligada a significados negativos, dado que a torcida 
organizada seria capaz de “prejudicar o time” ou “pressionar de-
mais o clube”.

Essa diferença de significação também pode perpassar posicio-
namentos sobre a manutenção ou extinção dessas instituições. Não 
raro, os discursos vinculados à FD(2) defendem a extinção das tor-
cidas organizadas como solução para o problema da agressão entre 
torcedores organizados. Por outro lado, os discursos pertencentes à 
FD(1) assumem que o banimento das torcidas organizadas não 
inter fere no cenário de agressão física. 
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No que diz respeito à significação de uma palavra ou expressão, 
cabe ressaltar que a principal diferença entre formações discursivas 
reside no termo “agressão física”. Assim, comparando as duas for-
mações discursivas, conclui-se que:

Para a FD(1), agressão física é racional, motivada.
Para a FD(2), agressão física é irracionalidade, imbecilidade, 
imotivada.

Para a FD(1), agressão física é histórica e contemporânea (faz 
parte da história do ser humano e da sociedade).
Para a FD(2), agressão física é retorno à selvageria (está ligada ao 
passado, alheia à civilização).

Para a FD(1), agressão física é necessária em algumas situações.
Para a FD(2), agressão física é desejada e gratuita em todas as 
situações.

No processo de diferenciação de atribuição de significados em 
ambas as formações discursivas, surgem enunciados que chamam  
a atenção. Trata-se dos chamados “enunciados na negativa”, dos 
quais um exemplo clássico, traduzido para o mundo do futebol, 
seria: “torcida organizada não tem só bandido”. 

Os enunciados na negativa demonstram dois fatores correla-
cionados: o combate da FD(1) aos discursos produzidos no âmbito 
da FD(2), e a incorporação, por parte dos torcedores organizados, 
de alguns enunciados e/ou significações da formação discursiva 
adversária. Ou seja, para se definirem, os próprios torcedores orga-
nizados por vezes recorrem à negação de características que lhes são 
atribuídas pela FD(2). Entre os enunciados na negativa que surgi-
ram no discurso dos torcedores entrevistados, pode-se mencionar:

“Num é igual ao Flávio Prado, que só fala ‘é tudo vagabundo, 
tudo bandido, tem que prender todo mundo’. Ele num sabe.” 
(Francisco)

torcida.indd   59 21/03/2016   16:43:00



60 MARCELO FADORI SOARES PALHARES  •  GISELE MARIA SCHWARTZ

“A torcida não é este bicho-papão todo [que] a mídia tem o prazer 
de mostrar.” (Daniel)

“Ahhh… as torcida organizada num é bem-vista, né, cara? Os 
cara acha que só tem bandido lá. A polícia acha que só tem ban-
dido, polícia acha que na organizada só tem bandido […] eu 
mesmo pensava que aqui só tinha maloqueiro aqui, que só tinha 
bandido… num é assim não, cara.” (Fabrício)

Cabe notar que a explicitação do embate de dizeres e signifi-
cados entre distintas formações discursivas – FD(1) × FD(2) – que 
acabamos de realizar teve como objetivo elucidar como os torce-
dores organizados interpretam a agressão entre torcidas de futebol. 
Os três discursos produzidos pelos torcedores – d(1), d(2) e d(3) – 
não apenas fundamentam a agressão na história das próprias 
torci das organizadas, e possuiria novos episódios decorrentes da 
riva idade e/ou vingança. Entre esses elementos, ressalte-se a exis-
tência de disputas simbólicas, discursivas e físicas entre torcidas 
organizadas, visando à manutenção da reputação cole tiva de seus 
grupos. 

Por fim, com base nos discursos de torcedores organizados, 
pudemos compreender um pouco mais sobre as formas de interpre-
tação da agressão física e simbólica por parte desses grupos. Reto-
mando a tríade da violência, agora é possível entender por que o 
julgamento social acerca da violência difere de acordo com a 
torcida. 

Os membros de torcidas organizadas envolvidos em um con-
fronto físico conhecem, compreendem e aceitam as lógicas ali en-
volvidas, ao contrário das testemunhas, que as desconhecem e/ou 
interpretam o confronto como um retorno à selvageria, como algo 
sem sentido, sem razão de ser. Nessa situação, os envolvidos no 
conflito geralmente irão se filiar à FD(1), ao passo que as teste-
munhas irão aderir à FD(2). 
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D(2) – o discurso da precariedade de infraestrutura física e 
dos serviços dentro dos estádios

O segundo discurso – D(2) – considera a precariedade ou 
ausên cia de infraestrutura física e serviços nos estádios como uma 
forma de violência. Segundo os entrevistados, essa forma de vio-
lência seria uma “falta de respeito ao torcedor”, e poderia causar 
mais violência, sobretudo violência física. No âmbito do D(2) 
foram produzidas as seguintes paráfrases:

•	 “Estádio	caindo	aos	pedaços”
•	 “Estádio	descoberto”	
•	 “Tomar	chuva”
•	 “Banheiro	porcaria”
•	 “Banheiro	quebrado”
•	 “Entradas	pequenas”
•	 “Comida	ruim”
•	 “Lanche	ruim”
•	 “Água	cara”

Os torcedores entrevistados avaliaram que as instalações e ser-
viços dos estádios precisam ser melhorados. Prova disso é que eram 
descritos como “precários”, “caindo aos pedaços”. Isso significa 
que elementos da infraestrutura física (portões de acesso, catracas, 
banheiros, bebedouros, assentos etc.), bem como os serviços dispo-
nibilizados (área de alimentação, assistência médica emergencial 
etc.), poderiam ser de melhor qualidade. Tais reivindicações podem 
ser detectadas nos seguintes trechos de entrevistas: 

“A violência no futebol, eu acho que é uma coisa geral, entendeu? 
[…] e aí quando você chega no… estádio, entendeu? Você vai no 
banheiro, tudo quebrado, não tem água.” (Bernardo)

“[…] a dificuldade, às vezes, no acesso ao estádio. Principalmente 
no SPFC, temos muito problema quanto a isso. Às vezes, o jogo 
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com 10, 15 mil pessoas, você tem dificuldade pra ingressar no es-
tádio.” (Lucas) 

“Tem muita coisa no estádio pra mudar. Muitas vezes, você vai no 
estádio e num tem nem água pra você beber.” (Alex)

“Os estádio caindo aos pedaço, estádio nosso… Até o próprio 
Morumbi já tava na hora de reformar.” (Robson)

A melhoria das instalações físicas e dos serviços dentro dos es-
tádios tem relação direta com o aumento do preço dos ingressos das 
partidas de futebol. Sobre esse aspecto, contudo, os torcedores 
entre vistados afirmavam com veemência que esses melhoramentos 
não poderiam resultar em uma alteração drástica do preço dos in-
gressos. Sendo assim, apenas algumas modificações seriam sufi-
cientes para resolver a questão. 

Na visão dos torcedores, os estádios não carecem de luxo, suas 
instalações e serviços podem ser simples, apenas suas condições e 
eficiência deveriam ser melhores. Logo, não é necessário renovar o 
estádio inteiro, devem ser somente realizadas reformas e melhorias 
pontuais. Nas entrevistas, esse posicionamento se traduz princi-
palmente na desconfiança e no repúdio à transformação dos está-
dios em arenas, conforme se pode perceber nos trechos a seguir.

“[…] pra nós num ajuda nada os estádio moderno, os estádio 
novo, ingresso caro, num muda nada, porque independente do es-
tádio, se for jogar na arena ou na arena Petrobras que tinha no Rio 
de Janeiro, era de madeira lá, nós vai do mesmo jeito, cara. Num 
interessa o estádio que é… se é bonito, se é feio… pra torcida, o 
que importa é ela ir lá e ver o time dele jogar, marcar presença e 
pôr sua faixa.” (Fabrício)

“Se fosse pra algum outro tipo de evento, tudo bem, aí levando em 
consideração a acústica, a localização e tal, mas pro futebol é 
irrele vante você pegar um estádio e deixar ele com cadeira de 
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couro, com poltrona reclinável, isso não precisa. Você precisa ter 
um mínimo de conforto, e o torcedor vai. Você pega a imagem de 
1950, 1940, a arquibancada lotada, lotada, lotada, e a arqui-
bancada era de ferro, que é esta mesmo que o cara vê no rodeio.  
O pessoal agora vai lá, assiste… tudo essas arenas confortável…  
e o pessoal não vai. Então eu acho que tinha que realmente tirar 
essa característica aí de… de… um espetáculo de futebol. Eu acho 
que para outras finalidades seria justo, mas quanto melhor for, 
mais caro eles têm que pagar. Quanto maior a qualidade, maior 
preço. No futebol, eu acho que a qualidade… num precisa… ela 
só prejudica.” (Ricardo)

“Sobre este bagulho aí da arena, vindo ou não, as torcida nunca vai 
acabar, as torcida, aí pode aumentar o ingresso que for, a torcida 
que… quem gosta… por exemplo, igual aqui na torcida do SPFC 
que é… que tem seu sangue vermelho mesmo, parceiro, vai que 
vai, pode ser… os ingresso, que a torcida do SPFC vai tá lá, as 
torcida vai tá lá, isso daí num vai influenciar em nada.” (Ademar)

“Vamos ver, vamos ver, vamos ver… se essa arena aí vai ser boa 
mesmo do jeito que eles tão falando, entendeu?” (Robson)

A transformação dos estádios em arenas, fenômeno que ga-
nhou força após o Brasil sediar a Copa do Mundo de 2014, teve 
como resultado o aumento excessivo no valor dos ingressos, fato 
que suscitou o repúdio dos torcedores organizados. 

Os discursos que defendem essa remodelação dos estádios ar-
gumentam que as arenas poderiam proporcionar mais conforto aos 
torcedores. O conforto, porém, não pode ser um elemento de sele-
tividade e exclusão. Por esse motivo, defendemos a existência de 
setores populares nas arenas, com ingressos a preços acessíveis,  
de modo a garantir a presença de torcedores de diversas condições 
socioeconômicas, sobretudo os menos favorecidos na estrutura 
social.
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Nesse sentido, nos discursos dos torcedores entrevistados 
havia uma rejeição explícita do movimento de elitização do futebol. 
Tal repúdio pode ser encontrado tanto em movimentos internacio-
nais, como o Against Modern Football (movimento que luta contra 
a mercantilização do futebol20 na Europa), quanto em nacionais, 
como a Frente Nacional dos Torcedores (FNT). 

Partilhando dessa visão contrária à modernização do futebol, 
os entrevistados acreditam que medidas como a transformação dos 
estádios em arenas e o consequente aumento do preço dos ingressos 
seriam tentativas de afastar as torcidas organizadas dos estádios. 
Esse processo de elitização do futebol provocaria uma mudança no 
perfil do torcedor que frequenta os estádios, já que os preços proi-
bitivos dos ingressos permitiriam que apenas os torcedores de 
maior poder aquisitivo tivessem acesso às arenas. 

Sobre a questão da elitização do futebol brasileiro, é preciso 
destacar a existência de dois discursos opostos na esfera do D(2). 
Um deles – d(4) – é defendido pelos torcedores organizados e por 
parte da imprensa esportiva. 

Já o discurso oposto – d(5) – circula em distintos campos 
discur sivos, sobretudo nas discussões envolvendo aspectos econô-
micos do futebol. É defendido pelos principais atores econômicos 
do futebol21 e por parte da imprensa esportiva. 

Em linhas gerais, os dois discursos podem ser respectivamente 
definidos como: 

d(4): não ao futebol moderno. 
d(5): sim ao futebol moderno.

20. O mercantilismo no futebol caracteriza-se por situações como a venda do 
nome dos estádios (naming rights), a mudança de cores (ou até mesmo  
do nome) de clubes para torná-los mais comerciais, a venda de jogadores para 
salvar as finanças do clube, a extinção dos clubes e ligas regionais, entre outras 
tantas.

21. Tais atores podem ser pessoas, empresas ou instituições. Popularmente, são 
conhecidos como “donos do capital” ou “donos do futebol”, e teriam grande 
poder de decisão sobre diversos aspectos do futebol.
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Com base no estabelecimento desses dois discursos opostos – 
d(4) e d(5) –, pode-se definir o esquema geral do D(2) sobre a vio-
lência no futebol, como mostra a Imagem 8, a seguir.

Imagem 8 – Discursos identificados no D(2) – precariedade da infraestru-
tura física e dos serviços nos estádios

É interessante notar a postura da imprensa esportiva brasileira 
diante da modernização do futebol, especialmente o debate sobre a 
transformação dos estádios em arenas. Não há uma opinião consen-
sual a respeito do assunto: parte dos jornalistas concorda com tal 
movimento e parte discorda, tecendo frequentes críticas em relação 
a ele. 

Esses últimos estão entre os que aderiram ao discurso do “não 
ao futebol moderno”, expresso pelo d(4). Defendem um posiciona-
mento mais saudosista, argumentando que cada estádio tem carac-
terísticas peculiares, marcas físicas próprias, que lhe conferem uma 
“personalidade” única. Assim, por exemplo, o antigo Maracanã 
possuía a geral, setor do estádio concebido como um símbolo do 
futebol popular. Nesse setor, os ingressos eram baratos (por volta 
de 1 real), de modo que podia receber os torcedores de menor poder 
aquisitivo. Por essa razão, a geral costumava ficar lotada, e seus 
ocupantes eram chamados de “geraldinos”, isto é, torcedores da 
geral. 

Os “saudosistas” alegam que a transformação dos estádios  
em arenas padronizaria a arquitetura dos estádios, deixando o fu-
tebol “chato”, “sem graça”, pois “todos os es tádios são iguais”. 
Nesse discurso, também surgem comparações com os estádios 
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euro peus, sempre enfatizando a falta de emoção, de clima festivo e 
de espontaneidade dessas arenas. 

Esse discurso do “não ao futebol moderno” – d(4) –, manifes-
tado por frases ou expressões como “tentativa de europeizar”, 
“querem que aqui vire Europa”, “fazer com que o estádio perca a 
graça”, “todo mundo sentadinho, quietinho”, “fique menos fes-
tivo”, “pareça um teatro”, era muito frequente entre os entrevis-
tados. Basta ver a resposta de um deles quando indagado se teria 
sugestões aos gestores do futebol brasileiro:

“Eu daria como sugestão para ele retirar essa… essa… essa… aura 
do espetáculo teatral do futebol. Fazer com que fosse um esporte 
mesmo com pé no chão e sangue de jogador mesmo, e não essa mal-
criação, todo mundo sentadinho… retirar isso aí. Tirar essa ma-
quiagem que tem aí.” (Ricardo)

Esse relato exprime claramente a opinião dos torcedores de que 
a modernização do futebol levaria a certa perda de sua “essência”. 
As arenas, com sua nova arquitetura, conteriam restrições às movi-
mentações corporais e aos deslocamentos dos espectadores, modifi-
cando a dinâmica do comportamento das torcidas. 

O primeiro exemplo brasileiro dessa mudança na forma de 
torcer pôde ser percebido durante o clássico Corinthians e Pal-
meiras em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2014. Era 
o primeiro jogo entre essas equipes na arena do Corinthians, e tor-
cedores organizados da Mancha Alviverde (também conhecida 
como Mancha Verde) assistiram à partida de pé, em cima das ca-
deiras. Eles se recusaram a ver o jogo sentados, pois estavam pau-
tados pela ideia de que torcedores organizados não apoiam seu time 
sentados. Essa consideração pode ser observada no seguinte trecho 
da entrevista de Fabrício:

“O espaço que a torcida organizada fica… ficar [de pé] em cima 
da cadeira é até feio. Passa um jogo na televisão, aí passa pra fora 
do Brasil, os cara vê tudo um monte de macaco, na língua deles lá, 
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pulando em cima das cadeirinha… véio, se vai ficar torcida orga-
nizada lá na laranja, é demarcado o espaço pra organizada, num 
precisa ter cadeirinha. É perda de dinheiro, perda de tempo, 
porque os cara vai ficar pulando em cima das cadeira. Os cara 
num vai sentar pra assistir jogo lá.”

Tanto o trecho de entrevista quanto o exemplo anterior eviden-
ciam a rejeição dos torcedores organizados quanto à colocação de 
cadeiras nos setores destinados às agremiações. Logo, pode-se con-
cluir que os torcedores organizados são em geral contra a moder-
nização do futebol e, consequentemente, contra a transformação 
dos estádios em arenas. Porém, se tal medida for inevitável, o es-
paço destinado às torcidas nas arenas deverá ser livre, sem restri-
ções de movimentação. 

Quanto ao discurso do “sim ao futebol moderno”, ou d(5), que 
concebe a transformação dos estádios em arenas como algo posi-
tivo, pode-se dizer que seu ponto de partida está na representação 
do novo como algo construtivo, moderno, bom em si. A remode-
lação dos estádios pode representar aumento do potencial econô-
mico dos clubes, já que esses locais renovados estariam aptos a 
receber não somente jogos de futebol, mas também outros eventos, 
como grandes shows musicais e feiras. É o caso, por exemplo, do 
Botafogo de Ribeirão Preto, cujo presidente propôs, em 2013, 
transformar o Estádio Santa Cruz em arena, a fim de obter renda 
extra com eventos e, assim, quitar dívidas do clube. 

Permeado pela constante adjetivação das arenas como “moder-
nas”, “seguras” e “confortáveis”, o d(5) associa as arenas ao novo, 
ao moderno, ao agradável. Cabe lembrar que esse discurso é majo-
ritariamente defendido pelos atores que detêm o poder econômico 
no futebol. Percebe-se tal argumentação nos pronunciamentos de 
José Marin e Ricardo Trade, durante um evento promovido pelo 
Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014: 

“Aos poucos, estamos construindo uma nova história no futebol 
brasileiro por meio da modernização da estrutura esportiva do 
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país do futebol. Estas modernas arenas proporcionam novas opor-
tunidades de negócios ligados ao futebol e também uma nova 
forma de relacionamento com o torcedor, oferecendo mais segu-
rança e melhores condições de assistir aos jogos.” (José Maria 
Marin)

“Estamos trabalhando duro para quando a bola rolar. O espec-
tador e a imprensa serão muito bem tratados. O torcedor vai poder 
levar a família a um estádio com segurança, assentos marcados, 
serviços de qualidade, centro médico e banheiros limpos.” (Ri-
cardo Trade)

Nesses trechos, constata-se que as arenas são vistas pelos diri-
gentes como ambientes seguros e confortáveis, perfeitamente ca-
pazes de receber bem os torcedores. Por representar, no mais alto 
grau, a argumentação positiva sobre a construção de arenas, logi-
camente o d(5) silencia e se omite acerca de alguns ônus reais,  
objetivos, dessas melhorias, como a morte de trabalhadores na 
construção dessas arenas, o desvio de verbas e a exclusão dos torce-
dores pobres desses espaços.

Essa descrição positiva das arenas contrapõe-se às queixas dos 
torcedores organizados, expondo mais um embate discursivo no 
âmbito do D(2). Essa oposição entre os dois discursos – d(4) e d(5) 
– podem ser ilustradas pelas formulações apresentadas a seguir. 

Para o d(4), os estádios não devem ser transformados em arenas. 
Para o d(5), os estádios devem ser transformados em arenas. 

Para o d(4), a transformação em arenas modifica o ambiente do 
estádio, bem como o perfil do torcedor.
Para o d(5), a transformação em arenas torna o local mais rentável, 
atraindo determinado público, considerado consumidor.
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Para o d(4), o aumento no preço do ingresso das arenas exclui os 
“verdadeiros torcedores”22 (injusto). 
Para o d(5), o aumento no preço do ingresso das arenas é conse-
quência das melhorias promovidas (justo).

Para o d(4), a infraestrutura do estádio não interessa.
Para o d(5), a infraestrutura física do estádio é relevante, e a arena 
é um local mais atraente que um estádio antigo.

Diante do que se expôs a respeito de d(4) e d(5), pode-se inferir 
que a oposição dos torcedores organizados à transformação dos es-
tádios em arenas implica, extensivamente, uma oposição aos inte-
resses econômicos presentes no meio futebolístico, ou seja, às 
medidas voltadas para a obtenção de lucro no futebol, principal-
mente no que se refere ao valor do ingresso. 

Por essa razão, as torcidas organizadas constituem uma impor-
tante (ou, talvez, única) voz contra a transformação do futebol 
brasi leiro em um esporte mais “elitizado”, “europeu” e rentável. 

D(3) – o discurso da má gestão e organização futebolística

O terceiro discurso sobre a violência no futebol brasileiro – 
D(3) – concebe a má gestão e organização da atividade futebolística 
como uma forma de violência. No D(3) foram produzidas 29 pará-
frases, entre as quais: 

•	 “Ingresso	caro”
• “Preço do ingresso”
•	 “Ingresso	abusivo”

22. Muitos entrevistados acreditavam que eram “mais torcedores” que a maioria 
dos torcedores comuns. Essa crença provém do maior envolvimento e partici-
pação nos bastidores do clube, bem como pela presença frequente nas partidas, 
independentemente do local, dia e horário da partida, desempenho da equipe, 
tipo de competição, adversário, dinheiro gasto para ver a partida etc.)
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•	 “Fila”
•	 “Interesses	econômicos”
•	 “Má	gestão”
•	 “Jogo	às	22	horas”	
•	 “Corrupção”
•	 “Cambismo”
•	 “Tapetão”
•	 “Desorganização”	
•	 “Desmando”
•	 “Falta	de	respeito	com	o	torcedor”
•	 “Abuso	de	controle”
•	 “Flanelinha”
•	 “Jogo	atrasar”
•	 “Fifa”

No discurso da má gestão e organização do futebol, os torce-
dores entrevistados mencionaram diversos elementos que, segundo 
eles, compõem a violência do futebol. Tais elementos estão relacio-
nados ao interior do estádio, ao seu entorno, aos bastidores do fu-
tebol, e até mesmo aos ambientes de decisão administrativa.23 
Desse modo, os entrevistados concebiam o alto preço dos ingressos, 
o horário indevido das partidas, a prática de atos ilícitos no entorno 
do estádio (cambismo e guarda ilegal de carros pelos populares 
“flanelinhas”) como formas de violência contra o torcedor. 

Além desses, as entrevistas revelaram outros elementos consi-
derados formas de violência contra o torcedor, como os altos sa lá-
rios de jogadores e a corrupção. Até mesmo a Federação Internacio-
nal de Futebol (Fifa) foi mencionada por alguns dos entrevistados, 

23. A partir desse ponto, é possível perceber como se articulam os quatro princi-
pais discursos sobre a violência no futebol – D(1), D(2), D(3) e D(4) –, já que 
os torcedores, por exemplo, relacionavam o preço do ingresso – elemento per-
tencente ao D(3) – com a qualidade da infraestrutura dos estádios – elemento 
pertencente ao D(2).
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revelando uma visão mais profunda e abrangente da violência no 
futebol. 

Entre os aspectos citados pelos torcedores organizados, o ho-
rário inadequado do jogo, o preço abusivo do ingresso e atos ilícitos 
no entorno dos estádios poderiam ser encarados como “falta de res-
peito” com o torcedor. Nos relatos, a seguir, feitos por dois entre-
vistados, é possível perceber tal julgamento e como os elementos 
discursivos do D(3) se relacionam com os outros discursos:

“Jogo às 22 horas é uma violência no futebol. Um salgado a 10 
reais na lanchonete é uma violência no futebol. Uma água a 5 reais 
é violência no futebol. Tapetão é uma violência no futebol. A 
gente ficaria até amanhã falando o que é violência no futebol. Na 
realidade, os caras das federações, as autoridades, eles gostam  
de utilizar as torcidas como bode expiatório para que assuntos 
como esses que eu acabei de citar agora fiquem em segundo plano. 
Jogo às 22 horas é uma violência no futebol, entendeu? Então, 
existem várias violências no futebol, não só torcida organizada.” 
(Augusto)

“Pô, tem vários tipos de violência. Falta de respeito com torcedor, 
acabar o jogo… vai acabar o jogo quarta-feira na meia-noite e nós 
vamos sair de dentro do estádio 1 hora da manhã, 2 horas… valor 
de ingresso é falta de respeito… é… flanelinha.” (Filipe)

Os relatos deixam clara a importância fundamental do D(3) no 
debate acerca da violência no futebol brasileiro, uma vez que esse 
discurso denota as formas básicas e mais frequentes de violência 
contra o torcedor. No entanto, essas formas de violência têm 
perma necido quase sempre escamoteadas nas discussões sobre o 
assunto. No fim dos anos 1990, por exemplo, Reis (1998) já men-
cionava outros fatores para o esvaziamento dos estádios, além dos 
atos de violência entre torcedores: horário inadequado das partidas, 
falta de bons jogadores e baixa qualidade esportiva do espetáculo 
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futebolístico. De lá para cá, entretanto, quando se trata de violência 
no futebol, pouca coisa mudou de fato no país.

Os torcedores organizados, por sua vez, julgam que as formas 
de violência presentes no D(3) deveriam ser denunciadas de modo 
a revelar a existência de outros responsáveis pela violência no fu-
tebol brasileiro, além das torcidas organizadas. Assim como de-
clara Augusto, a responsabilidade sobre a violência no futebol não 
é somente das torcidas organizadas:

“Eles colocam sempre a culpa nas torcidas organizadas para que a 
gente não reflita sobre os defeitos deles.”

Atribuir a responsabilidade pela violência no futebol somente 
às torcidas organizadas é um meio de desviar a atenção de outras 
questões que contribuem para esse cenário, entre as quais o preço 
abusivo do ingresso. 

Verifica-se que, para os torcedores, a questão do preço do in-
gresso ocupa lugar central na discussão sobre violência. Além de 
afetar diretamente seu bolso, o preço representaria uma exploração 
econômica do futebol e, consequentemente, do torcedor, tendo em 
vista que, na opinião dos entrevistados, a infraestrutura física e os 
serviços nos estádios ainda é um item que carece de melhoria. Nos 
trechos a seguir, pode-se perceber o que os torcedores ressaltam 
acerca do preço do ingresso:

“Acho que a violência no futebol começa primeiro de cima, preço 
do ingresso é absurdo, absurdo.” (Ricardo)

“Preço do ingresso? Pelo amor de Deus, isso é um roubo! Você, 
pra assistir o jogo, pagar 100 conto. Pô, o salário mínimo é o quê? 
É 800 e poucos reais, 880, não é isso? 880 reais, pagar 100 conto no 
ingresso, 150 conto no ingresso, só que não tem só o ingresso.” 
(Robson)
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“Você pagar um ingresso a 80, 100 reais é uma violência no fu-
tebol e ninguém fala nada.” (Daniel)

“O preço dos ingressos eu acho que é uma puta de uma safadeza 
da CBF, meu. Não tem vergonha na cara de cobrar 50 real em um 
ingresso hoje pra você ir no Morumbi, meu, que num tem nada. 
Então a torcida faz protesto nisso daí.” (Ademar)

A postura de que o ingresso é caro, e de que também repre-
senta uma forma de violência contra o torcedor, não apareceu so-
mente nas entrevistas. Diversos exemplos podem ser citados, 
dentre os quais se destacam imagens de protestos realizados pela 
torcida do Flamengo, que comprovam empiricamente o questiona-
mento das torcidas acerca do preço dos ingressos. 

Imagem 9 – Torcida do Flamengo protestando contra o valor do ingresso 
(foto de Julcemar)
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Imagem 10 – Torcida do Flamengo ressaltando o caráter popular do clube, 
em meio a protesto contra o valor do ingresso (foto de Julcemar)

Imagem 11 – Torcida do Flamengo protestando contra a elitização dos es-
tádios (foto de Julcemar)

Para se ter uma ideia clara da opinião dos torcedores sobre o 
preço dos ingressos, é interessante mencionar uma pesquisa que le-
vantou o preço médio do ingresso mais barato das principais ligas 
de futebol do mundo. A investigação demonstrou que o Brasil tem 
o ingresso mais caro do mundo. Quando se analisa a renda per ca-
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pita do país, o valor do ingresso brasileiro representaria quase 5,5% 
do salário mensal de um empregado (Fox Sports, 2013).

Esse dado permite compreender por que, nos anos de 2012 e 
2013, o dito “país do futebol” esteve atrás de nações como México, 
China, Japão e Austrália no ranking mundial de público. Em 2012, 
o Campeonato Brasileiro da Série A, principal competição na-
cional, teve média de público de 12.971 pessoas, com taxa de ocu-
pação de 38%, encontrando-se no 14o lugar no ranking mundial 
(Pluriconsultoria, 2013). No ano seguinte, já com as novas arenas, 
o cenário praticamente não mudou: o público médio foi de 14.951 
pessoas e a taxa de ocupação de 39%, representando uma queda 
para o 15o lugar mundial (Pluriconsultoria, 2014). 

Uma das questões no debate sobre o valor do ingresso é o im-
passe sobre quem é responsável por definir esse valor. Isso se veri-
fica especialmente no caso das novas arenas, em que a divergência 
em relação à responsabilidade se dá entre o consórcio adminis-
trador24 da arena e o clube, gerando um clima de tensão e um jogo 
de “empurra-empurra”. 

Essa situação ficou evidente no início de 2015 no Rio de Ja-
neiro, por exemplo. A Federação de Futebol do Estado do Rio de 
Janeiro (Ferj) tentou fixar os preços de todo o Campeonato Ca-
rioca, em valores bem acessíveis. Contudo, Fluminense e Fla-
mengo, que mantinham acordo com o consórcio do Maracanã, se 
opuseram a tal medida. Os clubes argumentavam que era seu di-
reito estabelecer o preço; entretanto, é preciso notar que os clubes 
também pensavam em utilizar a receita proveniente dos ingressos 
para quitar suas dívidas com o consórcio do Maracanã. Logo, in-
gressos muito baratos iriam afetar o pagamento da dívida.

Caso semelhante ocorreu no Corinthians em 2014, que 
também devia ao consórcio de sua arena. Em meio à construção da 

24. Segundo os consórcios dos estádios, existiria uma tentativa dos clubes de 
forçar o torcedor a tornar-se sócio-torcedor, a fim de obter mais receitas. E um 
meio de pressioná-lo seria justamente a manutenção do alto preço do 
ingresso.
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Arena Corinthians, o presidente do clube na época, Andrés San-
chez, afirmou que iria lutar pelo barateamento dos ingressos na 
nova arena. Todavia, no entendimento dos torcedores corintianos, 
isso não ocorreu, daí o motivo por que o presidente foi satirizado 
em manifestações contra o alto preço dos ingressos, com os dizeres 
“Ei, Andrés, aqui não tem burguês”. 

A manutenção de um caráter popular e contrário à transfor-
mação dos estádios em arenas é evidente na seguinte imagem da 
torcida do São Paulo. 

Imagem 12 – Torcida do São Paulo protesta contra a transformação dos 
estádios em arenas (foto de Maguila)

Como se mencionou anteriormente, os componentes internos 
do D(3) articulam-se com elementos externos (presentes em ou-
tros discursos), conforme evidencia um trecho da entrevista de 
Augusto:

“Fazem aquelas pesquisas mentirosa ‘o que te afasta do estádio? 
Torcida organizada, briga…’ Aí o cara vai lá, mete o ingresso a 
10  reais, 20 reais, e vai lá e dá 60 mil pessoas. Quer dizer que  
a violência da torcida acabou? Não! É porque ele tá pagando 
pouco. Então, reveja o valor do ingresso, reveja o horário do jogo, 
reveja o espetáculo que você tá proporcionando, que vai dar 
público.”

Nesse fragmento, o entrevistado rebate a afirmação de que a 
violência é o único fator que afasta o público dos estádios. Para ele, 
há outros elementos, entre os quais o preço dos ingressos. Con-
tudo, segundo os torcedores, não apenas o preço contribuiria para a 
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violência no futebol, mas também o sistema de venda de ingressos. 
Além de caros, são difíceis de comprar. A desorganização esportiva 
(filas, cambistas) agrava o “problemático” processo de compra de 
um ingresso. 

Um dos torcedores ressalta que o clube se preocupa somente 
em vender ingressos pela internet, esquecendo e prejudicando a 
ven da nas bilheterias do próprio estádio. Além disso, as supostas 
vantagens adicionais usufruídas pelos sócios-torcedores na aqui-
sição de ingressos dificultaria a compra nas bilheterias físicas, 
constituindo mais um modo de forçar os torcedores a se tornarem 
sócios do clube. 

Acrescente-se, por fim, o relato pessoal de uma torcedora 
sobre a dificuldade que enfrentou na tentativa de adquirir ingressos 
para uma partida entre Atlético Mineiro e Corinthians. Durante a 
semana do jogo, ela procurou obter informações de como comprar 
ingresso para o setor visitante, sem obter sucesso. Decidiu ir ao es-
tádio e, lá chegando, verificou que os ingressos para o setor visi-
tante estavam esgotados. Ao tentar se informar sobre o que estava 
acontecendo, descobriu que torcedores corintianos passaram a 
comprar os ingressos destinados ao setor visitante, pois os desti-
nados à torcida local custavam em torno de 160 reais. Os torcedores 
corintianos, por sua vez, justificam tal prática: 

“O problema é que o ingresso lá (aponta onde está parte da torcida 
do Corinthians) tá muito caro. Você não acha que a gente preferia 
estar lá, no meio deles, vestindo o nosso uniforme, cantando 
nossas músicas? Você, que em nenhum momento os culpou pelo 
acontecido, balança a cabeça fazendo que ‘sim’. Em seguida, olha 
para o outro lado da arquibancada da Arena Corinthians e nota 
um enorme espaço vazio, cheio de cadeiras brancas, e pensa: ‘eles 
mereciam estar lá’. Mereciam, não fossem os donos da festa, que 
resolveram pôr a conta no bolso do torcedor comum, colocando o 
preço do ingresso a um quinto do salário mínimo e expulsando, 
gradativa e covardemente, o seu torcedor mais fiel do estádio. Eles 
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mereciam estar lá, preenchendo aquele enorme espaço vazio, e 
nós, os torcedores adversários, tínhamos o direito de entrar  
e ocupar a parte que nos cabia. Infelizmente, nem uma coisa nem 
outra aconteceu naquela noite. Não como deveria.”

Outro aspecto encarado como violência pelos torcedores é o 
horário dos jogos. As críticas se concentram no horário das partidas 
em dias úteis (sobretudo, quarta-feira, às 22 horas): os torcedores o 
consideram muito tardio, impossibilitando o comparecimento de 
muitos deles aos estádios de futebol. A respeito disso, Tomás 
afirma:

“O horário dos jogos influencia muito para os estádios ficarem va-
zios. Muitas pessoas deixam de ir ao estádio devido ao horário dos 
jogos, porém elas realmente gostam de ir ao estádio.”

Em alguns casos, especialmente em grandes cidades, o horário 
do jogo pode prejudicar de tal maneira os torcedores que eles 
acabam adotando algumas práticas distintas do que seria o normal, 
como ir embora no meio da partida. Isso ocorreria por causa da 
longa distância da casa do torcedor em relação ao estádio e do ho-
rário de encerramento dos serviços de transporte público (na cidade 
de São Paulo, por exemplo, é por volta de meia-noite e meia). Como 
resultado da combinação desses dois fatores, o torcedor, caso assis-
tisse ao jogo inteiro, não conseguiria voltar para casa utilizando 
somen te o transporte público. Em sua entrevista, Filipe expõe cla-
ramente o problema:

“Tem gente que vem pro jogo e não assiste o jogo até o final, 
porque senão não tem como ir embora. Pô, o cara pagou o ingresso 
inteiro e não viu o jogo inteiro? Então quer dizer que só pode ir pra 
jogo só quem tem carro? De duas uma, ou você muda o horário do 
transporte, ou você muda o horário do jogo.”
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Essa situação pôde ser concretamente observada em 2013, na 
primeira partida realizada na Arena Corinthians com início às 
22 horas. Os torcedores tiveram de sair antes do fim da partida para 
conseguir chegar a tempo de embarcar no último metrô. Mesmo 
assim, cerca de cinquenta torcedores não conseguiram ter acesso ao 
metrô (Lance, 2014). Esse fato levou o Corinthians a dialogar com 
o poder público competente, com vistas à elaboração de um plano 
especial de funcionamento do metrô em dias de jogos na arena. 

Na visão dos torcedores organizados, o horário impróprio das 
partidas obedeceria a interesses econômicos da emissora de TV que 
detém os direitos de transmissão dos campeonatos no Brasil. A 
questão do horário dos jogos está relacionada com os serviços de 
transporte (que serão abordados no próximo tópico). Indubitavel-
mente, esse foi um dos elementos mais citados como formas de vio-
lência contra o torcedor, e, não raro, os entrevistados sugeriram que 
o jogo das 22 horas (especialmente às quartas-feiras) deveria ter seu 
horário revisto de imediato, por causar demasiado incômodo:

“O horário dos jogos é uma violência, principalmente, de quarta-
-feira. Tem muita gente que num vai porque num tem opção pra 
voltar. Eu acho que isso devia ser revisto.” (Pedro)

“Você ter jogo 9 e 50 da noite, quarta-feira. Pô, o cara que não tem 
carro, ele vai embora como? Me diz? O cara que mora lá na Zona 
Leste e vai pro Morumbi, mora lá, sei lá, no fim da Zona Leste, 
como que ele vai embora? Pô, quarta-feira, o jogo pode ser 8 horas, 
pode ser 7 e 30, não é? Pô, isso aí é um desrespeito monstruoso 
isso aí.” (Filipe)

O problema do horário causa tanto incômodo, que sua mu-
dança chega inclusive a aparecer como sugestão dos torcedores aos 
administradores do futebol. De fato, a adequação dos horários das 
partidas representaria uma efetiva melhora no cenário atual do fu-
tebol brasileiro, medida que os entrevistados entendem como 
neces sária e urgente: 
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“Imediatamente, eu iria tirar o jogo das 22 horas, porque tem que 
ter transporte digno pras pessoas voltarem para casa. Ou seja, 
metrô e ônibus no dia de jogo, de quarta-feira, seja ônibus,  
seja metrô, tem que ser a noite toda, porque não é possível. Hoje 
vou tirar o jogo das 22 horas.” (Flávia)

“Essa seria uma contribuição minha. […] Por que o jogo é quarta 
e domingo? Por que eu não posso ir em uma terça-feira? E em  
uma sexta-feira? Você quer [dia] melhor para ter jogo do que uma 
sexta-feira? Você vai para o estádio, para o jogo, e pode descansar 
no outro dia. Agora, se você vai para o jogo no domingo sabendo 
que você tem que acordar pra trabalhar… entendeu?” (Bernardo)

Outra proposta dos torcedores para melhorar o futebol é a 
maior democratização das transmissões de TV. A quebra do mono-
pólio da atual emissora poderia promover a alteração para um ho-
rário mais conveniente aos torcedores, não obrigando as partidas de 
futebol a se adequarem à grade de programação de um único canal. 
Nesse aspecto, cabe ressaltar, por exemplo, que os jogos da prin-
cipal liga europeia, a Champions League, ou Liga dos Campeões, 
têm início às 19h30 e encerramento às 21h30, horário que facilita a 
locomoção dos torcedores e a utilização dos transportes coletivos.

A prática de atos ilícitos no entorno do estádio é outro elemento 
presente no terceiro discurso sobre a violência no futebol – D(3). 
Segundo os torcedores entrevistados, a circulação de cam bistas e 
flanelinhas nas imediações do estádio em dias de jogo deve-se à 
desor ganização e à falta de estrutura do futebol, que permitiriam o 
surgimento de um mercado, de uma economia paralela:

“A violência no futebol eu acho que é uma coisa geral entendeu? 
[…] aí o cara vai pro estádio com o dinheiro certinho e num tem 
mais [ingresso] pra vender por causa do cambista, entendeu? 
Então a violência a gente já começa daí, entendeu?” (Bernardo)
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“Violência é o cambismo. Apesar de os grandes clubes terem feito 
plano de sócio-torcedor, e estarem tentando facilitar a vida do tor-
cedor de maneira geral, ainda ocorre, e o brasileiro ainda tem uma 
prática muito ruim, que é deixar tudo para a última hora. Então a 
pessoa não se programa. Então eles estão ali e às vezes você fica 
dependente do cambista, e eles continuam existindo.” (Lucas)

Sobre o cambismo, cabe destacar que sua ocorrência é mun-
dial, inclusive em jogos da Copa do Mundo. Durante a Copa de 
2014, por exemplo, um executivo da empresa detentora dos di-
reitos de venda dos ingressos repassava-os diretamente aos cam-
bistas, operação que tornava os ingressos legítimos, além de 
altamente rentáveis para os cambistas (G1, 2014). De acordo com o 
artigo 41-G do Estatuto do Torcedor (Lei n. 12.299/2010), o cam-
bismo, ou seja, “fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de in-
gressos por preço superior ao estampado no bilhete”, configura 
crime com pena cominada de até quatro anos de reclusão. 

Quanto aos chamados “flanelinhas”, os torcedores os consi-
deram um reflexo da falta de organização e de estrutura do futebol 
brasileiro. São pessoas que estão tentando trabalhar e que, feliz ou 
infelizmente, se aproveitam dessa desorganização para lucrar. Com 
frequência, nos dias de jogo, existe demanda por vagas de estacio-
namento que não é atendida pelos meios legais; logo, alguns indiví-
duos se valem de meios ilegais para supri-la.

O descontentamento com a gestão e organização do futebol 
não está presente apenas entre os torcedores organizados. Quase 
diariamente, a mídia esportiva destaca aspectos negativos da gestão 
futebolística no Brasil, tais como falhas no planejamento dos 
clubes, contratações equivocadas e calendário de competições mal 
programado. Além das críticas da mídia, cabe mencionar um movi-
mento criado pelos próprios jogadores de futebol: o Bom Senso 
Futebol Clube. 

O Bom Senso trouxe para o centro do debate elementos que 
comumente eram deixados de lado nas discussões sobre o futebol 
brasileiro. Criado em 2013 a partir de conversas dos próprios 
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atletas, o movimento questiona, entre outros aspectos, o calendário 
competitivo, as férias dos jogadores, o período de pré-temporada 
adequado, bem como a necessidade de um fair play financeiro. 
Quanto a esse último aspecto, o Bom Senso alerta que em 2012 a 
dívida dos principais clubes brasileiros com a União se aproximava 
dos 2,5 bilhões de reais (valor correspondente a 75 hospitais e 178 
salas de aula). Outro dado mencionado pelo Bom Senso foi o cresci-
mento dessa dívida, que aumentou 74% no período de 2008 a 2012 
(Bom Senso, 2014). O movimento chegou a propor medidas sobre 
a questão em encontro com a presidenta Dilma Rousseff em 2015. 

Embora tanto os torcedores organizados quanto o Bom Senso 
FC voltem suas críticas para elementos pertencentes ao D(3), em 
nossa análise um cenário de mudança que contemple tais aspectos 
parece estar um tanto distante. Uma das principais razões é a de-
pendência financeira dos clubes em relação às emissoras de TV. 
Em virtude de seu grande poder econômico e político, a emissora 
que detém os direitos de transmissão é capaz de manter uma po-
sição de domínio e hegemonia sobre o futebol brasileiro. 

Se for mantido o atual quadro futebolístico no país, pode-se 
espe cular que o preço do ingresso não será reduzido permanente-
mente, pois os clubes dependem da renda obtida com a venda de 
ingressos para equilibrar as finanças. Os clubes manterão redução 
do valor (promoções) somente em casos especiais, como fases de 
resultados negativos das equipes. Do mesmo modo, as partidas 
continuarão a ocorrer no horário mais conveniente à TV, pois é ela 
quem financia economicamente os clubes e, ao mesmo tempo, 
atende a seus próprios interesses. Essa discussão será retomada 
adiante.

D(4) – o discurso da ineficiência de serviços públicos

O quarto discurso – D(4) – evidenciado pelos torcedores orga-
nizados contempla os serviços públicos. Para os entrevistados, a 
falta ou a baixa qualidade de serviços públicos oferecidos pelo Es-

torcida.indd   82 21/03/2016   16:43:07



“NÃO É SÓ A TORCIDA ORGANIZADA” 83 

tado à população constitui uma forma de violência. As paráfrases 
produzidas no D(4) são identificadas a seguir:

•	 “Transporte”
•	 “Condução	ruim”
•	 “Trânsito”
•	 “Não	ter	estudo”
•	 “Não	ter	emprego”
•	 “Falta	de	hospitais”
•	 “Falta	de	saúde”
•	 “Ação	da	polícia”
•	 “Polícia	dentro	do	estádio”
•	 “Abuso	de	autoridade	da	polícia”
•	 “Despreparo	da	polícia”	
•	 “Polícia	despreparada”

Ao longo das entrevistas, os elementos pertencentes ao D(4) 
apareciam de forma aleatória, sem sistematização. Por vezes, eles se 
referiam a situações sociais amplas (por exemplo, sensação de inse-
gurança e alto índice de desemprego no Brasil). Outras vezes, es-
tavam ligados ao âmbito específico do futebol (situações ocorridas 
dentro ou no entorno do estádio). Nas situações específicas do fu-
tebol, era comum os torcedores caracterizarem a ação da Polícia 
Militar dentro dos estádios como algo estritamente negativo, des-
proporcional, desnecessário.

As situações sociais amplas eram expressas por meio de enun-
ciados que expunham a baixa qualidade ou até mesmo a inexis-
tência de serviços oferecidos pelo Estado à população. Quanto aos 
serviços sociais (saúde, moradia, transporte, educação etc.), veri-
ficou-se um discurso comum de insatisfação da população brasi-
leira em relação a eles. Um exemplo notório dessa insatisfação pôde 
ser observado no ano de 2013, durante os protestos ocorridos em 
todo o país. Após o cumprimento da pauta inicial, relacionada à 
manutenção do preço da passagem do transporte público, inúmeras 
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outras começaram a surgir nas manifestações, contemplando ou-
tros serviços sociais. 

Nesse sentido, cabe destacar um trecho da entrevista de 
Bernardo:

“Não investem em saúde, em educação, entendeu? Os nossos po-
líticos, um bando de corruptos, entendeu? Os caras não têm uma 
visão de crescer, entendeu? Eu consigo dar um jeitinho aqui, e aí 
todo mundo tira proveito de tudo, entendeu? Uns se aproveitam 
com brigas, tem uns [que] adoram que saia briga ali para que vão 
na televisão e pegar uma matéria. Então eu acho que se tivesse um 
bom investimento, uma infraestrutura melhor de transporte, por 
exemplo, você vai para o jogo… eu sair aqui da minha casa pra ir 
até onde que tá a torcida pra depois ir para o jogo… às vezes com-
pensa muito mais eu ir direto para o estádio… mas a torcida ali, ela 
te dá um meio de transporte mais rápido pra você chegar no es-
tádio, entendeu? Agora, você vai para o Morumbi não tem como 
você ir. Você tem que pegar dois, três ônibus para poder chegar no 
Morumbi, entendeu? Você vai para o estádio, entendeu? Aí não 
tem uma condução decente.” 

Nesse fragmento, novamente é possível perceber a conexão en-
tre alguns dos discursos dos torcedores sobre a violência. O entre-
vistado, além de mencionar a falta de investimento em saúde e 
educação, também evidencia a corrupção – pertencente ao D(3) – 
como uma forma de violência no futebol brasileiro. 

Assim, a falta de transporte (principalmente após as partidas 
realizadas às 22 horas) também era um elemento recorrente ao 
longo das entrevistas, como se pode verificar nos trechos a seguir:

“Jogo à noite, às 10 horas da noite, e o cara mora lá em Itaquera. O 
cara pega um ônibus pra chegar, pra você voltar, o jogo acaba 
meia-noite, aí não tem ônibus, não tem metrô. Isso aí já gera uma 
revolta, aí é que começa, entendeu? Aí é que eu falo que começa a 
violência, entendeu? De ir perder o ônibus da torcida, e aí você 
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fica até 1 hora, 2 horas da manhã, aí você já começa a pensar em 
várias situações.” (Bernardo) 

“Pra mim, violência no futebol é a pessoa… que nem, a gente tem 
acesso limitado em metrô, trem… pra mim, isso aí pra mim é uma 
violência, porque você num tem acesso a nada. Você depende, 
muitas vezes, se você quer ir pro clássico, você tem que ir escol-
tado, tudo isso aí influencia pra mim, isso aí. A falta de trans-
porte.” (Édson)

Os torcedores organizados consideram a falta de transporte 
uma grave forma de violência, já que a locomoção limitada interfere 
diretamente em atividades de lazer, como o futebol, por exemplo. 
No caso específico dos torcedores organizados, a questão do trans-
porte é central, porque sua restrição pode impedir que muitos deles 
compareçam ao estádio com mais frequência. Embora as torcidas 
organizadas geralmente disponibilizem meio de locomoção a seus 
associados no trajeto entre a sede da agremiação e o estádio, e vice-
-versa, muitos deles, por morarem ou trabalharem em locais dis-
tantes da sede, não desfrutariam dessa facilidade. Desse modo, 
enfrentariam a mesma dificuldade de transporte que o torcedor 
comum, que em geral não conta com nenhuma estrutura de apoio 
para isso. 

No D(4), as críticas relacionadas ao âmbito específico do fu-
tebol, muitas vezes denunciavam o tratamento dado ao torcedor 
pela Polícia Militar como uma forma de violência. A conduta da 
PM seria observável por meio de diferentes caracterizações: “abuso 
de autoridade”, “intolerância”, “rispidez”, “truculência”, “despre-
paro”, “incompetência” e outras. Em diversos trechos das entre-
vistas, os torcedores responsabilizavam diretamente a Polícia 
Militar pela violência no futebol: 

“Outra coisa também é a intolerância da… principalmente… 
do… da… polícia […]. Tem qualquer coisinha, ele já vai correndo, 
já passa [com os cavalos] no meio do bando.” (Nílson)
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“Deveria existir uma polícia para estádios, mas com um trabalho 
pacificador. Um policiamento comunitário, e não um policia-
mento que age em presídios e em turbas, porque ele já vai condi-
cionado pra tratar mal o torcedor. A palavra é uma só, é a paulada 
pela paulada, você num tem o direito de abrir a boca. Você já co-
meça a ser maltratado na revista.” (Daniel)

“Primeiro vem do lado da polícia, né? Se a polícia dá… o seu 
exemplo dentro do estádio, aí não vai ter confusão, não vai ter… 
torcida vai hoje na arquibancada, vai fazer a sua festa e vai vir em-
bora. Agora, a polícia hoje no Morumbi, o que ela… acontece com 
esse negócio de corda, corda querendo diminuir… o espaço do São 
Paulo, isto se torna uma grande confusão dentro do estádio. Você 
pode hoje ver aí, todas as matérias aí, nas outras torcidas também, 
confusão aí envolvendo as torcida é por causa da polícia mesmo.” 
(Camila) 

“Hoje, na Polícia Militar, lá tem muito policial que não está capa-
citado de tá lá na corporação. Porque, meu, hoje você vai aí, você 
vê aí, você vai pra estádio […] se hoje torcida vai pra porta do CT, 
se vai pra porta, a polícia já chega jogando bomba, dando tiro, não 
sabe ter uma conversa antes de tomar qualquer atitude isolada, já 
chega partindo pra violência, então violência gera violência.” 
(Ademar)

“Às vezes, a polícia não está preparada. Coisas simples, que às 
vezes somente poderia falar alguma coisa, mas já vem batendo, 
então tem muitos casos que a própria polícia causa a confusão.” 
(Artur)

“Abuso policial mesmo… é mandar cavalo em cima da gente, 
espa dada, e sem você tá fazendo nada. Agora, se você tá procu-
rando confusão, você tem que receber a punição mesmo, mas se 
você não tá fazendo nada […] Abuso policial tem bastante, nos 
estádio tem bastante.” (Robson)
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Nesses trechos, fica evidente a opinião dos torcedores de que, 
em muitos casos, “quem inicia com a violência é a própria Polícia 
Militar”. Para três dos entrevistados (Ademar, Artur e Daniel), 
inclu sive, a PM estaria despreparada para lidar com os torcedores. 
A esse respeito, é de conhecimento geral a conturbada relação entre 
PM e torcidas organizadas, e não são tão raros os episódios de con-
fronto físico entre ambas. 

A agressão, como vimos, é concebida de forma específica pelos 
torcedores organizados. Entendem eles que revidar um ataque com 
outro igualmente violento – d(2): forma de defesa a um ataque an-
terior – é aceitável, válido, justificável. Logo, se a polícia, por seu 
despreparo, é quem inicia os confrontos, então o revide, o contra-
-ataque à agressão seria válido.

Um dos entrevistados, Lucas, relatou um confronto entre a 
PM e a Torcida Independente durante o jogo entre Cruzeiro e 
SPFC na final da Copa do Brasil de 2000. Para ele, a conduta da 
PM no episódio lhe causou imensa revolta:

“[…] rolou uma briga muito séria com a Polícia Militar, que até 
agora eu não entendi qual foi o motivo. E a gente sofreu muito pra 
sair de lá. Ficamos mais de três horas detidos. Foi uma das cenas 
mais tristes que eu vi: o policial soltou um cachorro no rosto do 
rapaz sentado. O cachorro realmente mordeu o rosto do rapaz, 
realmente uma sensação de revolta. Foi uma coisa marcante pra 
mim. O policial fez aquilo, soltou o cachorro no rosto do rapaz… 
Quer dizer, pra quem vê aquilo e num tem sangue-frio, você acaba 
perdendo um pouco a cabeça.”

A situação narrada pelo entrevistado retrata a conturbada re-
lação entre polícia e torcidas organizadas, relação essa que pode 
gerar um clima de desconfiança entre os dois grupos. Essa descon-
fiança é, por vezes, tão absoluta que um dos torcedores entrevis-
tados considerava a Polícia Militar do estado de São Paulo um dos 
principais rivais de sua própria torcida, a Independente. 

torcida.indd   87 21/03/2016   16:43:08



88 MARCELO FADORI SOARES PALHARES  •  GISELE MARIA SCHWARTZ

O ambiente de desconfiança se evidencia no trecho da entre-
vista de Ricardo, que acredita correr mais risco de ser vítima da 
violência, em razão de seu maior contato com a PM:

“Como a gente tem mais contato com a polícia, eu penso que a 
gente encontra um pouco mais de risco, sim, de sofrer algum tipo 
de violência da polícia.”

Os relatos dos entrevistados são reveladores de um quadro de 
hostilidade entre Polícia Militar e torcidas organizadas. No en-
tanto, apesar do relacionamento hostil, existem iniciativas de 
criação de canais de interlocução entre ambos os grupos. Exemplo 
disso é o 2o Batalhão de Choque da PM (com sede na capital pau-
lista), que tem promovido reuniões antes dos jogos clássicos, com o 
objetivo de traçar estratégias e medidas preventivas de segurança 
para esses eventos.25 Apesar dessa iniciativa, alguns torcedores re-
portam que há desencontro de informações entre o que é decidido 
nessas reuniões e o que ocorre de fato no dia do jogo; ou seja, as 
determinações elaboradas no 2o Batalhão não se aplicam realmente 
às portas do estádio. 

Esse ruído na comunicação pode gerar situações de impasse 
entre a PM e torcedores organizados. É o caso, por exemplo, de tor-
cidas organizadas que às vezes são impedidas de entrar no estádio 
portando certos itens, como instrumentos musicais, faixas, ban-
deiras etc. A alegação da Polícia Militar seria que as torcidas não 
teriam apresentado a devida documentação de autorização desses 
itens. Os torcedores, por sua vez, argumentam que essa exigência é 
abuso de poder, já que toda a documentação teria sido apresentada 
e sinalizada em ofício entregue no 2o Batalhão. 

25. Participam dessas reuniões representantes da Polícia Militar, das torcidas 
orga nizadas dos clubes que disputarão a partida, bem como dos demais órgãos 
públicos que estejam envolvidos com o evento, como Metrô e Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET). 
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Os torcedores entrevistados, além de reclamar dessas infor-
mações desencontradas, tinham uma explicação para elas: o fato de 
o comandante que conduz a reunião no 2o Batalhão não ser o mesmo 
presente na porta do estádio, o que possibilitaria o descumpri-
mento das resoluções adotadas na reunião. Essa situação está cla-
ramente retratada no trecho da entrevista de Ademar:

“[…] tem uma reunião nossa no Batalhão, que nós conversa, nós 
se aprofunda mais pra, para, pra polícia parar com essa violência, 
nós troca essas ideia, essas conversa tudo no Batalhão, mas infeliz-
mente não acontece nada que as conversa nossa dentro do Bata-
lhão. Não influencia em nada. Porque é o seguinte, o mesmo 
capitão que está no Batalhão não é o mesmo que está no estádio, 
então acho ele passa, passa, mas chega no estádio… o cabra que tá 
lá é… já vai com sangue de guerra mesmo, não vê o outro lado da 
paz. […] se vim da polícia aí, parar de… tem que ter um bom 
senso aí, ter na hierarquia deles lá, umas ideias trocadas ali no Ba-
talhão deles, acho que vai ajudar muito isto daí… e 99% pra guerra 
parar dentro dos estádio.”

A explicitação da visão dos torcedores organizados permite 
compreender como os torcedores concebem a violência no futebol 
brasileiro. Essas concepções consistiriam em quatro principais 
formas de violência no futebol, representadas pelos discursos D(1), 
D(2), D(3) e D(4). Os argumentos, justificativas e ponderações 
sobre cada um desses tipos de violência são expressos pelas for-
mações discursivas e pelos discursos presentes no interior dos 
discur sos principais D(1), D(2), D(3) e D(4). 

Um ponto central dessa discussão é conceber que os próprios 
torcedores organizados reconhecem seu envolvimento, e até mesmo 
protagonismo, no fenômeno da violência do futebol, sobretudo no 
aspecto da agressão física. Contudo, eles também denunciam 
formas de violência das quais são vítimas. Portanto, o torcedor não 
é somente executor de violência. As situações nas quais o torcedor 
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comum ou organizado é vítima de violência acabam sendo mini-
mizadas, relativizadas ou naturalizadas, afinal a precariedade ou 
ausên cia de infraestrutura física e serviços no estádio, a ação extor-
siva de flanelinhas, o alto custo do ingresso, o horário impróprio 
das partidas, o abuso e a coerção policial, a corrupção nas fede-
rações, seriam “coisas do futebol”.

No próximo capítulo, iremos relacionar os discursos produ-
zidos pelos torcedores, bem como práticas e representações das 
torcidas organizadas, com o referencial teórico galtuniano de vio-
lência e paz. Refletir sobre o cenário das violências no contexto 
fute bolístico à luz dessa teoria pode desnaturalizar algumas prá-
ticas e discursos recorrentes na discussão sobre o assunto.
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