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RESUMO 

 

O esporte é, historicamente, um dos fenômenos socioculturais mais importantes e presentes na 

humanidade, mobilizando um grande número de pessoas devido a sua capacidade de evocar 

as mais diversas manifestações. Ao enfocar o futebol, modalidade desportiva mais popular do 

mundo, e no Brasil em particular, como o desporto detentor de grande fascínio para a 

sociedade, observa-se que o torcedor não se reconhece mais, apenas, como um mero 

espectador de uma partida de futebol. Notoriamente conhecidas como Torcidas Organizadas, 

estas associações têm se destacado nos últimos anos, como um fenômeno crescente em torno 

de organizações desportivas comumente avaliadas como responsáveis pela difusão de novas 

dimensões culturais e simbólicas no comportamento dos envolvidos. De acordo com a 

literatura, o compartilhamento de idéias de um determinado grupo contribui para o sentimento 

de pertença a esse grupo. A partir do instante que se identifica com os ideais do grupo, o 

jovem tende a expressar, em alguns casos de forma extrema, seus sentimentos de 

pertencimento em um grupo que o acolhe. É nessa perspectiva que comumente as torcidas 

organizadas têm sido associadas a atos de violência, em especial pela mídia impressa. 

Considerando que a formação de uma identidade grupal geralmente é materializada por sinais 

visíveis de afiliação, bem como o entendimento que os marcadores de pertencimento vão 

além de características externas, há de se considerar ainda o discurso empregado e 

disseminado por esses grupos. Nesse sentido, é que esse estudo buscou relativizar a violência 

como única forma de caracterização desses jovens torcedores e se propôs a investigar a 

produção discursiva da identidade social, no contexto de uma torcida jovem organizada da 

cidade do Recife - PE. A pesquisa caracterizou-se por uma análise descritivo-exploratória 

com abordagem qualitativa onde se adotou enquanto instrumento de geração de dados, a 

observação participante, análise documental, em especial dos cânticos e entrevistas 

individuais do tipo semiestruturada. Participaram do estudo, 15 (quinze) associados à Torcida 

Jovem do Sport. Na análise dos dados, utilizou-se o referencial teórico-metodológico da 

Análise do Discurso proposto pela Psicologia Social Discursiva. Dessa forma, através dos 

discursos construídos pelos jovens torcedores identificamos várias explicações para a entrada 

na torcida. Uma delas atribui o desejo de ingressar na torcida à performance da mesma, dentro 

do estádio. Outras narrativas acrescentam às anteriores a importância dos familiares nesse 

processo, em especial da figura masculina. Vale ressaltar, que o desejo de pertença e 

fidelidade clubística foram mencionados recorrentemente pelos participantes. Os resultados 

da pesquisa revelaram ainda, tendência a atribuir valorização negativa aos membros das 

outras torcidas, através do uso de termos pejorativos e desqualificadores. Percebeu-se, na 

análise dos cânticos, o uso de um repertório que destaca o poder, superioridade e a força da 

torcida em estudo, por meio de metáforas e imagens que remetem a guerras e batalhas e que, 

por conseguinte, provocam o acirramento da rivalidade entre os times locais.  Por fim, 

destacou-se ao longo da pesquisa, a divulgação das ações sociais promovidas pela torcida, 

visando desqualificar a imagem de violência divulgada pela mídia. 
 

PALAVRAS-CHAVES: Torcidas Organizadas; Identidade Social; Psicologia Social Discursiva.  



 

 

ABSTRACT  

 

The sport is historically one of the most important sociocultural phenomena in humanity, 

mobilizing a large number of people due to its ability to evoke the most diverse 

manifestations. By focusing on football, the most popular sport in the world, and also in 

Brazil in particular, as the holder of sport great fascination for society, it is observed that the 

fan is not recognized more as a mere spectator in a football match. Famously known as 

Young Organized Soccer Fan Group, these associations have emerged in recent years as a 

growing phenomenon around sports organizations commonly evaluated as responsible for the 

spread of new cultural and symbolic dimensions of the behavior involved. According to the 

literature, the sharing of ideas from a group contributes to the feeling of belonging to this 

group. From the instant that identifies with the ideals of the young group tends to express, in 

some cases extreme form, their feeling of belonging to a group that welcomes. It is in this 

perspective that the cheerleaders have commonly been associated with acts of violence, 

especially the press. Whereas the formation of a group identity is usually materialized by 

visible signs of membership, as well as the understanding that the markers of belonging 

beyond the external characteristics, one should also consider the discourse employed and 

disseminated by these groups. In this sense, this study sought to relativize violence as the only 

way to characterize these young fans and aims to investigate the discursive production of 

social identity in the context of a young organized group in Recife - PE. The research was 

characterized by a descriptive exploratory analysis with a qualitative approach which was 

adopted as an instrument of data generation, participant observation, document analysis, 

especially the songs, and individual interviews in the semi-structured model.  A group of 

fifteen young people associated with the Youth Sport Fans took part in this study. In data 

analysis, we used the theoretical and methodological framework of discourse analysis 

proposed by Discursive Social Psychology. Thus, through the discourses constructed by 

young fans identified several explanations for joining the group. They associate the desire to 

join the group to its performance inside the stadium. Other narratives add to what was referred 

to for instance the importance of the family in this process, especially the male figure. It is 

noteworthy that the desire of belonging and loyalty to the club were repeatedly mentioned by 

participants. The research results also revealed a tendency to assign negative value to 

members of other fans group through the use of pejorative terms and disqualifiers. It was 

noticed in the analysis of songs the use of a repertoire that highlights the power, superiority 

and power of the group in this study through metaphors and images that refer to wars and 

battles and therefore caused the intensification of the rivalry between teams. Finally, it was 

stressed throughout the research dissemination of social actions promoted by fans seeking to 

disqualify the image of violence reported by the media. 
 

KEYWORDS: Organized Fans Group; Social Identity; Discursive Social Psychology. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, investigamos a construção discursiva da identidade social no contexto 

de uma torcida jovem organizada da cidade do Recife - PE.  

O interesse por esse tema surgiu mais precisamente, durante o estágio curricular 

realizado no Juizado Especial Cível e Criminal do Torcedor de Pernambuco (JETEP). Este 

órgão público foi criado exatamente na perspectiva de compelir atos conflituosos e de 

violência entre grupos. Destaca-se por ser um órgão do Poder Judiciário que atende às 

questões consideradas como “Crime de Menor Potencial Ofensivo”, ou seja, aqueles tipos 

penais cuja pena máxima não seja superior a dois anos, ou multa, oriundos da realização dos 

eventos desportivos, sendo regido pela Lei 9.099 que regulamenta os Juizados Especiais 

Criminais e busca ainda acompanhar e fiscalizar o cumprimento de Penas e Medidas 

Alternativas (PMA’s).   

É oportuno salientar, que somente a infração penal que venha a ser praticada durante 

ou logo depois da realização dos eventos desportivos, no local ou num raio de cinco 

quilômetros dele, é que será submetida ao processamento e julgamento perante o JETEP. 

Cabia à equipe técnica do Setor Psicossocial, no qual eu estava lotada, atuar junto às 

Redes Sociais, entidades parceiras que recebiam o beneficiário das PMA’s para a prestação de 

serviços, realização de atividades educativas, doação, prestação pecuniária e programas de 

tratamento físico-psíquico.  

A equipe técnica era composta à época por psicólogos e assistentes sociais, contando 

ainda, com o apoio de estagiários de ensino superior que atendiam basicamente aos 

beneficiários do Programa Futebol Cidadão. O referido programa era direcionado a todos 

aqueles infratores cuja execução e acompanhamento das PMA’s tenha sido aplicado no 

âmbito do JETEP. Nesse sentido, os infratores que eram beneficiados com a participação no 

programa poderiam ficar afastados dos estádios de futebol por um período que variava entre 

03 meses a 01 ano, e no mesmo momento que estivesse acontecendo o jogo de futebol eles 

estariam participando das atividades previstas por esse programa, tais como palestras que 

abordavam diversas temáticas, desde o enfoque no esporte ao resgate da cidadania.  

Segundo o Juiz Coordenador do JETEP à época, o projeto Futebol Cidadão fazia uso 

de “práticas educativas para a construção coletiva de uma cultura de paz que estimule uma 

mudança de postura, no que se refere à prevenção e combate de condutas violentas nos 

estádios de futebol.” (SOUZA, Ailton, 2007, p.116).  
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O programa era direcionado ainda, aos líderes e membros de torcidas organizadas. O 

objetivo desse eixo era formar agentes multiplicadores, que atuariam junto às suas torcidas e 

sistema de segurança pública disponibilizado para a segurança nos estádios como mediadores 

e propagadores de uma cultura de paz.  

Dados estatísticos me mostravam a seguinte realidade: 92% (noventa e dois por cento) 

dos tipos de delitos cometidos por maus torcedores e “cambistas”, no primeiro semestre do 

ano de 2009, foram oriundos de desacato à autoridade, sendo apenas os 8% (oito por cento) 

restantes por brigas entre torcidas.  

Baseada nesses registros, a princípio interpretados como incoerentes frente ao que era 

veiculado pela imprensa local, fui possuída por uma curiosidade e me propus a exercer outras 

atividades junto aos beneficiados, logo passei a ministrar as palestras realizadas nos plantões 

do JETEP, no horário dos jogos. 

Além da motivação acadêmica, minha própria relação com o futebol despertou em 

mim o interesse pelo tema. Sou rubro-negra, espectadora desde criança, e diferentemente das 

experiências masculinas apresentadas e discutidas posteriormente neste trabalho, a paixão 

pelo futebol não surgiu fundamentalmente do contato com uma figura masculina, e sim da 

relação com minha mãe, apaixonada por futebol, embora nunca tenha ido a um estádio. 

A primeira experiência como torcedora ocorreu num clássico das multidões, Sport x 

Santa Cruz na sede do adversário, fui acompanhada por amigos, o que incluía mais duas 

mulheres num grupo de cinco, já na adolescência. Apesar da ausência de gols, a experiência 

foi única, em termos de emoções. Desde então, as idas assíduas à Ilha para assistir aos jogos 

do Sport passaram fazer parte dos momentos de lazer. 

Ir ao estádio com companhias masculinas não era determinado por busca de segurança 

e/ou por temer ser alvo de discriminação, o único critério para a escolha do companheiro/a de 

aventuras era a paixão pelas cores rubro-negras. Admito, portanto, ser de uma geração 

privilegiada onde as mulheres indubitavelmente passaram a participar de maneira mais ativa 

da construção desse esporte espetáculo, o futebol. Reconheço, todavia, e os dados 

apresentados posteriormente neste trabalho mostram isso, que esse espaço ainda é visto por 

muitos como um espaço essencialmente masculino.  

Concluído o estágio no JETEP e de posse do diploma, resolvi investigar o tema 

amplamente divulgado na mídia pernambucana no Programa de Pós-Graduação da UFPE, 

submeti o projeto cujo título era Torcida Organizada: Uma reflexão sobre a violência e a 

adolescência.  
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Após aprovação no referido programa e algumas conversas junto ao orientador, fui 

surpreendida com a proposta de realizarmos alguns ajustes no projeto inicial, ou seja, a 

questão da violência não seria mais o interesse central do trabalho.    

Considerando as torcidas organizadas enquanto agrupamentos coletivos que 

promovem um tipo de sociabilidade crescente no Brasil, inclusive na Região Metropolitana 

do Recife, pareceu-nos pertinente analisar a produção discursiva da identidade em um desses 

grupos.  

Certamente, o estudo da construção da identidade grupal nesses agrupamentos permite 

entender as novas formas de sociabilidade e as práticas que emergem em torno desse 

fenômeno sociocultural, o futebol. 

A pesquisa foi guiada pelos seguintes questionamentos: Como se produz 

discursivamente a identidade grupal no contexto de uma torcida organizada? Quais os 

conteúdos presentes no discurso de uma torcida organizada que implicam sentimentos de 

pertencimento? Como os torcedores dos times adversários são nomeados e definidos por 

jovens torcedores membros de determinada torcida organizada? Seria possível identificar 

elementos nos discursos que sugerem a desumanização do outro?  

Estabelecemos, assim, como objetivo geral dessa pesquisa: investigar a construção 

discursiva da identidade grupal no contexto de uma torcida jovem organizada da cidade do 

Recife. Os objetivos específicos são os seguintes: identificar os significados atribuídos por 

jovens à torcida organizada enquanto grupo de pertencimento; verificar como as relações 

intergrupais são discutidas e difundidas entre os jovens no contexto das torcidas organizadas, 

ou seja, como são nomeadas e definidas as semelhanças e diferenças entre a torcida em estudo 

e as torcidas organizadas adversárias. 

Optamos então, por realizar uma pesquisa qualitativa, cujo referencial teórico-

metodológico é aquele proposto pela Psicologia Social Discursiva. Nesta perspectiva o 

discurso é compreendido como “um potente meio orientado para a ação.” (POTTER, 

WETHERELL, 1987, p.3).  

O trabalho encontra-se organizado em seis capítulos. No primeiro, realizamos um 

breve histórico do fenômeno das Torcidas Organizadas no Brasil buscando contextualizar o 

surgimento das Torcidas Jovens Organizadas e sua associação aos recorrentes episódios de 

violência. 

No segundo, discorremos sobre os processos identitários. Nesse capítulo, abordamos 

uma breve discussão conceitual do que é um grupo, agregado e categoria social. Em seguida, 

pontuamos sobre os processos psicossociais básicos na formação grupal, exploramos o 
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conceito de identidade pessoal e social, bem como abordamos a relação entre identidade, 

diferenciação e conflito. Por último, destacamos a identidade no discurso. 

No terceiro capítulo, apresentamos a perspectiva teórico-metodológica que guiou a 

análise desta pesquisa e discuto as principais influências teóricas que a constituíram. 

No quarto capítulo, descrevemos detalhes do trabalho de campo, inclusive citamos as 

principais dificuldades encontradas, apresentamos uma tabela com informações resumidas de 

cada participante, os instrumentos utilizados, bem como procedimento de geração e análise 

dos dados.  

 No quinto capítulo, no qual damos início à análise do material discursivo produzido 

pelos participantes da pesquisa, abordamos as narrativas sobre o processo de identificação 

junto à Torcida Jovem do Sport.  

O sexto capítulo é dedicado ao modo como os torcedores dos times adversários são 

nomeados e definidos pelos membros da Torcida Jovem do Sport, o modo como nomeiam e 

definem a si próprios e o modo como nomeiam e definem as torcidas organizadas como um 

todo. 

Finalmente, elaboramos as considerações finais retomando algumas das principais 

ideias discutidas, possíveis contribuições e limites do estudo aqui apresentado. 
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2 TORCIDAS ORGANIZADAS 

O esporte é historicamente um dos fenômenos socioculturais mais importantes e 

presentes na humanidade, mobilizando um grande número de pessoas devido a sua 

capacidade de evocar as mais diversas manifestações.  

Segundo Rubio (2006), o esporte se apresenta para a sociedade contemporânea como 

um fenômeno de grande abrangência social, tanto do ponto de vista da contemplação como 

também, atividade profissional e comercial. Manifestação capaz de provocar grande emoção, 

o esporte se diferencia de outros espetáculos por levar protagonistas e espectadores a se 

posicionarem das mais diversas formas. 

O torcedor não se reconhece mais apenas como um mero espectador de uma partida de 

futebol. Bandeira (2010) afirma que no contexto atual, ele é parte do espetáculo, e é no grupo 

que ele expressa suas emoções e sentimentos de pertencimento, através dos repetidos cânticos 

da torcida e demais atos de manifestação.  

Teixeira (2004, p. 108) registra enquanto atributos determinantes ao comportamento 

do “ser torcedor” a paixão e fidelidade, ou seja, o ato de escolher torcer por um determinado 

time implica “amá-lo, segui-lo, defendê-lo, vibrar com seus êxitos, sofrer com seus 

fracassos”. 

Nessa perspectiva, justifica-se a procedência da designação “torcedor” em nosso país, 

que segundo Da Matta (1994), provém do verbo torcer, salientando a representação corporal 

de se retorcer, entortar, revirar por um time. Sendo utilizado, não raramente, como sinônimo 

de sofredor. 

A diversidade conotativa atribuída à figura do espectador de futebol assume nas mais 

diversas localidades, singularidades e sutilezas bastante específicas. Na Inglaterra são 

conhecidos como fans, abreviação de fanatic (fanáticos), em referência a uma pessoa com 

gosto e entusiasmo excessivo por algo. Derivada do latim fanaticus cuja definição implica 

“insano, mas divinamente inspirada”, a palavra pertencia originalmente às manifestações 

religiosas exercidas num lugar sagrado, templo (WANN; MELNICK; RUSSEL; PEASE, 

2001). 

Ainda segundo os autores, já no Inglês britânico faz-se uso do termo supporters 

(defensores), em alusão às figuras, assumindo não raramente imagens de animais fantasiosos, 

que são usualmente colocadas em cada lado de um escudo, cuja representação é de proteção e 

assistência. Já a França adotou o le supporteur, em consonância com o significado acima 

descrito.   
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Na Itália, atendem por tifosi ou tifoso, em referência ao estado febril daquele que é 

acometido por febre (tifo), ou ainda contagiado por uma enfermidade na qual vê sua conduta 

alterada, nesse caso específica, em decorrência da excitação de uma partida de futebol. Nos 

países hispânicos, destaca-se a expressão hincha, derivação do verbo inchar, em analogia a 

pressão corporal associada à oscilação dos estados de ânimo. Por fim, em Portugal usa-se o 

vocativo adepto, aquele que se ajoelha em respeito quase religioso por seu time, 

aproximando-se bastante do termo empregado pelos ingleses (REVISTA LÍNGUA 

PORTUGUESA ESPECIAL: futebol & linguagem, 2006, p. 7). 

Diante dessas significações, pode-se inferir o grau de comprometimento dos 

torcedores com seu time, o que pode implicar em algumas mudanças em seus estilos de vida. 

Não raramente, os torcedores exibem uma conduta de devoção ao objeto idolatrado, e 

demonstram o seu envolvimento através das mais variadas ações, frequentar estádios, 

exibição de bandeiras e escudos, desejo de adquirir artefatos relacionados com a área de 

interesse, como uma camisa, grama, como também, o desejo de interação social com outros 

torcedores.  

Esse fenômeno de socialização pode ocorrer de várias formas, a partir de uma 

conversa casual no estádio de futebol, nas ruas e pontos de encontro, grupos de discussão, 

inclusive virtuais, ou demais espaços de convivência onde desenvolvem relações de amizade e 

lazer. São nestes ambientes que se constroem as identidades coletivas e as diversas 

modalidades de interação.  

Vários fatores contribuem para um indivíduo tornar-se torcedor. Um dos componentes 

é o entretenimento, afinal, ser espectador de esportes é uma forma de lazer. 

Considera-se ainda, o fato do desporto propiciar uma forma de “fuga”, e sendo 

torcedor, tem-se um pretexto e assentimento social para manifestar condutas por vezes 

censuráveis, como exemplo, pode-se citar o ato de gritar, uma atividade que pode ser 

constrangedora em outros ambientes, e por fim, a combinação entre euforia e estresse (sob o 

potencial risco de sua equipe perder), ou seja, esta tensão entre as duas emoções gera um 

senso incomum de sensações de prazer (WANN et. al., 2001; CONRAD, 2010). 

Outro aspecto importante para se entender o interesse nutrido pelo futebol, mas 

especificamente por determinado time, reside no fato de que além de proporcionar a 

perspectiva de emoções e distração, o convívio quase que diário num agrupamento de 

torcedores apresenta-se como uma possibilidade de compartilhar um conjunto de histórias, 

símbolos, ritos, linguagens, códigos e interesses comuns que as dotam de peculiaridades e 

características próprias. 
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Segundo Conrad (2010) a ida aos eventos esportivos pode criar um vínculo 

psicológico junto aos demais torcedores, bem como ao clube, destacando-se principalmente 

em seus estudos os sentimentos de autoestima, altivez e segurança, quando relacionados ao 

desempenho dos seus times em campo. 

2.1 O fenômeno das Torcidas Organizadas no Brasil 

Toledo (1994), ao discorrer acerca dos primeiros agrupamentos originários das 

torcidas organizadas no Brasil, afirma que a princípio, este fenômeno em torno do futebol 

profissional tinha como estrutura hierárquica o comando de uma pessoa, o dito ‘chefe de 

torcida’, cuja função era agrupar dezenas de simpatizantes, geralmente “alguém envolvido 

com a organização institucional do futebol, político, dirigente ou funcionários dos times.”. 

Conforme o autor, este fenômeno foi responsável:  

 

[...] pela formação de um padrão de sociabilidade peculiar. Padrão expresso 

numa determinada maneira de torcer e participar no futebol profissional, 

incorporando ao esporte, símbolos próprios (distintivos das torcidas), 

inaugurando performances, uma estética, comportamentos verbal, regras, 

organização, consubstancializando um determinado estilo de vida específico 

da metrópole. (TOLEDO, 1994, p.94) 

 

A princípio, esse movimento se concentrou no eixo Rio – São Paulo, em especial nas 

décadas de 1930 e 1940, com o surgimento das Charangas e associações intituladas Torcidas 

Organizadas no Rio de Janeiro e Torcidas Uniformizadas em São Paulo. Em continuidade 

com a linha interpretativa desenvolvida acima, Negreiros (1999) acrescenta que os ditos 

“chefes de torcida” gozavam de uma cumplicidade junto aos Diretores dos clubes, sendo 

indicados, em sua maioria, por esses dirigentes. Além de respeitável aceitação e liderança 

perante o grupo de torcedores e amizade com jornalistas esportivos. Foi nesse contexto que se 

deu a aceitação social dos agrupamentos em estudo.  

Destaca-se ainda, o fato de distinguir-se do torcedor comum pelo uso de pequenos 

instrumentos musicais, à época sopro e percussão, camisas bordadas dos times, faixas sobre o 

alambrado a fim de indicar o território ocupado pela agremiação no estádio e pela criação de 

coreografias (NEGREIROS, 1999). 

O surgimento do Campeonato Brasileiro e o profissionalismo do futebol 

proporcionaram impactos socioeconômicos que refletiram diretamente nesse contíguo até o 
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momento harmonioso entre Dirigentes, Chefes de torcida e torcedores.  A concepção de uma 

infraestrutura de grandiosos estádios agenciados, sobretudo, pelo governo federal; a cobertura 

midiática; as formas inovadoras de aquisição de lucros nos jogos (patrocínio, invento de uma 

loteria esportiva nacional) dentre outros episódios, fizeram emergir o fenômeno conhecido 

por futebol espetáculo (HOLLANDA, 2008). 

 

Quanto mais as torcidas requeriam uma estrutura de viagens para o 

acompanhamento sistemático do time nos jogos fora do estado e um local 

para abrigar seu material cada vez mais autônomo em relação ao clube, que 

crescia em termos quantitativos com bandeiras, camisas e instrumentos 

musicais, menos a figura exclusiva do chefe, como repositório moral e ícone 

do clube nos estádios, tornava-se necessária [...]. O culto e a tradicional 

obediência à persona do chefe passam a sofrer sucessivos questionamentos 

no seio das associações em fins da década de 1960 [...] Impulsionadas por 

uma conjuntura de crescimento e fragmentação, fissuras internas na unidade 

dos grupos promoveriam o aparecimento de um sem-número de 

agrupamentos paralelos e de uma heteronomia de comandantes de torcida 

dentro de um mesmo clube. Eles passariam a conviver, a concorrer ou a se 

opor aos métodos usuais de apoio dos primeiros líderes de arquibancada, e 

aos seus atributos de incontestável liderança, onde um rearranjo e um 

agenciamento diferencial das relações – ora aproximadas, ora distanciadas – 

se verificariam entre estes e as autoridades clubísticas e esportivas. 

(HOLLANDA, 2008, p. 132) 

 

Pimenta (2000) relata que o comportamento do torcedor brasileiro iniciou um segundo 

processo de modificação a partir do final dos anos 60, contudo, considera como grande marco 

o final da década de 1980, com o surgimento de uma nova categoria reconhecida por 

“torcedor organizado”, categoria fundamentada em estatutos, quadro associativo, sede para 

ponto de encontro, comercialização de produtos envolvendo a marca da torcida e reuniões de 

interação social a fim de ensaiarem cânticos, gritos de guerra, coreografias e demais 

performances.   

Essas organizações são comumente avaliadas como responsáveis pela difusão de 

novas dimensões culturais e simbólicas no comportamento dos envolvidos, propiciando um 

espaço de sociabilidade e expressão de identidade e sentimento de pertença de indivíduos de 

vários grupos e classes sociais, que se identificam e se reconhecem como integrantes de um 

mesmo grupo, através de símbolos e valores bastante específicos.  

A passagem de uma condição de espectador a membro implica assumir um 

compromisso, atendendo aos princípios que constituem as formas de atuação bastante 

peculiares desses agrupamentos, a citar, ida aos jogos, viagens, posturas corporais - ficar de 
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costas para o campo em forma de protesto, entoar cânticos de incentivo ou críticas ao time, 

geralmente orientados pelas lideranças (TEIXEIRA, 2004). 

Nessa perspectiva, as organizações vinculam os torcedores entre si aparentemente a 

partir de uma única condição “reconhecimento das mesmas verdades e a aceitação de certa 

regra – flexível – de consenso com os discursos validados.” (BANDEIRA, 2010, p. 345).   

Silva (2010) define torcida organizada como agrupamento de pessoas simpatizantes de 

um clube de futebol, sem fins lucrativos, cujo objetivo principal é o incentivo ao time.  

O surgimento das Torcidas Organizadas, tal como se conhece atualmente, se deu em 

Portugal, mais precisamente no final da década de 1960. A partir daí as torcidas disseminam-

se pelo mundo sob a influência dos hooligans
1
 ingleses como torcidas padronizadas e chegam 

ao Brasil em torno de 1969, de forma “organizada” e autônoma, sendo a “Gaviões da Fiel”, 

do Corinthians-SP, a precursora desse modelo de torcidas no Brasil.  

Constituída com o objetivo de fiscalizar dirigentes do clube paulista, a Gaviões da Fiel 

surgiu como uma organização burocrática, com registro civil em cartório, sobressaindo-se, 

notoriamente, pelo invento político. Destacaram-se como principais ações de seus associados, 

a reivindicação ao direito de representatividade e participação nas decisões do clube 

(TOLEDO, 1999).  

É importante citar que a Torcida Organizada, para ser reconhecida com tal, 

necessariamente, não necessita estar constituída de maneira formal. Não é preciso, 

obrigatoriamente, que o artigo 45 do Código Civil seja atendido de forma cogente. Tal fato 

afasta, portanto, a necessidade do registro dos estatutos no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas (GOMES; CUNHA; PINTO; OLIVEIRA, 2011).  

Contudo, é de bom alvitre salientar que mesmo associações desprovidas de qualquer 

tipo de formalidade, desde que estejam reunidas com o objetivo de torcer por determinada 

agremiação, enquadram-se no conceito de “Torcida Organizada”. Assim, entende-se como 

obrigatório, a elaboração de um cadastro, fato que se estende tanto às torcidas formalmente 

constituídas, bem como às existentes de fato. 

A fundação dos Gaviões da Fiel se deu através da iniciativa de um grupo de jovens 

torcedores, inclusive estudantes, em um momento decisivo da história do clube, período 

apontado como o mais repressor da ditadura militar em nosso país. Em depoimentos acerca da 

instituição da torcida, um dos fundadores, que estudava Direito na USP e participara das 

mobilizações estudantis no ano de 1968, relata sobre a presença infiltrada de policiais na 

                                                 
1
Conceito que designa a violência organizada e premeditada nos espetáculos desportivos, em especial o futebol, 

surgido nos finais dos anos 1950 na Grã-Bretanha. 
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Gaviões da Fiel, em especial aqueles do Departamento de Ordem Política e Social - DOPS
2
 

(CESAR, 1981).  

Nesse sentido, observa-se adiante mais um episódio acerca do processo de vinculação 

e engajamento político da torcida corintiana. O jornalista esportivo Kfouri (1983) relata 

novamente o pioneirismo dos Gaviões da Fiel ao exibir uma faixa reivindicando a Anistia no 

Brasil numa partida contra o time dos Santos, no estádio do Morumbi no dia 11 de fevereiro 

do ano de 1979, cujo público foi estimado em aproximadamente cento e dez mil pessoas.  

 

Numa época de ditadura a Gaviões foi a primeira entidade que abriu uma 

faixa – ‘anistia ampla e irrestrita’ – para cem mil pessoas. Na época o 

pessoal que estava saindo do país veio pedir para a Gaviões. Eles disseram 

que ninguém tinha coragem de abrir uma faixa para cem mil pessoas: ‘vocês 

vão ter que abrir’ e os Gaviões compraram a briga. [...] Na época foi todo 

mundo para o banquinho do Doi-Codi3. O presidente na época era o Julião e 

os policiais vieram aqui e pegaram todo mundo. Ninguém tinha feito isso na 

época da ditadura, então, os Gaviões eram uma força diferente das outras 

torcidas. (KFOURI, 1983, p. 36) 

 

Após a iniciativa dos Gaviões, as demais torcidas de futebol no Brasil começaram a 

conquistar espaço para além dos estádios, sobretudo ao acompanhar seus respectivos times 

nas viagens em território nacional. É interessante observar que, mesmo que não demandassem 

nenhum anseio político mais abrangente além do esporte, esses agrupamentos seguiam em 

harmonia com o novo fluxo de vida associativa incorporado pelos movimentos sociais 

emergentes no Brasil, em especial, o proletariado e os universitários (MICELI, 1978 apud 

HOLLANDA, 2008). 

Segundo Teixeira (2004), a origem das Torcidas Organizadas no Brasil, em especial as 

cariocas, encontra-se no desejo de grupos de amigos torcedores que frequentavam os estádios 

de futebol e além de incentivar seus times, passaram a reinvindicar intervenções mais 

participativas nos seus clubes.  

Agostino (2002) atribui ainda à mídia brasileira o mérito da expansão do número de 

torcidas organizadas em todo o país, argumentando que ao difundir tal fenômeno, o que antes 

                                                 
2
O Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) foi um órgão do governo brasileiro, criado em 1924, 

utilizado principalmente durante o Estado Novo e mais tarde no Regime Militar de 1964, cujo objetivo era 

controlar e reprimir movimentos políticos e sociais contrários ao regime no poder.  
 

3
 O Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) foi um 

órgão subordinado ao Exército, de inteligência e repressão do governo brasileiro durante o regime inaugurado 

com o golpe militar de 31 de março de 1964, os chamados "Anos de Chumbo". Surgiu com o objetivo de 

coordenar e integrar as ações dos órgãos de combate às organizações armadas de esquerda, e ficaram 

conhecidos por serem importantes centros de torturas daqueles que se opunham ao regime ditatorial vigente.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_Militar_de_1964
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exército_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inteligência
http://pt.wikipedia.org/wiki/Repressão
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_março
http://pt.wikipedia.org/wiki/1964
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_de_Chumbo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tortura
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era encontrado apenas nos grandes centros urbanos, atualmente está disseminado em quase 

todo o território nacional. 

Toledo (1999) enumera alguns fatores que julga responsáveis por esta mudança 

significativa: a expansão do futebol profissional e da concepção de um torneio de abrangência 

nacional, que se potencializava espantosamente por meio da transmissão televisionada ao vivo 

das partidas. Destaca-se, em especial, a final do Campeonato Brasileiro de 1976, entre 

Corinthians e Fluminense, em que a imprensa exibiu exaustivamente a movimentação 

desencadeada da torcida paulista à cidade do Rio de Janeiro.  

 

A afluência massiva dos torcedores de São Paulo ao Rio, entretanto, nada 

tinha de inesperada ou surpreendente, caso se leve em consideração o 

incentivo dos meios de comunicação na promoção do jogo [...]. Parte 

significativa dos jornais e das rádios paulistas, empenhada na dramatização 

do espetáculo, dava ao acontecimento colorações místicas, com a cobertura 

da cruzada dos fiéis alvinegros pelas estradas do país, em viagens que 

perfaziam milhares de quilômetros e que se intensificavam a medida da 

aproximação de seu término. Ao todo, de acordo com jornais e revistas da 

época, a série de viagens dos corintianos que saíam de São Paulo e iam a 

Recife, ao Rio de Janeiro e a Porto Alegre, entre outras capitais, percorreria 

mais de oito mil quilômetros (8.340 km). (JORNAL DOS SPORTS. Rio de 

Janeiro, 10 de dezembro de 1976, p. 2 apud TOLEDO, 1999) 

 

Mais recentemente, entende-se que com o fácil acesso a tecnologias inovadoras, em 

particular a internet, tem-se constituído uma nova geração de torcedor globalizado, cuja 

característica principal é o acompanhamento às práticas e ações do time, bem como a torcida 

em tempo real. A adesão de novos admiradores se faz mais rapidamente visto que as mais 

diversas informações acerca das agremiações estão disponibilizadas nos sites. Ou seja, a rede 

virtual proporciona um assédio e interatividade entre clube e torcedor numa velocidade e 

extensão jamais vivenciada através de outros meios, a citar, a televisão ou o rádio (LIMA; 

ALVES, 2008). 

Atualmente, segundo informações disponibilizadas no site Organizadas Brasil
4 

, 

estima-se a existência de mais de 526 torcidas organizadas no país cadastradas nas cinco 

regiões e distribuídas assim: Sudeste (233), Nordeste (145), Sul (73), Norte (38) e Centro-

Oeste (37).  

Como reflexo dessa expansão, adultos e, sobretudo, jovens, têm-se mostrado atraídos 

para esses grupos que se organizam, especialmente nos jogos de futebol, em busca de uma 

                                                 
4
 O site Organizadas Brasil tem como finalidade disponibilizar informações das torcidas organizadas brasileiras 

cadastradas no portal com o intuito de manter o canal direto de interação com torcedores organizados ou não. 

(In www.organizadasbrasil.com, acesso em 19/08/2012).  
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possibilidade do encontro com valores que os identifiquem e os tornem pertencentes a um 

grupo social que os acolha, indistintamente de raça, religião, nível educacional e econômico.  

2.2 Torcidas Jovens Organizadas no Brasil e em Pernambuco 

No início do século XX o fenômeno futebol esboçava novos rumos, bem como 

influenciava novos indicadores de comportamentos, sobretudo, na sociedade brasileira. Ao se 

instituir como algo presente no cotidiano das pessoas, notoriamente nos mais jovens, o 

interesse pelos jogos de futebol era cada vez mais uma realidade que atingia os diferentes 

segmentos sociais, propiciando um sentimento coletivo de identidade em torno do esporte 

(SILVA, Eliazar, 2004). 

Conforme dito, no início da década de 1940, surgiram timidamente os primeiros 

agrupamentos de torcedores com estilo próprio e hábitos espontâneos originários das 

Charangas. Posteriormente, em meados dos anos de 1970, as torcidas organizadas oficiais 

fizeram-se presente. Mais adiante, após a instauração de dissidências nas unidades das 

torcidas frente o tradicional modelo de organização anterior, o futebol brasileiro migrou rumo 

a uma nova trajetória com o advento das Torcidas Jovens Organizadas.   

Segundo Hollanda (2008) a proliferação das torcidas organizadas e a disputa pelo 

poder interno ocasionaram o fracionamento das organizações torcedoras culminando com a 

extinção do apoio incondicional, antes observado, a um único “chefe de torcida”.  Diante 

desta nova realidade, origina-se uma nova configuração de torcedores com um perfil juvenil 

majoritário em sua composição.  

O autor acrescenta ainda, a influência midiática nessa mudança:  

 

Ao capitanear para si o discurso da juventude, expresso, promovido e 

incentivado pelas narrativas do Jornal dos Sports, os novos blocos 

organizados aglutinaram-se em torno do futebol com a encenação de uma 

querela entre velhos e jovens torcedores, que comporta de modo subjacente 

uma concorrência por espaço de participação na vida clubística. Na década 

de 1970, a consolidação das Torcidas Jovens dar-se-ia em meio ao intenso 

fluxo de torcidas de pequeno e médio porte que despontam a partir daquelas 

dissidências juvenis, passando a fundir em neologismos a identidade 

clubística à identidade territorial através da criação de inúmeras torcidas de 

bairro. Inspirada nos modelos sindicais e no padrão das ligas das escolas de 

samba, essa gama de torcidas tenta constituir, no início dos anos 80, uma 

associação que representasse uma força corporativa no interior do futebol. 

(HOLLANDA, 2008, p.61) 
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No Brasil, as Torcidas Jovens destacam-se como as mais atuantes em seus respectivos 

clubes. A nomenclatura jovem é consequência de uma explosão de movimentos político-

sociais, composta em sua maioria por este público, em meados do início da década de 1970 

(TEIXEIRA, 2000). 

De acordo com Hollanda (2008) a eclosão das Torcidas Jovens representava, antes de 

tudo, a busca por uma identidade juvenil cujos anseios visavam subverter a dependência 

clubística presente nos anos de 1940, bem como atentar para os discursos de ruptura 

verificados no bojo de um movimento em contínuo intercâmbio com o contexto econômico, 

político e cultural da época. 

Marivoet (1992) apresenta dados sócio-históricos que influenciaram o agrupamento de 

jovens no entorno e contexto da Torcida Organizada. A autora revela que o público que 

habitualmente frequentava os jogos de futebol antes da Segunda Guerra Mundial era formado 

por jovens acompanhados pelos pais, tios ou irmãos mais velhos, cujo comportamento era 

sujeito a um controle de uma autoridade presente. Contudo, após a década de 1960, o colapso 

do mercado de trabalho para jovens precipitou uma expansão de tempo livre e os jovens 

passaram a assistir aos jogos na companhia de rapazes da mesma faixa etária, perdendo-se, 

portanto, esse mecanismo autorregulador.  

Reis (1998) propõe que as modificações no modus operandi de se perpetrar o futebol 

durante esse período, ressoam na configuração do comportamento do torcedor, inclusive no 

Brasil. Segundo a autora, as mudanças que ocorreram na estrutura do futebol nos últimos 

trinta anos, em consequência da intervenção acentuada do dinheiro, a dita fase do futebol 

espetáculo, e as tentativas de cooptação dos membros das torcidas pelos dirigentes dos clubes 

estimulando o tipo de comportamento passional vigente, influenciaram essa mudança 

significativa do público que passou a frequentar os estádios.  

Pimenta (2000) ao estudar o fenômeno das torcidas organizadas, especificamente as 

duas maiores representantes de times paulistas, Corintinhas e Palmeiras, revela outros 

atrativos que provavelmente contribuíram para a crescente adesão dos jovens. 

 

As novas filiações eram, basicamente, realizadas por jovens entre 12 e 18 

anos de idade, atraídos pela vestimenta, força e coesão do grupo, relações 

verticalizadas, estilo de vida, prazer da violência, enfim, pelos aspectos 

estético-lúdico-simbólicos disponibilizados à massa jovem, intimamente 

ligados ao modelo de sociedade de consumo instaurado no Brasil. 

(PIMENTA, 2000, p. 124-125) 
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Teixeira (2000) destaca que as torcidas organizadas não são compostas 

exclusivamente por jovens, visto que em sua constituição se encontram indivíduos de distintas 

faixas etárias, assim como escolaridade, profissão e classes sociais diversas. Conforme pontua 

Costa (2010), o termo juventude utilizado em seus estudos excede à convenção da faixa etária 

e seu reconhecimento se aproxima de percepções compartilhadas por jovens que atribuem a 

alguns adultos tal nomeação. Neste caso, um adulto cuja aparência, ações e comportamentos 

diferem dos padrões convencionais é legitimado como um tipo peculiar de jovem. 

Em concordância com estas autoras, farei uso destas concepções: o termo jovem estará 

relacionado ao estilo de vida e não propriamente a uma idade biológica previamente definida 

que associa atributos universais aos indivíduos que nela se encaixam. 

Pimenta (2000) destaca ainda, a padronização na estrutura hierárquica das torcidas 

organizadas cuja formação geralmente é composta por presidente, vice-presidente, primeiro e 

segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro, diretor geral, diretor de patrimônio e 

diretor de material. 

Segundo o referido autor, muitas vezes estes cargos são remunerados, sendo pagos 

pelos membros da associação devidamente registrados que pagam mensalidades e ainda pela 

venda de produtos ligados à torcida. Outras particularidades são os símbolos adotados, o que 

inclui mascote própria, cânticos, performances e o uniforme (PIMENTA, 2000).  

Ao se analisar o perfil das Torcidas Organizadas no Brasil, observou-se que são 

predominantemente oriundas das periferias das cidades e compostas por adolescentes e jovens 

adultos. Não raramente, esses indivíduos estão mais vinculados ao próprio agrupamento de 

torcedores do que aos familiares. O respeito que obtêm na comunidade deriva do grupo ao 

qual pertencem, tornando-se este reconhecimento tão importante e prestigiado quanto seu 

desempenho escolar e profissional (NETTO; OLIVEIRA JR; BARROS, 2009). 

Toledo (1999) corrobora dessa descrição e acrescenta que o típico torcedor organizado 

contemporâneo corresponde a jovens estudantes entre 14 e 25 anos, predominantemente do 

sexo masculino e proveniente das classes populares que não exercem nenhuma atividade 

remunerada. Contudo, ressalva que esse conjunto de características não se aplica aos 

dirigentes das torcidas, destacando adiante a complexidade de questões envolvidas na escolha 

para representatividade desses cargos o que dificulta, por conseguinte, delinear tal perfil.  

Silva, Elisabeth (1996) destaca que o quantitativo de jovens entre os associados das 

torcidas jovens se explica também, pela sensação de segurança relacionada à adesão à torcida, 

aos ideais rígidos de masculinidade presentes em seu interior, pelo companheirismo e pela 

possibilidade de autoafirmação por meio da força que o grupo proporciona.  
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As demonstrações de coragem, ousadia e suposta superioridade de um grupo sobre o 

outro, são verdadeiras demonstrações de sensações que os jovens têm de pertencimento e de 

acolhida em um grupo estruturado aos moldes da sociedade, entretanto, neste espaço, suas 

ações tem ressonância e conquistam respeito do grupo, mesmo que configurem ilícitos penais.  

Este tipo de vínculo, que é construído neste contexto, ratifica as proposições sugeridas 

por Bandeira (2010) e Pimenta (2000), quando afirmam que torcedor no modelo “organizado” 

é parte fundamental do espetáculo esportivo futebol. No coletivo, o torcedor manifesta sua 

masculinidade, sentimentos de solidariedade, companheirismo e de pertencimento em um 

grupo que o acolhe.  

Uma das maneiras mais significativas de demonstrar este pertencimento é realizada 

via marcas corporais, neste caso específico, através do uso de vestimentas, geralmente 

camisetas das respectivas torcidas organizadas.  

Conforme exposto, num período que antecedeu a eclosão no campo da tecnologia, as 

torcidas organizadas comumente mantinham uma área de atuação mais delimitada 

geograficamente, cuja atuação junto aos demais membros se dava em territórios específicos, a 

citar, sedes, bairros e estádios. Entretanto, a facilidade de disseminar informações seja através 

de um site, comunidades virtuais, blogs, chats etc., propiciaram uma mudança inclusive no 

sentimento de pertença nesses sujeitos.  

 

Atualmente, não se tem a necessidade de encontros presenciais para 

estabelecer contatos e construir estratégias e táticas para as torcidas. Tudo 

está disponível ao passo de um click. Comunidades virtuais, grupos de 

discussão, lista de e-mails, sites etc., são além de ferramentas potentes e 

rápidas, grandes condutoras de mensagens que passam a mudar 

comportamentos e culturas na atualidade [...]. Assim, percebe-se que uma 

das primeiras mudanças que se tem no campo da interação social no 

ciberespaço reside na ideia de que os torcedores organizados não precisam 

necessariamente estar situados no mesmo tempo e espaço do outro. Ou seja, 

tendo em vista que esse modelo de interação não tem suporte no contato 

físico, assim como acontece nas interações face a face, a palavra, a 

informação, acaba se tornando a grande motivadora e direcionadora dessas 

relações. Assim, o contato com a virtualização passou a descentralizar a 

convivência entre as pessoas e a experiência com o grupo deixou de ser 

pressuposto básico para se sentir parte dele. (LIMA; ALVES, 2008, p.7) 

 

Bandeira (2010, p.347) ressalva a particularidade das práticas discursivas atuantes 

neste contexto. Segundo o autor, existem códigos que são primordiais na legitimação de um 

“autêntico torcedor”. “Pensar neste processo é observar quais práticas são sugeridas (ou 

exigidas) a fim do sujeito ser reconhecido como torcedor de determinado time.”. 
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Manifestada na linguagem das emoções, a torcida jovem surge como um valor 

fundamental na constituição da identidade desses indivíduos, norteando e influenciando ações 

e representações. Em Pernambuco, o primeiro clube a ser seduzido por esta tendência foi 

Clube Náutico Capibaribe. Fundada em 1984, o Grêmio Recreativo Torcida Organizada 

Jovem Fanáutico, ou simplesmente Fanáutico, estreou no Campeonato Brasileiro no dia cinco 

de fevereiro em um jogo contra o Coritiba
5
. 

Atualmente Pernambuco computa 29 (vinte e nove) torcidas organizadas cadastradas 

no site Organizadas Brasil, distribuídas da seguinte forma: Clube Náutico Capibaribe (cinco), 

Santa Cruz Futebol Clube (sete), Sport Club do Recife (seis), Central Sport Club (duas) e 01 

(uma) representante para cada um dos respectivos times; Salgueiro Atlético Clube, Sociedade 

Esportiva Ypiranga Futebol Clube, Clube Atlético do Porto, América Futebol Clube, 

Ferroviário Esporte Clube do Cabo, Associação Desportiva Cabense, Petrolina Social Futebol 

Clube, Olinda Futebol Clube e Pesqueira Futebol Clube. 

Destacam-se, contudo, entre as principais torcidas pernambucanas, a supracitada 

Fanáutico, o Grêmio Recreativo Torcida Organizada Inferno Coral, representante do Santa 

Cruz Futebol Clube, fundada no dia 25 de abril de 1992, e considerada pela mídia regional 

nos dias atuais a maior torcida do Nordeste
6
. E por fim, a Associação Esportiva Torcida 

Jovem do Sport, cuja criação data de 29 de outubro de 1995
7
. 

2.3 Violência nas Torcidas Organizadas 

As ciências sociais, inclusive a psicologia, vem, há algum tempo, considerando nos 

seus estudos a manifestação das massas através de atos de violência. Apesar de algumas 

divergências, pesquisadores da temática em estudo concordam que a violência é uma espécie 

de fatalidade da sociedade moderna, inclusive no âmbito do desporto, ao mesmo tempo ligada 

a fatores psicológicos permanentes e a elementos sociais como a cultura, estrutura e ambiente. 

Em torno de duas perspectivas distintas, ainda que sobrepostas acerca da temática do 

torcedor violento, psicológica (nível micro) e sociológica ou psicossocial (nível macro), 

estudiosos concordam também, acerca da dificuldade de se definir o fenômeno da violência 

sem localizá-la, contextualizá-la e analisá-la ao longo da história.  

Muito embora a violência no entorno das torcidas organizadas venha sendo 

amplamente enfatizada na mídia desde os anos 80, é a partir da década de 1990 que este 

                                                 
5
 Em: <http://www.fanautico.com.br/>. Acesso em: 12 maio 2012.  

6
 Em: <http://www.grtoinfernocoral.com.br/>. Acesso em: 12 maio 2012. 

7
 Em: <http://www.jovemdosport.com.br/site/>. Acesso em: 12 maio 2012 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Clube_Náutico_Capibaribe
http://www.fanautico.com.br/
http://www.grtoinfernocoral.com.br/
http://www.jovemdosport.com.br/site/
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fenômeno passou a ser reportado em proporções de brutalidade cada vez maior, e as 

manifestações de violência, bem como os embates que anteriormente faziam uso de objetos 

como paus e pedras, foram substituídos por morteiros, bombas e, sobretudo, armas de fogo 

(TEIXEIRA, 2004). 

O auge provavelmente ocorreu com o episódio que ficou conhecido como a Guerra do 

Pacaembu, em agosto de 1995. O confronto entre torcedores das torcidas organizadas Mancha 

Verde do Palmeiras e Tricolor Independente do São Paulo aconteceu durante o jogo final 

realizado entre as equipes do São Paulo e Palmeiras pela extinta Supercopa de Futebol júnior, 

que resultou em 102 feridos e na morte de 01 adolescente.  Diante da mobilização social, o 

Judiciário procedeu pela extinção de ambas as torcidas (REIS, 2006). 

É neste contexto que as torcidas organizadas passaram a ser apontados “pela mídia e 

pela população como os hoolingans brasileiros, formadores de gangues” cujos atos de 

vandalismo extrapolam o âmbito das relações intergrupais e atingem, não raramente, o 

torcedor comum (TOLEDO, 1994, p.99). 

Como consequência, as torcidas organizadas se tornaram pauta de uma série de 

discussões que persistem até os dias atuais, acerca da transgressão de conduta de alguns 

torcedores dentro e fora dos estádios. As manifestações fervorosas de amor e sacrifício junto 

ao clube, antes admirado e enaltecido pelos meios de comunicação na década de 1970, 

passaram a adquirir uma conotação negativa junto à sociedade que presencia agora mais 

criticamente, episódios não corriqueiros de violência (TOLEDO, 1994; TEIXEIRA, 2004; 

REIS, 2006).  

Em estudos anteriores, Reis (1998) discorre que as narrativas midiáticas sobre esse 

agrupamento foram sendo substituídas por notas cada vez menos “festivas e enaltecedoras”, 

sucedendo por configurar uma das principais e atuais inquietações do poder público e da 

sociedade civil, sobretudo à medida que os episódios permanecem causando vítimas, não 

raras vezes, fatais. 

Teixeira (2004, p. 133) ressalta o quanto estes eventos estigmatizaram os torcedores 

organizados, provocando pânico e o afastamento progressivo das famílias brasileiras dos 

estádios. 

Analisando a violência do torcedor a partir de um ponto de vista psicológico, Wann et. 

al (2001) discorrem uma breve revisão de teorias que têm sido utilizadas para avançar na 

compreensão destes episódios. 

Originalmente formulada em 1939 por um grupo de psicólogos de Yale, a hipótese da 

frustração-agressão sugere que ao serem submetidos a uma experiência frustrante, há uma 
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tendência natural do ser humano de reagir agressivamente, e não raramente, o alvo é aquele 

que se entende como autor da frustração, bem como um terceiro que indiretamente o frustrou 

(WANN; MELNICK; RUSSEL; PEASE, 2001). 

Ao propor uma reformulação desta teoria, Berkowitz (1989, 1990, 1993) desenvolveu 

um modelo cognitivo no qual considera, em especial, a propensão de indivíduos que possuem 

históricos de longa data como agressores. Ao estudar os aspectos da personalidade destes 

indivíduos, a teoria propõe que quando submetidos a estímulos interpretados em sua memória 

como aversivos, a citar, causas situacionais (insultos, desfeitas, agressão física, outras formas 

de interferência contra a tentativa da pessoa atingir um objetivo importante, e assim por 

diante) e ambientais (temperaturas elevadas, ruídos, odores), a agressão real é mais provável 

de ocorrer. Sendo assim, se o indivíduo interpreta o sentimento de raiva como um estado 

resultante desagradável, a probabilidade de agredir outrem se torna consideravelmente 

elevada (BERKOWITZ, 1989, 1990, 1993 apud ANDERSON & BUSHMAN, 2002). 

Numa perspectiva macro, Netto, Oliveira Jr. e Barros (2009) destacam a importância 

de se considerar as frustrações que os jovens torcedores levam internalizadas em si para os 

estádios e que não raramente, extravasam no local do espetáculo, assim como aquelas 

adquiridas durante o jogo, como, por exemplo, o ódio despertado pelo árbitro. 

No contexto do futebol, esta teoria auxilia, mesmo que minimamente, no entendimento 

do que ocorre com alguns torcedores que em virtude de um resultado adverso do seu time se 

tornam agressivo. Como o alvo causador da frustração, racionalmente os jogadores da equipe 

adversária, não está acessível, logo, extravasam sua hostilidade nos torcedores do time 

vitorioso. 

Outra abordagem clássica cognitiva é a Teoria da Aprendizagem Social desenvolvida 

por Bandura (1973,1986). Neste quadro teórico, os diversos atos de violência são semelhantes 

a qualquer outro comportamento social na sua aquisição, assim como manutenção. Embora 

fatores biológicos (a exemplo dos hormônios), sejam reconhecidos como influenciadores, 

ainda que limitado, na aquisição de comportamentos agressivos, é a experiência direta e a 

observação destes que são considerados os mais críticos.   

A teoria da aprendizagem social considera ainda, a resposta do meio onde a violência 

é regulamentada. Certamente, atitudes de recompensas (reforço) e castigos (punições) 

influenciam na permanência e/ou extinção do comportamento agressivo (BANDURA; AZZI; 

POLYDORO, 2008). 

No contexto do desporto, isso significa que quando se observa seu jogador favorito 

agredir um jogador adversário e receber elogios de seus companheiros de equipe para fazê-lo, 
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o espectador pode estar inclinado, dada provocação suficiente, para modelar o mesmo 

comportamento diante da torcida adversária que está há poucos metros de distância (WANN; 

MELNICK; RUSSEL; PEASE, 2001).  

Teorias mais recentes têm sido propostas por Wann (1993) e Apter (1992). No modelo 

sugerido por Wann, a autoestima do indivíduo aumenta à medida que este desenvolve forte 

aliança com uma equipe de esporte. Vitórias diante de um time favorito tendem a aumentar a 

sua identidade social e autoestima, tanto no caso de torcedores que se identificam fortemente 

com a equipe como aqueles com laços mais fracos. 

No entanto, episódios de derrotas do time podem precipitar comportamentos bastante 

diferentes. Torcedores com baixos índices de identificação poderão desenvolver uma 

diminuição de associação e vínculo com uma determinada equipe visando proteger seu bem-

estar psicológico (SNYDER; LASSEGARD; FORD, 1986 apud BRANSCOME & WANN, 

1992b; WANN; MELNICK; RUSSEL; PEASE, 2001).  

Segundo Rouquette (1999) uma das principais condições relacionadas à manifestação 

de violência das massas é a existência de uma distinção ordenada, quase que ritualizada que 

se caracteriza pela formação de uma identidade de grupo materializada por sinais visíveis de 

afiliação, ou seja, adotada uma identidade, os grupos distinguem-se entre si conforme ideais 

políticos, econômicos, religiosos ou morais, e não raras vezes, todos implicados entre si. Esta 

cláusula cuja efetivação se traduz por um processo de categorização, permite a percepção do 

outro e, em alguns casos, se dá, a intolerância e confrontação com o diferente. 

Por último, destaca-se entre os modelos psicológicos mais atuais a Teoria da 

Necessidade de Excitação desenvolvida por Apter (1992). Segundo observações do autor, as 

oportunidades para as pessoas assumirem riscos têm diminuído nas últimas décadas levando 

alguns indivíduos a procurarem excitação em atividades de risco. O presente modelo afirma 

que os indivíduos que procuram emoção possam efetuá-lo em um "quadro de proteção" dentro 

no qual eles se julgam seguros (APTER, 1992 apud WANN; MELNICK; RUSSEL; PEASE, 

2001). 

Ao tentar compreender o fenômeno da violência no contexto das torcidas organizadas 

brasileiras numa perspectiva sociológica, Pimenta (2000) sugere uma avaliação cautelosa do 

estilo de vida dos jovens membros dessas torcidas, bem como destaca que a realidade social 

não deve ser jamais desassociada dos desdobramentos ocasionados pelos esquemas político e 

econômico vigentes.  

Adiante, ressalta a possibilidade de que o fascínio exacerbado no contexto do desporto 

se dá atualmente devido à ausência de valores e engajamento em causas políticas e sociais, 
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fato este que faz com que jovens torcedores brasileiros transfiram para o futebol as suas 

vontades e os seus desejos. Conclui, em concordância com algumas das concepções 

psicológicas descritas anteriormente, que a ideia de que seu time ‘sempre tem que ser o 

melhor’ provavelmente permeia tal comportamento e tem feito com que alguns destes jovens 

torcedores se manifestem de forma agressiva, cometendo atos de violência dentro e fora dos 

estádios tendo como principal alvo geralmente a torcida rival (PIMENTA, 2000). 

Silva (2010), ao descrever a rotina de algumas torcidas jovens em dias de jogos e em 

especial nos clássicos, destaca as estratégias de segurança de cunho militarista. Relata o fato 

de se dirigirem aos estádios adversários em comboios. À frente do grupo seguem as motos 

levando os batedores, num primeiro ônibus embarcam a “linha de frente”, tendo ainda a 

retaguarda, grupo organizado para possíveis confrontos.  

Elias e Dunning (1992) destacam a divisão territorial aos moldes de um cenário de 

batalha que o próprio jogo estabelece dentro e fora do campo – o dito território que vai desde 

a sede, se estende por bairros, e termina no estádio, onde se consolida a separação entre as 

torcidas rivais.  

Observa-se ainda, a ampliação da arena na concepção da defesa da integridade física 

de seus membros durante os conflitos físicos e verbais com os adversários, assumindo, não 

raramente, uma estrutura administrativa militarista, contendo estratégias de confronto, ataque 

e defesa (PIMENTA, 2000).  

Conforme o autor demonstra em seus estudos, a violência nos estádios de futebol 

brasileiro não é casual, emerge, sobretudo, como consequência de rituais socialmente 

elaborados que resultam num conjunto de ações violentas. O consumo de bebidas alcoólicas 

momentos antes do jogo quando seus membros se reúnem nas sedes e, em grupos se deslocam 

para os estádios entoando os hinos, cânticos e gritos de ordem, e assim permanecem durante o 

jogo até o seu término, com o agravante do resultado final do jogo, se favorável ou não ao 

time que representa, são apontados como corresponsáveis por tais atos. 

Lima e Alves (2008) destacam novamente, a acessibilidade à internet, afirmando ser 

esta ferramenta uma aliada de peso no fenômeno das violências das massas, em especial as 

torcidas organizadas. Os autores defendem que o uso de tal instrumento tem colaborado para 

a ampliação da violência além dos ambientes físicos dos estádios de futebol, ou seja, 

atualmente as novas práticas de confrontos ocorrem igualmente no mundo virtual, mais 

comumente através dos sites de relacionamentos e das torcidas.  Sobretudo, devido à sensação 

de anonimato proporcionada por este meio de comunicação.  
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Tinha-se a necessidade de encontros presenciais para se definir estratégias de 

ataque à torcida adversária (não que isso já não mais aconteça) [...] Porém, a 

partir do momento em que as novas tecnologias de comunicação, mais 

especificamente a internet, apagam as fronteiras espaciais de atuação dessas 

torcidas, seu poder e área de atuação se potencializam e o que antes estava 

restrito a espaços físicos, demarcados, passa a não ter limites de abrangência, 

unindo o torcedor e o adversário (por que não?) que estão “longe”, com os 

que estão “perto”. Todos passam a compartilhar de uma mesma realidade, 

mesmo não estando presentes fisicamente. (LIMA & ALVES, 2008, p.9) 

 

Por fim, Reis (2006) enumera alguns fatores que possivelmente contribuem para a 

permanência de episódios de violência no contexto futebolístico: (1) permissividade a atos 

violentos e ilegais no interior dos estádios durante um difuso período; (2) carência até pouco 

tempo de normativas legais para enfrentamento do problema; (3) impunidade dos infratores; 

(4) precárias condições de segurança e capacitação dos responsáveis; (5) uso abusivo e 

permissivo de drogas lícitas e ilícitas; e (6) a banalização da violência pelos meios de 

comunicação. 



30 

 

3 PROCESSOS IDENTITÁRIOS NA PSICOLOGIA 

Este Capítulo está dividido em cinco subitens, primeiramente apresenta uma breve 

discussão conceitual do que é um grupo, um agregado e uma categoria social; posteriormente 

são relacionados os processos psicossociais fundamentais na formação grupal; no terceiro 

subitem explora o conceito de Identidade na Psicologia, envolvendo também as definições de 

Identidade Pessoal e Identidade Social; adiante, aborda a relação entre Identidade, 

Diferenciação e Conflito; por fim, no quinto e último subitem, aborda a Identidade no 

Discurso. 

Além disso, neste Capítulo, em virtude do tema do estudo tratar da construção 

discursiva da identidade de uma torcida organizada de futebol, abordam-se pressupostos 

teóricos de duas correntes complementares, contudo antagonizadas pela psicologia social, a 

saber, a Teoria da Identidade Social, de Tajfel, e a Análise do Discurso. A proposta é que a 

articulação dessas correntes favoreça uma pesquisa mais acurada dos processos de 

identificação, ponto fundamental na Teoria de Tajfel, e sobre os conteúdos das identidades, 

enquanto construções narrativas, tema principal na Análise do Discurso. 

3.1 Grupos, Agregados e Categorias Sociais 

Segundo Vichietti (2012), duas questões centrais marcam as discussões sobre os 

grupos: a realidade dos grupos e a definição dos grupos. 

Conforme a autora, a realidade dos grupos foi debatida durante quase um século, 

envolvendo dois pólos opostos. Por um lado, os defensores da sua realidade e da sua 

existência para além da existência dos indivíduos que o compõem, que tinha em Le Bon um 

de seus mais conhecidos representantes. Por outro lado, no pólo oposto, tinha-se a proposição 

que o grupo não era real, cujo representante mais célebre foi Floyd Allport.  

Le Bon (2010) concebe o grupo como massa, como uma multidão organizada, capaz 

de formar uma espécie de alma coletiva, que denomina de “alma das massas”, dotada de 

pensamentos, sentimentos e atitudes distintas daquelas adotadas individualmente por cada 

membro do grupo.  

 

A peculiaridade mais notável apresentada por um grupo psicológico é a 

seguinte: sejam quem forem os indivíduos que o compõem, por semelhantes 

ou dessemelhantes que sejam seu modo de vida, suas ocupações, seu caráter 

ou sua inteligência, o fato de haverem sido transformados num grupo coloca-

os na posse de uma espécie de mente coletiva que os faz sentir, pensar e agir 
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de maneira muito diferente daquela pela qual cada membro dele, tomado 

individualmente, sentiria, pensaria e agiria, caso se encontrasse em estado de 

isolamento. Há certas ideias e sentimentos que não surgem ou que não se 

transformam em atos, exceto no caso de indivíduos que formam um grupo. 

O grupo psicológico é um ser provisório, formado por elementos 

heterogêneos que por um momento se combinam, exatamente como as 

células que constituem um corpo vivo, formam, por sua reunião, um novo 

ser que apresenta características muito diferentes daquelas possuídas por 

cada uma das células isoladamente. (LE BON, apud FREUD, 1996, p.83-84) 

 

Desta forma, o autor argumenta que o indivíduo que se alia a um grupo, 

principalmente a um grupo numeroso, sacrifica sua individualidade em benefício da unidade 

deste grupo. Diante desta submissão dos indivíduos ao grupo, decorrem comportamentos 

irracionais, que tornam determinados grupos ameaçadores à paz e à ordem social (LE BON, 

2010, p. 45-50). 

Nesta perspectiva, destaca-se ainda o caráter hipnótico de onipotência e 

sugestionabilidade que, para Le Bon, caracterizariam a condição do individuo num grupo.  

 

[...] o indivíduo que faz parte de um grupo adquire, unicamente por 

condições numéricas, um sentimento de poder invencível que lhe permite 

render-se a instintos que, estivesse ele sozinho, teria compulsoriamente 

mantido sob coerção. Ficará ele ainda menos disposto a controlar-se pela 

consideração de que, sendo um grupo anônimo e, por consequência, 

irresponsável, o sentimento de responsabilidade que sempre controla os 

indivíduos, desaparece inteiramente. (LE BON apud FREUD, 1996, p.85) 

 

Allport (1997) negava a existência do grupo, considerando-o uma falácia, segundo ele, 

o grupo, como entidade real, no sentido científico, não existe, só o indivíduo é real, pois só ele 

pode pensar, sentir e agir. Os grupos são abstrações, existindo apenas o comportamento 

individual dos seus membros, sendo que o comportamento do grupo é, na realidade, o 

comportamento de cada membro, separadamente. Desta forma, os grupos são compreendidos 

a partir de uma perspectiva individualista.  

De acordo com Vichietti (2012), o debate entre estas duas correntes foi diminuindo de 

intensidade por vários motivos. Em primeiro lugar, porque se percebeu que grupo devia ser 

visto como um todo, constituindo este todo em um sistema unificado de partes que se inter-

relacionam, ou seja, o todo é maior que a soma das partes. Assim, quando os indivíduos estão 

em grupo, algo de novo se cria e este novo produto deve ser, em si mesmo, alvo de estudo. Os 

grupos possuem, portanto, características que não são compreendidas pelo estudo 

fragmentado de cada um de seus membros. Em segundo lugar, porque se demonstrou que os 
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grupos poderiam ser estudados cientificamente ao contrário do que pensava Allport (1997). 

Por fim, ficou logo visível a diferença de se compreender o grau em que um grupo é 

percebido como um agregado unificado, em oposição a um agregado de indivíduos, 

vagamente ligados. O agregado unificado refere-se a uma relação real, enquanto que o 

agregado de indivíduos refere-se a um agrupamento superficial.  

Quanto à definição de grupo, de acordo com Farr (2012), o termo é de origem alemã e 

significa molho, pilha ou saco, ou seja, palavras que representam um conjunto de coisas. 

Porém, grupo é algo muito mais complexo do que um simples agrupamento de coisas ou 

mesmo de pessoas.  

Conforme o autor, um grupo não se define pela simples proximidade ou soma dos seus 

indivíduos, mas como um conjunto de pessoas interdependentes. É neste sentido que o grupo 

constitui um organismo e não um agregado ou uma coleção de indivíduos, cujas ações podem 

ser previsíveis, a partir do conhecimento da ação individual de cada um de seus membros. 

O grupo deve ser visto a partir do enfoque nas relações entre as pessoas, instrumentos 

e tarefas, ativadas por uma combinação de objetivos individuais e coletivos, que se alteram 

com o passar do tempo, à medida que os membros do grupo interagem (FARR, 2012).  

No mesmo sentido, segundo Japur e Rasera (2007), o grupo pode ser definido como 

uma coleção de indivíduos, que possuem relações uns com os outros que os tornam 

interdependentes em algum grau significativo. Segundo os mesmos autores, pode-se definir 

grupo a partir de algum nível de comunicação significativa e que seja ressonante aos seus 

membros. 

Segundo Rodrigues (2005), deve-se observar a distinção que existe entre grupo e 

agregado. O agregado representa um simples agrupamento de pessoas, uma coleção de 

indivíduos, que podem ter características semelhantes ou podem partilhar um mesmo espaço 

físico; ou seja, o agregado está relacionado apenas à proximidade física.  

Para a autora, enquanto o agregado está restrito à condição geográfica, o grupo 

partilha um conjunto de valores que mantém um modelo geral de atividade. O grupo se 

desenvolve, adquirindo competências para serem utilizadas na sua atividade. O grupo se 

baseia num conjunto de normas que define os papéis de cada um de seus membros, assim 

como possui objetivos específicos, que deseja alcançar, necessitando para isso de uma 

liderança. Em suma, o grupo representa uma relação interativa entre os seus membros.  

Por outro lado, há de se verificar também o conceito de “Categoria Social” como um 

conjunto de pessoas com características supostamente comuns, isto é, próprias de determinada 

classe, sejam estas comportamentais ou mesmo arbitrárias, contanto que os qualifiquem entre 
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as mais variadas formas de relação que os membros sustentam entre si, considerando 

inclusive os critérios sociais (TORRES; CAMINO, 2011). 

3.2 Processos Psicossociais na Formação Grupal 

Em relação aos processos psicossociais na formação grupal, observou-se que existem 

diversas maneiras de se definir a formação dos grupos, a partir da identificação das relações 

possíveis entre seus membros. 

Freud (2011) em sua obra, “Psicologia das massas e análises do eu e outros textos”, 

em especial no capítulo que trata especificamente da identificação, discorre sobre três formas 

de identificação: a primeira como um laço emocional com um objeto, ligado à ideia da 

incorporação ao pai mítico; a segunda como uma regressão mediante um traço - o que nos 

aponta a psicose - e por fim, como uma qualidade compartilhada com alguém, como a histeria 

tão bem demonstra. 

Para fins de entendimento nesse estudo, nos limitaremos apenas ao primeiro tipo de 

identificação. 

Na análise dos processos psicossociais, Freud (2011) observou que os grupos baseiam 

a sua formação a partir de uma liderança, o chefe, que operaria como objeto de vinculação 

afetiva. Na tentativa de explicar a formação destes laços de solidariedade, bem como a 

propulsão de atos irracionais entre os participantes de uma massa, identificados anteriormente 

por Le Bon, é que Freud apresenta suas contribuições teóricas sobre o assunto. 

De acordo com Torres e Camino (2011, p.70), em Freud é a partir do mito de que 

todos são amados por um chefe instituído que se estabelecem as duas formas de “identificação 

que permitem a constituição do grupo, ou seja, o laço de um membro para com os outros e o 

laço de cada membro para com o líder”.  

Dito de outra maneira, a constituição grupal se dá no instante que os membros de um 

grupo tendem a se identificar com um mesmo objeto ou sujeito, o líder, que se torna o ideal de 

ego de cada um deles, assim como se identificam entre si uma vez que possuem um elemento 

psíquico em comum
8
 (FREUD, 2011). 

Para o autor, é a partir deste elemento psíquico em comum que o grupo acaba 

desempenhando uma grande influência sobre cada indivíduo, de tal modo que cada indivíduo 

acaba adquirindo características peculiares dos diversos grupos distintos do qual faz parte ao 

longo da vida.  

                                                 
8
 A descrição freudiana desta situação é verificada na obra “Totem e tabu e outros trabalhos” (1913-1914). 
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Freud afirma que a família é o primeiro grupo em que o indivíduo participa e o prepara 

para participar de outros grupos. Adiante, sugere que é neste grupo que, possivelmente, o 

indivíduo inicia e manifesta ligações afetivas com outra pessoa, através do processo de 

identificação com o líder (O pai). Dito de outra maneira, a identificação de todos com o líder, 

enquanto Ideal do Eu, faz o grupo. 

De acordo com a teoria psicanalítica, é através deste processo que o indivíduo 

estrutura a sua identidade e passa a interagir com o outro, de maneira sucessiva, contudo, para 

que o indivíduo passe do grupo original (família) para os demais grupos deverão ocorrer 

alterações mentais neste indivíduo, que o permitirão interagir com outros grupos.  

 

A identificação é a mais primordial forma de ligação afetiva a um objeto; 

segundo, por via regressiva ela se torna o substituto para uma ligação objetal 

libidinosa, como que através da introjeção do objeto no Eu; terceiro, ela 

pode surgir a qualquer nova percepção de algo em comum com uma pessoa 

que não é objeto dos instintos sexuais. Quanto mais significativo esse algo 

em comum, mais bem-sucedida deverá ser essa identificação parcial, 

correspondendo assim ao início de uma nova ligação. (FREUD, 2011, p.64) 

 

Desta forma, um único indivíduo é capaz de participar de diversos grupos distintos e 

se identificar com cada um deles (FREUD, 2011).  

A convivência em grupo torna-se necessária para o indivíduo também fazer parte da 

sociedade. O indivíduo passa da condição do individualismo para o coletivismo adquirindo, 

inclusive, a percepção do que é necessário viver em grupo (FREUD, 2011). 

Cabe ressaltar que, em nenhum momento, os aportes teóricos de Freud propuseram-se 

a estudar os grupos sociais, bem como suas peculiaridades em si, o mérito de sua obra dá-se, 

por conseguinte, na construção da personalidade humana na vida em sociedade, mais 

precisamente na vida em família.  

Como bem destacam Torres e Camino (2011), as descobertas de Freud 

proporcionaram uma mudança salutar nos estudos sobre grupos. Para os autores, os 

pesquisadores que antecederam Freud preocupavam-se, em sua maioria, com o fenômeno da 

influência grupal sobre o indivíduo. Dito de outra maneira, foi a partir dos estudos freudianos 

que os psicólogos sociais se debruçaram sobre novos personagens envolvendo grupo.  

3.3 Conceitos de Identidade na Psicologia  

Diante desta mudança de condição, do plano individual para o coletivo, há de se 

estudar como o indivíduo forma a sua identidade e como é possível levá-la ao plano grupal. 
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Inicialmente, o estudo descreve os conceitos de identidade no tratamento convencional da 

psicologia para, mais adiante, mostrar como estes conceitos de identidade são reportados do 

nível individual para o coletivo. 

Para Íñiguez (2001), do ponto de vista tradicional da Psicologia, a identidade pode ser 

entendida sob quatro diretrizes: biológica, internalista, fenomenológica e narrativa. 

Para a perspectiva biológica, o ponto fundamental é o corpo humano. Toda a 

experiência psicológica, inclusive a personalidade do indivíduo, advém dos genes, neurônios 

e de reações bioquímicas que estão presentes no corpo humano, de tal modo que, a identidade 

é moldada a partir de todo o processo biológico sofrido no corpo do indivíduo. Os maiores 

expoentes deste aspecto são Eysenk (1960) e Wilson (1975) que por meio do seu estudo sobre 

“sociobiologia” defendiam uma “seleção natural” de genes que conseguiam se adaptar aos 

comportamentos mais sociais, de modo que, o indivíduo só conseguiria fazer parte de um 

grupo caso os “genes egoístas” fossem vencidos pelos “genes altruístas”. As críticas a este 

aspecto biologista da formação da identidade estão baseadas na ideia de que não se deve 

estabelecer um controle e uma seleção de indivíduos melhores adaptados, que possivelmente 

resultam numa condição disfarçada de discriminação (EYSENK, 1960; WILSON, 1975 apud 

ÍÑIGUEZ, 2001).  

Já numa perspectiva internalista a identidade se origina do inconsciente. Desta forma, 

os teóricos que corroboram deste entendimento tendem a analisar a estrutura e impulsos 

internos que compõem a personalidade do indivíduo, considerando nesta análise, sua 

historicidade e temporalidade, ou seja, fazem uso dos preceitos básicos da escola psicanalítica 

de Freud. 

Diferentemente do que sugere a visão internalista, na visão fenomenológica a 

identidade é compreendida a partir da “ideia de consciência, tanto da consciência do mundo 

como nós e de nós mesmos como parte dele. A descrição do que acontece com a gente [...] é, 

de acordo com este ponto de vista a essência da identidade.” (ÍÑIGUEZ, 2001, p. 213). Esta 

consciência das ações individuais e interpessoais resulta de uma experiência subjetiva 

estritamente subordinada à linguagem e é justamente esta subjetividade que modela a 

identidade do indivíduo. 

Por último, de acordo com a perspectiva narrativa, a identidade se forma por meio da 

linguagem, ou seja, é a partir dela que o indivíduo produz e obtém informações sobre aquilo 

que o constitui, gerando uma imagem do outro ou de si mesmo dentro de um contexto social. 

Neste sentido, a linguagem torna-se uma comunicação intersubjetiva, de caráter simbólico e 

próprio dos seres humanos. A linguagem é capaz de expressar sentimentos e pensamentos, 
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constituindo-se, portanto, como ferramenta fundamental como meio de classificar aquilo que 

fará parte ou não, de nossa identidade.  

Para Íñiguez (2001):  

 

[...] del mismo modo que actuamos de acuerdo con lo que las personas o las 

cosas significan para nosotros/as, nuestra identidad se va conformando 

distintivamente de acuerdo con aquellos valores o creencias que vamos 

incorporando en nuestra definición. Es en este sentido que se afirma que 

somos y actuamos de acuerdo con aquello  que narramos sobre nosotros 

mismos y eso más que de acuerdo con una hipotética determinación natural 

u objetiva. (ÍÑIGUEZ, 2001, p. 214) 

 

Ao explorar novas perspectivas para o estudo da identidade sob um foco psicossocial, 

Íñiguez (2001) sugere que houve um resgate do interacionismo simbólico proposto por Mead 

(1934), assim como influência da micro-sociologia de Goffman (1959).  

De acordo com este primeiro entendimento, a identidade é constituída através das 

respostas que outras pessoas oferecem para o nosso comportamento, sendo este processo 

recíproco. Observa-se, portanto, a ênfase dada ao contexto interacional do indivíduo, como 

também a valorização e influência do outro sobre os significados (aprovação/reprovação) que 

possivelmente, influenciarão a repetição ou extinção de determinada conduta. 

Em uma perspectiva similar, Deschamps e Pascal (2009) sugerem que o processo de 

construção da identidade ocorre por meio das interações sociais. Segundo os autores, nesta 

dinâmica processual o indivíduo procura agir conforme determinados padrões 

comportamentais, modelos estes, que em sua maioria, aspiram atender as expectativas do 

outro. Neste sentido, caso as expectativas do outro não sejam confirmadas, ocorre uma 

ruptura da subjetividade. 

Assim, a formação da identidade é um processo contínuo de desafio, com o propósito 

de achar o equilíbrio entre aquilo que os indivíduos são e o que os outros esperam que os 

indivíduos sejam. Neste sentido, o eu não existe, a não ser em interação com o outro 

(DESCHAMPS; PASCAL, 2009). 

Ferreira e Orrico (2002) corroboram deste entendimento e acrescentam que a procura 

por esse mecanismo regulador nas interações sociais, assim como a influência do outro na 

vida pessoal tendem a variar ao longo da existência do indivíduo, ou seja, é como se em cada 

fase da vida, existisse um grau de valorização maior ou menor que advém do outro na 

formação da identidade do indivíduo, por exemplo, nas fases da infância e da adolescência 

existem maiores influências do outro na definição das identidades; enquanto que, na fase 
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adulta, existe um maior controle por parte do indivíduo nas interações sociais e uma menor 

influência do outro.  

Segundo as autoras, apesar desta progressiva diminuição da influência do outro o 

indivíduo continua procurando por estas referências no decorrer da vida. Este processo faz-se 

necessário, por menor que seja, pois novas situações podem se apresentar e novas referências 

e modelos precisam ser apresentados pelo outro, para que a identidade do indivíduo se renove.  

Para Íñiguez (2001, p.216) a influência de Goffman dá-se através das discussões 

provenientes de sua obra, “A representação do eu na vida cotidiana” (1959), cujo autor faz 

uso de um modelo dramatúrgico onde as pessoas são denominadas de atores sociais. O 

objetivo principal do ator é manter sua coerência e se ajustar de acordo com a situação. Isso é 

feito, principalmente, com a interação dos outros atores. A atuação, a qual se refere o autor, 

tem como finalidade retratar as diversas representações, ou identidade(s), resultantes “das 

negociações realizadas constantemente em função dos modelos comportamentais organizados 

como posição social, status, desempenho de papel, configurações, rotinas, etc.”. 

Definidos algumas das principais abordagens que cercam a identidade pessoal, há de 

se relatar outro conceito de identidade, na área da Psicologia, que explica a condição do ser 

humano em se identificar com determinados grupos, ou seja, a identidade grupal ou social. 

Tajfel (1983) desenvolveu a teoria da identidade social a partir de estudos acerca da 

percepção de estímulos visuais, sugerindo, por conseguinte a identidade psicossocial como a 

percepção de pertença a um determinado grupo e de não pertença a outro. Segundo o autor há 

uma tendência na cognição humana em agregar, em categorias ou grupos, elementos, 

episódios e pessoas, de acordo com suas semelhanças físicas, psíquicas, comportamentais, 

dentre outras. 

De acordo com Prette e Prette (2003), para Tajfel a formação da identidade social 

também estaria relacionada a processos cognitivos em uma busca de compreensão do 

ambiente. Isto é, ao organizar seu ambiente, o indivíduo formula um esquema classificatório, 

o que inclui a separação de objetos ou pessoas com base em uma ou mais características 

comuns. 

Como motivação subjacente ao processo de categorização, Tajfel (1983) postula a 

concepção de autoestima, afirmando que para adquiri-la ou mantê-la a pessoa se engaja na 

comparação entre os grupos, o que lhe permite construir seu grupo como superior aos demais 

dos quais não faz parte. Nesta perspectiva, a pessoa pertence a vários grupos discriminados 

por categorizações diferentes e tem, portanto, múltiplas identidades. Conforme se mostrarem 

competentes de confirmar, diminuir ou negar sua autoestima, a pessoa tenderá a manter-se 



38 

 

nesses grupos, eventualmente modificando-os, ou então procurará reduzir sua participação ou 

mesmo se afastar. 

Desta forma, prossegue o autor, uma pessoa que pertença a um grupo e que procura 

novas alternativas de agrupamento, somente fará parte destes novos grupos, caso esses novos 

grupos contribuam positivamente para a sua identidade social; ou seja, contribuam para lhe 

proporcionar alguma satisfação. 

Neste sentido, Hogg e Abrams (1988) propõem uma relação entre identidade social e 

autoestima, de tal modo que o indivíduo que participar de determinado grupo poderá elevar a 

autoestima, sobretudo se a este grupo estiverem atreladas características positivas e de 

superioridade. 

Oliveira Filho (2003) acrescenta ainda, que o ato de comparação social, proposta por 

Tajfel, faz-se fundamental na teoria da identidade social. O modo pelo qual o indivíduo 

delibera se um determinado grupo colabora para o aumento de sua autoestima é confrontando 

esse grupo com outros grupos. 

Segundo Tajfel (1983) no processo de comparação social existe uma tendência a 

atribuir valoração negativa ao outgroup - grupo a que não se pertence, e positiva ao ingroup, 

grupo a que se pertence. A relevância para o estudo da pertença é o elemento motivacional da 

autoestima, que origina, mantém, altera ou encerra o processo de adesão ao grupo. 

Diante desta conceituação de relevância da autoestima, este estudo passa a detalhar os 

aspectos da identidade, da diferenciação e dos conflitos.  

3.4 Relação entre Identidade, Diferenciação e Conflito 

De acordo com Tajfel (1983) a busca pelo aumento da autoestima, pessoal e coletiva, é 

primordial para o processo de “discriminação e hostilidade” entre grupos.  

Entende-se por autoestima pessoal a avaliação tanto positiva, quanto negativa que o 

ser humano atribui a si mesmo, representando, desta forma, uma característica central do Eu, 

bem como desempenhando uma função importante da construção da identidade adulta. Desta 

forma, a autoestima pessoal é uma conseqüência da identidade pessoal, reunindo auto-

avaliações, a respeito de atributos e habilidades individuais manifestos nos domínios 

interpessoais e privados (PÁEZ; MARTÍNEZ-TABOADA; ARRÓSPIDE; INSÚA; 

AYESTARÁN, 1998). 
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Segundo Tajfel e Turner (1986), a autoestima coletiva se refere à identidade social, ou 

seja, à avaliação das características do grupo ao qual a pessoa faz parte e com o qual se 

identifica. 

Para Barbosa, Lourenço e Mota (2009) enquanto a autoestima pessoal se refere ao 

plano interpessoal, a autoestima coletiva se situa no nível interrelacional entre grupos, de tal 

modo que, são realizadas comparações pelo indivíduo a partir do seu próprio grupo e dos 

demais grupos que o indivíduo não faça parte. Desta forma, quando a comparação beneficia o 

grupo do indivíduo, seus membros consideram o grupo como detentor de mais prestígio e 

apresentam uma autoestima coletiva mais positiva. 

Segundo Tajfel (1983) a busca por características positivas dentro do grupo, ao qual se 

pertence, incita a competição intergrupal, maximizando as diferenças entre os grupos. 

Japur e Rasera (2007) destacam que o fenômeno da diferenciação tende cada vez mais 

a ser enrijecido visando intenção de manutenção do grupo. Adiante, avaliam este 

posicionamento como precursor de atos de desumanização e transformação dos demais 

grupos em antagônicos, propiciando dificuldades de convivência pacífica. 

Para Torres e Camino (2011) os trabalhos de Sherif (1966) demonstram que a 

resistência e hostilidade entre grupos não deve ser atribuída unicamente às descrições da 

personalidade individual de cada membro, mas as peculiaridades que a relação intergrupal 

apresenta, ou seja, as categorias de conflito real entre os grupos. 

Porém, estes mesmos autores ressaltam que esta relação de conflito real intergrupal 

não implica que um indivíduo esteja isento de ter uma identificação problemática com o 

próprio grupo. Desta forma, se um grupo não oferece condições adequadas para fins de o 

indivíduo preservar uma identidade social positiva, pode-se optar pela mobilidade social ao 

romper com o grupo original. 

Neste sentido, Turner (1985) também enfatizou o processo de categorização, porém, 

ao invés da motivação afetiva da autoestima optou por analisar o fenômeno a partir de uma 

motivação cognitiva sinalizando para uma correlação negativa entre identidade grupal e 

identidade pessoal, de tal modo que, à medida que alguém partilha do protótipo do grupo, 

outras determinações identitárias individuais submergem e a pessoa tende a “despersonalizar-

se” em favor do grupo.  

De acordo com o autor, o indivíduo tende a se comparar com o protótipo, comparar as 

pessoas que partilham deste protótipo, comparar-se com as outras pessoas e, finalmente, 

comparar-se em relação ao protótipo em diversos momentos de sua pertença ao grupo, num 

processo que denomina de “autoprototipicalidade”.  
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Para Turner (1985) este processo de categorização é, na verdade, uma auto-

categorização uma vez que a identificação do indivíduo com determinado grupo afeta a 

maneira como se lida com a pertença a este grupo.  

Vala, Lima e Monteiro (1987) discutem em seus estudos as relações dentro dos 

grupos, assim como o respectivo grau de coesão no seu interior. Destaca-se a princípio o 

fenômeno da distintividade indivíduo-grupo como processo relacionado à construção da 

identidade e mediado pelo estatuto dos grupos em conflito. Com efeito, o processo de 

categorização social se manifesta em dois movimentos opostos: um, que conduz à integração 

do indivíduo no grupo e à diferenciação intergrupal e outro, que conduz à distintividade ou 

diferenciação do indivíduo em relação ao grupo. Desse modo, para um indivíduo se sentir 

bem com a sua identidade, deve pertencer a grupos, aos quais contribuem de maneira positiva 

para a sua distintividade, em relação aos outros.  

Conforme Ferreira e Orrico (2002) devido à procura de distintividade, imagina-se que, 

se ocorrer qualquer ameaça à distintividade do grupo, poderá haver atitudes negativas em 

relação às origens desta ameaça. Desta forma, a semelhança conduz a atitudes intergrupais 

negativas, à medida que tal semelhança pode constituir uma ameaça à desejada distintividade 

do endogrupo.  

Deschamps e Pascal (2009) defendem que a introdução de elementos supra-ordenados
9
 

representa uma medida eficaz como meio de melhorar as relações intergrupais, desde que esta 

eficácia seja verificada somente quando os grupos estabelecem relações distintas. Desta 

forma, é positivo que os grupos procurem interagir pelo bem comum, porém é imprescindível 

que cada grupo contribua distintamente para que cada indivíduo possa perceber o quanto é 

importante para o seu grupo. 

A teoria da auto-categorização é outro exemplo que aborda o aspecto da diferença 

intergrupal. Conforme dito anteriormente, ao desenvolver esta teoria Turner (1985) enfatiza 

os aspectos cognitivos do comportamento de tal modo que, em momentos distintos, um 

indivíduo percebe a si mesmo como único ou como parte de um grupo. A maneira como o 

indivíduo se vê (auto-categoria) define as suas percepções, comportamentos e ações. O que 

define a forma como o indivíduo se auto-categoriza é determinado pelo nível de evidência que 

distingue os grupos, ou seja, quanto maior esta evidência, maior é a distinção entre os grupos. 

Segundo o autor, estas evidências são percebidas predominantemente pelo “olhar”.  

                                                 
9
 Elementos supra-ordenados são elementos comuns entre os grupos (DESCHAMPS & PASCAL, 2009). 
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Em crítica aos modelos apresentados, Wetherell e Potter (1992) sugerem que a 

carência de uma teoria que compreendesse a linguagem, discurso e comunicação, enquanto 

práticas discursivas refletem na fragilidade da teoria da identidade social. 

3.5 Identidade no Discurso 

Íñiguez e Antaki (1994) definem discurso como um conjunto de práticas linguísticas 

que visam a manter e promover relações sociais.  

Para Antaki (1996) a análise do discurso é realizada a partir da análise do “uso” da 

linguagem, ao invés da análise da linguagem abstraída do seu contexto de uso. E é com a 

análise do uso da linguagem que esse autor estuda como as identidades são construídas, 

mantidas e modificadas. 

Wetherell e Potter (1992), no mesmo sentido, afirmam que são os processos 

discursivos os responsáveis por manterem e alterarem o sentido, a função e os significados 

sociais e psicológicos das categorias que mobilizamos nos nossos discursos. Categorias essas 

(“torcedores do Sport”, “torcedores do Náutico” “brasileiros”, “nordestinos”, etc.) sem as 

quais não podemos compreender a criação e transformação de identidades para pessoas e 

grupos. Para esses autores a categorização produtora de identidades interessa muito mais 

como processo discursivo que se manifestam na superfície da linguagem do que como 

processo que ocorre no interior da mente. Vejamos o exemplo abaixo, um dos cânticos da TJS 

que será analisado posteriormente neste trabalho. 

 

Minha torcida abalou, já abalou geral, Torcida Jovem do Sport, a maior da 

capital, Comando desse Nordeste, a Jovem não tem pra ninguém, 

estremecendo a geral, a Jovem é nota 100. Boto minha beca amarela e vou 

pra Ilha pra torcer, vibrar com a minha Jovem, ver o Sport vencer. A Jovem 

já tá a mil! O bandeirão subiu, Inferno se encabulou, a Fanáutico ninguém 

viu! E nós somos é a maior, isso já tá comprovado [...]. 

 

Para nós é mais interessante destacar as categorias mencionadas “Torcida Jovem do 

Sport”, “Inferno”, “Fanáutico”, o modo como são posicionadas, as relações que se 

estabelecem entre elas do focar nossa atenção sobre o modo como essas categorias se 

organizam na mente ou sobre as relações entre essas categorizações e processos 

motivacionais, embora reconheçamos a importância dos estudos que trabalham nessa 

perspectiva.  

Uma perspectiva semelhante sobre a relação entre identidade e representações 

discursivas é encontrada em Hall (2004). Esse autor compreende a identidade não como uma 
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essência, mas sim como um conceito estratégico e posicional que não permanece o mesmo 

com o passar do tempo.  

De acordo com o autor, as identidades não podem ser unificadas, mas são 

fragmentadas e possuem o caráter da multiplicidade. As identidades estão baseadas numa 

historicização radical, estando constantemente em processo de mudança e transformação. 

Para o mesmo autor (HALL, 2006), as identidades são construídas dentro e não fora 

do discurso, em locais históricos e institucionais específicos, em condições específicas, por 

estratégias e iniciativas específicas. As identidades são construídas por meio das diferenças e 

não fora delas. As identidades são construídas no interior do jogo do poder e da exclusão, ou 

seja, toda identidade é formada, a partir daquilo que lhe “falta”, sendo necessário se utilizar da 

força para aquilo que possa ameaçar a identidade. 
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4 PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA: A PSICOLOGIA SOCIAL 

DISCURSIVA 

A Psicologia Social Discursiva, perspectiva teórico-metodológica que guiou a análise 

realizada neste trabalho, foi construída partir de diferentes correntes teóricas. Antes de 

apresentar os conceitos principais que a caracteriza, é esclarecedor apresentar as mais 

importantes influências teóricas que a constituiu. 

4.1 Construcionismo 

Gill (2011) refere-se ao construcionismo como base epistemológica precursora na 

ruptura com o modelo de ciência tradicional, destacando-se principalmente, pela convicção de 

que o conhecimento é socialmente construído e de que a linguagem é uma forma de ação.  

Divulgado na psicologia, inicialmente, por Gergen (1985, p.302), a análise 

construcionista ocupa-se, sobretudo, em explicar os processos pelos quais as pessoas 

descrevem, explicam, ou, de alguma forma, dão conta do mundo em que vivem (incluindo-se 

a si mesmas). Busca ainda, “articular formas partilhadas de entendimento tal como existem 

atualmente, como existiram em períodos históricos anteriores, e como poderão vir a existir se 

a atenção criativa se dirigir neste sentido.”.  

Ainda segundo o autor, o construcionismo destaca-se por ser um movimento que visa 

ultrapassar a concepção positivista-empirista do conhecimento que vigora como modelo ideal 

de ciência. Pautada principalmente no método observacional, isto é, em um conhecimento de 

mundo derivado da indução, ou ainda, da construção de hipóteses gerais. O positivismo-

empirista tem como principais representantes, Locke, Hume, os Mills e vários empiristas 

lógicos do século XX que propunham “localizar a fonte do conhecimento (como 

representação mental) nos eventos do mundo real.” (GERGEN, 1985, p. 307).  

Segundo Gergen (1985), o construcionismo não oferece qualquer critério alternativo 

de verdade absoluta aos critérios oferecidos pelo empirismo e pelo racionalismo. Ou seja, as 

descrições de construções sociais propostas pelo movimento, não podem ser garantidas 

empiricamente. Mas essa ausência de garantia não implica numa rejeição diante dos métodos 

investigativos. 

Gergen (1985, p.316) discorre acerca da necessidade de critérios alternativos que 

possam atender as normas regentes do conhecimento, e para isso sugere considerar “as 
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limitações inerentes às construções existentes, juntamente com um leque de considerações 

políticas, morais, estéticas e práticas”.  

Neste sentido, o construcionismo se propôs a analisar os fenômenos sociais, ou ainda, 

descrevê-los, considerando a natureza narrativa de histórias - como são contadas – e sua 

representação da realidade, contribuindo, por assim dizer, na construção da visão de mundo 

do indivíduo através do tempo.  

Com uma visão bem parecida, Kuhn (2006) ressalta que, para as ciências sociais, as 

concepções trabalhadas parecem ser inteiramente hermenêuticas e interpretativas, ou seja, 

diferentemente das ciências naturais, dificilmente este modo de fazer ciência será 

solucionador de grandes enigmas. Kuhn aposta mais na compreensão do comportamento do 

que na descoberta das leis que o regem. 

É, possivelmente, de acordo com este entendimento que, segundo Gergen (1985, p. 

316), o construcionismo social não se propõe a oferecer “a verdade através do método”. 

4.2 Filosofia analítica 

Wittgenstein é o nome mais importante da filosofia analítica. Segundo Conde (1998), 

geralmente Wittgenstein é estudado em duas fases: o Primeiro Wittgenstein e o Segundo 

Wittgenstein. Para cada período corresponde, uma obra central: o primeiro período é marcado 

pela publicação do Tractatus Lógico-Philosophicus (TLP), obra que tenta esclarecer as 

condições lógicas que o pensamento e a linguagem devem ter a fim de representarem o 

mundo; o segundo período refere-se às Investigações Filosóficas, publicadas postumamente, 

em 1953, em que Wittgenstein rompe com suas ideias anteriores. 

Scruton (1982) assinala que a obra de Wittgenstein, Tractatus Lógico Philosophicus 

(TLP), procura esclarecer as relações entre lógica e filosofia, a partir da estrutura da 

linguagem perante o mundo, ou seja, como a linguagem consegue representar o mundo. 

Wittgenstein imaginava que uma proposição
10

 era capaz de representar algo real, ou não, de 

tal modo que, sua teoria acabou sendo denominada "teoria pictórica do significado", passando 

a ideia de que uma proposição é uma representação figurativa dos fatos, da mesma forma que 

uma boneca é uma representação figurativa de um bebê. 

Conde (1998) sugere que o pensamento representativo de Wittgenstein não chega a ser 

evidente quando se utilizam proposições, tais como: a folha é verde ou ainda o céu é azul. 

                                                 
10

 Proposição é um termo utilizado em lógica para descrever o conteúdo de asserções, que, por sua vez 

representa afirmações verdadeiras, ou não (PINTO, 1998, p. 37). 
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Diante desta dificuldade de se entender o significado da proposição, a resposta vem por meio 

da lógica. A equivalência entre a boneca e o bebê está relacionada com um isomorfismo, de 

tal maneira que a boneca traz certas características do bebê: por precisar de cuidados, a 

criança conversa com a boneca como se falasse com um bebê, troca sua roupa e assim por 

diante.   

Neste sentido, Wittgenstein (2001) relaciona os elementos essenciais de uma 

proposição, que reservam entre si, as mesmas relações lógicas entre os objetos simples que 

correspondem ao estado de coisa representada. Sendo assim, caso a proposição fosse reduzida 

aos elementos essenciais lógicos, consegue-se uma forma lógica simbólica equivalente à 

forma lógica do estado de coisas que a proposição representa. 

Scruton (1982) propõe que o Tractatus delimita os limites da linguagem, procurando 

explicitar as possibilidades da própria figuração da proposição e, ao mesmo tempo, também 

procura alguma coisa que possa estar além desses limites. Caso seja possível, então, é 

confrontada com os próprios aforismos, ficando evidente que as proposições do Tractatus 

também infringem as regras impostas às proposições significativas e possivelmente seriam 

consideradas absurdas. 

No segundo período, o das Investigações Filosóficas (IF), Wittgenstein defende que as 

pretensões do Tractatus estão destinadas ao fracasso, simplesmente porque não há qualquer 

essência da linguagem a ser desvendada. O segundo Wittgenstein abandona a afirmação que a 

linguagem é um todo homogêneo, e passa a trabalhar com a ideia de um aglomerado de 

"linguagens" (SCRUTON, 1982).  

Segundo Conde (1998) o conceito de “semelhança de família” é essencial para 

entender o segundo Wittgenstein. Em um contexto familiar, alguns partilham o mesmo 

sabonete, o mesmo guarda-chuva, o mesmo carro e assim por diante. Porém, esta não é uma 

condição necessariamente presente em todos os indivíduos familiares. Nesta perspectiva, 

Conde (1998) sugere fazer um paralelo com o conceito de “jogo”, é como se houvesse 

práticas diversas de “jogo”, não porque haja um conceito exato que esteja subentendido em 

todas as aplicações do termo, mas porque essas diversas práticas manifestam “semelhança de 

família”. 

Pode-se fazer uma analogia com as diversas práticas linguísticas, que são reunidas sob 

a denominação de “linguagem” em virtude de suas semelhanças de família.  Wittgenstein 

denomina de “jogos de linguagem” aos segmentos heterogêneos da linguagem, com suas 

regras, convenções e finalidades próprias (CONDE, 1998). 
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Os jogos de linguagem são múltiplos e variados, e atendem a finalidades diversas. 

Supor que a função primordial da linguagem seja a de descrever ou representar os fatos é uma 

generalização precipitada, provocada pelo equívoco de se tomar um jogo de linguagem 

particular como paradigma de todos os demais (CONDE, 1998). 

Para o Wittgenstein das Investigações, o significado de uma palavra é estabelecido 

pelo uso que se lhe dá num determinado jogo de linguagem. Para saber o que significa essa 

palavra, nesse jogo de linguagem, a melhor estratégia é descrever os traços mais destacados 

desse jogo e revelar qual é o papel desempenhado pela palavra em questão (CONDE, 1998). 

A concepção do significado como uso afasta a proposta de Wittgenstein de duas ideias 

tradicionais a respeito da linguagem. Uma delas é a de que o significado de um termo é dado 

por um objeto, substituído nas frases pela palavra que lhe é associada. A outra é a de que um 

conceito ou um significado seriam entidades mentais que acompanham a pronúncia ou 

audição de uma expressão linguística. Para Wittgenstein, as ocorrências mentais ou 

psicológicas que acompanham, antecedem ou sucedem o proferimento de uma expressão 

linguística são irrelevantes para a constituição do seu significado. O que interessa saber é o 

que o falante ou ouvinte faz com essa expressão (CONDE, 1998; POTTER, 2001). 

Dito de outra maneira, um termo assume significado à medida que encontra um lugar 

numa determinada prática e seu emprego passa a ser controlado por regras públicas de 

correção. O jogo do qual faz parte está inserido na realidade prática e social da comunidade 

dos falantes. De acordo com o segundo Wittgenstein, o significado não está na mente, nem no 

mundo, e sim dado no seu uso (jogo de linguagem), através de regras ou convenções que as 

pessoas aprendem a partir do instante que entram em contato com uma comunidade 

linguística (CONDE, 1998; POTTER, 2001). 

"A linguagem é uma parte [...] de uma forma de vida", diz Wittgenstein (1953, p.23). 

A linguagem, tal como apresentada nas Investigações, deixa de ser um mero veículo de 

informações para converter-se numa atividade profundamente enraizada no contexto social e 

nas necessidades e aspirações humanas.  

Outro autor fundamental da filosofia analítica é John Austin, criador da Teoria dos 

Atos de Fala (TAF), publicada em 1962, no livro How to do Things with Words, com o 

propósito de resolver a questão da significação, considerando a língua, como forma de 

representação, comunicação e ação (FIORIN, 2005). 

De acordo com Austin, a linguagem realiza uma série de atos, tais como: afirmar, 

negar, duvidar, elogiar e prometer, dentre tantos outros, de tal forma que a linguagem não 

pode ser considerada somente uma forma de se comunicar ou representar, mas também pode 
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ser utilizada para realizar ações. É a noção de ato linguístico (POTTER e WETHERELL, 

1987). 

Um ato de fala é um discurso que não se esgota apenas no que é dito, e sim nas ações 

que se desdobram desta fala. Dito de outra forma, um ato de fala é um discurso performativo, 

um discurso que faz coisas (AUSTIN, 1990). 

4.3 Etnometodologia 

O termo etnometodologia designa uma corrente da sociologia americana, cujo 

principal representante é Harold Garfinkel, autor da obra Studies in Ethnomethodology, 

publicada em 1967. A referida publicação foi responsável por motivar intensos debates no 

meio acadêmico visto o conteúdo teórico inovador diante de algumas questões conceituais 

mais tradicionais da sociologia (GUESSER, 2003). 

De acordo com Potter e Wheterell (1987), a etnometodologia aborda os objetivos e 

metas de pessoas comuns como semelhantes às de um pesquisador social. Isto é, parte do 

pressuposto de que pessoas comuns assim como o cientista, estão constantemente tentando 

interpretar o que está acontecendo no seu entorno, e usam deste entendimento para produzir 

comportamentos adequados em suas vidas.  

Garfinkel (2006) define o uso do termo etnometodologia com as seguintes palavras:  

 

Uso el término Etnometodología para referirme a la investigación de las 

propiedades racionales de las expresiones contextuales y de otras acciones 

prácticas como logros continuos y contingentes de las prácticas 

ingeniosamente organizadas de la vida cotidiana. (GARFINKEL, 2006, 

p.20) 

 

Conforme Potter e Wheterell (1987), a etnometodologia preocupa-se com uma ampla 

gama de características do estilo de vida social. No entanto, atribui um interesse especial ao 

modo como a linguagem é usada nas situações cotidianas.  

É neste sentido que a perspectiva sociológica desenvolvida por Garfinkel desponta 

como uma das principais influências sobre a Psicologia Discursiva devido à importância 

atribuída aos processos envolvidos nas práticas que dão sentido à vida cotidiana, bem como 

conferindo a linguagem dimensão fundamental das ditas práticas (GARAY; IÑIGUEZ; 

MARTÍNEZ, 2005).  

Segundo Guesser (2003) a etnometodologia funda-se sob o estudo do raciocínio 

prático do cotidiano, buscando a partir de um conjunto de evidências, construir uma 
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explicação da realidade observada. Contudo, alerta que estas explicações limitam-se as 

significações interacionais de um determinado grupo, em determinado contexto histórico e 

cultural, e tão somente, não podendo explicar realidades totalizantes, isto é, de grande 

abrangência. 

A etnometodologia, como toda teoria, faz uso de alguns conceitos que a auxiliam no 

desenvolvimento e firmamento de suas concepções. Destacaremos neste momento, apenas 

cinco, considerando-os como fundamentais para um entendimento satisfatório dos princípios 

etnometodológicos, são eles: prática e realização, relatabilidade, reflexividade, indicialidade e 

membro. 

Prática e Realização são apresentadas como o foco principal da etnometodologia. 

Propõe-se a descobrir o sentido legítimo desenvolvido pelos atores sociais, no curso de suas 

atividades cotidianas, a fim de explicar as origens das ações sociais e suas realizações 

(GUESSER, 2003). 

O conceito de relatabilidade segundo os etnólogos é a propriedade que permite aos 

atores sociais conceber o mundo a partir de suas ações. Em outras palavras, no instante em 

que atribuem significado e sentido às suas ações através dos processos pelos quais elas são 

relatadas, os membros fazem com que essas ações revelem o mundo social na sua legítima 

particularidade (GUESSER, 2003). 

Já a reflexividade é definida como a capacidade dos atores sociais descreverem e 

produzirem uma interação, de tal modo que se estabelecem coerências nas ações dos membros 

do grupo, ou seja, descrever uma situação é constituí-la (GARAY; IÑIGUEZ; MARTÍNEZ, 

2005). 

Na apresentação do conceito de indicialidade, Garfinkel (2006) resgata uma antiga 

discussão acerca do uso da linguagem como possível protagonista no processo de 

conhecimento científico. Contudo, sugere uma nova alternativa, por um lado, a possibilidade 

de ver as regras sociais como algo flexível e em permanente estado de elaboração e, por outro, 

a possibilidade de entender como o significado é elaborado e compartilhado em cada processo 

de interação contextualizado. 

Neste sentido, a indicialidade propõe-se a estudar um sentido local e contextual 

singular para cada ato interacional, por isso, procura-se observar também a entonação, a 

forma e a sequência da construção da linguagem proferida para fins compreender seu 

significado legítimo (GARAY; IÑIGUEZ; MARTÍNEZ, 2005). 

Por fim, outro conceito desenvolvido na etnometodologia é o de membro. Esse termo 

nomeia o indivíduo que compartilha a construção social de determinado grupo. Isto é, domina 
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a linguagem comum do grupo, interagindo com os demais participantes a partir das redes de 

significação estabelecidas nos processos interacionais peculiares do grupo (GUESSER, 2003). 

4.4 Semiologia 

Introduzido por Ferdinand Saussure, em sua obra póstuma Cours de linguistique 

général, em 1916, a ciência dos signos, ou semiologia, surge baseada no argumento da 

necessidade de regras que regessem as condições de sentido entre os signos, isto é, 

combinações aceitáveis capazes de gerar e dar sentidos a fenômenos comunicativos (POTTER 

e WHETERELL, 1987).   

Para Saussure, tudo que existe é representado por um signo, que por sua vez é formado 

por duas partes: significante e significado. O significante é a parte física da palavra, 

representada pela grafia e o som é a imagem acústica. O significado representa a coisa em si, 

é o conceito. “O signo linguístico une, portanto, não uma coisa e um nome, mas um conceito 

e uma imagem acústica.” (DOR, 2003, p.28).   

Ainda segundo o autor, a arbitrariedade destaca-se como uma das principais 

propriedades do signo linguístico. O viés arbitrário do signo manifesta-se na ausência de 

qualquer associação entre significante e significado no instante definição de algo e/ou objeto.  

A palavra “janela”, por exemplo, define um objeto que abre e fecha, situado em um 

lugar, para poder entrar ar, luz solar ou mesmo água. Na língua inglesa, a palavra “window” 

possui a mesma finalidade para este objeto. Observa-se, portanto, que qualquer som pode ser 

usado como significante para “janela”, não sendo fruto de qualquer convenção entre as 

línguas. Isto é, de fato “não parece existir elo necessário entre um conceito e a montagem 

acústica que serve para representá-lo”, a escolha é essencialmente arbitrária (SEARLE, 2002; 

DOR, 2003, p. 29). 

De acordo com Saussure, a língua é a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo 

que, sozinho, não é capaz de criá-la, tampouco modificá-la. A língua não existe senão em 

benefício de uma espécie de contrato constituído historicamente entre membros de um grupo. 

Deste modo, pode-se concluir que a produção de um discurso ocorre no instante que o falante 

combina os signos e as regras de sua língua (fonológicas, morfológicas, semânticas e 

sintáticas) com propósitos imediatos de comunicação (PETTER, 2005). 

Saussure sugere que os significantes (imagem acústica) e significados (conceitos) são 

ligados entre si através do processo de significação. Barthes (1964, 1972), por sua vez, propõe 
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novos caminhos para a compreensão do signo, propondo níveis adicionais de significado aos 

sistemas semiológicos culturais (POTTER e WHETERELL, 1987). 

O semiólogo francês sugere um novo nível de significação onde o significante pode 

adquirir um novo significado. Para Barthes, a palavra “jaguar XJ6” pode ser conceituada 

como um modelo de carro específico, capaz de demonstrar um determinado desempenho nas 

pistas e assim por diante. Entretanto, este mesmo significado pode tornar-se um novo 

significado, em outro nível, no instante que o associo a elementos como “riqueza”, “luxo”, 

“velocidade”, “vida glamorosa”. Ou seja, ao assistirmos uma novela e visualizamos a cena de 

Mark dirigindo um jaguar XJ6, é fornecido para nós, um conjunto de expectativas sobre o 

status, riqueza e personalidade deste personagem, sem qualquer informação direta sobre estas 

coisas (POTTER e WHETERELL, 1987, p. 26). 

Desta maneira, pode-se inferir que os níveis de significado serão determinados pelo 

modo como as pessoas decodificam e/ou interpretam os significados nas mais diversas ações 

e eventos.  

Segundo Potter e Wheterell (1987), esta perspectiva nos obriga a refletir de maneira 

mais aprimorada, considerando tanto as palavras utilizadas na descrição de determinado 

conceito (significado), como aquelas que não são. Em outras palavras, os semiologistas têm 

demonstrado que o que está ausente surge como um importante significado, tanto quanto 

aquilo que está presente.  

4.5 A Abordagem Foucaultiana do Discurso 

Segundo Gill (2011) a expressão “análise do discurso” tem sido utilizada por 

diferentes abordagens teóricas, inclusive fazendo uso de metodologias diversas, cujo foco de 

análise geralmente é o estudo de textos. A autora atribui à “virada linguística” esse crescente 

interesse pela análise do discurso nas últimas décadas entre as mais diversas áreas científicas, 

inclusive a psicologia. 

Brandão (2012) ressalta que a análise do discurso (AD) implica numa perspectiva 

sobre a natureza da linguagem e a sua relação com os problemas centrais das ciências sociais. 

A AD refere-se às abordagens do discurso, de tal modo que estas abordagens devem ser 

analisadas, a partir de uma metodologia a ser empregada no recolhimento das informações e 

das respectivas análises, além de constituir base para formulações teóricas. Desta forma, a AD 

é teoria e método, simultaneamente. 
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A autora lembra ainda que a AD permite estudar os significados, investigando o que 

está implícito e explícito nos diálogos, nas construções narrativas, representando as 

estratégias que cada parte estabelece nos diálogos, nas relações sociais, além dos padrões de 

significação e representação que constituem a cultura (BRANDÃO, 2012).  

Nesta perspectiva, Gill (2011) destaca as obras pós-estruturalistas de Foucault, cujas 

principais características são o rompimento com a noção de sujeito unificado e coerente, 

assim como suas análises históricas de textos falados e escritos. 

Fairclough (2001), por sua vez, atribui à popularização do conceito de discurso e 

análise do discurso, enquanto método de pesquisa, à influência de Foucault.  

O filósofo francês Michel Foucault influenciou de maneira importante os criadores da 

Psicologia Social Discursiva. Esse autor preocupou-se inicialmente, com as técnicas 

discursivas enquanto “constitutivas do conhecimento e com as condições de transformação do 

conhecimento em uma ciência, associadas a uma formação discursiva” (p.62), ou seja, 

preocupou-se com a constituição do sujeito social como produto dos discursos. É nesta 

perspectiva que se destaca em seus escritos o enfoque nos tipos ou ainda categorias de 

“discurso das ciências humanas, como a medicina, a psiquiatria, a economia e a gramática.” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p.63). 

Segundo Fairclough (2001), em outro momento e sua obra Foucault voltou-se para as 

relações entre conhecimento e poder nas sociedades modernas. Nesta fase, Foucault discorre 

sobre o que pode ser dito, por quem e em que ocasiões, destacam-se como exemplo desta fase 

suas principais obras críticas às instituições como os hospitais e prisões. 

Para Fairclough (2001): 

 

Esta concepção de poder sugere que o discurso e a linguagem são de 

importância central nos processos sociais da sociedade moderna: as práticas 

e técnicas que Foucault enfatiza tanto – a entrevista, o aconselhamento, e 

assim por diante – são em grau significativo práticas discursivas. Assim, ao 

analisar as instituições e as organizações em termos de poder significa 

entender e analisar suas práticas discursivas. (FAIRCLOUGH, 2001, p.76) 

 

4.6 Psicologia Social Discursiva 

De acordo com Fiorin (2005), o termo Psicologia Social Discursiva foi utilizado pela 

primeira vez por Potter e Wetherell, em 1987, no livro “Discourse and social psychology: 

beyond attitudes and behavior”, quando defenderam uma psicologia orientada 

discursivamente, a partir da teoria dos atos da fala, da etnometodologia e da semiologia. 
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Para Garay, Iñiguez e Martínez (2005, p. 109), a obra proposta por Potter e Wetherell, 

em 1987, surge como um marco da concretização metodológica dos princípios 

socioconstrucionistas ao revisar temas clássicos na Psicologia Social. Os autores falam ainda 

da influência de Michael Billig, no livro Arguing and thinking, também de 1987, que sugere 

novas formas de apreender as técnicas psicológicas, e principalmente o pensamento, como 

processos argumentativos. 

 

La Psicologia Discursiva no es una nueva linguística, ni tampouco uma 

llamada de atención hacia la linguística añadiendo um estudio de pragmática. 

Los psicólogos y psicólogas discursivos son psicólogos sociales que esperan 

ganhar en compressión de la vida social y la interacción social a través del 

estúdio de la “realidad social” considerada como um texto. (GARAY, 

IÑIGUEZ, MARTÍNEZ, 2005, p. 110).  

 

De acordo com esta abordagem, o discurso é utilizado numa visão ampla que abrange 

diversas formas de interação, sejam estas verbais, escritas, formais ou informais.  Para fins de 

análise, essa perspectiva contempla três temas básicos: a função, a construção e a 

variabilidade. 

O termo função diz respeito aos efeitos do discurso. Como ele posiciona o sujeito que 

o constrói, como posiciona os diferentes grupos sociais, como descreve esses grupos, etc. Por 

sua vez, o conceito de construção faz referência ao fato de que construímos diferentes 

representações do mundo social usando os recursos e os repertórios discursivos que nossa 

cultura nos fornece (POTTER e WHETERELL, 1987). 

Por fim, a variabilidade é reconhecida como a modificação de sentidos e significados 

presente nos discursos do indivíduo e grupos (WETHERELL e POTTER, 1996). Conforme 

Billig (1991) é comum a variabilidade fazer-se presente quando as pessoas põem em prática 

seus diversos argumentos diante de determinado assunto. Para ele, a variabilidade é 

consequência da variedade de compreensões, percepções e valores presentes na sociedade. 

Potter e Wetherell (1987), por outro lado, afirmam que a variabilidade ocorre devido à 

linguagem ser utilizada com a finalidade de cumprir variadas funções. 

Ainda segundo o autor, a concepção de variabilidade representa um dos caminhos que 

viabilizam suas críticas ao modelo reducionista que a abordagem cognitiva propõe acerca do 

pensamento.  Isto é, ela surge como consequência das estratégias humanas para pensar e 

argumentar, enfraquecendo, portanto, a maneira convencional proposta pelos psicólogos 

cognitivistas (BILLIG, 1991). 
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Wheterell e Potter (1992) sugerem que a finalidade de uma análise do discurso 

fundamentada na Psicologia Social Discursiva é observar a maneira como se constituem e 

estruturam versões da realidade a fim de torná-las válidas e verdadeiras, e como se 

desacreditam versões contrárias. 

Em geral, a Psicologia Social Discursiva busca responder questões do tipo: quem é 

esta pessoa, o que é que esta parte do Discurso procura alcançar e que discursos (ou 

repertórios) são usados para isso? (STAITON ROGERS, 1998 apud NOGUEIRA, 2001). 

A Psicologia Social Discursiva se propõe a explicar os processos cognitivos mediante 

o uso de análise da linguagem coloquial e dos estudos dos processos que se manifestam na 

linguagem e através da linguagem. Assim, a Psicologia Discursiva não nega a existência de 

um mundo mental, mas opta pela observação e análise do uso da linguagem enquanto 

interação (POTTER e EDWARDS, 2001). 

Deste modo, a busca por explicações sobre o mundo social se afasta do interior das 

pessoas e se direciona ao espaço linguístico da interação, que é onde nós, seres humanos, nos 

relacionamos uns com os outros.  

4.6.1 O processo de categorização na perspectiva da Psicologia Social Discursiva 

Billig (2008), em seu livro “argumentando e pensando”, desenvolve uma longa 

discussão acerca do conceito de categorização. Afirma que para os psicólogos sociais 

cognitivistas tal termo é tido como uma unidade básica do pensamento e seria um processo 

mental no qual o indivíduo desenha e organiza o mundo.  

De acordo com esta perspectiva, os psicólogos apontam para a conexão entre 

categorizar objetos e inferir juízos de semelhança. Ao citar este entendimento, Billig (2008) 

questiona o papel atribuído à linguagem por teóricos da psicologia cognitiva, ressaltando que 

esses teóricos apresentam uma imagem pobre do pensamento, reduzindo-se a mera 

capacidade de processar e categorizar informação.  

O autor ressalva, contudo, a existência de pesquisadores cognitivistas que diferem e, 

portanto, não se enquadram nesta perspectiva simplória do pensamento humano, no entanto, 

para fins de exposição de suas críticas, Billig (2008) opta por se deter ao padrão mais amplo e 

predominante na psicologia cognitiva. 

Segundo esse padrão dominante, a principal função psicológica da categorização é 

estruturar e dar coerência ao nosso conhecimento geral sobre as pessoas e o mudo social, bem 

como gerar expectativas sobre padrões típicos de comportamento destes sujeitos, como 
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também sobre as variações entre os tipos de pessoas, suas ações e atributos característicos 

(BILLIG, 2008). 

Então, o ato de categorizar implica que estímulos objetivamente diferentes sejam 

percebidos como semelhantes. Por conseguinte, se presumirmos que todos os pensamentos 

são baseados em categorizações deturpadoras, a conclusão é que, estereotipar é apenas um 

processo cognitivo normal. Assim, as mesmas categorizações tão necessárias para reduzir a 

informação dos estímulos, são responsáveis por produzirem os mais variados tipos de 

estereótipos que caracterizam o preconceito. 

Billig (2008, p. 200) denomina como “deprimente” este posicionamento dos 

cognitivistas e questiona se o conceito de tolerância também não seria admissível caso 

adotássemos este mesmo raciocínio de maneira oposta, no entanto, segundo a lógica da 

categorização isto seria improvável, visto que “toda experiência tem que ser mediada pelas 

categorias deturpadoras ou esquemata”. 

Billig (2008) sugere então inverter as premissas da abordagem da categorização 

ressaltando o processo de particularização, tão presente no pensamento humano. O autor 

afirma que sua estratégia não é argumentar que as premissas da perspectiva cognitiva sejam 

absurdas ou irreais, no entanto, defende que elas expressam tão somente um dos muitos lados 

da natureza humana. 

Segundo o autor, os conceitos de categorização e particularização são processos 

opostos. Categorização seria a introdução de um estímulo específico dentro de uma categoria 

geral. Já a particularização seria a extração de um estímulo da categoria geral, estímulo que 

seria separado da categoria ou de outros estímulos. Em resumo, os dois processos estão inter-

relacionados, isto é, para categorizar é necessário particularizar. Nesse caso, a categorização 

não pode ser considerada o processo fundamental da cognição. 

De acordo com Potter e Wetherell (1987) a categorização se constitui como uma 

importante manifestação presente no discurso das pessoas, a busca por explicações científicas 

sobre determinados comportamentos e categorias sociais têm despertado cada vez mais o 

interesse dos psicólogos sociais pelo tema em si.  

Tradicionalmente, os psicólogos sociais têm-se questionado sobre os processos 

cognitivos subjacentes a categorização e suas consequências. Porém, em contraste com a 

abordagem cognitivista, pesquisadores que trabalham numa perspectiva do discurso têm se 

interessado pelo modo como as categorias são constituídas no discurso cotidiano, bem como 

em descobrir quais as diversas funções que elas satisfazem. Ou seja, ao invés de ver a 

categorização como um fenômeno natural - algo que só acontece, automaticamente – o 
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interesse dá-se como as categorias são articuladas de forma flexível ao longo de uma conversa 

e/ou escrita para fins de atingir objetivos específicos (POTTER e WETHERELL, 1987). 

A ideia de que as categorias são entidades estruturadas e duradouras é frequentemente 

discutida e difere marcadamente da concepção de estrutura revelada na análise do discurso. A 

relevância e a natureza delineada das expectativas associadas à categoria são trabalhadas nas 

passagens do discurso. Isto não quer dizer que as expectativas e compreensão defendidas 

anteriormente não são importantes, porém, são ativamente construídas e desenhadas para 

muitas ações diferentes (POTTER e WETHERELL, 1987). 

Segundo Potter e Wetherell (1987) não surpreende que o interesse sobre as categorias 

desponte como algo tão importante. Em certo sentido, elas são como blocos de construção, e 

uma vez analisadas cuidadosamente, observamos que não são tão sólidas e definidas, mas que 

necessitam ser moldadas em nossos discursos visando o uso em contextos diversos.  

4.6.2 Repertórios Interpretativos 

De acordo com Potter e Wetherell (1987) os repertórios interpretativos são termos 

utilizados constantemente com a finalidade de avaliar ações, eventos e demais fenômenos. 

Constitui-se de termos e esquemas linguísticos utilizados pelo indivíduo como recursos na 

construção do discurso e posicionamento ante dos fatos.  

Em outro registro, de forma mais elaborada os autores o definem da seguinte maneira:  

 

Los repertorios se pueden considerar como los elementos esenciales que los 

hablantes utilizan para construir versiones de las acciones, los procesos 

cognitvos y otros fenómenos. Cualquier repertorio interpretativo 

determinado está constituído por una restringida gama de términos usados de 

una manera estilística y gramatical específica. Normalmente estos términos 

derivan de una o más metáforas clave, y la presencia de un repertorio a 

menudo está senãlada por ciertos tropos o figuras del discurso. 

(WETHERELL y POTTER, 1992, p. 3) 

 

Para Garay, Iñiguez e Martínez (2005) seriam análogos a conjuntos de recursos 

discursivos, tal como um sistema de categorias, vocabulários, termos e metáforas originários 

de uma comunidade linguística para construir ou descrever versões de acontecimentos ou 

fenômenos. 
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5 MÉTODO 

Neste capítulo, pretendemos abordar a trajetória metodológica que possibilitou realizar 

a pesquisa junto à Torcida Jovem do Sport. Assim, ressaltamos as características do campo de 

pesquisa, as dificuldades encontradas, o critério de escolha dos sujeitos, os instrumentos 

utilizados na geração de dados, suas vantagens, desvantagens e limites, bem como a análise 

dos dados gerados.  

5.1 Torcida Jovem do Sport  

Em Pernambuco, entre as organizações torcedoras, a Associação Esportiva Torcida 

Jovem do Sport, conhecida popularmente como Torcida Jovem do Sport, Jovem do Sport ou 

simplesmente pelas iniciais TJS, destaca-se como a representante mais importante do Sport 

Club do Recife, seja pelo quantitativo de associados ou pelos recorrentes episódios de 

violência ao qual está relacionada.  

Fundada em outubro de 1995 por jovens torcedores dissidentes de outra torcida 

organizada do Sport, o grupo foi instituído com o objetivo de apoiar o time pernambucano 

rumo às inovações próprias de um novo movimento juvenil urbano em ascensão. 

Historicamente, a TJS destaca-se pelo pioneirismo no estado, a citar, foi o primeiro 

agrupamento a se constituir nos moldes de uma Torcida Organizada, a ter um local privativo 

no estádio de futebol reservado aos seus associados – a Geral, a primeira e única torcida do 

Nordeste a assinar um contrato com uma empresa de material esportivo ainda na década de 

1990, liderando na época, o comércio de vendas de produtos no estado, foi vanguarda também 

na confecção de um bandeirão, símbolo recorrente nas Torcidas Organizadas, foi a primeira a 

possuir uma sede própria externa aos domínios do clube reconhecida como pessoa jurídica, 

isto é, detentora de um CNPJ, e por fim, a primeira a criar uma homepage, bem como 

desenvolver e conduzir programas sociais.  

Considerada recentemente a maior torcida Organizada do Norte/ Nordeste em pesquisa 

realizada em 2012 através das redes sociais, estima-se que a Associação possua um 

quantitativo de aproximadamente 7 (sete) mil jovens filiados de diversos perfis e localidades, 

a maioria da Região Metropolitana do Recife, que são facilmente reconhecidos pelas roupas 

amarelas, ou como são popularmente conhecidos: os beca amarela. Destaca-se também em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sport_Club_do_Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sport_Club_do_Recife
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números a quantidade de acessos à fanpage
11

, que possui mais de 60 mil curtidas e mais de 6 

(seis) mil seguidores no twitter oficial.  

Para o vice-presidente da torcida, a opção pela cor amarela é uma homenagem ao 

mascote do Sport, um leão. A escolha pelo mascote ocorreu após várias reuniões, a princípio 

foi o Taz-mania, baseado no personagem infantil produzindo pela Warner Bros. Na série 

televisiva, Taz, é um mamífero robusto e musculoso, com aparência de urso, que vive numa 

casa com sua família de demônios da Tasmânia, recorrentemente fugindo de um garoto 

indígena cujo objetivo é capturá-lo para ser reconhecido como um índio verdadeiro. 

Atualmente, e após algumas críticas advindas dos próprios torcedores associados, o 

mascote adquiriu características mais regionais, fenômeno que eclode com o reconhecimento 

e a valorização de identidade grupal. Representado pelo cangaceiro pernambucano Virgulino 

Ferreira da Silva, vulgo Lampião, a TJS passa também a ser reconhecida popularmente como 

Bonde do Lampião.  

Em dia de jogos o grupo reúne-se na Geral, localizada atrás da barra do estádio de 

futebol, em torno de um objetivo comum que é apoiar o time que representam, entoando o 

lema que diz “Com o Sport para o que der e vier”.  

Definem-se da seguinte maneira: “somos torcedores que se agrupam numa área do 

estádio, munidos de bandeirões, faixas, balões coloridos, papel picado etc. Assistimos aos 

jogos de pé. Dançamos, fazemos coreografias, entoamos cânticos e animamos o espetáculo do 

futebol com batucadas sincronizadas. Uniformizados, buscamos incentivar o Sport do começo 

ao fim dos jogos.”. (Site oficial). 

A propósito do funcionamento interno, a Associação possui sede própria onde realiza 

os atendimentos ao público em horário comercial possibilitando ao torcedor a aquisição de 

produtos da Organizada e também das suas aliadas
12

, a citar, camisas, casacos, bermudas, 

bonés, adesivos, chaveiros etc., realizam também o cadastro de novos sócios, a entrega de 

carteirinhas e o recebimento de mensalidade. Como atrativo para os associados oferecem 

descontos em caravanas, materiais da Jovem e em qualquer evento cultural promovido pela 

torcida. Mantém-se essencialmente, da venda desses produtos e das mensalidades arrecadadas 

pelos sócios.  

                                                 
11

 Fanpage ou página de fãs é uma página específica dentro do Facebook direcionada para empresas ou marcas. 

Para verificação dos dados, acessar em https://www.facebook.com/TorcidaJovemdoSport e 

www.twitter.com/jovem_sport. 
12

Entende-se por Torcida aliada aquela com a qual se mantém relações recíprocas de respeito, lealdade, 

solidariedade e retribuição de favores. (TEIXEIRA, 2004, p.138). 

https://www.facebook.com/TorcidaJovemdoSport
http://www.twitter.com/jovem_sport
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Na sede, são realizadas ainda, reuniões onde se discutem questões relativas à torcida e 

ao time, bem como são designadas as funções a serem exercidas por cada membro nos dias de 

jogos. 

A Associação possui 12 (doze) funcionários e obedece a seguinte estrutura 

hierárquica: Presidência, vice-presidência, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Primeiro 

Tesoureiro, Segundo Tesoureiro, Diretor Geral, Diretor de Patrimônio e Diretor de Material. 

Os presidentes exercem um mandato de quatro anos e são eleitos pelos associados atuantes, 

isto é, aqueles que mantêm a mensalidade atualizada, bem como estejam no grupo há no 

mínimo 01 (um) ano.  

Há ainda o Conselho fiscal, composto pelo Presidente, vice-presidente e primeiro 

secretário, cuja principal função é o acompanhamento das finanças.  

Além das atividades relacionadas ao futebol, destaca-se também o investimento 

realizado na participação em jogos de outras modalidades esportivas do clube, assim como em 

Projetos sociais. Comumente organizam confraternizações e outros eventos comemorativos 

cujo objetivo é arrecadar dinheiro e materiais para instituições filantrópicas. 

5.2 Participantes 

O estudo foi realizado com torcedores afiliados à Associação Esportiva Torcida Jovem 

do Sport localizada na Região Metropolitana do Recife, na sede da associação e nos jogos do 

Sport no campeonato pernambucano e brasileiro, do ano de 2012. 

Participaram do estudo 15 (quinze) jovens pertencentes à torcida supracitada. A 

investigação contemplou os participantes a partir dos seguintes critérios de inclusão: jovens 

do sexo masculino filiados à Associação Esportiva, modalidade futebol, por um período 

superior ou igual a 1 (um) ano, com idade entre 18 e 24 anos e que aceitassem participar do 

estudo mediante convite prévio realizado pela pesquisadora. Segue o quadro com informações 

resumidas de cada participante: 
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Quadro 1 – Informações dos torcedores do Sport 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa 

Observação: As respectivas profissões foram omitidas com o objetivo de resguardar a verdadeira identidade dos 

participantes. 

5.3 Instrumentos de geração de dados 

Como instrumentos de geração de dados foram utilizados a observação participante, 

análise documental e entrevistas individuais do tipo semiestruturada cujo roteiro encontra-se 

no apêndice.  

Para Vianna (2007) a observação é a técnica de coleta de dados mais disponível, 

entretanto, não necessariamente, a mais fácil, em virtude da demanda de envolvimento 

pessoal que exige do pesquisador. Segundo o autor, os estudos observacionais têm despontado 

como um dos grandes filões nas pesquisas qualitativas, mas este aforismo não deve eximir a 

formação e técnica que o método exige.  

Angrosino (2009) ao avaliar a técnica de uso da observação participante, destaca a 

importância e necessidade de serem feitas anotações relacionadas ao campo, informações 

sobre o cenário e materiais nele presentes, sobre os participantes, a cronologia de eventos, 

descrição de comportamentos e conversas. 

 

Nome fictício 

Idade 

(anos) 

Escolaridade Tempo de filiação à Torcida 

Jovem do Sport (anos) 

Alessandro  22 Ensino médio completo 3 

César 19 Cursando 3º ano do ensino médio 6 

Daniel 18 Cursando 3º ano do ensino médio 5 

Durval 21 Cursando 3º ano do ensino médio 7 

Fábio 19 Cursando 3º ano do ensino médio 6 

Felipe 24 Ensino médio completo 6 

Igor 23 Ensino médio completo 7 

Lucas 18 Ensino Fundamental Incompleto (6º 

série) 

4 

Luciano 19 Cursando nível superior 5 

Marcos 22 Ensino médio completo 2 

Matheus 19 Cursando nível superior 3 

Nelson 24 Ensino médio completo 8 

Roger 24 Nível superior 3 

Romero 24 Cursando nível superior 16 

Saulo 24 Ensino médio completo  2 
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Vianna (2007) ressalta, em especial, a importância da observação direta ser realizada 

preliminarmente, a outros procedimentos, e apesar de exaltar o uso da referida técnica, pontua 

que a mesma não elimina, em nenhum momento, o emprego de outros métodos de coletas, 

igualmente válidos em pesquisas de campo.  No nosso caso em especial, optamos pelo 

acréscimo da análise de documentos e entrevista semiestruturada em virtude do referencial 

teórico-metodológico adotado ser a Análise do Discurso proposto pela Psicologia Social 

Discursiva.  

Na etapa de apreciação de documentos nos propomos a analisar os cânticos e gritos de 

guerra reproduzidos pela torcida em estudo. Silva e Grigolo (2002) afirmam que este tipo de 

investigação vale-se de materiais que ainda não receberam crítica aprofundada. Portanto, visa 

selecionar, discutir e interpretar a informação bruta, buscando extrair dela algum sentido e 

introduzir-lhe algum valor.  

 

Os documentos sonoros e visuais são também portadores de informações 

úteis, ainda que ocupem menos espaço no campo da pesquisa. Dentre esses 

documentos, colocam-se os discos e fitas magnéticas, as fitas, pinturas, 

desenhos, os filmes e vídeos, etc. Em suma, tudo o que, em suporte 

audiovisual, pode veicular informações sobre o humano. (LAVILLE; 

DIONNE, 1999, p. 168). 

 

Por fim, fez-se uso da entrevista semiestruturada. Minayo (1994) destaca que no 

manejo desta ferramenta há a elaboração prévia de perguntas, assim como também há a 

liberdade do informante em abordar livremente o tema proposto. Através deste instrumento o 

pesquisador busca obter informações relevantes através da fala dos atores sociais. 

Para Gaskell (2011), além da praticidade e economia, o principal benefício da escolha 

pelo método de entrevista qualitativa é a possibilidade de compreensão da visão de mundo 

dos entrevistados. Na expectativa de obter resultados satisfatórios, o autor alerta para a 

necessidade do entrevistador escolher previamente, o referencial teórico que irá guiar a 

investigação, bem como se apropriar da linguagem do grupo a ser investigados para fins de 

construir as questões adequadas, isto é, o que perguntar e a quem perguntar (p. 66).  

Para elaboração deste instrumento, seguimos o seguinte procedimento: elaboração 

prévia das perguntas, pré-teste (1), reformulação das perguntas, pré-teste (2). As duas últimas 

etapas foram repetidas até que se estruturasse o formato final do instrumento. 
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5.4 Procedimentos de geração de dados  

A princípio, a recepção por parte de alguns torcedores, principalmente da Diretoria, 

não se mostrou favorável à presença da pesquisadora. Foram várias tentativas de contato, 

inclusive in loco, para fins de expor aos dirigentes a proposta da pesquisa.  

Primeiramente tentou-se contato com o Presidente da Associação, mas o pedido foi 

negado alegando desinteresse em expor a realidade da Torcida. Após algumas idas aos jogos e 

plantões no espaço reservado aos associados localizada no estádio da Ilha do Retiro, 

conseguimos o telefone e e-mail pessoal do vice-presidente.  

Agendado encontro na sede com o vice-presidente, foi entregue uma cópia do projeto 

e dada oportunidade da pesquisadora apresentar os objetivos de pesquisa.  

Devidamente autorizados a iniciarmos os procedimentos de geração de dados, fomos 

apresentados aos funcionários da Associação para fins destes nos recepcionarem e cederem 

informações para o desenvolvimento do estudo. Soubemos posteriormente, da suspeita de que 

a pesquisadora fosse uma jornalista infiltrada, e a negação inicial comumente realizada de 

forma ostensiva, justificava-se por enxergarem na mídia, segundo os dirigentes, profissionais 

que tão somente deturpam e/ou proliferam uma imagem negativa da Torcida Organizada.  

Em outro momento, já no processo de observação participante, fomos informados que 

alguns torcedores reconheceram a pesquisadora como servidora do Juizado Especial Criminal 

e Cível do Torcedor de Pernambuco – JETEP
13

, e por receio de possíveis represálias, se 

negavam a recepcioná-la, bem como de fornecer qualquer tipo de informação interna.  

Cabe salientar ser verídico e fundamentado o reconhecimento de alguns torcedores, 

visto que a pesquisadora atuou durante os anos de 2007 a 2009, no âmbito judiciário, 

inclusive no órgão supracitado, experiência esta, que impulsionou o interesse pelo tema. 

Após aprovação no Conselho de Ética da UFPE, em maio de 2012, os dados 

começaram a ser gerados através da observação participante que ocorreu por meio da 

presença da pesquisadora junto ao grupo de jovens torcedores em jogos do Sport no 

campeonato pernambucano e brasileiro do ano 2012. A inserção da pesquisadora no grupo se 

deu também em momentos de reuniões dos torcedores na associação, ensaios da bateria, 

                                                 
13

 O Juizado Especial Cível e Criminal do Torcedor nasceu, no Estado de Pernambuco, por meio da Resolução 

TJPE nº 196/2006, estabelecendo que, segundo o Art. 2º, compete ao JETEP, processar e julgar as causas 

cíveis e criminais de menor complexidade, assim definidas pela Lei nº 9099/95, decorrentes dos conflitos 

surgidos durante as atividades desportivas de grande porte, assim consideradas pela Coordenadoria dos 

Juizados Especiais, ocorridos no início ou no término dos jogos, até o raio de 5 km do local de sua realização, 

nos termos da Lei nº 10.671/2003.  
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preparativos para os jogos no estádio sede, além da presença em outros momentos julgados 

pertinentes para a coleta de informações.  

De acordo com a classificação proposta por Flick (1999) os procedimentos de 

observação adotados foram observação participante, in natura (naturalista) e aberta. Isto é, o 

observador é membro da atividade objeto de pesquisa, procurando ser componente do grupo. 

Naturalista por ocorrer no ambiente oportuno de interesse da pesquisa, e por fim, aberta pela 

razão do observador ser visível aos observados, bem como eles saberem que estão sendo o 

objeto da pesquisa ministrada pelo observador. 

Em outra classificação quanto ao tipo de estrutura sugerida por Vianna (2007, p.26) 

nos enquadramos na observação não estruturada na qual o pesquisador tenta se integrar na 

“cultura dos sujeitos observados e ver o mundo por intermédio da perspectiva dos sujeitos da 

observação eliminando a sua própria visão, na medida em que isso é possível”.  

Os relatos adquiridos durante a participação nos jogos e considerados mais incisivos 

ocorreram com uso do registro cursivo
14

, prática esta que consiste em descrever o que ocorre 

obedecendo a ordem de sequência dos fatos em tempo real.  

É nesta perspectiva que surge um alerta quanto ao uso do método em questão: a 

precisão de delimitar o conteúdo a ser observado. Por este motivo a observação não 

estruturada é comumente utilizada como técnica exploratória, isto é, quando o pesquisador 

visa restringir o campo de suas observações, para fins de delimitar suas atividades, 

modificando não raramente seu planejamento de pesquisa inicial (VIANNA, 2007).   

Para Fagundes (2006), esta é considerada a grande vantagem de aplicação do registro 

cursivo, permitir a inclusão de uma ampla variedade de comportamentos, sem requerer deles 

uma definição prévia, e só então, escolher alguns para serem analisados com maior acuidade, 

utilizando-se posteriormente outras técnicas de registro.  

Por esta razão, faz-se necessário constar que a pesquisadora adaptou a técnica 

supracitada ao seu objeto de pesquisa, desenvolvendo, portanto, dando uma atenção especial 

aos discursos proferidos pelos jovens torcedores, isto é, se propôs a registrar a ocorrência de 

todas as manifestações discursivas, como a entoação dos cânticos e gritos de guerra. 

O autor recomenda que anteriormente ao registro, o pesquisador procure se ambientar 

para fins de permitir que o(s) sujeito(s) se habitue à sua presença, permanecendo a princípio a 

                                                 
14

O registro cursivo é um relato, feito numa linguagem científica, do que é presenciado, na sequência em que os 

fatos se sucedem. Recomenda-se utilizar verbos no tempo presente, assim como dispensar o emprego de 

recursos extras para indicar ordenação (“antes/depois”, “em primeiro/segundo lugar etc.), repetição (“também”, 

“tornou a fazer” etc.) e exclusividade (“somente”, “apenas uma vez” etc.).  (FAGUNDES, Antônio Jairo da 
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uma distância confortável, porém adequada para visualização dos comportamentos e manter, 

principalmente, uma atitude discreta (FAGUNDES, 2006).   

É nesta perspectiva que Vianna (2007) discorre sobre uma possível limitação de 

aplicação do método. O alerta se dá no instante que os observados podem modificar seus 

comportamentos em prol de uma melhoria da imagem, ocorrendo o chamado efeito de 

Halthorne, que desfigura a reação habitual.  

Outro problema passível dá-se no efeito halo
15

. De acordo com esta concepção, o 

pesquisador pode transferir suas impressões sobre determinado assunto ou situação de pessoa 

para outras, mostrando-se excessivamente rigoroso em suas observações e julgamentos, 

induzindo, consequentemente, o estudo a interpretações pouco confiáveis e falhas.   

Conforme citado anteriormente, não raramente as torcidas organizadas são associadas 

a episódios de violência, ou seja, dependendo do viés pessoal do pesquisador, este pode vir a 

comprometer os traços observados, bem como a validade da pesquisa.  

O uso da observação permitiu revelou, por exemplo, quais cânticos e gritos de guerras 

são utilizados como estratégias motivacionais em determinados momentos do jogo, ou ainda, 

mais especificamente, quando estes são entoados para recepcionar o time, motivá-lo em 

campo ou mesmo provocar a torcida adversária. Neste caso, com o uso do aparelho celular, 

registrou-se a princípio, um quantitativo aleatório de manifestações verbais, em outros 

momentos, passei a filmá-los concomitante, a ideia era rever as cenas quantas vezes fossem 

necessárias, assegurando-se da fidelidade das impressões e análises prévias do registro.   

Os documentos analisados foram o conjunto de cânticos reunidos em três discos 

compactados (CDs) e um disco versátil digital (DVD) publicado em comemoração aos 

14(quatorze) anos da torcida, ambos cedidos pelos torcedores. 

No que diz respeito às entrevistas semiestruturadas, elas são avaliadas como um 

convite para o entrevistado falar, com suas próprias palavras, sobre determinado tema, tendo 

um tempo razoável para refletir. Outra característica é o processo de troca de ideias que 

provém da relação entrevistado e entrevistador, visto que várias percepções e visões de 

mundo são desenvolvidas, é neste sentido que “entrevistado e entrevistador estão, de maneiras 

diferentes, envolvidos na produção de conhecimento.” (GASKELL, 2011, p.73). 

                                                                                                                                                         
Fonseca Motta. Descrição, definição e registro do comportamento. 14 ed. São Paulo: EDICON, 2006, p. 

43).  
15

Julgamento de traços específicos em virtude da tendência do pesquisador ser influenciado pela impressão geral 

(positiva ou negativa) que forma da pessoa observada. VIANNA, H. M. Glossário de termos técnicos em 

medidas educacionais. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 1980.  
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Adiante, o autor menciona três limitações quanto ao uso deste método: 1) o risco do 

entrevistador não compreender totalmente a linguagem utilizada pelo entrevistado; 2) a 

possibilidade do entrevistado omitir detalhes importantes para o desenvolvimento da 

pesquisa; e 3) o entrevistado pode ainda fornecer informações ou relato de fatos enganadores. 

Entretanto, concorda que a confiabilidade do método não é invalidada diante destes possíveis 

entraves (BECKER & GEER, 1957 apud GASKELL, 2011). 

Em atendimento aos procedimentos sugeridos pelo autor, realizado um breve 

rapport
16

, dava-se início à entrevista individual seguindo o agendamento prévio de horário e 

local com os sujeitos que autorizaram a participação. Em alguns casos, a entrevista ocorreu na 

sede da Associação, e em outros momentos, no estádio de futebol Adelmar da Costa 

Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, sede oficial do Sport Club do Recife. Antes da 

entrevista havia uma explicação do objetivo e problema de pesquisa, bem como do processo 

de devolução dos resultados, seguimos com a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido e por fim a aplicação e gravação consentida da entrevista. 

5.5 Análise dos dados  

Na análise dos dados, utilizou-se o referencial teórico-metodológico da Análise do 

Discurso proposto pela Psicologia Social Discursiva. Nesta perspectiva, o discurso é 

compreendido como “um potente meio orientado para a ação” (POTTER e WETHERELL, 

1987, p.3). Ainda segundo os autores, o termo análise do discurso implica na apreciação de 

diversas e distintas manifestações discursivas, a exemplo de entrevistas e conversas habituais, 

cujo conjunto teórico se debruçará sobre as dimensões construtivas e funcionais do discurso. 

Para a realização da análise os cânticos e entrevistas foram transcritos fidedignamente.    

Após a transcrição foram realizadas leituras atentas e cuidadosas do material, um passo 

indispensável para uma boa codificação. A codificação, na perspectiva teórico-metodológica 

desenvolvida pela psicologia social discursiva, não é sinônimo de análise, seu objetivo não é 

encontrar resultados, seu objetivo é organizar as categorias determinadas pelas questões de 

pesquisa para uma análise mais aprofundada (POTTER e WETHERELL, 1987).  

                                                 
16

Processo de estabelecimento que antecede uma entrevista cuja intenção é de promover uma relação de 

confiança e segurança para fins de encorajar o entrevistado a falar longamente, a se expandir em aspectos de 

sua vida e ser sincero. Isto se consegue através da forma como o entrevistador faz as perguntas, por um 

encorajamento verbal ou não verbal, e mostrando-se tranquilo e à vontade. (GASKELL, George. Entrevistas 

individuais e grupais. In: Martin W. Bauer, George Gaskell (Orgs.). Tradução de Pedrinho A. Guareschi. 

Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. 9 ed. Petrópolis: Vozes, 2011, p. 74).  
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Na técnica de análise de discurso, as categorias são tão inclusivas quanto possível. 

Nessa fase de codificação, procura-se construir categorias sem muita preocupação com os 

seus limites (POTTER e WETHERELL, 1987); as categorias colocam ordem nos dados e 

permitem o início da análise propriamente dita.  

Assim, nessa fase, classificou-se todo o material discursivo (transcrições das 

entrevistas, diário de campo com o registro das observações, documentos) em categorias que 

depois foram progressivamente sendo refinadas à medida que a análise avançava. 

Segundo Potter e Wetherell (1987), uma das características essenciais deste método é 

que o analista (pesquisador) esteja preocupado com os detalhes do discurso, atento aos 

fragmentos, nuances e contradições, vigilante com o que é realmente dito ou escrito, e não 

apenas preso a alguma idéia central que parece ter a intenção de produzir um resumo simples 

e unitário do discurso.  

Nessa perspectiva, não se procura algo que estaria além do discurso, algo ao qual 

teríamos acesso por intermédio do discurso. Nessa perspectiva, focalizamos nossa atenção no 

modo como o discurso é construído, na sua forma de organização, nas suas funções (POTTER 

e WETHERELL, 1987). 

A variabilidade no discurso nos auxilia na apreensão das distintas funções que o 

mesmo pode incorporar.   

 

O impulso teórico básico da análise de discurso é o argumento de que a 

conversa das pessoas cumpre muitas funções e tem efeitos variados. A 

segunda fase de análise consiste em formar hipóteses sobre estas funções e 

efeitos procurando a evidência lingüística. (POTTER e WETHERELL, p. 

168) 

 

Iñiguez (2005) compartilha dessa perspectiva ao afirmar que o tema do discurso varia 

de acordo com as demandas de diferentes contextos interacionais. Ou seja, os falantes fazem 

uso de termos e organizações no discurso para construir suas versões de ações, processos 

cognitivos, entre outros fenômenos que podem ser produzidos pela linguagem, e esta 

construção geralmente tem características comuns, um tipo de gramática específica que 

merece atenção.  

5.6 Aspectos éticos e legais da pesquisa 

O presente estudo atendeu aos princípios éticos da pesquisa com seres humanos 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde através da resolução 196/96. 



66 

 

Todos os participantes foram informados dos objetivos da pesquisa e autorizaram sua 

participação através de assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ficando 

estabelecido que poderia haver desistência se desejassem, em qualquer fase da pesquisa, 

sendo-lhes garantido sigilo absoluto. 

O projeto foi encaminhado à “Plataforma Brasil”, que é um sistema nacional de 

submissão online de projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, sendo seu início 

condicionado a aprovação pelo mesmo. 
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6 NARRATIVAS SOBRE O PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO COM A TJS 

6.1 Explicações para o Desejo de Tornar-se Membro da TJS 
17

 

Iniciamos este capítulo apresentando o modo como os participantes constroem a 

trajetória que teriam percorrido até a filiação à Torcida Jovem do Sport. Identificamos em 

suas narrativas várias explicações para a entrada na torcida. Uma delas liga o desejo de 

ingressar na torcida à performance da mesma dentro do estádio.   

As falas a seguir ilustram bem essas narrativas.  

 

Romero – Como eu entrei muito cedo, né. A minha percepção era aquela de 

dentro do estádio, do papel que a Torcida exercia dentro do estádio. Assim, 

quando eu ia ao estádio com os meninos, assim [...] fiquei encantado com 

isso, fez com que eu procurasse saber como entrar. Assim, porque eu 

treinava no Sport, aí tinha acesso, né? Jogava na escolinha e tal, aí a gente 

tem acesso, né? Sempre tinha aquelas preliminares, que hoje não tem mais, 

né? Aí ficava fácil, juntava os meninos, os amigos de bola mesmo e a gente 

acompanhava os jogos. Muitas vezes ia só mesmo. Como eu falei antes, né. 

Foi pelo [...] só de ver a torcida no estádio, achei aquilo encantador, o apoio 

da molecada, a festa, assim, a partir de então fui procurar saber como é que 

fazia pra entrar, e aí entrei, não tive dificuldade não.  

César – Desde pequeno eu acompanho o Sport e sempre gostei de torcida... 

[pausa]. Assim, da Torcida Jovem. Aí fui crescendo e entrei na torcida. 

Achava bonito. Via e achava bonito. Toda a festa, né. Meninos cantando, 

pulando, tudo muito animado, né. Parecia festa, é festa, né.  

Durval – Eu achava muito bonito o espetáculo que a torcida fazia no estádio 

e eu fiquei impressionado, recordo bem dos bandeirões, sabe. Você vendo 

aquilo tudo de longe era muito bonito, a garra dos meninos emociona.  

 

Nessas falas um conjunto de termos (“bonito”, “encantado”, “espetáculo”, 

“encantador” “festa”, “animado”) constroem os primeiros contatos com a torcida no estádio, 

como uma experiência impactante que teria despertado o desejo de tornar-se membro da 

Torcida Jovem do Sport.  

Outras narrativas, que funcionam da mesma maneira, buscam explicar por meio de 

histórias o surgimento do desejo de pertencer à torcida organizada, acrescentam às anteriores 

a importância dos familiares nesse processo.  

 

Fábio – Sempre gostei de Torcida Organizada, sempre achei bonito, sempre 

quis frequentar, desde os dez anos de idade que eu venho pra jogo, meu tio 

                                                 
17

 Informação verbal obtida através de entrevista com os torcedores do Sport. 
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começou a me trazer e desde os treze anos de idade que faço parte da 

torcida.  

Daniel – Sempre gostei, né. Sempre vinha pro estádio com meu pai, olhava 

aquela festa bonita na arquibancada, sempre com aquele gosto de querer vir, 

de participar, de colaborar e ser um componente ativo na torcida, sempre 

procurando ajudar a torcida cada vez mais. Foi isso, na festa da 

arquibancada, vendo aquela festa [pausa]. Um negócio bonito, aquela 

interação e hoje tou aqui.  

Lucas – Meu pai, sempre quando eu era pequeno, me trouxe pra jogo, aí eu 

sempre ficava de canto, admirando, não deixava de olhar o jogo, mas era de 

olho na torcida, sabe. Aí quando eu fiquei meio que independente, aí eu 

peguei, comecei a vir pra jogo só, comecei a fechar aqui na torcida e fiquei 

até hoje. Minha família toda rubro-negra e desde pequeno eu sou Sport, né? 

Aí minha família toda é Torcida Jovem [risos]. É, tá no sangue.  

Luciano – Sempre vinha com meu pai, minha família é toda rubro-negra, aí 

eu ficava sempre nas cadeiras e achava bonita a festa na arquibancada e 

comecei a frequentar a Torcida, mas de longe, aí depois comecei a ter 

amizade com a Torcida e virei um integrante.  

 

Nessas falas, um familiar aparece como o propiciador do primeiro contato com o 

universo da torcidas organizadas, torcida essa que aos poucos, segundo os relatos, vai 

assumindo um papel central na vida desses sujeitos. Isso se mostra bem evidente em 

expressões como: “[...] depois comecei a ter amizade com a Torcida e virei um integrante”; 

“[...] sempre com aquele gosto de querer vir, de participar, de colaborar e ser um componente 

ativo na torcida” As narrativas analisadas remetem a discussões corriqueiras acerca da 

sedução que o comportamento dos membros das torcidas organizadas provocam nos 

telespectadores. A fala de Lucas constrói a atração exercida pela torcida como algo 

irresistível: “[...] aí eu sempre ficava de canto, admirado, não deixava de olhar o jogo, mas era 

de olho na torcida”. Nesse relato, o jogo em si aparece como menos importante do que a 

torcida organizada.   

O modo como esses participantes descrevem o processo de identificação com a torcida 

não é muito diferente dos relatos encontrados na literatura sobre o tema. Segundo alguns 

pesquisadores, é como se o estilo de vida e a companhia desses jovens torcedores se 

tornassem mais atrativos do que os pais e/ou familiares, que comumente, eram os 

responsáveis por iniciarem suas trajetórias no estádio de futebol, assim como por regularem 

seus comportamentos (MARIVOET, 1992; PIMENTA, 2000). 

Observa-se nas narrativas desses jovens torcedores que a ida ao estádio de futebol 

junto aos familiares e o contato com as cores, cânticos, bandeiras e especialmente com a festa 

nas arquibancadas ocupa um lugar central no modo como compreendem o processo de tornar-



69 

 

se membro da categoria “torcedor da TJS”. Mas não é somente como membros dessa 

categoria que esses narradores se posicionam.  Segundo Miranda (1998) a categorização nada 

mais é do que a divisão do meio (físico ou social) em categorias/agrupamentos de estímulos, 

agindo com base em critérios diversos. Em seus relatos os participantes não somente 

constroem a si próprios como membros da TJS, constroem a si mesmos como membros da 

categoria “torcedor organizado”, embora essa categoria seja mencionada raramente nas falas 

supracitadas. Mas o pertencimento a essa categoria está presente de maneira implícita na 

descrição de todo o processo de tornar-se torcedor, no tom emocional e dramático com que 

retratam todo o processo. Implicitamente eles se posicionam como uma categoria especial de 

torcedor, diferente do “torcedor comum”.  

Há que se ressaltar ainda, que o desejo de pertença e fidelidade clubística despontam 

como marcas essenciais no discurso desta categoria de torcedor. De acordo com Damo (2002) 

apesar de comumente serem utilizadas como sinônimos, torcer e pertencer são expressões que 

não provocam exatamente o mesmo entendimento. Isto é, convém utilizar a primeira, 

naqueles casos dos ditos torcedores eventuais, ou mesmo duradouros, mas nada comparado ao 

comportamento militante e de engajamento emocional – sentimento de pertença, com 

determinado time de futebol, por vezes extremo, típico do torcedor de torcida organizada. 

Em outras narrativas os elementos anteriores se fazem presentes, mas a influência dos 

amigos apresenta-se como um fator fundamental para a entrada na TJS.  

 

Marcos – Eu já conhecia, tinha meninos aqui que eu também já conhecia, 

isso me incentivou, então facilitou pra mim, né. Eu tive a confiança e tou até 

hoje. Comecei a tocar na bateria, sempre tive muita vontade, olhava assim 

[...] admirava, quando os meninos falavam bateria nota dez, nota mil, muito 

bom. Aí simplesmente peguei um instrumento, sabe. Um amigo me indicou, 

me trouxe, comecei a pegar um instrumento que nunca toquei na minha vida, 

aprendi do nada e no terceiro dia de jogo já me colocaram pra tocar, 

tremendo de medo [risos], fui tremendo de medo, mas graças a Deus deu 

tudo certo, até hoje, se eu pegar nunca esqueço.  

Nelson – Na verdade sou rubro-negro desde criança, sempre frequentei os 

jogos com meus tios e primos, e na minha opinião é impossível não se 

apaixonar por uma torcida dessa (Torcida Jovem). Sonhava em poder ficar 

ali [...] quando via o bandeirão subir então, nem se fala! Aos poucos fui 

crescendo e fui tendo autonomia para ir aos jogos sozinho, assim, sem meus 

familiares e então começar a frequentar a Torcida Jovem com alguns 

amigos, onde estou até hoje.  

Alessandro – Primeiramente [pausa] eu sempre acompanhei os jogos do 

Sport, desde 2004, aí eu conheci um amigo meu que é membro da torcida e 

eu comecei a vir com ele, homem é quem acompanha os jogos, né? É sempre 

mais interessado em participar da torcida, geralmente é isso. Todo mundo 
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um dia quer ir pra torcida cantar e um dia eu entrei, conheci o pessoal da 

Diretoria, galera é muito bacana, muito gente boa. Então o que eu pensava 

antes, meus medos, em menos de um mês, dois meses [...] já tinha passado, 

mudou tudo.  

Entrevistadora – Quando tu dizes “homem é quem acompanha os jogos”, 

lembrei agora do Comando Feminino
18

, como é tua relação com as meninas? 

Poderias falar um pouco sobre isso?  

Alessandro – [risos] Tranquilo. Digo isso porque, assim, tem muito mais 

homem num estádio, num é? É muito mais fácil tu conseguir um homem pra 

ir pro jogo do que uma mulher, tenho nada contra não, pô [risos]. E com as 

meninas é tranquilo, elas ficam lá com a gente, ajudam pra caralho, tu vê, 

né? É elas que compram os bagulhos, enchem as bolas, essas coisas.  

 

Nessas narrativas, diversas expressões “[...] um amigo me indicou, me trouxe”; “[...] 

conheci um amigo meu que é membro da torcida e eu comecei a vir com ele”) constroem um 

processo de identificação e participação marcado pela influência de amigos que introduzem os 

narradores num universo essencialmente masculino. A construção das torcidas organizadas 

como um universo essencialmente masculino é marcante na fala de Alessandro.  

No discurso de Alessandro as mulheres não são incluídas como membros autênticos da 

torcida “homem é quem acompanha os jogos, né?”. Quando a entrevistadora o interroga sobre 

a participação das mulheres na torcida ele entende essa pergunta como uma acusação de 

machismo. Não por acaso usa em seguida várias expressões que têm o objetivo de afastá-lo 

dessa posição: “[...] digo isso porque, assim, tem muito mais homem num estádio, num é?”; 

“[...] tenho nada contra não, pô”. Ao final de sua fala, limita a presença feminina ao auxílio 

dos preparativos para a festividade, organizando os materiais ou ainda na compra destes. Isto 

é, ele posiciona as mulheres torcedoras de uma maneira muito próxima àquela detectada por 

Damon (2002) ao estudar as torcidas organizadas: as mulheres torcem, mas não pertencem de 

fato ao agrupamento.  Posicionamento semelhante também foi observado em levantamento 

realizado por Teixeira (2004) no universo das torcidas jovens carioca. Segundo a autora, a 

maioria dos torcedores atribui a tímida participação de agrupamentos femininos nas torcidas 

supracitadas ao fato das mulheres não demonstrarem o mesmo engajamento que os homens 

(presença em todos os jogos, participação nas reuniões e viagens etc.).  

 

                                                 
18

O Comando Feminino da Torcida Jovem do Sport é um agrupamento formado por aproximadamente 500 

(quinhentas) mulheres que frequentam assiduamente as partidas de futebol. Nos jogos realizados no estádio da 

Ilha do Retiro, elas ocupam o mesmo espaço destinado à Torcida Jovem do Sport, sendo facilmente localizadas 

acima dos integrantes da bateria. Além de frequentar a sede da torcida, participam de caravanas e são 

responsáveis em compartilhar e reproduzir as informações da TJS nas redes sociais. 
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Alessandro organiza um discurso onde vincula ao gênero masculino os rituais de 

pertencimento clubístico, ou seja, destina-se ao homem a iniciação de meninos no estádio de 

futebol, são eles que transmitem a paixão pelo clube, ensinam o hino, enfim, repassam as 

primeiras regras deste pertencimento privilegiado ao mundo masculino. 

Para Bognon (2008) os agrupamentos de torcedores fanáticos são dominados por 

"machos alfa" que prezam por este momento de entretenimento junto aos colegas seja ele em 

um estádio, bar, ou em casa. Atualmente, um bom número de mulheres pode ser visto em 

companhia desses homens, entretanto, apesar de seu entusiasmo elas não são contrapeso à 

masculinidade dessas tribos.  

Segundo o autor, em uma época onde os papéis desempenhados por homens e 

mulheres já não são claramente delineados, o futebol desponta como uma área onde eles 

alegam superioridade sobre as mulheres e ostentam este domínio.  

Em um estudo realizado por uma empresa de marketing esportivo nos EUA, os dados 

revelaram que o percentual de mulheres com dezoito anos ou mais, declaradas fãs de esportes 

passou de 28% em 1998 para 58% em novembro de 2002. Apesar dessa evolução 

significativa, o esporte continua a ser uma atividade, onde alguns homens reforçam o seu 

sentimento de identidade (BOGNON, 2008). 

Outro elemento apresentado como responsável pelo ingresso na torcida é o sentimento 

de poder e grandiosidade que estaria associado a esse pertencimento.  

 

Entrevistadora – Como se deu a escolha de ingressar na Torcida Jovem do 

Sport? 

Felipe - Primeiramente porque eu sou rubro-negro e dentro do futebol norte-

nordeste é a maior torcida organizada, é a Torcida Jovem do Sport. Porra de 

Santa. 

Entrevistadora – E em segundo? 

Felipe – Não há [risos]. Isto basta. 

 

Felipe atribui sua escolha ao status de pertencer à “maior torcida organizada do 

norte/nordeste”. Talvez não coincidentemente a inserção de Felipe na TJS, bem como a 

maioria dos jovens torcedores entrevistados, ocorreu em meados de 2006, período comumente 

associado ao início da hegemonia rubro-negra no estado pernambucano. Pentacampeão 

estadual, campeão da Copa do Brasil, participação na Libertadores da América, 03 

temporadas entre os melhores do futebol brasileiro, a torcida rubro-negra de fato, se 
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acostumou a ostentar campanhas favoráveis ao longo da primeira década do novo milênio.  

Ao afirmar que “a maior torcida organizada é a Torcida Jovem do Sport”, para logo 

em seguida articular que “isto basta” como critério para credenciamento na associação, Felipe 

apresenta a superioridade do seu grupo em relação às outras torcidas como condição 

suficiente para o seu pertencimento a esse grupo. 

A referência ao poder grupal no discurso de Felipe simplesmente ecoa citações 

recorrentes ao poder e à força da TJS e do próprio Sport nos cânticos da torcida gravados em 

CD, cânticos esses que são exaustivamente repetidos nos jogos do Sport.  

 

A Jovem é forte (2008):  

[...] E pra quem não me conhece eu vou me apresentar, Torcida Jovem do 

Sport em primeiro lugar (2x). Eu sou Jovem do Sport, nosso bonde tem 

moral, dominando o Nordeste, o terror da capital, aonde chega é respeitada, 

neguinho eu vou falar, somos da TJS agitando sem parar. É a maior de 

Pernambuco [...] É pelo SPORT tudo e a Jovem é de primeira, todo jogo na 

Ilha, empurrando o nosso SPORT, a Jovem é chapa quente, com a gente 

ninguém pode. Então se liga aí, olhe bem, presta atenção, a geral tá lotada é 

o bandeirão do Lampião. (CD/Cânticos da torcida) 

Abalou geral (2005):  

Minha torcida abalou, já abalou geral, Torcida Jovem do Sport, a maior da 

capital, Comando desse Nordeste, a Jovem não tem pra ninguém, 

estremecendo a geral, a Jovem é nota 100. Boto minha beca amarela e vou 

pra Ilha pra torcer, vibrar com a minha Jovem, ver o Sport vencer. A Jovem 

já tá a mil! O bandeirão subiu, Inferno se encabulou, a Fanáutico ninguém 

viu! E nós somos é a maior, isso já tá comprovado [...]. (CD/Cânticos da 

torcida) 

 

Percebe-se nos cânticos o uso de um repertório que destaca o poder e a força da TJS. 

São cânticos onde se encontram metáforas e imagens que remetem a guerras e batalhas 

(“Comando desse Nordeste”; “terror da capital”; “dominando o Nordeste”) e que provocam as 

torcidas adversárias ao representar a TJS como poderosa e superior a todas as outras: “[...] 

Inferno se encabulou, a Fanáutico ninguém viu! E nós somos é a maior, isso já tá comprovado 

[...]”. 

Adiante, no trecho da canção “Funk TJS”, além de se afirmar a superioridade da TJS 

em relação às outras torcidas, afirma-se que as torcidas adversárias nutrem sentimento de 

inveja em consequência dos títulos obtidos.  

 

Funk TJS (2004): 

E se pegar o meu Sport, teu time vai perder, é que na Ilha do Retiro a gente: 

- Uh, a jovem aê! [...]. Eu sou da Jovem do Leão, da torcida do Sport, Jovem 

já é tradição [...] E nós já somos a maior, num estilo diferente, Inferno e 
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Fanáutico já tem inveja da gente. No clássico eu te digo, o céu fica 

amarelado, a terra estremece, a Jovem é um tornado! E os anjinhos descem 

do céu, os peixinhos já saem do mar, os defuntos saem da cova só pra ver 

jovem arrear! E isso eu tenho a admitir, isso eu tenho que falar, qualquer 

jogo que tem, nós vai lá representar. E se pegar o meu Sport, teu time vai 

perder, é que na Ilha do Retiro a gente bota pra fuder! (CD/Cânticos da 

torcida) 

 

Nesse trecho, a expressão metafórica que compara a jovem com um “tornado” que faz 

o céu amarelar e a terra estremecer busca reafirmar o poderio esmagador da TJS. 

A afirmação dessa superioridade em relação às outras torcidas pode se utilizar de um 

repertório extremamente agressivo, debochado, e recheado de palavrões que ridicularizam os 

torcedores e os times adversários (ver TEIXEIRA, 2004), como as apresentadas abaixo.  

 

Hoje tem festa na Ilha
19

 (2007): 
Hoje tem festa na Ilha, a Jovem Sport vai convidar você, pra cair na 

brincadeira, balançar sua bandeira com maior prazer. Foi lá, que fez, a 

minhocada se calar, sonhar, sonhei... ah! Esse dia vai chegar! [...] eô, eô, pau 

no cú do tricolor, eô, eô, pau no cú do tricolor! O Santa Cruz só faz sofrer, 

não tem divisão, quem sabe a série "C", time sem moral, a vergonha 

nacional, meu Sport é Seleção, 39 vezes somos campeões, Sport meu Amor! 

Pau no cú do Tricolor! (CD/Cânticos da torcida) 

Primeiraaaa!
20

 (2007): 
Primeiraaaaaaa, primeiraaaaaaa, primeiraaaaaaa eu tô na Primeira! 

(E o Santa se fudeu!) (CD/Cânticos da torcida) 

 

Percebe-se a maneira constrangedora e jocosa com a qual o torcedor adversário é 

nomeado, estendendo o deboche às sucessivas quedas do time adversário no campeonato 

brasileiro. O mascote do Santa Cruz, por exemplo, simbolizado por uma cobra coral, é 

constantemente nomeado de minhoca.  

6.2 O Significado de Ser Membro da TJS 

Quando solicitados a falar sobre o significado de integrarem a TJS, de imediato alguns 

entrevistados ressaltaram o compromisso junto à associação.  

 

Romero - Rapaz, hoje é mais do que rotina, né? Hoje é mais que um 

compromisso, né? Todo esse tempo, e já virou [...] Já faz parte, né? Eu sou 

[...] é meu segundo nome, né? Eu sou Romero da Jovem, é isso, meus 

amigos, a maioria são aqui da Torcida, já faz parte. É obrigação. Virou 

                                                 
19

 Versão da música Hoje é dia de folia, popularmente conhecida na voz de Xuxa.  
20

 Adaptação da música Sorte grande (Poeira) interpretada por Ivete Sangalo. 
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obrigação, ao mesmo tempo é prazeroso, sabe? Nem sei como descrever de 

tão tá aqui dentro, assim, é minha rotina [risos]. 

 

Romero constrói sua relação com a TJS como uma relação na qual sua identidade se 

confunde com a própria identidade do grupo, sendo produto da própria existência do grupo. 

Ele é o “Romero da jovem”. Cabe atentar para a oscilação do tempo verbal durante toda sua 

narrativa, isto é, além de localizar o leitor durante sua trajetória na TJS, percebe-se em sua 

fala o uso recorrente do vocábulo hoje, bem como verbos no pretérito, é como se ele 

procurasse enfatizar a todo instante o processo de formação de identidade pelo qual foi 

submetido ao longo dos anos e que atualmente ultrapassa o compromisso, é rotina.  

Este entendimento vai de encontro ao que Prette e Prette (2003, p.126) afirmam ao 

sugerir que o indivíduo social, ou cultural, possui conexões que tanto o afastam como o 

aproximam dos demais. “A dimensão temporal, expressa em termos de ‘antes’, ‘agora’ e 

‘depois’, implica a compreensão de situações sociais vividas, o que se torna possível visto que 

a história do grupo pode ser pensada em termos da dualidade social/ pessoal”.  

Alessandro, abaixo, representa a sua relação com a TJS como uma relação marcada 

pelo “compromisso”, compromisso com o sucesso da torcida no estádio “[...] o compromisso 

de estar sempre fazendo a festa na arquibancada e saber que o nosso plano deu certo” e 

compromisso com as ações sociais realizadas fora do campo.  

 

Entrevistadora - O que significa para você participar dessa Torcida Jovem? 

 
Alessandro - Um compromisso, o compromisso de estar sempre fazendo a 

festa na arquibancada e saber que o nosso plano deu certo, sem nenhum erro. 

E ajudar também fora de campo, doações, sopão, doações de sangue, doação 

de agasalhos.  

 

Durante a entrevista, Alessandro divulgou recorrentemente as obras sociais da TJS. 

Tendo em vista a imagem de violência associada às torcidas organizadas, e que o participante 

sabe que o relato de pesquisa vai ser divulgado, é compreensível essa insistência, insistência 

essa que foi encontrada no relato de outros participantes da pesquisa. Não se trata, portanto de 

uma simples descrição das ações da torcida, mas de uma defesa implícita contra as acusações 

de que a TJS seria essencialmente violenta. 

Vários participantes usaram a metáfora da família para falar de sua relação com a TJS. 

 

Durval - Significa minha segunda família, entendeu? Eu tenho minha família 

e a Torcida Jovem é minha segunda família, aqui as pessoas têm o mesmo 

sentimento que eu, que é o Sport. Fazer festa com a torcida, na arquibancada. 
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É diferente, é um sentimento diferente do torcedor comum, daquele que fica 

na social, não tem como explicar. Não é só o local onde você senta para 

assistir o jogo, entende? É o que você faz pelo seu time! 

Luciano - Meu amor, minha segunda família, porque praticamente o tempo 

da minha vida... [pausa] 90% da minha vida tou aqui dentro do Sport, é 

basicamente minha segunda família. 

Felipe - A Torcida Jovem é uma família pra mim, eu passo mais tempo aqui 

no Sport do que em casa. Largo do trabalho e quase não tenho vida social 

fora da torcida, praticamente minha vida social é dentro da Torcida Jovem. 

Saulo - A Jovem pra mim é como se fosse minha segunda família, significa... 

[pausa] sei não, é tudo, velho. Gosto demais de estar ajudando nas ações que 

a torcida faz, doação de alimentos, sopão, agasalhos, essas coisas sabe. O 

pior é que as pessoas não conhecem esse lado da Torcida Jovem. 

Infelizmente. 

 

Nesses relatos eles constituem sua relação com a TJS como uma relação familiar. São 

relatos hiperbólicos “[...] é tudo velho”; “90% da minha vida tou aqui dentro do Sport”, que 

constroem a relação entre os participantes e o grupo como uma relação marcada pela 

afetividade, interdependência, compromisso.  

De acordo com Guareschi (2000) os indivíduos constroem suas identidades, enquanto 

sujeitos concretos, ao serem inseridos numa realidade sociohistórica, tendo o cotidiano como 

seu espaço vital. Essas identidades se constituem em ações humanas que levam a 

transformações, não só no nível social objetivo da vida das pessoas, mas também nas 

subjetividades.  

Em outros relatos, a metáfora da família está ausente, mas encontra-se presente todo 

um repertório caracterizado por termos que remetem à afetividade. 

 

Lucas - Significa alguma coisa muito importante, um pedaço de mim, minha 

vida é a Torcida. Amo muito, de coração, tirando minha mãe, meu pai... 

[pausa] Eu acho que o próximo é a Torcida, pra mim. Gosto muito, de 

coração, levo a sério e assim [...] responsabilidade sempre. 

Matheus - Participar da Jovem pra mim é uma satisfação imensa! Sou 

apaixonado pelo Sport e nessa entidade eu encontrei a melhor forma de 

condensar e demonstrar esse meu amor ao clube que tanto amo, hoje, com os 

ideais da Torcida já bem claros, posso dizer que já faz parte de mim, talvez 

em alguns momentos tenha que me distanciar por situações externas, mas o 

sentimento de componente da Jovem do Sport jamais irei abandonar!   

Nelson - É meu orgulho. Estar ali contribuindo com o Sport e dando força ao 

meu time em todas as situações, me faz entender que faço a diferença. Que 

não sou um torcedor qualquer, apoio o Sport sempre. Participar da TJS pra 

mim é só alegria. 
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Nessas passagens, um conjunto de expressões, “amo muito”, “gosto muito, de 

coração”, “clube que tanto amo”, “é meu orgulho”, terminam por posicionar a torcida 

organizada como o elemento central na identidade desses sujeitos. Expressões hiperbólicas, 

como “[...] “minha vida é a torcida”, ou expressões em que os participantes posicionam 

explicitamente a torcida como o elemento central de suas identidades, colocando-a dentro de 

si próprios, como ““ um pedaço de mim”, “já faz parte de mim”, os constrói como sujeitos 

capazes de tudo pela TJS.  

Bruner (1998) afirma que assim como a arte imita a vida, a vida imita a arte. Com a 

expressão “a vida imita a arte”, ele nos alerta para o fato de que o modo como nos 

descrevemos, descrevemos nossa vida, é grandemente influenciado pela produção artística 

presente em nosso contexto cultural. Como poderíamos contar nossa história como uma 

tragédia se não tivéssemos lido tragédias em livros, se não tivéssemos visto tragédias em 

filmes? Como poderíamos construir nossas vidas como uma história de superação se não 

tivéssemos visto tantos filmes que contam histórias de superação? Parafraseando Brunner, 

poderíamos dizer que no caso desses jovens a vida imita a mídia.  

Todos sabem que há toda uma produção midiática que fala do fanatismo dessas 

torcidas, do amor incondicional desses jovens por seus clubes e por suas torcidas. Esses 

jovens conhecem essa literatura e certamente, o tom, o colorido, os termos que estão presentes 

nos seus relatos são, em parte, retirados dessa literatura. Não estamos querendo dizer que 

esses jovens não gostam de suas torcidas, que não têm um sentimento de pertencimento 

marcado por uma intensa afetividade, que esse sentimento não os mobiliza de fato para a ação 

em prol da torcida e do clube. Estamos querendo dizer que esse sentimento não é produzido 

somente pela pura experiência na torcida, que essa experiência é mediada por todos esses 

discursos midiáticos e por outros discursos presentes na cultura, e que, o que é mais 

importante, esses discursos dão forma e conteúdo aos relatos que os jovens produzem sobre 

suas relações com a torcida, de tal forma que esses relatos não são uma cópia das relações 

cotidianas desses jovens com a TJS, mas são grandemente organizados para produzir essa 

relação como muito semelhante àquela que a mídia apresenta, uma relação marcada pelo amor 

incondicional, pela abnegação, pela entrega total.   

6.3 A Constituição de Símbolos e Ritualizações Identitários 

A maioria dos torcedores mencionou o momento de “troca do mascote”, como um dos 

mais significativos na busca por uma identidade do grupo. Comumente o que marca e define 
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uma torcida organizada é a manipulação de determinados instrumentos simbólicos. Durante o 

registro das falas, alguns deles foram mencionados repetidamente, como a confecção de 

bandeirões, faixas comemorativas, lançamento semestral da coleção de camisas e demais 

vestimentas, contudo, dois se sobressaem como maiores orgulhos: o mascote e a bateria.  

 

Entrevistadora – Entre os símbolos da TJS, há algum que vocês são mais 

lembrados, digo, pela população mesmo. Você apontaria algum como marca 

de identificação da TJS?  

Durval – Rapaz [...] a torcida é todo um conjunto, né. E acho que é isso que 

forma a unidade no final de tudo, mas assim, a gente se orgulha muito da 

festa que a gente faz nas arquibancadas, né. E pra isso, assim [...] eu acho 

que a bateria, mas que isso, eu acho que (cita o nome do puxador oficial) é 

fundamental. Eu acho que é a nossa maior referência junto ao bandeirão do 

Lampião, né. É o que fecha, né. Bomba. 

Alessandro – Hoje é mais Bonde do Lampião, né. Acho que as músicas 

também ajudam, né? A gente fala muito isso. Tem os bandeirões também, é 

a força da propaganda (risos). Mas assim, por um bom tempo era os beca, 

né. Ainda é, mas eu acho que de um tempo pra cá o bonde tem sido mais, 

tipo assim, lá vem o bonde do lampião, saca? E a gente fala isso, né, canta 

isso. 

 

Percebe-se na narrativa dos participantes um conjunto de termos “fecha”, “bomba”, 

“orgulho” associados à escolha da marca que os define. 

Romero e Roger discorrem em seguida sobre o processo de escolha do mascote. 

 

Entrevistadora - Como se deu a escolha do novo mascote, digo, antes 

associávamos a TJS ao Taz, depois os beca amarela, mais recentemente ao 

Bonde do Lampião. Como foi isso? Quais razões?  

Romero – Assim, a troca do Taz se deu a Warner Bros. Porque assim, a 

marca do Taz era registrada e aí pediram que a Jovem pagasse por usar a 

marca, entendesse. Daí, a Torcida achou melhor criar uma marca. A marca 

foi feita baseada em um formato geométrico que daria um "ar" de seriedade 

na marca da Jovem, beleza. Os beca amarela é usado popularmente, né. 

Assim [...] beca é um termo usado na periferia de Recife, pois se trata de 

uma roupa. A gente usa a expressão “vou botar minha beca”, ou seja, vou 

botar minha roupa, né. Daí, como a entidade é amarela o termo Beca 

Amarela pegou. Já o Bonde do Lampião, é devido ao Lampião. A escolha do 

Lampião é uma forma de autenticidade de uma torcida organizada 

nordestina. Ao invés de usarmos desenhos, heróis ou anti-heróis importados, 

optamos pelo lado nordestino, um mito de nossa cultura e bastante polêmico, 

tal como a Jovem. Acho que é isso, a única troca mesmo foi no Taz, no 

restante os termos ainda são usados, principalmente quando queremos 

chamar a atenção dos associados e simpatizantes da Jovem. 
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Roger – Foi nas reuniões, né. Tudo foi decidido em reuniões, em conjunto. 

Acho que tudo fluiu para essa nova escolha, sabe. A Warner Bros. foi o 

pontapé, digamos assim, era o que a gente precisava. Aí foi só sentar e 

pensar na melhor escolha. Somos um grupo e naquele momento precisava 

[...] precisávamos de um novo símbolo de identificação, decidimos fugir 

então dos comics
21

 e pensamos em algo mais regional, com significado de 

grupo, não tem como não cair (chegar à personalidade) em Lampião, né. 

Lampião e seu Bonde, foi isso. Irreverência, polêmico, as características em 

si são muito próximas a proposta da Jovem. 

 

Observa-se nessas passagens, um repertório interpretativo que ressalta a necessidade 

da escolha de um símbolo alusivo à unidade grupal: “Ao invés de usarmos desenhos, heróis 

ou anti-heróis importados, optamos pelo lado nordestino, um mito de nossa cultura”, “Somos 

um grupo [...] e pensamos em algo mais regional, com significado de grupo, não tem como 

não cair em Lampião”. Estes trechos narrativos remetem nitidamente, a práticas de 

sugestionabilidade junto à massa de torcedores, ou seja, através do conjunto de termos 

utilizados é construída uma versão que favorece a disposição de alguém em receber essa ideia 

e ser por ela influenciada, de forma a agir e/ou pensar conforme seus preceitos. Alessandro 

possivelmente corrobora esse entendimento ao usar a expressão “é a força da propaganda” 

como justificativa do bandeirão, enquanto marca de identificação da TJS. É como se dissesse 

que de tanto divulgar que são o Bonde do Lampião, passaram a ser identificados como tal, 

também por um público externo. 

O cântico a seguir expõe um pouco desta prática discursiva. 

 

Rolé na Ilha (versão 2012): 

Dando um rolé lá na Ilha, fui com os amigos ver o jogo do Leão. Botei a 

minha beca amarela, Geral formou o Bonde do Lampião [...]. (CD/Cânticos 

da torcida) 

 

A torcida anteriormente representada por um animal robusto e musculoso, cuja 

personalidade mostrada na série televisa remete a distúrbios comportamentais e psíquicos, foi 

submetida a uma transformação e ganhou uma identidade que remete à coletividade, ou seja, 

antes representados por um animal que sobrevive quase que sozinho, atualmente são 

reconhecidos enquanto um bando, um grupo, conforme descrito no trecho “Geral formou o 

Bonde do Lampião”.  

Os gritos de guerra e cânticos que recepcionam os jogadores em campo caracterizam-

                                                 
21

Expressão de origem inglesa que designa as histórias em quadrinhos produzidas nos Estados Unidos. 

Geralmente seus traços são coloridos e ricos em detalhes. Entre as editoras mais conhecidas estão a Marvel 

Comics e a DC Comics. No Brasil, são popularmente conhecidos como gibis.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Editora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics
http://pt.wikipedia.org/wiki/DC_Comics
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se por ser outro momento de exaltação, bem como difusão desta identidade. 

 

Desde 95 (2008): 

Desde 95 ninguém segura a gente, chama a bateria para soltar o sai da 

frente
22

! Sai, sai da frente, sai que é a Jovem Chapa quente! Sai, sai da 

frente, sai que é a Jovem Chapa quente! (CD/Cânticos da torcida) 

Lampião (2009): 

Lampião mandou avisar pra ninguém ficar parado, chama bateria pra soltar o 

tá ligado: - Uh tá ligado! (Lampião punho cruzado
23

) (CD/Cânticos da 

torcida) 

 

Luccas (1998, p.63) pontua em seus estudos que os símbolos utilizados por torcidas 

organizadas costumam ser representados em três tipos: animais, personagens dos gibis ou dos 

comics e entidades fantásticas ou divindades. Comumente, esses símbolos são alusivos à 

figura sobre-humana ou do super-humano, explorando forças naturais e “que se localizam no 

território do incontrolável, aquém ou além do domínio da cultura, das regras e da ordem 

social estabelecida”. 

É justamente na escolha desses símbolos que se situa um dos principais fatores de 

identificação junto ao grupo e, ao mesmo tempo, de redefinição de valores. Este fenômeno, 

freqüente nos depoimentos, não esconde que além de representar a qualidade da paixão pelo 

time, os símbolos devem conter características almejadas pelo torcedor. Percebe-se nas falas 

de Romero e Roger, anteriormente citadas, o enaltecimento de alguns caracteres distintos da 

TJS “grupo” “irreverente” e “polêmico”. Há ainda tantos outros que mesmo não verbalizados 

durante a entrevista, estão explícitos nos cânticos.  

Ora, cabe então nos questionar quem foi Lampião senão um cangaceiro, cujos méritos 

de suas ações estão longe de ser uma unanimidade entre os historiadores, tampouco junto à 

população. Contudo, destacam-se nele, características como bravura, coragem, força 

fidelidade e porque não malandragem e perspicácia diante das autoridades da época.  

Conforme destaca Luccas (1998, p.63), essas características são usualmente exaltadas 

por nossa cultura, então há o desejo de tê-las associadas à própria personalidade e aos seus 

times. “São indivíduos personificando alguma característica heroica.” Outra possibilidade é 

que, segundo literatura já citada, alguns destes valores, em especial aqueles reprimidos 

                                                 
22

Cabe expor que o cântico Desde 95 é cuidadosamente orquestrados ao som da bateria e acompanhado por 

coreografias. A expressão sai da frente, por exemplo, consiste em projetar o corpo em um movimento similar a 

uma corrida para ambos os lados no espaço físico da arquibancada. Já o tá ligado, se caracteriza por provocar 

tapas na cabeça e/ou orelhas do torcedor com o fim deste não desanimar, isto é, permanecer entoando os 

cânticos. 
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socialmente, ganham força para serem concretizadas quando os indivíduos encontram-se em 

grupo. 

Ou seja, ao caracterizar-se desta maneira, o grupo mostra que além da capacidade de 

manipulação de um determinado instrumental simbólico, no caso ideologias propagadas 

através dos discursos, cânticos e gritos de guerra, há uma organização interna que ao que tudo 

indica, tem funcionado. Nesta perspectiva, pode-se concluir que assumir ser membro de uma 

torcida organizada é, sobretudo, assumir seus símbolos e marcas. 

Para Teixeira (2004) o conjunto de símbolos próprio de cada torcida é compartilhado 

por seus membros como verdadeiros sinais de distinção expressos em todo o material 

produzido e comercializado pelas associações que representam. Tornam-se elementos 

valorizados e desejados que garantem o reconhecimento nos espaços em que circulam e 

reiteram, por conseguinte, suas identidades.  

Cada um desses artefatos ostenta uma importância peculiar. Além da beleza estética a 

quantidade de bandeiras e sua disposição dentro de um estádio, por exemplo, definem o 

prestígio de uma torcida. Observa-se nitidamente, nas narrativas que seguem, a competição 

existente entre as principais torcidas do estado, também no tocante a estes adereços.  

 

Alessandro – Assim, né. Por sermos os maiores é esperado que a gente 

também goze de nossa magnitude (risos) tendo o maior bandeirão, a maior 

bateria, tudo isso é consequência (risos). 

 

Felipe – O Sport é foda, né (risos). Então nossos símbolos também tem que 

ser foda, a gente aplica em tudo, é bandeirão, lança cd, bateria nota 1000, 

com a gente é assim, tudo é do melhor! Tou pra ver bandeirão maior que do 

bonde aqui (risos). 

 

É exatamente por essa importância, que esses adereços comumente são alvos de 

ataques das torcidas adversárias. O cântico abaixo faz alusão a esses ataques. 

 

Barbie
24

 (2006): 
Barbie fala pra mim, fala porque você correu de mim ôôôô  

Diga o que será, se sua bandeira não voltar. Sumiu bambu e também sua 

bateria, Fanáutico é tão pequenininha (2x) ôôô barbieeee (CD/Cânticos da 

torcida) 

 

Percebe-se no trecho “sumiu bambu e também sua bateria” referência a um fato 

                                                                                                                                                         
23

O termo punho cruzado caracteriza-se na verdade, por ser a saudação dos torcedores da Jovem do Sport. Ao 

entoar o grito de guerra do Bonde do Lampião, faz-se a saudação em referência ao lema “união e atitude”.  
24

 Este cântico é uma paródia da música Preta, composta por Beto Barbosa.  
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verídico onde os torcedores da TJS relatam jocosamente, uma operação cuja finalidade era 

apossar-se tanto da bateria como da bandeira do time adversário, operação esta que atingiu 

seus objetivos. No mesmo cântico menciona-se de maneira provocativa o tamanho da torcida 

alvirrubra, considerada a menos expressiva entre as três maiores do estado, a mensagem aqui 

é clara e encerra novamente com apologia à soberania rubro-negra. 

Quando questionado sobre o episódio Roger discorre da seguinte maneira. 

 

Roger – É, esse fato aconteceu de verdade. Os meninos, assim [...], faz 

tempo isso. Não sei detalhes, mas eles armaram uma pra cima da fanáutico, 

aí pegaram bandeira, perfuraram os instrumentos dos cara, essas coisa. 

 

O modo como Roger constrói seu discurso revela o quanto o assunto lhe incomoda, as 

pausas seguidas de termos imprecisos e indefinidos como “faz tempo isso” ou “não sei 

detalhes” são utilizados como recursos que refutam um desconhecimento de pormenores do 

assunto que até então, não se fazia presente em suas narrativas. Percebe-se também, que ao 

lançar mão da expressão “essas coisa”, Roger banaliza ou mesmo diminui a gravidade do 

caso. 

Outras narrativas enaltecem a presença da bateria como símbolo maior da TJS. 

Expressões como “nos orgulha falar dela”, “é o coração” ou ainda “é o pulmão” exaltam a 

importância deste instrumento no grupo.   

 

Marcos – Mulher, pra mim é a bateria, sabe. Até porque eu toco, né. Se não 

falar dela fico mal na fita (risos). Mas acho que é a nossa principal 

referência, nos orgulha falar dela, é o coração, né.   

 

Matheus – Eu aposto na bateria. Falar por mim, né. É como te disse, né. Na 

final de 2009, lá nos Aflitos, quando vi a torcida, o batuque, pensei: - Oxe, 

vou é pra li (risos). Pulmão, é o pulmão. 

 

Nessas falas os jovens torcedores se referem à bateria como uma espécie de órgão vital 

para a funcionalidade da festividade no campo. Sem o “coração” ou sem o “pulmão” a festa 

não teria vida. A construção desses discursos ratifica o que diz a literatura sobre o valor da 

bateria nesses agrupamentos. Luccas (1998) atribui à bateria a responsabilidade de sustentar e 

determinar os ritmos específicos na realização das diversas manifestações empreendidas pelo 

conjunto nas arquibancadas. O próprio autor faz uso da expressão “é o coração da torcida” 

(p.65). De fato, a própria distribuição espacial das torcidas organizadas dentro de um estádio 

de futebol corrobora este entendimento. Além de fazer jus e cumprir com maestria as funções 

conferidas ao coração ou mesmo pulmão no corpo humano, comumente a bateria se localiza 
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ao centro dos seus torcedores. A TJS não foge à regra, existe mais de um componente 

habilitado para tocar cada instrumento e sua marcação dá o tom para a encenação dos 

cânticos, bem como execução de coreografias, mais precisamente o momento exato para 

agitação dos bandeirões.  

As narrativas a seguir retratam um pouco da rotina que envolve os membros 

participantes.  

 

Daniel - Bem, a gente tem ensaio aos sábados aqui na Ilha mesmo, é o 

momento que a gente ensaia as músicas para cantar nos dias dos jogos, 

oportunidade de ideias também, sabe. Versões das músicas, um dá uma 

sugestão, disse que pensou numa música boa, o outro provoca, diz que não 

gostou, que é uma merda [risos] essas coisas, no final dá tudo certo. A gente 

também tenta descobrir os talentos, se o cara acha que tem condições de 

tocar na bateria vem e toca com a gente, se a galera gostar, massa então, o 

cara fica, senão, a gente num esculacha também não, a gente tenta dar um 

trato, eu mesmo não sou todo bom, ensaio pesado com os meninos. Somos 

parceiros nisso também, todo mundo aprende. 

Igor - Eu cheguei na bateria à convite, tá ligado. Os meninos me chamaram 

pro ensaio, fui, me deram um instrumento, batuquei e tou até hoje, aprendo a 

cada dia. A rotina é essa, todo sábado a gente já chega com gás. Alguns vêm 

da sede, outros direto pra cá. A ideia das músicas acaba sendo de todos, cada 

um diz um pedaço, até rimar, no final nem autoria tem, tou dizendo 

individual. As músicas têm um pouco de todos. Acabou? Sim, a coreografia 

num tem muito, né? O espaço é pequeno, a gente se preocupa mesmo é em 

animar com as músicas, sabe. Em puxar e instigar a galera, a dança quando 

tem é eles que fazem na hora. A gente puxa um tá ligado e a festa começa, 

alambrado balança [risos]. 

 

Teixeira (2004, p.94) destaca também, o prestígio de compor a bateria. Segundo a 

autora, “quanto mais próximo da bateria, maior prestígio possuem os sócios” Geralmente, a 

sua volta ficam os torcedores mais antigos, com algum destaque junto à Diretoria.  

6.4 Outras Narrativas sobre Práticas de Sociabilidade 

As distintas maneiras de se instituir relações de sociabilidade nas torcidas organizadas 

surpreendem diante da quantidade de diferenças, visualizadas, a princípio, que marcam estes 

grupos, sejam elas manifestadas na escolha por determinado time, excessos na demonstração 

de paixão clubística, conflitos, violência e ao mesmo tempo a afirmação diante do outro. 

Identificamos nas narrativas desses jovens torcedores algumas práticas de sociabilidade que 

vão de encontro a possibilidades de padrão de relacionamento satisfatórios. Uma delas dá-se 
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junto à firmação de alianças entre as próprias torcidas. As falas a seguir ilustram bem essas 

narrativas.  

 

Roger – O que são as aliadas [...] deixa eu te explicar (risos). É um tipo de 

uma torcida que é adversária, mas parceira, entende. É rival porque não é a 

nossa, claro. Mas se a gente viaja pra cidade dela, um exemplo, ela nos 

acolhe e vice-versa. E quando digo acolher é no sentido de não prejudicar a 

gente. Mas também é acolher, acolher. Assim [...] não tem emboscada, a 

gente circula numa boa, quando rola elas vão até o estádio e torcem com a 

gente também, mas se não torcem também não tumultua, porque assim, se 

elas são nossas aliadas isso significa que ela também torce contra nosso 

rival, entendesse. Nem sempre é isso, mas pode ser isso. E acolher, às vezes, 

é recepcionar mesmo, pôr dentro de casa, essas coisas. Meio complicado de 

entender, né. Essas coisas. 

Daniel – É aquela ausente de conflitos, torcida amiga, parceira. Deixa eu te 

dizer uma, assim tu entende melhor, beleza. Independente (São Paulo). Tu 

viu semana passada neguinho com a maior hospitalidade com os cara, né? É 

aquilo, a gente se dá de boa, quando vai pra lá é a mesma coisa, só coisa boa. 

 

Nessas falas, percebe-se um conjunto de termos (“parceira”, “acolhedora”, “amiga”, 

“proporciona hospitalidade”), que estabelecem a reciprocidade de um vínculo social positivo.  

No discurso de Roger, percebe-se que a união entre duas torcidas aliadas pode ser 

definida ou ainda iniciada, por distintos motivos. Um dos mais triviais é o simples fato de 

possuírem um oponente comum: “se elas são nossas aliadas isso significa que ela também 

torce contra nosso rival, entendesse. Nem sempre é isso, mas pode ser isso”.  

De acordo com Hansen (2007), outro tipo de aliança pode ser firmado como um 

reconhecimento da troca de favores e a partir do momento que se acorda esta união, as 

torcidas passam a recepcionar os membros umas das outras quando visitam a cidade em 

ocasião de jogos entre os próprios times ou entre visitantes e um rival regional. 

Para Souza (2012) as alianças entre as torcidas organizadas de futebol do Brasil foram 

estruturadas inicialmente para proporcionar apoio e segurança durante viagens e jogos, os 

primeiros registros datam da década de 1990, contudo essas práticas se intensificaram no 

início dos anos 2000 tendo repercussões diretas na gestão administrativa das torcidas. 

Pesquisas apontam que até o início da década de 1990, os contatos entre as torcidas 

organizadas interestaduais eram raros, assim como, a divulgação de informações acerca dos 

jogos e tabelas de campeonato eram obtidas quase que exclusivamente através das 

publicações na mídia. Os poucos e breves contatos aconteciam quando os torcedores viajavam 

para acompanhar seus clubes nos jogos de competições nacionais de maior expressão. Diante 

desta realidade, Souza (2012) sugere ser precipitado o uso do termo “alianças”, fazendo uso, 
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portanto de uma expressão mais tímida “aproximação simpática” neste primeiro momento. Na 

medida em que houve alterações significativas nas competições nacionais e os jogos passaram 

a ser disputados em divisões distintas, os contatos entre as Organizadas de diferentes Estados 

passaram a ser intensos, aumentando a necessidade de assistência durante as viagens e 

permanências em outras cidades.  

Ao receber os componentes de uma torcida organizada de outro Estado, cabia às 

torcidas nativas buscá-los no aeroporto ou rodoviária, bem como lhes fornecer hospedagem e 

orientá-los na locomoção pela cidade. Observa-se que esses novos contatos entre torcedores 

organizados de cidades diferentes, deram origem à relação de alianças entre torcidas. 

Atualmente, há troca de “gentilezas” e favores entre os grupos de torcedores, a aliança, é 

materializada através da troca de camisas, bandeiras e faixas, representações simbólicas da 

fidelidade, camaradagem e amizade entre os grupos aliados e são usadas e exibidas nas 

arquibancadas de todo Brasil (SOUZA, 2012). 

Outro momento citado foi vivenciado junto aos “Os Imbatíveis”, torcida organizada 

representante do Vitória da Bahia. 

 

Luciano – Assim que eu comecei a viajar mesmo teve um episódio que 

chamou minha atenção, muito mesmo, sem exagero, sabe. A gente viajou 

pro jogo Sport x Vitória, e somos aliados, saca. Então [...], meu velho, pense 

numa festa. Tou falando sério, viu. Acabou o primeiro tempo a galera foi se 

cumprimentar, trocou camisa, maior curtição. E no final do jogo a festa 

continuou, pensando que parou, que nada. Agora assim, o que eu achei 

massa mesmo foi os boyzinho tudo curtindo, trocando ideia com a gente, a 

realidade de cada um, entendesse. Maior respeito, maior cumplicidade, aí 

assim, isso é massa. 

 

O reconhecimento estabelecido entre as torcidas aliadas também é comumente 

manifestado através dos cânticos. 

 

Ilha Amarelada (2005):  

Somos comando da antiga, fortalecemos a Geral, Torcida Jovem do Sport é 

os 10 anos de moral [...] E num estilo novo ainda manda a união da gente a 

Jovem lá do Rio, em São Paulo a Independente, Camisa 12 do Inter, 

Remoçada, a Facção, Máfia Azul, Os Imbatíveis e a Jovem do Leão, saca a 

Geral [...]. (CD/Cânticos da torcida) 

 

Além das aliadas anteriormente citadas, a TJS possui mais duas alianças, Fúria 

Independente e Dragões da Real, tendo um total de nove aliadas em âmbito nacional e uma no 

âmbito estadual – Bafo do Leão, sendo que todas estão relacionadas com o Clube, através da 

Internet, com seus endereços virtuais na página oficial da TJS.  
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Outras narrativas registradas falam do estabelecimento desses vínculos e mencionam 

laços afetivos e de camaradagem que ultrapassam o limite físico do estádio de futebol. 

 

Nelson – Rapaz, eu já fui pra São Paulo, pro Chile, Salvador, depois voltei 

pra São Paulo tudo isso com os cara (Independente). Assim, são amigos 

mesmo, entendesse. É amigo de casa. 

 

Para Hansen (2007, p.14) as torcidas organizadas frequentemente, se constituem numa 

rede em que os indivíduos, a partir da sua preferência por um clube de futebol, procuram 

aliar-se a outros, cujo intuito não é apenas torcer pelo time, mas também participar da 

comunidade. “É um grupo social que faz parte de uma cultura, formando teias de 

sociabilidade”.  

Ainda segundo a autora, participar de um grupo com as peculiaridades de uma torcida 

organizada é tecer uma teia de sociabilidade entre os membros do próprio grupo e entre 

grupos semelhantes. É claro que, assim como no futebol, existem rivalidades entre torcidas, 

principalmente entre aquelas em que os clubes são rivais dentro do campo, prevalecendo a 

rivalidade hostil. Por outro lado, existem também organizações que se aproximam por 

ideologia ou simpatia, podendo tornar-se aliadas, prevalecendo assim, a rivalidade amigável.  

A receptividade seguida de hospitalidade ocorre também por ocasião de alguma 

festividade, no caso específico da TJS, deu-se por motivos de gravação do cd (2012) e a 

comemoração de aniversário da TJS, quando foram convidadas representantes de diferentes 

torcidas organizadas brasileiras. Observa-se que as festas promovidas pela TJS surgem nas 

narrativas como momentos de celebração inclusive junto às aliadas.  

 

Romero – Todo ano a gente comemora o aniversário da Jovem, né. A gente 

se programa desde antes, sabe. Lança camisa comemorativa, coleção mesmo. 

Faz show, aí assim, a gente sempre se preocupa muito com a atração, tem 

que agradar a galera toda. Aí assim, dependendo da dimensão da festa a 

gente faz questão de estender o convite pras torcidas que são aliadas, né. 

Geralmente assim, é uma festa muito bonita, os registros que a gente tem, 

assim [...], tu vai vê, é tudo muito bacana. A gente realmente capricha. 

 

Geralmente, as festas ocorrem em locais fechados e tem como atrações artísticas 

grupos musicais populares no estilo funk e reggae. Segundo informações da Diretoria esses 

eventos acabam favorecendo momentos de integração entre os membros da associação, em 

face da possibilidade de agregar todos em um espaço propício ao lazer. 

Observa-se que a aliança entre as torcidas organizadas se estende também para os 

negócios, tendo em vista a presença de vários produtos licenciados das torcidas aliadas que 
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são comercializados na sede da TJS. Há também tantos outros artefatos que são deixados 

pelos visitantes ou trazidos pelos membros da Diretoria, em diferentes viagens como forma de 

presenteá-los.  

Nesta perspectiva, a sede da TJS se configura como um espaço de caráter 

administrativo e social, isso porque é bastante movimentada, possivelmente é o maior ponto 

de encontro entre seus integrantes, obviamente com exceção da Ilha do Retiro. O local é 

favorável para uma conversa descontraída com os membros da Diretoria e os muitos outros 

membros que sempre estão lá presentes. Para sugerir alguma novidade a ser implementada 

nas arquibancadas, esclarecer dúvidas, definir estratégias entre outras atividades. A Sede 

serve de local de trabalho para os membros da Diretoria e para o armazenamento e 

comercialização dos materiais. Enfim, essas diversas formas de relação surgem sobre as 

formas de alianças, amizades e negócios. 

De acordo com Magnani (1996, p.32), citado por Hansen (2007), esses grupos sociais 

caracterizam-se por ocupar uma região da cidade e um determinado pedaço. Pedaço é 

“quando o espaço – ou um segmento dele – assim demarcado torna-se ponto de referência 

para distinguir determinado grupo de freqüentadores como pertencentes a uma rede de 

relações”.  

Nesta perspectiva, o termo pedaço não se refere apenas ao espaço físico, mas, 

sobretudo ao local repleto de significados em que os indivíduos pertencentes a ele se reúnem 

e onde é mais perceptível notar os indivíduos como pertencentes a um grupo. É nesse pedaço 

que ocorrem as relações entre os membros que são unidos por algum ideal, que compartilham 

algo em comum, como uma ideologia ou apenas uma mesma comunidade de um bairro. Nesse 

estudo consideramos, portanto, “pedaço” como sendo a sede da TJS. 

Outra prática de sociabilidade surge com a internet. Não se trata de um espaço 

meramente virtual de relacionamento entre os integrantes da TJS, mas de um “local” onde 

esse relacionamento recebe uma continuidade. Quando não se pode interagir pessoalmente 

com o objetivo de tratar de questões pertinentes ao grupo como ocorre durante os jogos, 

reuniões e encontros casuais, na loja ou na Sede da torcida, recorre-se à internet como um 

meio abrangente e rápido de se comunicar. A TJS dispõe de um site oficial, atualizado 

frequentemente, onde se encontram disponíveis diversas informações importantes sobre o 

grupo e o Sport Clube do Recife. No fórum permanente é possível encontrar tópicos 

destinados a informações sobre os próximos jogos do Sport, discussões sobre o time, críticas, 

divulgação de fotos, eventos e das diversas atividades da torcida entre outros variados 

assuntos.  
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As falas a seguir ilustram a dinâmica que envolve esta rotina junto aos membros da 

TJS.  

 

Romero - São12 pessoas encarregadas. A gente se comunica por rádio. 

Nessa linha aí são 12 pessoas, e aí são 24 h, sem desligar e... [pausa] sem 

deixar descarregar, alguma coisa assim. Porque aí se acontecer alguma 

emergência, alguma coisa que precise falar um com o outro, a gente tá. A 

disponibilidade física de estar na sede da Torcida, 03 vezes na semana, 03 

vezes na semana, normalmente, segunda, terça e quinta, 3h cada dia, e no 

sábado assim, de 11h, era pra tá às 10h [risos], mas de 11h até às 14h. 

Roger – É pancada (risos). É pauleira (risos). Mas eu gosto. Porque assim, é 

tanta coisa que a gente não cai na rotina, entende. Como a gente se comunica 

muita, acaba revezando, uma hora sou eu quem jogo as notícias no site, 

entendesse. Outra é fulano, e por aí vai. Mas é tudo muito prazeroso, não 

tem estresse não, trabalhar com os meninos é muito tranqüilo, sabe. Eles não 

negam nada, sabe. Assim, a gente vê que é tudo com muito zelo e prazer. 

 

Estas pontuações registradas pela pesquisadora refletem que as práticas de 

sociabilidade e valores vão além do comportamento manifestado nos estádios de futebol. Elas 

são estendidas às festas, reuniões do grupo, na sede e loja da torcida e, também, na internet 

que se configura como um espaço de continuidade e extensão das relações estabelecidas. 

Estes grupos são capazes de desenvolver uma nova dinâmica nas relações sociais, 

recriando o cotidiano das cidades, apresentando mudanças consideráveis nas relações sociais. 

Percebe-se ainda, que estas conclusões vão de encontro ao que diz Melin (2009) sobre 

o estilo de vida característico desses grupos, segundo a autora, esse processo resulta de um 

sistema de relação que, além da organização, partilha de um estilo peculiar de externar e viver 

a paixão pelo futebol, implicando, por conseguinte, numa dimensão importante na vida de 

cada torcedor organizado que se dispõe a viver a torcida desta maneira e não de outra. 
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7 DEFININDO A TJS E AS TORCIDAS ADVERSÁRIAS NO CONTEXTO DAS 

TORCIDAS ORGANIZADAS  

Como se viu no capítulo dois, o fenômeno de diferenciação grupal está 

inexoravelmente associado à existência de conflitos intergrupais. Estamos entendendo 

diferenciação grupal, neste trabalho, como algo que ocorre no discurso, como algo que é 

produzido com o uso de termos e categorias que nomeiam e definem os grupos. Não faremos, 

portanto, inferências, partindo do que os sujeitos dizem sobre o processo de diferenciação 

grupal como um processo psicológico, que ocorreria no mundo mental dos sujeitos. Aquilo 

que os sujeitos dizem do seu grupo e do outro grupo, o modo como nomeiam e definem o seu 

grupo e o outro grupo é o que nos interessa. 

Procuramos então, neste capítulo, analisar o modo como os torcedores dos times 

adversários são nomeados e definidos por esses jovens torcedores da TJS, o modo como 

nomeiam e definem a si próprios e o modo como nomeiam e definem as torcidas organizadas 

como um todo.   

7.1 Falando de diferenças e semelhanças 

Em diferentes momentos das entrevistas, os participantes organizaram o seu discurso 

de modo a diminuir as diferenças entre as diferentes torcidas. Nesses discursos, as diversas 

associações, cujo objetivo primordial é prestar apoio ao time, tem várias coisas em comum, e 

o que as diferencia é somente o time, ademais, os sentimentos de pertencimento clubístico e 

as diretrizes as aproximam. Isso ocorreu até mesmo em momentos em que a pergunta 

favorecia a acentuação das diferenças, como quando foram questionados sobre como 

descreveriam um membro típico das torcidas adversárias.  

 

Romero - Assim, eu acho que quem participa de uma Torcida Organizada 

tem várias coisas em comum, né? A coisa que difere é o time. Acho que o 

grupo das Torcidas Organizadas é assim [...] bem homogêneo ao que sente 

pelo clube, até as diretrizes [...]. Cada torcida tem uma diretriz, mas é bem 

homogêneo isso, eu acho que o que muda são as cores e o nome do time.  

Entrevistadora - Como descreveria um membro típico da Torcida Jovem do 

Náutico? 

Fábio - Deve ser como a gente, né? Agora pro time dele. 

Entrevistadora - E do Santa Cruz? 



89 

 

Fábio - Também. Não convivo com nenhum, mas acho que deve ser assim. 

Daniel - Cada um tem o sentimento pelo seu clube, né? Provavelmente ele 

deve amar seu clube também.  

Entrevistadora - E do Santa Cruz? 

Daniel - Eu tenho uma rivalidade pelo Santa Cruz e pelo Náutico, mas 

apenas dentro de campo, só no futebol. 

Entrevistadora - Por quê?  

Daniel - Não sei ao certo, poderia até te dizer que pelos títulos recentes, mas 

não é. Acho que o jogo é mais truncado, tem raça, contra o Náutico não, a 

gente não vê isso, esse já é freguês, sempre entrega mesmo. 

 

O discurso de Romero identifica uma única diferença entre as torcidas: “as cores e o 

nome do time”. Elas se assemelham, por outro lado, no que diz respeito às “diretrizes” e ao 

sentimento que têm em relação aos seus clubes. Fábio, numa expressão sucinta, fala ao 

mesmo tempo da diferença e da semelhança: “deve ser como a gente, né? Agora pro time 

dele”. Mas há que se ressaltar o tom provocador que ele imprime à sua resposta ao 

questionamento sobre o torcedor do Santa Cruz, “não convivo com nenhum”.  Parece indicar 

não uma constatação, mas um princípio, e ressalta mais uma vez a diferença.  Daniel, como 

Fábio e Romero, ressalta o amor pelo clube como algo que os diferencia, mas, como Fábio, 

adota um tom provocador, diferencialista, ao falar especificamente dos dois adversários, 

Náutico e Santa Cruz, adotando um tom de estudado desprezo pelo primeiro e de respeito pelo 

segundo. De qualquer forma ele faz questão de enfatizar que a “rivalidade” em relação aos 

dois clubes é só “dentro de campo”. 

Em outras entrevistas, o tom adotado não é marcado pelo distanciamento afetivo, pela 

ponderação na análise das relações entre as torcidas, como as entrevistas realizadas com 

Romero, Fábio e Daniel. O tom é bem mais emotivo, provocador, sarcástico, agressivo. As 

semelhanças são apagadas e só as diferenças ganham destaque. 

 

Alessandro – Rapaz [...] acima de tudo o Náutico é freguês, nem me 

preocupo muito que a gente vai ganhar hoje (risos).  

Entrevistadora - E do Santa Cruz? 

Alessandro - Dá um trabalhozinho, assim [...] mas tenho uma raiva do Santa 

Cruz. 

Entrevistadora – Por quê? 
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Alessandro – (risos) Vamos a próxima? (risos) Porra, tu não é rubro-negra 

não? Pow (risos) o Sport vira e mexe tá ficando nas mãos do cara (risos). 

Entrevistadora - Então, quando tu falas ter raiva do Santa Cruz é do time? 

torcedores?  

Alessandro - Tudo! (risos) os cara [torcedores] são chatos e agora 

inventaram que são a maior torcida do Nordeste. Onde isso?! Fruto da mídia, 

dessa campanha de dizer são os torcedores mais apaixonados, porra 

nenhuma. 

Entrevistadora - Já que falaste nisso, viste então o resultado de uma pesquisa 

na qual a conclusão foi que “Os torcedores do Santa Cruz são tidos como os 

mais apaixonados e fiéis
25

”? 

Alessandro - Romero disse, e então eu te pergunto, o que é que tu acha 

velho? Tu veio no jogo contra o Santa, visse a merda de torcedor que veio? 

Onde é que aquilo é mais fiel que a gente?! Caralho, a gente foi e lotou no 

chiqueirão, perdemo, mas fomos. E o que eles fizeram? Fuderam a gente, 

chegou aqui na Ilha quebrou banheiro, jogou celona (porcelana), tudo que os 

cara [Magistrados e Polícia] queria pra punir a gente e conseguiram, bando 

de cu, desculpa aê. 

Entrevistadora - Para você há alguma diferença entre os torcedores do 

Náutico ou Santa Cruz? 

Alessandro - Tudo cu, bando de viado. Desculpa aê (risos). 

Felipe - É Barbie, né? 

Entrevistadora - E do Santa Cruz? 

Felipe - É tudo a mesma raça, presta não. Tricolor pra mim não presta não. E 

assim, né. É chiqueiro. Tricolor só lota estádio com todos com a nota. A 

torcida não paga nada, assim é bom demais lotar estádio. 

Entrevistadora - Como descreveria um membro típico da Torcida Jovem do 

Náutico? 

Nelson - É uma torcida muito fraquinha, chamamos o Náutico de Barbie, pra 

mim já explica tudo. 

Entrevistadora - E do Santa Cruz? 

Nelson - Posso dizer que a Inferno pode até competir com a Jovem, mas nós 

somos a maior e a melhor. Tem pra onde não. 

                                                 
25

Em pesquisa realizada pela Faculdade Frassinetti do Recife, publicada em 2011, sobre o nível de paixão dos 

torcedores pernambucanos, apontaram os torcedores do Santa Cruz como os mais apaixonados. E os números 

parecem não mentir, em outra pesquisa divulgada pela Pluri Consultoria, desta vez considerando a média de 

público envolvendo times de todo o mundo, o tricolor pernambucano conquistou o primeiro lugar entre os 

times brasileiros. Para maiores detalhes, acessar em: http://blogmiltonneves.bol.uol.com.br/blog/ 

2012/10/24/numeros-comprovam-torcida-do-santa-cruz-da-um-banho-na-do-corinthians/.  
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Para Alessandro os torcedores do Náutico não apresentam maiores ameaças, “Náutico 

é freguês”, porém, quando questionado acerca dos torcedores do Santa Cruz o tom é alterado 

e a rivalidade assume proporções maiores, retomando inclusive a discussão que põe em xeque 

a hegemonia rubro-negra referente ao quantitativo de associados: “agora inventaram que são a 

maior torcida do Nordeste. Onde isso?!”.  

Percebemos, porém, que mesmo não visualizando nos torcedores alvirrubros rivais em 

potencial, Alessandro os desqualifica, assim como aos tricolores, com os termos “cu” e 

“bando de viado”. Vale lembrar que nesse contexto, onde a apologia da masculinidade é 

central, denominar alguém de “viado” é extremamente ofensivo.  

É importante destacar na fala de Alessandro a aparição de um inimigo, a mídia, que 

aparecerá em outros momentos nas entrevistas como responsável pela imagem negativa das 

torcidas organizadas junto à sociedade.  

Felipe e Nelson adotam o mesmo tom provocador e agressivo e usam o termo 

“Barbie” para nomear a torcida do Náutico, termo com a clara função de posicionar no pólo 

da feminilidade os torcedores do Náutico.  

Na fala de Cesar, abaixo, as semelhanças entre as torcidas são também esquecidas.  

 

Entrevistadora - Como descreveria um membro típico da Torcida Jovem do 

Náutico? 

Cesar - Não gosto nem de falar, pra mim só existe o Sport. 

Entrevistadora - E do Santa Cruz? 

Cesar - Também, a mesma coisa. Pra mim é inferior. 

Entrevistadora - Poderias explicar porque “inferior”? 

Cesar - Não tem os títulos que temos. É isso. 

 

É interessante destacar na fala de Cesar a tentativa de apagar discursivamente a 

existência dos outros clubes: “pra mim só existe o Sport”. A ironia dessa expressão puramente 

retórica é que ele próprio sabe que a existência de seu clube e de sua torcida depende da 

existência do Náutico e do Santa Cruz. Sabe que seu clube é superior porque o outro é 

“inferior”.  

Marcos e Matheus, abaixo, também apagam as semelhanças, mas, diferentemente dos 

anteriores adotam um tom menos apaixonado, mais racional e ponderado na análise das 

relações entre as torcidas.  
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Marcos - Assim, eu acho todas muito bonitas, mas a do Sport emociona 

mais. Assim, né, o nosso hino toca! O deles não. A gente tem história, 

representamos nosso estado, sei lá, o Sport é mais bonito. 

Entrevistadora – Hino? Não entendi. E do Santa Cruz? 

Marcos - Assim, pra mim a Torcida Jovem é a melhor, a maior. Dizem que é 

a do Santa, mas pra mim o Santa só é maior o campo, só é maior o estádio, 

entende? Mas nossa Torcida é a maior, querendo ou não em qualquer lugar 

de Pernambuco, festas, shows, aonde a gente vai, a gente escuta, chega 

fiquei arrepiado, olha só, sempre chama atenção, o público [...] quando um 

cantor fala nas três torcidas, é ou não é? A do náutico sempre é a menor, a do 

Santa mais ou menos e a do Sport sempre! Até chegam a cantar o nosso hino 

no meio do show, é ou não é? 

Entrevistadora - Como descreveria um membro típico da Torcida Jovem do 

Náutico? 

Matheus - Não posso comentar, pois não estou por dentro. Mas uma visão 

externa que deixam passar é que é uma torcida muito perdida, sem a mesma 

força e animação da do Sport e Santa Cruz. 

Entrevistadora - E do Santa Cruz? 

Matheus - Nossa maior rivalidade, sem dúvida alguma! Porém, não podemos 

dizer que são uma torcida fraca, vem “lado a lado” nas disputas, no grito e 

festas, porém, pecam bastante no fator organizacional, diretoria muito fraca, 

entende? 

 

Ambos manifestam a paixão pelo clube, todavia ao expressarem a superioridade rubro-

negra a citam de uma maneira mais contida. Logo no início de sua fala, Marcos faz uma 

afirmação que o posiciona como alguém que torce de maneira racional, alguém que é capaz 

até de reconhecer a beleza das torcidas adversárias: “eu acho todas muito bonitas”. Marcos 

constrói sua fala em cima da história do clube, de sua representatividade regional e do 

reconhecimento deste feito por algumas personalidades em eventos públicos ao entoar o hino 

do clube. Em seguida, mantendo o tom contido manifesta seu desacordo sobre informações 

recentes que atribuem ao rival Santa Cruz o título de maior torcida pernambucana.     

Matheus adota um tom similar, e mesmo reconhecendo a animação da principal rival 

do Sport Club do Recife, atribui à organização da Diretoria da torcida que representa o mérito 

da superioridade. Também ele reconhece algum atributo positivo no adversário, mais 

especificamente no Santa Cruz. Mas esse reconhecimento de que eles são uma “torcida forte” 

se dá de maneira indireta, quase envergonhada: “não podemos dizer que são uma torcida 

fraca”. 
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Um estudo de Billig (1991) com extremistas de direita na Inglaterra mostrou que, ao 

contrário do que pensa o senso comum, esses sujeitos utilizam argumentos para defender suas 

posições, por mais que discordemos delas. Seu estudo mostrou que eles não são sujeitos 

marcados pela pura irracionalidade, semelhantes aos sujeitos descritos pela psicologia das 

massas de Le Bon e outros teóricos do período. Da mesma forma, alguns dos sujeitos cujas 

falas estamos analisando se distanciam muito da imagem do torcedor organizado raivoso e 

violento divulgada pela mídia, embora alguns deles emitam discursos que os aproximam 

dessa imagem.  

Luciano constrói uma fala mais voltada para os aspectos sociais das torcidas, 

demonstrando em certos momentos hesitação em categorizá-las.  

 

Luciano – Assim, é um povo mais, mais [...] como se diz? Elitizado, né? 

Entrevistadora - E do Santa Cruz? 

Luciano - É diferente, né? Porra, é que eu não vou usar um termo [...] assim, 

amo lá, mais ralé. Uma classe social menos favorecida (risos). A torcida do 

Náutico não, é aquele povo de luxo, classe média, elite. 

Entrevistadora – E você acha que isso faz diferença? 

Luciano – Eu não, mas tu perguntou (risos). É o que penso de cada uma 

(risos).  

 

Apenas no discurso de Saulo é que encontramos indícios de uma rivalidade 

equilibrada entre as três principais torcidas pernambucanas.  

 

Entrevistadora - E do Náutico? 

Saulo - Oxe, rivalidade total. Gosto não, gosto nem de falar. 

Entrevistadora - E do Santa Cruz? 

Saulo - Igual.  

 

Observa-se que as principais categorias encontradas foram Barbie e Chiqueiro, termos 

no qual, conforme dito em outro momento, a torcida em análise se refere aos principais times 

adversários. 

Para Tajfel (1983, p.291), não há grupos isolados, todos os grupos interagem entre si 

em sociedade, é nessa perspectiva que “os aspectos positivos de identidade social e a 

reintegração de atributos e empenhamento na ação social só tem sentido relacionados ou 
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comparados com outros grupos” Adiante, o autor discorre que nesse processo de comparação 

social, existe uma tendência a atribuir valoração negativa ao out group - grupo a que não se 

pertence, e positiva ao in group, grupo a que se pertence.  

Percebe-se que muitas dos discursos analisados até o momento vão corroborar as 

proposições supracitadas. Expressões como “Náutico [...] é uma torcida muito fraquinha”; 

“Inferno pode até competir com a Jovem, mas nós (da TJS) somos a maior e a melhor”; e 

“Santa Cruz [...] pra mim é inferior”, manifestadas anteriormente por Nelson e César 

legitimam a hipótese de Tajfel ao sobrevalorizar as diferenças entre as torcidas.  

O tratamento desfavorável aos torcedores do Santa Cruz, bem como às torcidas aliadas 

que apoiam os adversários da TJS são usualmente manifestados através dos cânticos. 

 

Acenderam o Caldeirão (2007): 

Acenderam o Caldeirão, Satanás incorporou. Cala a boca Inferno cú que a 

Jovem já chegou. Se Deus manda no céu, na Ilha quem manda é a gente, a 

Jovem e a Inferno eu quero ver bater de frente. Atravessar a ponte é ruim de 

aturar, corre Inferno cú que a Jovem vai te pegar. Mancha azul é o caralho, a 

Máfia é só cuzão, Bamor, Inferno e TUF tem que rir dessa união. Pode 

correr, pode correr, só não pode se esconder. (CD/Cânticos da torcida) 

 

Nessas passagens, um conjunto de expressões “cala a boca inferno cu”, “a Jovem e a 

Inferno eu quero ver bater de frente”, “corre Inferno cu que a Jovem vai te pegar” posiciona a 

TJS numa posição de superioridade, e incitam a violência intergrupal. Para Tajfel (1983) a 

questão da categorização social está intrinsecamente associada à da discriminação social. 

Cabe, todavia, ressaltar que o que torna tal entendimento perigoso neste contexto, é que se 

mal interpretada, a definição da identidade social implica uma separação rígida entre 

determinado grupo e os outros. Esta diferenciação rígida se constitui, portanto, como sendo o 

primeiro passo para a desumanização do outro, de maneira que, corrobora para que o outro se 

transforme no inimigo onde a mera presença dele sugere a impossibilidade de convivência 

(NETTO; OLIVEIRA JR; BARROS, 2009). 

Para melhor entendimento do cântico, faz-se necessário explicar que a Ilha do Retiro 

também é popularmente conhecida como Caldeirão, este codinome surgiu devido à 

notoriedade pública do entusiasmo da torcida nos momentos em que os jogos são disputados 

no estádio sede do clube, é como se a Ilha “fervesse”, por isso a associação ao termo 

Caldeirão. O termo Satanás é uma autodenominação dos torcedores da TJS indicativa àquele 

que habita no Caldeirão, ou seja, expressão alusiva ao Inferno. Outra associação possível, 

ainda no mérito dos significados, seria a adotada pelo Catolicismo em que Satanás é uma 
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personalidade temida, que embora possua seu lugar de morada, transita livremente na 

superfície, em permanente aliciamento dos seres humanos.  

Percebemos então, que no uso das expressões “Satanás incorporou” e “se Deus manda 

no céu, na Ilha quem manda é a gente” os torcedores se autoproclamam não apenas como uma 

ameaça, mas também se eximem, ao menos metaforicamente, de determinados atos. Nesse 

sentido, ratificam que meio aos homens, ou mais especificamente no seu território, a TJS, 

exerce seu poder sem maiores intervenções do plano divino ou mesmo normativo.  

No trecho “atravessar a ponte
26

 é ruim de aturar” observa-se nitidamente referência 

aos embates ocorridos no referido local, motivo este que pode ter sido influenciado por ambas 

torcidas terem suas sedes próximas e localizadas ao entorno de pontes, portanto o encontro 

após os jogos se tornavam muito mais frequente. Ao término do cântico verificamos ainda nos 

fragmentos “corre Inferno cu que a Jovem vai te pegar. Pode correr, pode correr, só não pode 

se esconder” uma ameaça explícita sancionando a ocorrência do embate.  

Nos cânticos Caçando os alemães e Sacudindo o Caldeirão, ambos de 2005, as 

manifestações de hostilidade são reiteradas através de expressões que provocam intimidação e 

terror. A diferenciação, no entanto, se dá com o surgimento de duas novas categorias, alemães 

e comandos. 

 

Caçando os Alemães (2008): 
Bonde que "mete" pedra, paulada e até bomba, bonde Torcida Jovem, O 

bonde que tira onda.  

Ôôôôô  

Mas que terror! Eu sou Torcida Jovem caçador de Tricolor! (2). Ôôôôô É 

coisa nossa! Eu sou Torcida Jovem caçador de Alvi Rosa! (2). (CD/Cânticos 

da torcida) 

 

Sacudindo o Caldeirão (2005):  
Tu tá ligado sou da Jovem do Leão e de beca amarela sacudindo o Caldeirão 

e com 10 anos de sucesso Torcida Jovem abalou, quebrando a Inferno todo, 

que a Barbie nós já quebrou, mas quebrando a Inferno todo, que a Barbie nós 

já quebrou (chamada inicial da música) 

Essa torcida se garante, eu digo puta que pariu, a maior do Nordeste, 

considerada do Brasil, invadindo os Aflitos e também o Chiquerão, todos de 

beca amarela em plena disposição, pode vê na internet, a nossa disposição, 

tem bandeira Galocura e da Inferno padrão, e tão querendo se gabar, mas vai 

ter que aturar, a Jovem aqui do Nordeste sempre em primeiro lugar. E 

quando é dia de clássico vem aquele arrastão, vem a Jovem quebrando tudo, 

ninguém segura ela não, na Agamenom Magalhães ou na Avenida Rosa e 

Silva, o alemão já tão ciente que nós somos bom de briga e agora presta 

                                                 
26

O local sugerido possivelmente se refere à ponte Duarte Coelho ou ainda a Ponte da Boa Vista, entre tantas 

outras da cidade, lembrando que Recife é uma ilha. 
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atenção nos Comando que eu vou citar, tem a Jovem Borel, San Martin e 

Mustadinha, Jovem lá de Peixinhos, Curado, Estância e Jordão. Caxangá, 

Beiraldo e Ibura e a Jovem Jaboatão, tem a Jovem Prazeres, os Coelhos, 

Morro e Afogados, Jovem Vietna, Arruda, Pina e Piedade com apenas 10 

anos de pura tradição Torcida Jovem do Sport não tem pra combater não! 

(CD/Cânticos da torcida) 

 

O termo “alemão” procede das letras dos funks cariocas
27

, onde qualquer sujeito 

considerado como inimigo é denominado de tal forma, seja ele membro de uma torcida 

adversária ou mesmo alguma figura que represente autoridade, por exemplo, policial. Há 

outros cânticos nos quais esta categoria pode ser identificada, no entanto, para fins 

ilustrativos, iremos nos deter a analisar apenas este. 

No que diz respeito à outra categoria identificada, os comandos, podem ser definidos 

como grupos de jovens torcedores localizados territorialmente e convocados, ao longo do 

cântico, com o objetivo de invadirem os estádios rivais numa verdadeira alusão à guerra. Na 

verdade, o uso de metáforas que fazem alusão à guerra (“invadir”, “comando”, “combater”, 

etc) é onipresente nos cânticos da TJS. 

7.2 Defendendo-se da imagem de violência 

Numa decisão recente do Juizado Especial do Torcedor (JETEP), através da portaria nº 

001/2011, as principais Torcidas Organizadas de Pernambuco, representadas pela Torcida 

Jovem do Sport, Fanáutico e Inferno Coral, foram proibidas de irem às partidas da final do 

campeonato pernambucano do ano supracitado como forma de punição pelos recorrentes 

episódios de violência. 

O poder judiciário pernambucano já havia adotado medida semelhante anteriormente, 

de acordo com a portaria nº 002/2007
28

 onde tornou proibido o acesso das organizadas aos 

estádios da capital e ao entorno dos mesmos, até o raio de cinco quilômetros. 

A portaria, contudo, foi revogada posteriormente após ser apontada sua ilegalidade. 

Foram várias as manifestações da sociedade, inclusive no âmbito do próprio judiciário. A 

principal crítica, que inclusive ganhou respaldo na mídia, dizia respeito a uma suposta 

ausência de medidas coercitivas ou mesmo socializantes para os ditos culpados a médio e 

longo prazo. Na prática, coube então à Polícia Militar do estado, avaliar se um grupo reunido 

de torcedores configurava uma torcida organizada. A ausência de critérios consistentes sobre 

                                                 
27

Movimento cultural e musical de caráter popular oriundo do Rio de Janeiro, mais precisamente das favelas. 
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como identificar esses agrupamentos foi uma das maiores dificuldades relatadas pela Polícia 

Militar na época. Decidiu-se então, que os torcedores poderiam ir às praças esportivas 

trajando vestimentas dos seus clubes, só não poderiam se juntar, sob o mesmo grito de guerra, 

faixa ou bandeira (JORNAL DO COMMÉRCIO, Caderno Esportes, 29 de abril de 2011). 

De acordo com a matéria acima veiculada, na decisão do Juizado Especial do Torcedor 

em 2011, além de atender a normativa elaborada em 2007, foram impedidas também as 

charangas, bandeirões e faixas. Outra ação da Polícia Militar pernambucana foi o 

cancelamento temporário, isto é, enquanto vigência da portaria, de escolta para as 

Organizadas como normalmente ocorria nos clássicos. 

Ao indagarmos os participantes sobre as medidas judiciárias impedindo o acesso aos 

jogos da final do campeonato pernambucano, encontramos a predominância de um repertório 

que explica essas medidas como uma decorrência da pressão da imprensa sobre o judiciário.    

 

Entrevistadora – Como você avalia a decisão do poder judiciário ao proibir o 

acesso das Torcidas Organizadas aos jogos finais do campeonato 

pernambucano? 

Felipe – Foi arbitrário, simples. Cedeu à pressão da imprensa. As 

organizadas só fizeram festa em todo o campeonato. A violência diminuiu 

muito, todo mundo está vendo isso. Aí devido a um episódio onde as vítimas 

trajavam camisas da Torcida implica que foi cometido por membros de 

torcida adversária? Que critério de investigação é esse? Imprensa virou 

polícia e ninguém questiona?  

 

Ao afirmar que “a violência diminuiu muito, todo mundo está vendo isso”, posiciona 

como desproporcional a ação do judiciário, principalmente o modo como este órgão 

formalizou, neste caso em especial, suas regras de comportamento. Isto é, Felipe parece nos 

dizer que a torcida cumpriu sua parte no acordo, “as organizadas só fizeram festa em todo o 

campeonato”, porém, “devido a um episódio onde as vítimas trajavam camisas da Torcida”, e 

por uma interpretação errônea, induzida pela imprensa, e carente de maiores provas, foram 

punidos. 

São várias as narrativas que manifestam descontentamento com a portaria. Durval 

constrói um discurso crítico quanto à ação do poder público em coibir e categorizar como 

violentas as torcidas organizadas. 

 

                                                                                                                                                         
28

Conforme o § 1º, artigo 1º da portaria nº 002/2007, considera-se "Torcida Organizada" um grupo de mais de 10 

(dez) torcedores uniformizados com as cores de seus respectivos clubes, ou não, em ação de provocação, 

"gritos de guerra" e prática de violência urbana de qualquer espécie ou modalidade.  
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Durval - Assim, violência sempre houve e acho que nunca vai acabar porque 

não é algo das Torcidas Organizadas, não foi criado por nós, nem fomos nós 

quem compramos a briga, entendesse? É como a gente tava conversando, faz 

parte do futebol, até a pessoa mais calma no calor do jogo xinga o outro, o 

juiz, a mãe do juiz, é isso, faz parte. Agora associar violência ao torcedor 

organizado é foda, isso irrita pra caralho, porque assim, a gente faz muita 

coisa boa, mas a turma só fala disso. 

 

Também veremos algumas argumentações semelhantes, contudo mais incisivas, na 

descrição realizada por Romero. 

 

Entrevistadora - A princípio tínhamos falado que o foco de minha pesquisa 

não mais seria a violência, porém, diante dos últimos episódios, a temática 

voltou à tona, inclusive, foi bastante explorada pela mídia já na reta final do 

campeonato pernambucano. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. 

Romero - Sem problemas. O que aconteceu nas semifinais do campeonato 

pernambucano foi que no último clássico da fase eliminatória ocorreram 02 

mortes. Pronto, o que aconteceu foi que a gente tem que ver de uma forma 

mais crítica. O que houve? Houve duas mortes, que até hoje a polícia não 

concluiu se foi envolvido com Torcida Organizada, e [...] infelizmente essas 

duas pessoas estavam com a camisa da Torcida, tanto da Torcida Jovem 

como da Inferno Coral. E [...] a resposta da imprensa [...] em menos de 24h 

mais ou menos, mesmo antes do inquérito policial definir o que aconteceu 

realmente, o Ministério Público da mesma forma que a imprensa 

pernambucana [...] com sua grande influência, tanto no futebol, como em 

aspecto geral, acabaram banin... [Pausa] assim, banindo tanto a Jovem como 

a Inferno Coral dos jogos finais do campeonato. Não sei se melhorou o 

índice de violência, eu acho que continua a mesma coisa e [...] foi uma 

resposta à imprensa também. E a gente olha com outros olhos, né? Muita 

gente quer se promover, e o cabra [...] a corda arrebenta pro lado mais fraco, 

né? Mas a galera gosta de punir, aparecer na mídia, né? Resolver o problema 

de cadastrar, de um local fixo que a gente sempre reivindica, faz tempo, um 

cadastro, né? Pra quem é de Torcida Organizada apenas. Isso é mais difícil, 

né? Isso ninguém faz. Tem que exercer um poder político maior, e muita 

gente quer se promover, e é mais fácil banir uma torcida de um jogo do que 

acabar com arrastão, tal, com a violência, e a violência da Torcida 

Organizada tá [...] do futebol, tá associada a várias coisas, né? Porque tem a 

[...] classe que a pessoa tá inserida, o que ele passa. 

 

Ao ser questionado pela entrevistadora, Romero produz um discurso articulado e 

argumentativo. A princípio ele nos convida a analisar o episódio desde o fato consumado ao 

desmembramento investigativo, criticando em seguida o limite da competência institucional 

de cada órgão envolvido.    

Ao propor uma discussão sobre o uso da retórica argumentativa, Billig (2008, p.100- 

101) inicia seus questionamentos ressalvando a importância e ambiguidade da palavra 

argumento, que segundo o autor, possui um significado individual e social. O primeiro se 
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refere a qualquer trecho de um discurso racional, isto é, “na medida em que estamos 

articulando um ponto de vista, pode-se dizer que estamos desenvolvendo um argumento”.  A 

retórica surge então, no intuito de auxiliar o indivíduo a desenvolver o raciocínio para fins de 

construir argumentos persuasivos. Já no significado social, o argumento envolve uma disputa 

de opiniões entre pessoas onde “cadeias individuais de raciocínio entram em conflito no 

contexto de um argumento social”. 

Percebemos claramente o uso dessa cadeia de raciocínio durante todo repertório 

discursivo do entrevistado. Além do que já foi dito, Romero ressalta ainda a questão da 

promoção do judiciário perante a manifestação da imprensa e da sociedade por punição: 

“muita gente quer se promover [...] galera gosta de punir, aparecer na mídia”, é como se esta 

característica motivasse ações precipitadas e, conforme dito anteriormente, auxiliasse na 

promoção deste ou aquele magistrado, e por isso torna-se “mais fácil banir uma torcida de um 

jogo [...]”. 

Neste instante, Romero parece organizar sua fala corroborando, por vezes, a 

dificuldade das autoridades de segurança pública em identificar aqueles torcedores que 

realmente estão vinculados às Torcidas Organizadas, isto é, responder à lacuna de quais 

seriam efetivamente os torcedores impedidos de frequentar os jogos.  

Ao final do discurso, Romero sugere que a violência no futebol estaria associada a 

outros fatores, em especial, ao perfil socioeconômico dos associados: “[...] é mais fácil banir 

uma torcida de um jogo do que acabar com arrastão, tal, com a violência, e a violência da 

Torcida Organizada do futebol tá associada a várias coisas, né? Porque tem a classe que a 

pessoa tá inserida, o que ele passa”. 

O combate ao suposto estereótipo de violência associado ás torcidas e a ponderação 

sobre a diversidade de perfis que compõem a Torcida Organizada também é explorado no 

discurso de Roger. 

 

Entrevistadora – Nos últimos dias a temática sobre a violência voltou a 

ocupar espaço na imprensa, provocando, inclusive, a proibição das Torcidas 

Organizadas aos jogos das finais. Como você avalia esta decisão?  

Roger – Pois é, isso é complicado falar assim, né? São vários fatores que 

influenciam. Assim, pra começar a gente tem que avaliar que no grupo tem 

gente de todo tipo, né? Antes era mais fácil controlar, hoje não. Não que a 

gente queira controlar, entende? Pra gente tendo amor ao Sport tá valendo, 

mas tem todo um contexto social e decisões políticas aí que contribuiu para 

essa mistura que é o grupo hoje. 

Entrevistadora – Quais decisões? Podes dizer? 
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Roger – Então, o que posso te dizer é que antes a gente tinha um público, 

hoje é outro. Digo, antes do Todos com a Nota
29

 as pessoas que viam ao 

estádio tinha um perfil, uma postura. Mas vê bem, coincidiu do Todos com a 

Nota ser lançado numa época em que os bailes funks perdiam força e 

expressão nos subúrbios, entende? Isso lá pela década de 90 [...]. Então 

assim, esse público acabou migrando para os estádios de futebol, mais 

precisamente para as Torcidas Organizadas. Eu não acredito que isso foi à 

toa, digo, essa sacada do Governo. Eles quiseram amenizar uma ação 

repressiva por parte deles mesmo fornecendo outra forma de diversão a um 

baixo custo. Tiraram do subúrbio e deslocaram essa busca por diversão para 

o estádio. Deu nisso. Não julgo os meninos que cometem atos de violência. 

Digo, para mim não são iguais, sabe? Seria burrice generalizar. Mas a gente 

que é mais antigo teve e tem muito trabalho para imprimir uma cultura onde 

o comportamento violento predomina. Tem gente de todo tipo, de tudo que é 

classe social aqui, e isso, assim, dá trabalho para administrar. 

 

Roger sugere uma manobra política do Estado que, segundo ele, interferiu 

consideravelmente na nova composição dos membros associados às torcidas pernambucanas. 

Segundo ele, a cultura de violência foi trazida de fora para o interior das organizadas por 

pessoas que antes não participavam dessas torcidas. Os antigos membros dessas torcidas 

teriam um “perfil”, uma “postura”. Claramente ele atribui, embora de maneira não explícita, a 

violência das torcidas à entrada de pessoas de classes sociais mais baixas, pessoas que 

freqüentavam “bailes funks”.  

Para Diógenes (2008, p.104), um denominador comum nas práticas juvenis que 

marcaram a década de 1990 foi exatamente a “necessidade de formação de ‘turmas’ cujo 

objetivo, pelas vias mais diversas, era marcar uma presença impactante no cenário social” 

Segundo a autora, o modo de marcar presença ocorreu de maneira muito diferenciada nas 

grandes metrópoles brasileiras, e coube aos bailes funks
30

, por exemplo, um modo de atuação 

bastante similar ao encontrado hoje nas Torcidas Organizadas, ou seja, a de uma manifestação 

grupal marcada pelas práticas coletivas de violência.  

                                                 
29

Campanha do Governo do Estado de Pernambuco junto à Secretaria da Fazenda implantado em 1994. A cada 

R$ 100 reais em notas fiscais, o cidadão troca por um ponto (creditado no cartão digital utilizado para os jogos 

da Capital) ou por um vale-cidadão (nas partidas do interior), dando direito a troca por ingresso. O Todos com 

a Nota Esportivo contempla os três clubes da Capital (Santa Cruz, Náutico e Sport) e os nove principais do 

interior, além daqueles participantes do SUB 20 e da Série A2 do Campeonato Pernambucano, totalizando 27 

times. O programa é válido para o Estadual e para as séries do Brasileiro que os clubes estiverem disputando. 

Atribui-se a esta Campanha, o grande impulso à cultura futebolística no estado, bem como a elevada 

arrecadação tributária. Acesso disponível em: < http://www.todoscomanota.com.br/>. 

 
30

No final da década de 1980, os bailes funk ganham visibilidade e extrapolam os espaços, até então, restrito aos 

clubes de periferia.  Observa-se, neste momento, a formação de uma diversidade de turmas jovens, 

autodenominadas galeras, que movidos pela necessidade de consolidar no grupo a ideia de pertencimento, 

organizaram-se com o objetivo de deixar marcas territoriais como forma de se destacar e disputar o respeito de 

outras galeras. Contudo, dentro dos ‘agitos’ dos bailes, faziam transbordar a violência ‘represada’ e 

fragmentada nos espaços da cidade, provocando a usual observação: a galera X se garante! (DIÓGENES, 

2008. p. 104 e 105).  

http://www.todoscomanota.com.br/
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Observamos também na fala de Roger, o que possivelmente Billig (2008) identificaria 

como bilateralidade do pensamento humano e suas capacidades conceituais. Ao dizer que são 

“são vários fatores que influenciam [...]”, bem como em seguida articulá-los com a expressão 

de que “tem todo um contexto social e decisões políticas”, Roger parece, a princípio, não ter 

uma opinião formada, bem como tende a explicar os problemas num contexto macrossocial, 

que de tão amplo não convence.  

Já em outro momento parece contradizer sua fala “antes era mais fácil controlar, hoje 

não. Não que a gente queira controlar”, de acordo com Billig (2008) em um discurso retórico 

o indivíduo é movido constantemente a confrontar os aspectos opostos do seu pensamento, 

por isso a impressão de que Roger poderia argumentar tanto a favor da TJS como também em 

defesa das medidas do judiciário. 

Observa-se esta “espécie de dicotomia mental” (Billig, 2008, p. 106), no momento em 

que associa a modificação do público que frequentava os jogos de futebol ao lançamento da 

campanha Todos com a Nota e extinção dos bailes funks “esse público acabou migrando para 

os estádios de futebol, mais precisamente para as Torcidas Organizadas. Eu não acredito que 

isso foi à toa, digo, essa sacada do Governo”. 

Questionado sobre ao poder que atribui à imprensa pernambucana, Romero a define 

como manipuladora e formadora de opinião, como fica evidente no fragmento abaixo. 

 

Romero - Assim, eu não vejo nada da imprensa pernambucana. Porque 

assim, já é uma coisa repetitiva, né? Eu faço parte da torcida desde os 15 

(quinze) anos, ou melhor, já faço parte há 16 (dezesseis), desde os 09 (nove) 

e é repetitivo, a solução é acabar, é tudo vândalo, ninguém presta, e as 

autoridades têm que fazer alguma coisa. É repetitivo isso, ninguém tem [...] 

Poucas pessoas têm [...] [pausa] assim, o hábito de ler jornal [...]. A maioria 

escuta isso da televisão mesmo. Eu nunca ouvi ninguém ter a coragem de 

falar que o problema não é esse. Eu acho que [...] Em São Paulo tá indo por 

esse caminho, assim [...] Em São Paulo tem um promotor [...] De São Paulo, 

Paulo Castilho, ele disse: “- Oh, acabaram com Torcida, e a Torcida se 

fortaleceu mais ainda, né?” Que é a escola de samba, né? É um negócio que 

não tem nada a ver com futebol, e hoje as torcidas viraram razão social, 

viraram escola de samba
31

, então, o caminho não é esse, né? Digo, extinguir. 

O caminho é estruturar polícia, investir na inteligência da polícia, identificar 

realmente quem participa e quem não participa de atos de vandalismo, de 

violência, e banir realmente essas pessoas e não a entidade, né?  A pessoa 

num fica violenta quando veste a camisa da Jovem, a pessoa pacífica veste a 

camisa amarela e vai pro estádio, assim como a Inferno Coral, como a 

Fanáutico.  

                                                 
31

O entrevistado refere-se ao fato das extintas Mancha Verde e Independente terem criados, cada, escolas de 

samba originárias das Torcidas. O Grêmio Recreativo e Cultural Escola de Samba Mancha Verde representante 

do Palmeiras, e o Grêmio Recreativo e Cultural Escola de Samba Malungos Independente.  
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Quando indagado sobre esta dificuldade de identificação e controle de venda dos 

produtos, Romero constrói a seguinte narrativa. 

 

Não, a gente não tem como por que a Torcida vive da venda desses produtos, 

né? Do [...] dos produtos da loja, né? Então, isso não tem como controlar, 

né? A gente tem o cadastro, mas também não pode obrigar todo mundo a se 

cadastrar, e quem se cadastra a gente tem um controle, mas aí a gente tem 

um controle mais interno, a gente sempre manda informativo, e-mail, “tem 

ensaio da bateria tal dia”, “vai ter festa”, “lançamento de camisa”, “reunião 

para definir alguma caravana”, até quando o Sport tá mal das pernas a gente 

se reúne, pra discutir, pra saber qual vai ser o posicionamento da Torcida, e 

isso a gente tem sobre os membros cadastrados, quem só compra a camisa, 

qualquer um que tem a camisa [...] eu não posso [...] a gente não pode 

obrigar a pessoa a informar seus dados [...] é [...] só porque comprou uma 

camisa na loja, né? 

 

Em seguida retomamos a discussão sobre a influência da mídia na cobertura das 

mortes. 

 

Entrevistadora - Então, e em relação às duas mortes, as pessoas eram da 

Torcida Organizada? 

Romero – Rapaz [...] na verdade, foi um fato assim [...] paralelo. Num teve 

nada a ver com Torcida. Porque o que chegou pra gente, até porque não 

encerrou o inquérito, e se encerrou, não divulgaram. Tu tá sabendo de algo? 

Eu não. Nada foi divulgado, mas o que houve foi que num teve nada a ver 

com Torcidas, foi casos isolados. 

 

Romero inicia sua argumentação enfatizando a responsabilidade do discurso midiático 

contra as Torcidas Organizadas. Para ele, termos generalizantes como “vândalos” e 

expressões como “ninguém presta”, contribuem para a imagem negativa que a população 

comumente atribui aos jovens torcedores da TJS. No intuito de tornar sua fala mais 

convincente, Romero relata o caso de insucesso do judiciário paulista ao extinguir duas das 

maiores torcidas do estado, propondo, por conseguinte, ações mais eficazes a serem adotadas 

na realidade pernambucana
32

.  

Num segundo momento de indagação da entrevistadora, Romero retoma o viés 

retórico do discurso de Felipe ao questionar o órgão responsável por executar investigações 

                                                 
32

 Cabe ressaltar que a proibição das uniformizadas voltou a acontecer no campeonato estadual de 2013, após 

liminar expedida pelo titular do Juizado Especial do Torcedor. O ato foi consequência do crime praticado 

contra um torcedor alvirrubro, momentos antes do jogo Náutico e Central, no dia 16/02/2013. Após um 

tumulto entre a Jovem e Fanáutico, um segurança contratado por uma empresa de ônibus atirou na cabeça de 

um estudante, que segue internado em estado grave num hospital público de referência no estado.  
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do inquérito policial, se a impressa ou a polícia “num teve nada a ver com Torcida. Porque o 

que chegou pra gente, até porque não encerrou o inquérito, e se encerrou, não divulgaram”. 

De acordo com matérias de comunicação veiculadas no estado, as três principais 

torcidas organizadas pernambucanas estimulariam a violência através dos próprios estandartes 

e cânticos. Seus escudos remetem a armas, enquanto as músicas falam de confrontos entre 

torcidas adversárias, com a polícia e até mortes. “Estes são os símbolos que atraem 

torcedores, principalmente os de camadas mais pobres da sociedade, que tem a violência 

como parte do seu cotidiano”, explica Gilberto da Motta, doutorando em Sociologia do 

futebol pela UFPE (JORNAL DO COMMÉRCIO, Caderno Esportes, 24 de fevereiro de 

2013). 

Para o sociólogo, a proibição desponta apenas como uma das medidas a serem 

seguidas.  

 

Esses garotos fazem parte de um grupo que se identifica através das camisas 

e que, juntos, se sentem mais fortes para promover a violência. Sem o 

uniforme, deixam de ser um conjunto para ser cada um deles um indivíduo 

só. Será um duro golpe contra eles, mas não o suficiente para acabar com as 

torcidas organizadas, finaliza. (Jornal do Commércio, esportes, 24 de 

fevereiro de 2013, p.5). 

 

O termo violência também aparece espontaneamente nas falas dos membros da TJS 

quando questionados sobre a percepção que possuíam das Torcidas Organizadas antes de 

ingressarem no grupo. Ao falarem sobre essa percepção, Nelson e Saulo fazem uso de um 

repertório com termos como “baderna”, “confusão”, “maloqueiros”. 

 

Nelson - A princípio achava que era apenas violência, baderna. Acho que 

minha percepção era muito do que ouvia falar e não de fato opinião própria, 

formada por experiências. Meus tios diziam que não dava pra ficar do lado 

da Jovem, porque tinha muita confusão, porque lá as pessoas usavam drogas 

e que eram um monte de maloqueiros, mas quando tive a oportunidade de ir 

a um jogo sozinho e pude ficar na Jovem, mudou tudo aquilo que me faziam 

pensar. 

Saulo - Muita gente quando se fala em torcida organizada pensa logo em 

bagunça, baderna, violência, principalmente pelas coisas que acontecem nos 

dias de jogo. O povo presencia confrontos entre torcedores, confusão nos 

ônibus, têm até medo de sair de casa, mas é o que eu digo, se o intuito é de 

fazer isso, melhor não vestir a camisa da Jovem pra não sujar a imagem do 

time. Eu pensava que era só isso, mas por outro lado, no campo é uma festa 

bonita na arquibancada, alegria e tudo mais. Assim como não são todos os 

torcedores que praticam a violência, a gente luta contra essa imagem 

diariamente. 
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Em ambos os discursos os entrevistados relatam uma experiência que mudou a visão 

equivocada e estereotipada que tinham sobre as torcidas organizadas. 

Outros torcedores narram suas experiências baseados na crítica a um modelo 

categórico e limitado no qual são rotulados.  

 

Alessandro - A turma confunde muito maloqueiro com Torcida Organizada. 

Mas não tem nada a ver não, tem cidadão dentro da Torcida Organizada. Eu 

mesmo sou uma pessoa tranquila, estudo, vou trabalhar quando terminar o 3º 

ano, um cidadão normal. E vou logo responder antes que tu pergunte, acho 

que a turma confunde por causa dos casos de violência, né? Os cara veste a 

blusa, faz merda, assalta, mata, morre, e é tudo culpa da Torcida Organizada, 

que nem a Nina da novela, tá ligada? Tudo é culpa da gente (risos). 

Roger - Antes de se tornar um membro acho que a visão geral é de violência, 

só que depois que a gente entra e vê como é dentro da Torcida mesmo, a 

gente vê que é totalmente diferente. A violência existe, existe também do 

pessoal que faz parte da Torcida, só que pelo fato de usar a camisa amarela, 

da Torcida Jovem, se ele efetuar alguma coisa, algum crime, todo mundo já 

generaliza, né? “- Foi a Torcida Jovem que cometeu aquele ato”. Mas não é 

isso, não é isso não. 

 

Roger concede que há violência no grupo, não eximindo, portanto alguns membros da 

torcida de atos de vandalismo. Ao dizer: “a violência existe também do pessoal que faz parte 

da Torcida, só que pelo fato de usar a camisa amarela, da Torcida Jovem, se ele efetuar 

alguma coisa, algum crime, todo mundo já generaliza, né?”. Observamos que a demanda de 

Roger é por um combate ao pensamento preconceituoso, distorcido e generalizante.  

Além das estratégias de defesa já analisadas, percebemos ainda a presença de relatos 

em que o processo de demonização das torcidas resulta em parte, do sensacionalismo da 

imprensa pernambucana. 

  

Marcos – Assim, a mídia passa muita coisa negativa pra gente, não passa 

ação social que a torcida faz, não passa doação de sangue, não passa nada. 

Quando aparece é só coisa ruim. Quem não tá dentro pensa que só tem 

violência, drogas e baderna. Eu também pensava assim, porque a mídia 

queria e manipula as pessoas, distorce os fatos, aumenta muita coisa. 

Quando entrei vi que não era nada disso. 

Matheus - Sempre houve um preconceito muito grande, inclusive dentro da 

Torcida do Sport, uma visão muito pejorativa de torcida organizada, com 

todas essas influências negativas que eram impostas, a minha visão era que o 

seu papel era 100% destinado ao futebol e acabava ali, não tinha nem noção 

que era de fato uma empresa, de todas as dificuldades que fazem parte, fora 

claro, a visão de violência tão comum hoje em dia, principalmente pelos 

veículos de comunicação que tendem a publicar notícias sensacionalistas, 
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por exemplo, em nenhuma das diversas ações sociais que as torcidas 

organizadas fazem há um veículo de comunicação para explanar mais o fato. 

 

De acordo com informações colhidas junto à Diretoria, foram muitas as medidas 

adotadas durante a gestão atual com o fim de melhorar a imagem da TJS na sociedade. 

Uma destas ações iniciou com um novo formato atribuído à bateria a partir de 2009, 

onde se destaca como normativa vigente a adoção de um viés mais acessível, inclusive para 

aqueles que não são membros da associação. Atualmente, os ensaios são abertos ao público e 

ocorrem todos os sábados a partir das 14h, exceto quando há jogos no mesmo dia.  

Ainda segundo a Diretoria, a ideia foi que ao tornar o acesso público, as pessoas 

pudessem levar sugestões de músicas, bem como aprender a tocar alguns instrumentos. As 

autorias dos cânticos que geralmente são dos membros associados à torcida, e que 

recorrentemente faziam menção a temáticas relacionadas ao contexto dos jogos, metáforas 

guerrilheiras e acirramento da rivalidade entre os times locais, conforme exposto ao longo 

deste estudo também foram alvo de modificações.   

Nesta perspectiva, destaca-se outra medida que foi acionada pela Direção vigente, isto 

é, atualmente os conteúdos dos cânticos são mais voltados para as diretrizes da TJS, com foco 

no grupo e mensagens de apoio ao clube.  

Outra informação, que considero de efetiva relevância, é referente à extinção dos 

Comandos, citados na análise de um dos cânticos. A Torcida Jovem do Sport até março de 

2008 se dividia em Comandos, eram 31 ao total. Para cada um existia um líder cuja função 

era coordenar essas sub-sedes localizadas nos bairros em um espaço físico alugado pela TJS.  

De acordo com a Diretoria, no início constava no estatuto da Jovem que a associação 

deveria ser dividida em Comandos como meio de facilitar a comunicação da torcida. Nesse 

sentido, cada responsável pelo seu Comando deveria ser uma ligação direta junto a Diretoria, 

porém, além da grande maioria demonstrar certa deficiência na gestão dos cargos, observou-

se o surgimento de disputas internas entre os Comandos, tornando-se recorrentes, questões 

como qual sub-sede demonstrava mais entusiasmo, agregava mais qualidades e quantidade de 

associados, bem como valores afins.  

De início, essas disputas foram interpretadas como saudáveis, contudo, a partir do 

momento que as brigas saíram da arquibancada e se tornaram caso de Polícia, a Diretoria 

avaliou tais repercussões como negativas e decidiu pelo término de todos os Comandos, 

principalmente por que, segundo a Diretoria, comumente os responsáveis pelas sub-sedes se 
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ausentavam quando acontecia algum episódio envolvendo atos de violência com membros 

sob sua gestão.  

Diante desta realidade, a Diretoria resolveu remover este artigo do Estatuto e após uma 

reunião geral entre os dirigentes os Comandos foram extintos, sendo estabelecido, portanto, 

que apenas a Diretoria responderia por tudo que envolvesse a Torcida. Esta medida 

permanece em vigor e atualmente, quando há registro de alguma ocorrência junto à PM e/ou 

Judiciário, a Diretoria sempre é intimada pra responder por essas ações. Questionados sobre a 

eficácia desta medida em dados estatísticos, a Diretoria informou desconhecê-los, afirmando 

basear-se apenas no convívio diário. 

Percebe-se numa análise inicial, que a partir de 2011 são várias as releituras de 

cânticos, bem como a reprodução de clássicos do clube, a citar, Chegando na Ilha e Hino do 

Sport, ambos interpretados por qualquer torcedor apaixonado pelo clube. No disco 

compactado (cd’s) mais recente, por exemplo, há apenas duas músicas em que identificamos 

alusão a conteúdos hostis, destacaremos apenas uma delas.  

 

O sangue que corre em minhas veias (2012): 

O sangue que corre em minhas veias é de um guerreiro rubro-negro pronto 

para combater. Na ativa para qualquer missão, preparados para defender 

nosso Leão. Aqui na Jovem do Sport a lei é pelo certo, tem que ter atitude, 

tem que ser correto. Na humildade, aqui só tem a disciplina meu irmão, olha 

a consideração. Minha Torcida é a mais considerada, é a nossa garra, 

mostramos na arquibancada. E a Barbie cu que só sabe copiar, sou da Jovem 

da Sport tu vai ter que me aturar. (CD/Cânticos da torcida) 

 

Ao analisar rapidamente o cântico, observamos nuances que ratificam a ideologia 

proposta pela Diretoria. A fidelidade ao time no trecho, “pronto para combater, na ativa para 

qualquer missão, preparados para defender nosso Leão”, foi manifestada várias vezes, 

obviamente com o uso de outras palavras, pelos torcedores entrevistados.  Em outro trecho, 

“aqui na Jovem do Sport a lei é pelo certo, tem que ter atitude, tem que ser correto, na 

humildade, aqui só tem a disciplina meu irmão”, não há como não pensar numa alusão a um 

compromisso com a obediência a regras, principalmente se considerarmos a recente extinção 

dos Comandos por envolvimento em episódios reprovados pela Diretoria. No final do cântico, 

um recado mais hostil aos torcedores alvirrubros, “E a Barbie cu que só sabe copiar, sou da 

Jovem da Sport tu vai ter que me aturar”. Recado que lembra os cânticos mais antigos 

caracterizados por metáforas guerreiras e agressividade. 

Mas o cântico acima é exceção entre os novos cânticos, onde predominam mensagens 

de exaltação e declarações apaixonadas ao clube. 
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Quando Leão entra no gramado (2012):  

Quando meu Leão entra no gramado... Alegria! 

A Jovem puxando a escalação... Contagia! 

Sport eu vim, só pra te dizer: como é grande meu amor por você! 

(CD/Cânticos da torcida) 

 

Essa nação te empurra (2012):  

Essa nação te empurra, essa nação te move, essa nação te ama 

Joga por mim Sport! olê olê olê Sport! Sport! 

Vai de coração, não pára não 

Vamos meu Leão, vamos ser campeão! (CD/Cânticos da torcida) 

 

Entre as releituras, destaca-se Rolé na Ilha, originalmente de 2007. 

 

Rolé la na Ilha:  

Dando um rolé lá na Ilha fui com os amigos ver o jogo do Leão 

Chamei os Comandos Caxangá, Casa Amarela e os manos do Jordão [...] 

(CD/Cânticos da torcida) 

 

Rolé na Ilha (versão 2012): 

Dando um rolé lá na Ilha fui com os amigos ver o jogo do Leão 

Botei a minha beca amarela, Geral formou o Bonde do Lampião [...]. 

(CD/Cânticos da torcida) 

 

Conforme mencionado exaustivamente pelos entrevistados, ressaltamos por fim, outra 

estratégia da Diretoria, como algumas ações sociais periódicas. As principais campanhas são 

de doação de sangue, que em parceria com o HEMOPE lançaram há 5 (cinco) anos o 

movimento “Torcida Jovem – eu doou sangue”, que inclui distribuição de brindes e 

lançamento de camisa comemorativa para aqueles que participarem; Dia das crianças, ação 

realizada em conjunto com algumas creches que objetiva a arrecadação de brinquedos, e no 

Natal há a mobilização por arrecadação de alimentos e adoção de algumas cartas dos 

Correios. 

Outras ações paralelas são o sopão e ações culturais, como por exemplo, o projeto de 

percussão junto aos músicos da bateria, e projetos envolvendo o hip hop e grafite no espaço 

físico do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, popularmente conhecido como Geraldão. 

Segundo narrativa dos gestores da Associação, todas essas ações visam à diminuição da 

violência, bem como o combate à imagem negativa da TJS na sociedade.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa nos propusemos a investigar a produção discursiva da identidade social 

no contexto de uma torcida organizada. Ao estudar esse grupo, optamos por olhá-lo para além 

do senso comum, tentando ver nele, bem mais do que simplesmente a imagem construída e 

restrita que enfatiza a violência. Vale ressaltar, contudo, que ao pensarmos outras dimensões 

sobre o fenômeno, não ignorávamos a realidade da violência no agrupamento em análise, e 

em outros agrupamentos semelhantes, ou seja, não negávamos em nenhum momento o que a 

literatura existente dizia sobre o assunto.  

E violência e agressividade estão indubitavelmente presentes nos discursos analisados. 

Observamos que um dos principais meios de estabelecer a diferenciação intergrupal 

empregado pela TJS diante as torcidas adversárias, se dá através do uso de um conjunto de 

termos irônicos, e porque não, jocosos. Destacam-se também as diferenças sociais e 

hierárquicas entre os clubes recorrentemente lembradas nos discursos. 

Dentre os mais populares, por exemplo, são atribuídos aos tricolores termos como, 

“sarna” em alusão à origem popular da maioria dos seus torcedores, ou ainda “chiqueiro”, que 

é onde os porcos permanecem confinados. Aos simpatizantes alvirrubros, cabe à terminologia 

“Barbie” em alusão ao poder aquisitivo da maioria dos seus torcedores e á sua suposta falta de 

virilidade.  

Nesse caso, vale considerar, que os conflitos entre as torcidas organizadas, tema tão 

recorrente nos noticiários, surgem como uma das possibilidades que incluem vários tipos de 

enfrentamentos, isto é, desde aqueles que são ritualizados nos estádios em forma de gritos de 

guerra e cânticos, àqueles decorrentes de uma ação planejada.  

Percebeu-se ainda, ao longo da pesquisa, que o universo das torcidas organizadas de 

futebol é responsável por proporcionar uma série de valores, com os quais o sujeito pode se 

identificar, entre eles destacaram-se: a constituição de vínculos similares àqueles construídas 

no âmbito familiar, bem como, a importância de outra condição motivacional, a sociabilidade, 

especialmente aquela relacionada ao convívio com os amigos. Várias foram as narrativas que 

sugerem esta conclusão. De acordo com alguns participantes, os momentos que vivenciam 

uns com os outros, podem ser mais importantes para a o desenvolvimento e manutenção do 

gosto pelo futebol do que as relações familiares propriamente ditas.  

Identificamos também, nítidas associações ao entretenimento. As idas aos jogos são 

citadas como um momento especial, uma prática satisfatória que proporciona um estilo de 

vida prazeroso. Ou seja, é como se não houvesse indicativos de ônus procedentes das 
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atividades habituais internas. De um modo geral, identificamos na maioria dos discursos, que 

o encantamento diante das festividades, manifestado pelas torcidas organizadas nos estádios e 

a paixão clubística, surge como uma categoria central explicativa enquanto significado e 

justificativa para ingresso na TJS.   

Percebeu-se também, de acordo com as narrativas, que os torcedores cultuam o 

orgulho de pertencimento, não apenas como uma escolha individual, mas como sendo 

motivado por qualidades que o Sport Club do Recife possui, e que o torna especial, único.  

Este processo de identificação e reconhecimento de pertencimento a um grupo, só 

pode ser pensado se considerarmos os valores e ideais assumidos no trajeto. São eles que 

compõem e estruturam a sociabilidade do sujeito, o modo de vida, a ocupação dos espaços, a 

participação nas decisões da Diretoria, bem como o cumprimento das diretrizes propostas 

pelos gestores, fazendo com que suas ações reflitam as ideologias da associação. 

Através dos depoimentos percebeu-se que, se por um lado, os torcedores 

manifestavam concordância sobre certos assuntos, por outro, demonstram posicionamentos 

distintos acerca de várias questões. Nesse sentido, a produção discursiva referente às suas 

trajetórias, perspectivas e aspirações enquanto grupo, quando confrontada com as situações 

reais ou mesmo as retaliações sofridas, sejam estas pelos magistrados, policiais, mídia ou 

mesmo o senso comum, foram exaustivamente, discutidas e analisadas pelos torcedores. O 

resultado deste trabalho pode-se dizer, foi construído em grande parte em torno desses dois 

temas. 

Nesse sentido, consideramos como cumprido aquilo a que este trabalho se propôs. Isto 

porque, os elementos tidos como fundamentais ao entendimento do universo da TJS estão 

presentes nos relatos que aqui foram analisados. Em conjunto, eles constituem uma versão e 

nunca uma verdade sobre as torcidas organizadas. O que apresentamos surge tão somente, 

como uma contribuição ao estudo destes agrupamentos, conquistada a partir das 

interpretações desses indivíduos sobre suas práticas e experiências.  

Conclui-se que a Torcida Jovem do Sport é, portanto, apenas uma, entre tantos outros 

grupos situados em pontos estratégicos da trama social, que se oferecem ao sujeito na 

qualidade de um núcleo de identificações possíveis. No entanto, conforme caracterizado ao 

longo da pesquisa, é um grupo cujos valores e ideais de sociabilidade são bastante específicos, 

mas nada tão distante daqueles encontrados na sociedade mais ampla. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Convido o (a) Sr.(a) para participar, como voluntário (a), da pesquisa “A produção 

discursiva da identidade social no contexto de uma torcida jovem organizada”. Após ser 

esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine 

ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma. Em caso de 

dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

UFPE no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, Sla 4 - Cidade Universitária, 

Recife-PE, CEP: 50740- 600, Tel.: 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Título do Projeto: A produção discursiva da identidade social no contexto de uma torcida 

jovem organizada.   

Pesquisador Responsável: Vanessa Conceição Alves dos Santos. 

Endereço/Telefone/e-mail para contato (inclusive ligações a cobrar): Rua Apuleu  Vieira, nº 

160, Várzea, Recife – PE. CEP. 50810-370. Fone: (81)8741- 5775. E-mail: 

vanesssa.santos@hotmail.com. 

Pesquisadores participantes: Vanessa Conceição Alves dos Santos e Pedro de Oliveira Filho. 

Telefones para contato: (81)8841-5775. 

 

Busca-se através deste estudo analisar o discurso identitário do grupo enquanto recurso 

sociolinguístico na constituição do sujeito. Sendo o futebol compreendido sob diversas 

perspectivas, certamente a construção da identidade grupal vivenciada em agrupamentos que 

se organizam em torno desse fenômeno sociocultural nada mais é do que uma possibilidade 

de sociabilidade, e é neste sentido que a elaboração desta pesquisa se propõe a investigar o 

referido fenômeno. Como Objetivo Geral desta pesquisa, pretende-se investigar a construção 

discursiva da identidade grupal no contexto de uma torcida jovem organizada da cidade do 

Recife; e como Objetivos Específicos, identificar os significados atribuídos por jovens à 

torcida organizada enquanto grupo de pertencimento; e verificar como as diferenças 

intergrupais são discutidas e difundidas entre os jovens no contexto das torcidas organizadas. 

  

A pesquisa compreenderá uma análise descritivo-exploratória com abordagem qualitativa e 

terá como participantes quinze torcedores afiliados à Associação Esportiva Torcida Jovem do 

Sport localizada na Região Metropolitana do Recife; para tanto, será usada a amostragem 

proposital. Serão utilizados como instrumentos de coleta de dados a observação participante, 

análise documental e entrevistas do tipo semiestruturada. O estudo será realizado com 

torcedores afiliados à associação supracitada na sede da associação e nos jogos do Sport no 

campeonato pernambucano. 

 

Pontua-se que o material colhido é de conteúdo sigiloso, e cada entrevista será concedida 

individualmente e gravada, a partir da devida autorização dos participantes. Em seguida, as 

entrevistas serão transcritas, buscando, ao máximo, a fidelidade da fala dos participantes. Para 

análise das entrevistas será utilizado o referencial teórico-metodológico da Análise do 

Discurso proposto pela Psicologia Social Discursiva. Esclarece-se que os usos das 

informações colhidas estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo 

seres humanos do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco.  

mailto:cepccs@ufpe.br


120 

 

 

Informa-se que a pesquisa envolve RISCOS mínimos à saúde, ao considerar a possibilidade 

de ocorrer algum desconforto de ordem emocional em relação ao tema abordado durante a 

realização da coleta de dados, mas, fica assegurado ao participante, que este pode se retirar do 

estudo a qualquer momento, sem prejuízos, sanções ou constrangimentos. Salienta-se que o 

participante tem o direito de determinar que sejam excluídas do material da pesquisa 

informações que já tenham sido dadas.  

 

Sobre os benefícios diretos, destaca-se a importância desta pesquisa em função da 

aproximação e oportunidade que os jovens torcedores terão de divulgar as reais propostas da 

agremiação que representam, assim como desconstruir o estigma vigente no senso comum 

cuja predominância é de agrupamentos que promovem e comentem atos de infração e de 

violência.  

 

Assim como, os benefícios indiretos que podem advir da realização deste estudo, dentre eles, 

a abertura de espaços para a discussão e intervenção dos profissionais de ciências sociais, 

principalmente psicólogos, que mesmo não explicando por completo os fenômenos 

intergrupais e produções discursivas proferidas e apreendidas, certamente contribuirão na 

construção de um quadro forçosamente mais completo da gênese da identidade grupal em 

estudo, sobrepondo conhecimentos ao fenômeno em questão e atentando para a possibilidade 

de novas articulações no intuito de subsidiar futuras pesquisas, sejam estas voltadas para o 

ensino, intervenções psicológicas ou sociais. 

 

Nome e assinatura do pesquisador: 

 

Vanessa Conceição Alves dos Santos 

_______________________________ 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu, _____________________________________, RG/ CPF/_________________, abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo __________________________, como sujeito. 

Fui devidamente informado (a) e esclarecido(a) pelo(a) 

pesquisador(a)______________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. 

Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve 

a qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento. 

 

Local e data __________________ 

Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: __________________________ 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite 

do sujeito em participar. 

02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome: ____________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________________ 

Nome: ____________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

1. Faixa etária: 

De 18 a 20 anos (  )  De 21 a 23 anos (  )   24 anos  (  ) 

 

2. Tempo que é membro da Torcida Organizada: 

De 01 a 03 anos (  ) De 04 a 06 anos (  )   Acima de 07 anos  (  ) 

 

 3. Estado Civil:  Solteiro(a) (  )            Casado ou com companheiro(a)  (  )  

                           Separado (a) ou divorciado (a) (  )     Viúvo(a) (  )   

 

 4. Escolaridade: 

 

5. Profissão: 

 

6. Local de Trabalho ou estudo: 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1. Qual era sua percepção acerca das Torcidas Organizadas antes de se tornar um 

componente?  

 

2. Como se deu a escolha de ingressar na Torcida Jovem do Sport? 

 

3. O que significa para você participar dessa Torcida Jovem? 

 

4. Como descreveria um membro típico da Torcida Jovem do Sport? 

 

5. E do Náutico? 

 

6. E do Santa Cruz? 

  

7. Como você e os demais membros da Torcida Jovem se sentem diante das situações em que 

o Sport vence ou perde uma partida de futebol?  

 

8. Como você avalia sua dedicação aos afazeres da Associação? 

 

9. Qual a frequência das suas atividades na Torcida Jovem? 

 

10. Você participa de outros movimentos culturais ou sociais?  
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APÊNDICE C - Folha de registro/ Observação Participante 

 

Data: ...../......../........ 

Técnica utilizada: ......................................................................................................................... 

 

Situação de observação: ............................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

1 Parte: registro provisório ou rascunho:  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

1 Parte: registro definitivo (passado a limpo):  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Notas (indicação de circunstâncias que pareceram importantes): 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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ANEXO A - Carta de anuência da TJS 

TIMBRE DA INSTITUIÇÃO 

 

Informo aos interessados que o Projeto de Pesquisa: A produção discursiva da 

identidade social no contexto de uma torcida jovem organizada será desenvolvida pela 

mestranda Vanessa Conceição Alves dos Santos, sob orientação do pesquisador Prof. Dr. 

Pedro Oliveira Filho.  

Essa investigação vai ter sua coleta de dados realizada nesta Associação entre os 

torcedores filiados. O objetivo central da pesquisa é investigar a construção da identidade 

grupal através da análise do discurso no contexto de uma torcida jovem organizada da Cidade 

do Recife. Para obtenção dos dados, a pesquisadora abordará os sujeitos da investigação para 

confirmar se os mesmos compõem a amostra ideal e irá submetê-los a entrevista no período 

compreendido entre os meses de março e abril de 2012. 

Informo que esta Associação concorda com esses procedimentos e pesquisa, os 

autoriza, dá seu aceite e sua anuência ao mesmo e oferece apoio institucional no que se fizer 

necessário. 

 

Recife, _______, ____________ de 2012 

 

 

 

______________________________________________________ 

                            Responsável pela Instituição 

                                       CARIMBO 

 


