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Resumo 

 
As causas da violência no futebol brasileiro nem sempre foram interpretadas da 
mesma forma pela imprensa nacional. Do mesmo modo, o discurso midiático sobre 
torcidas organizadas de futebol também mudou bastante ao longo do tempo. O 
objetivo do trabalho de Iniciação Científica foi estudar as mutações do tratamento 
midiático em relação a estes agrupamentos, através de uma análise de fotos, de 
1950 a 2015. Antes entendidas como promotoras de festas, as torcidas, ao longo do 
tempo, passaram a ser associadas ao crescimento da violência em centros 
esportivos. Como metodologia de estudo, que será detalhada a seguir, utilizou-se a 
base teórica de Roland Barthes (1990), que analisa texto e imagem conjuntamente. 
 
Palavras-chave: Torcidas Organizadas; futebol; discurso midiático; violência; 
fotografia.  
 

Introdução 

 O futebol passou por muitas mudanças desde que veio ao Brasil, no final 

do século 19. De um esporte somente para ricos, como era até 1930 (SANTOS, 

2004, p. 59-60), se popularizou em todas as classes sociais e hoje é parte 

integrante da vida de todos os brasileiros, direta ou indiretamente, além de ser um 

dos elementos mais notórios da cultura brasileira. 

 Por conta da popularização do esporte, a composição dos torcedores 

também passou por uma mutação grande. Antes, o que se encontrava nas 

arquibancadas eram pessoas de terno, gravata e chapéu; era um evento social para 

as classes abastadas como qualquer outro. Com o surgimento dos primeiros grupos 

de torcedores, em meados da década de 40, a festa no estádio começa a surgir, 

embalada por percussões que envolviam até saxofone. Na época, as torcidas 
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organizadas tinham uma organização diferente de hoje: eram ligadas diretamente 

à direção dos clubes, e por isso tinham ares de oficialidade, além de serem 

identificadas por torcedores símbolos – como Jaime de Carvalho, da Charanga do 

Flamengo. A partir do final da década de 60, o panorama começou a mudar, com o 

surgimento do que são hoje as principais torcidas organizadas dos grandes clubes 

brasileiros – Independente (São Paulo), Jovem-Fla (Flamengo) e Gaviões da Fiel 

(Corinthians) são alguns exemplos. Sem a chancela oficial dos clubes, os 

agrupamentos passaram a ser oposição ao poder, do futebol e do país, também por 

conta do engajamento na luta contra a Ditadura Militar (1964-1985). 

 A mídia, da mesma forma, também mudou o seu discurso sobre os 

grupos. Segundo Hollanda (2008, p. 133-135) e Santos (2004, p. 82), foi a partir da 

década de 1980 que as torcidas organizadas passam a ser entendidas como 

propagadoras de violência – sendo que, antes, eram associadas às festas feitas nos 

estádios. Isso nos leva a entender o porquê o senso comum acha que a torcida 

organizada inteira é causadora das confusões – algo que é endossado por punições 

que não atingem os indivíduos briguentos, e sim o conjunto inteiro, como a 

proibição da entrada com bandeiras, faixas e equipamentos musicais em estádios 

do Estado de São Paulo, que vigorou de 2016 até agosto de 2017. 

 O trabalho de Iniciação Científica entregue em agosto deste ano analisa 

as fotos das reportagens sobre torcidas organizadas de futebol, 1950 a 2015. 

Através da metodologia de Roland Barthes (1990), que analisa texto e imagem 

conjuntamente, estudou-se quatro fotos por década, em reportagens dos 

periódicos Folha de São Paulo e O Globo. Assim como as referências bibliográficas, 

descobrimos dois grandes períodos deste processo: o primeiro tem as torcidas como 

incentivadoras da festa, e no segundo elas são promotoras de violência. 

 

 

Revisão Bibliográfica 

 

 Por ter sido um trabalho de análise de discurso, se fez necessário 

referências sobre o discurso. Segundo Ricoeur (2005 apud RESENDE, 2009) o 

discurso gera lacunas e ao mesmo tempo se constrói do vazio, espaços que se 

revelam no ato do discurso. Ricoeur chama de “intenção desejante” o fato do 
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discurso só acontecer porque o autor quer realizar alguma ação a partir dele. A 

narrativa é algo inerente ao ser humano porque ele quer contar e recontar as 

histórias de vida, para as quais atribui nexos e sentidos, que transformam fatos em 

símbolos (BAITELLO JR, 1999, p. 37 apud RESENDE, 2009). Para Genette (1995 apud 

RESENDE, 2009), deve se considerar três níveis em relação à narrativa: como, a 

questão modal, onde há a relação com os acontecimentos; o quê, o conteúdo do 

discurso; e quem, quando o acontecimento consiste que alguém conte alguma 

coisa.  

 No texto jornalístico, devemos considerar o segundo nível, para a pensar 

na mensagem e no conteúdo – no entanto, é importante que se pense nos dois 

outros níveis também. Resende (2002b, apud RESENDE, 2009) distingue os textos 

cegos, que representam acontecimentos de forma obtusa, sem mostrar o outro 

lado, de textos ruidosos, que utilizam-se de estratégias complexas, como a 

presença do narrador, para propor possibilidades de diálogo. Segundo Bakhtin 

(1997, apud RESENDE, 2009), a dialogia nasce da polifonia do texto e, assim, é na 

sociedade polifônica que se encontra o dialogismo do ato jornalístico. As narrativas 

jornalísticas não se encerram nelas próprias: elas geram significados, que podem 

gerar outras narrativas, tornando-se um lugar onde há trocas de saberes e visões de 

mundo (RESENDE, 2009). 

 Além disso, tivemos como base teórica autores que falam sobre futebol, 

violência e torcidas organizadas. Santos (2004, p. 41) considera as torcidas 

organizadas um reflexo da pós-modernidade, termo cunhado para representar o 

período atual da história, caracterizada por relações efêmeras, em que instituições 

(Igreja, Estado etc) e seus preceitos fixos perderam espaço. Os grupos urbanos – 

não é preciso ter motivação futebolística -, segundo Santos, “buscam identidades a 

fim de se diferenciarem da massa, tida como anônima, indefinida e dispersa”, e 

para isso constroem signos que os diferencie. Já Mattos (2014, p. 41-43), relaciona 

estes agrupamentos com o conceito de comunidades imaginadas, criado Benedict 

Anderson para descrever grupos que se ligam por um sentimento de pertença, que 

pode ser religioso, emocional, ideológico, cultural ou político. A definição pode ser 

aplicada no futebol sem prejuízos, já que é inegável que os grupos se ligam por um 

sentimento de pertença. Mattos diz ainda que dentro de uma comunidade 

imaginada, podem existir muitas outras, e é exatamente isso que são as torcidas 
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organizadas, já que existem várias dentro da grande comunidade que são os 

torcedores de uma equipe. Relacionando os dois autores, é possível dizer que as 

organizadas produzem signos para se diferenciarem da grande comunidade 

imaginada que são os torcedores comuns de um clube. 

 É preciso pontuar, no entanto, que estes agrupamentos são heterogêneos 

e complexos, de modo que não há um comando central que coordene as ações, já 

que existem infinitas subdivisões dentro dos estados e Brasil afora, no caso de 

torcidas com grande projeção nacional. É irreal pensar, por exemplo, que a 

Gaviões da Fiel, que tem 100 mil membros no país inteiro, tenha a capacidade de 

controlar todos os associados. A partir de concepções homogeneizantes, cria-se um 

discurso midiático bastante preconceituoso sobre estes agrupamentos, resultando 

em punições generalizantes por parte do poder público. Segundo estudo realizado 

pela Polícia Militar do Rio de Janeiro e exposto em Murad (2007), somente 7% dos 

torcedores organizados são vândalos; ou seja, quem briga é a minoria da minoria. 

 Para falar sobre violência no futebol, é preciso entender que posição ela 

ocupa na sociedade. Segundo Murad (2007, p. 67): 

 

Praticamente todos ou quase todos os grandes pensadores, em pelo menos 
algum momento importante de sua obra, falaram alguma coisa sobre ela (a 
violência), abordando uma ou outra de suas facetas, de suas variadas 
práticas, denunciando sua presença preocupante e ameaçadora, mas 
também reconhecendo o seu caráter fundador e inaugural para a vida 
humana, para história, para a estrutura das sociedades e para as relações 
interpessoais. 

 

 Ou seja, violência não pode ser encarada como um comportamento 

exclusivo deste ou daquele grupo. É algo intrínseco à sociedade humana, e que, 

portanto, não há como desaparecer dela. É necessário, sim, que se tente atenuá-la 

de diversas formas que abranjam toda a sociedade, e não somente alguns grupos 

específicos. 

 Além disso, é preciso levar em consideração que o Brasil é um país 

extremamente violento, com 28,3 mortes intencionais por 100 mil habitantes, o 

sétimo maior índice do Mundo, segundo dados do Atlas da Violência 2016, estudo 

desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Logo, além da violência ser algo do ser-

humano, também é um problema sério da sociedade brasileira – e não somente do 
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futebol brasileiro. É preciso, portanto, colocar o problema em seu devido lugar, 

utilizando-se de estratégias e discursos que levem em consideração o que a 

violência significa para contexto social em que estamos inseridos. 

 Elias e Dunning (1992, apud Reis, 1998, p. 57-59), dividem as violências 

em três: simbólica, racional e manifesta. A primeira, que pode ser chamada 

também de violência afetiva, é por onde as pessoas demonstram seus sentimentos 

e é normalmente satisfatória, agradável e não envolve confrontos físicos. No 

futebol, ela é materializada a partir de gestos, canções e hinos feitos pelos 

torcedores. Já a violência racional acontece quando as pessoas têm a intenção, 

premeditada ou não, de gerar confrontos violentos. Quando há um desequilíbrio 

entre os dois tipos de agressividade, ocorre a violência manifesta, quando um 

perde o controle momentaneamente e agride o outro. Murad (2007, p. 39-48), no 

entanto, analisa a violência como uma deturpação de um jogo que tem caráter 

lúdico. 

 A mídia emprega discursos que caracterizam as torcidas organizadas 

como organizações criminosas, criadas somente para cometer atos ilícitos. O 

emprego de metáforas de guerra é muito comum, como mostra Lopes (2012, p. 

237), o que caracteriza os estádios em lugares de hostilidade, contrapondo-se à 

festa e celebração, ao o que o estádio é tradicionalmente lembrado. Além disso, o 

binarismo “nós” e “eles” se acentua: 

As expressões “turma barra-pesada”, “gangues”, “bandidos organizados”, 
“facção” e “facções organizadas”, empregadas nos trechos acima, 
igualmente reduzem as torcidas organizadas à sua dimensão violenta e 
contraventora e levam o leitor a fazer inferências desfavoráveis em 
relação aos integrantes dessas torcidas e, consequentemente, a considerar 
a necessidade de modificar o sistema de segurança, controle e sanção 
desses torcedores. Além disto, essas expressões reúnem os torcedores 
organizados em grupos informes, apagando as diferenças e divisões que 
existem entre eles. Nesse sentido, podemos dizer que elas 
despersonalizam esses torcedores, consolidando sua identidade social 
(deteriorada) em detrimento de sua identidade pessoal. Ao fazerem isto, 
ao mesmo tempo em que reduzem a singularidade de cada torcedor 
organizado, exacerbam a diferença de todos eles em relação ao resto da 
sociedade, sobre-estimando a diferença “deles” em relação a “nós” 
(LOPES, 2012, p. 243). 
 

 Segundo Dunning, Murphy e Willians (1993; 1994 apud Lopes e Cordeiro, 

2015), depois da Copa do Mundo de 1966 o hooliganismo passou a ser retratado com 

detalhes pela imprensa inglesa, que mandava repórteres somente para observar o 

comportamento dos torcedores violentos. Conforme escreve Holanda (2008, p. 28), 
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o fenômeno se acentuou nos anos 1980 e resultou em punição aos clubes ingleses 

em competições europeias por 5 anos. Foi nesta mesma época que a violência se 

acentuou no Brasil, mas não dá para provar a influência nos torcedores brasileiros 

das imagens de confronto difundidas pela imprensa inglesa. Também foi neste 

período que se verificou uma mudança de tratamento dos grupos organizados na 

mídia brasileira, segundo Hollanda (2008, p. 133-134): 

 
Assim como matérias exclusivas de página inteira vinham sendo feitas ao 
longo das décadas, o decênio de 1980 assistiria a destacadas reportagens 
com aqueles representantes (chefes de torcida), onde continuava a se 
evidenciar uma preocupação recorrente com as origens sociais, com as 
formas de subsistência econômica fora do esporte e com o grau de doação 
de que eram capazes. Enquanto o citado repórter Élcio Castro expunha em 
1966 a vida do chefe de torcida com ênfase na modéstia de suas condições 
econômicas e na aclamação de seu altruísmo, com a inclusão de dispêndios 
financeiros pessoais em benefício do clube, o teor dos textos da década de 
1980 se direcionava à apresentação dos novos atores que emergiam nos 
grupos, à exposição das novas questões por eles vivenciadas no 
relacionamento com as demais instâncias do futebol e à explicitação dos 
modelos de conduta em que se viam moralmente divididos. 
 

 De forma estrutural, é difícil mudar o discurso midiático, mas é possível 

fazer mudanças conjunturais. Reis (2006, p. 43-45) defende maior qualificação 

para os jornalistas esportivos, que muitas vezes são profissionais recém-formados. 

Além disso, a autora também mostra a solução utilizada pela Espanha, que 

recomendou aos meios de comunicação que não usassem termos agressivos e 

violentos e que as imagens de confrontos não fossem repetidas demasiadamente. 

Lopes (2012, p. 303-305) entrevista algumas pessoas ligadas ao futebol e a própria 

Heloísa Reis, uma das referências deste trabalho, propõe um Termo de Reajuste de 

Conduta, na qual, por meio do Ministério Público, a imprensa se comprometeria a 

adotar certas condutas para que a violência não reverbere com o discurso adotado. 

 

Metodologia de Pesquisa 

 

 Antes de qualquer coisa, é preciso entender que a fotografia jornalística, 

assim como qualquer mensagem, é constituída por uma fonte emissora, um canal 

de transmissão e um meio receptor. No entanto, se faz necessário um método 

particular de análise, porque a fotografia não é apenas um produto ou caminho, é 

um objeto dotado de autonomia estrutural. O que não quer dizer que a foto seja 

uma estrutura isolada: ela se identifica com pelo menos uma estrutura, o texto. 
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Além disso, possui características semióticas que podem ser exploradas tanto 

isoladamente quanto em conjunto com o texto que a acompanha. 

 A característica que o senso comum atribui à fotografia é de ser uma 

mensagem objetiva, que não dá margem para outras interpretações, atuando como 

uma analogia, uma cópia perfeita do real. Isto, no entanto, é um entendimento 

equivocado: a fotografia jornalística é um objeto trabalhado, escolhido, composto, 

constituído e tratado segundo normas profissionais, estéticas e ideológicas. Desta 

forma, também tem, assim como o texto, uma mensagem conotada; no caso da 

foto, no entanto, ela se desenvolve a partir de uma mensagem sem código, 

característica deste discurso. À fotografia é vinculada uma reserva de signos, e 

todo signo pressupõe um código; ou seja, a mensagem em si é sem código, mas as 

significações nela impostas são codificadas (BARTHES, 1990, p. 11-12). 

 Por conta disso, a conotação não está no nível da mensagem, fazendo 

necessária uma verdadeira decifração para identificar as mudanças de sentido. 

Barthes propõe que analisemos os seguintes aspectos: trucagem, pose, fotogenia, 

esteticismo e sintaxe. A trucagem é uma forma de intervir no interior da imagem 

denotada; a pose diz respeito à significação dos objetos em cena decorrente da 

disposição dos objetos; os objetos também podem ser indutores de ideias ou, de 

forma mais evidente, verdadeiros símbolos; a fotogenia diz respeito em como a 

mensagem conotada está sublimada por técnicas de impressão e tiragem; o 

esteticismo ocorre quando a imagem é tratada em sua palheta de cores com 

objetivo de impor outros significador; e, por fim, a sintaxe ocorre quando há o 

encadeamento de imagens (BARTHES, 1990, p. 15). 

 Texto e imagem fazem parte da mesma estrutura de sentido – o 

significado de um modifica o outro -, e por isso devemos analisar os dois 

conjuntamente. A interpretação de uma imagem depende muito do texto que o 

acompanha; no entanto, como as duas estruturas são diferentes e irredutíveis, um 

não se incorpora o outro de maneira real, e sim constroem sentido conjuntamente. 

É preciso, ainda, uma análise semântica para determinar como a conotação 

produzir, ampliou e escolheu significados.  

 Há duas técnicas de conotar a imagem através da mensagem linguística: 

a fixação e o revezamento. Na primeira, fixa-se alguns significados expostos na 

imagem, tendo em vista que o leitor por escolher alguns e ignorar outros. O texto 
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pode até ajudar a identificar os elementos da cena, ao nível da mensagem 

denotada, mas sua principal função é de orientar para a interpretação, fazendo 

uma “barreira” para a proliferação de sentidos. Já na função revezamento, 

imagem e texto atuam em complementaridade – as palavras não têm somente a 

função de elucidação, mas de progredir a ação junto com a imagem. Desta forma, 

quando há o predomínio da função revezamento, a informação é difícil, pois 

depende do entendimento da língua; na função fixação, pelo contrário, o leitor não 

depende de seu saber literário para acessar a informação, pois ela está na imagem, 

mas necessita da língua para absorver o caminho de significação proposto pelo 

escritor (BARTHES, 1990, p. 31-34). 

 Além da base teórica de Roland Barthes, também utilizamos como 

metodologia alguns elementos de composição da imagem. Em enquadramento, 

temos o plano geral, cuja a conotação é o cenário; o plano médio, que busca 

valorizar o cenário e a pessoa; e o close, que é só o indivíduo. Já em relação aos 

ângulos, o reto é aquele que traz a ilusão do real, como se fosse uma relação olho 

no olho; o plongèe, feito de cima para baixo, desvaloriza a personagem; e o 

contra-plongèe (de baixo para cima) valoriza a pessoa. Além disso, temos o 

equilíbrio: o estático denota peso e o dinâmico pressupõe movimento. 

 

Material de Análise 

 

 Pelo fato de ter sido um trabalho de iniciação científica, com somente 

um ano de duração, não foi possível fazer análise de todos os principais meios de 

comunicação do Brasil. Por conta disso, optou-se por dois grandes jornais, Folha de 

São Paulo e O Globo, oriundos dos maiores centros econômicos do Brasil, São Paulo 

e Rio de Janeiro, que concentram grande parte da produção midiática. Ambos os 

jornais têm circulação nacional e estiveram presentes como importantes 

formadores de opinião entre todo o escopo de tempo de pesquisa, de 1950 a 2015. 

Acredita-se, portanto, que o material de análise desta pesquisa informou e 

produziu efeitos a um relevante número de pessoas por todas as regiões do Brasil. 

 Para encontrar as fotografias que compuseram a análise, utilizou-se do 

acervo digital disponibilizado pelos dois jornais aos seus assinantes para pesquisar a 

expressão exata “torcida organizada”. Milhares de resultados foram achados – 1027 
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em Folha de São Paulo e 6252 em O Globo -, e a primeira e principal triagem foi 

separar só aqueles materiais que continham fotografias sobre as torcidas 

organizadas. Não seria possível, contudo, fazer a análise de todas as fotos 

encontradas e, por isso, estabeleceu-se o número de quatro reportagens por 

década, resultando em 28 fotos – nas décadas onde há reportagens dos dois 

periódicos, serão 2 por cada um deles. Para que a escolha destas seja justa e 

imparcial, foi feito um sorteio para cada década, através do site 

www.sorteador.com.br, onde à cada foto era atribuído um número. 

 

Década de 1950 

 

 Na década de 1950, as torcidas organizadas ainda não tinham a estrutura 

que conhecemos hoje: eram ligadas oficialmente aos clubes e lideradas por 

torcedores símbolos. Uma das mais importantes, a Charanga do Flamengo, criada 

em 1942 por Jaime de Carvalho, apareceu em duas das quatro fotos analisadas da 

década; a torcida Organizada do Vasco foi protagonista em outra, assim como um 

grupo de marinheiros que se organizou em grupo para apoiar o Brasil no Sul-

Americano de 1953. Ou seja, todos os agrupamentos que apareceram são diferentes 

dos que vemos hoje – a importância do futebol para os brasileiros também era 

outra, já que foi só em 1958 que o Brasil obteve seu primeiro título mundial. 

 Em todas as reportagens, observou-se um discurso que colocava as 

torcidas como promotoras de festa e valorizava os indivíduos ali presentes, como se 

fossem patrimônios do clube. Os textos e as imagens deixavam claro o respeito que 

estes agrupamentos de torcedores tinham com a imprensa esportiva, dirigentes e 

jogadores. Neste sentido, a imagem abaixo, publicada no dia 06/10/1958 no Jornal 

O Globo, é bem ilustrativa: 

 

  Jaime de Carvalho e sua 

filha estão vestidos de maneira 

diferente do que os outros integrantes 

da torcida (de calça branca, à 

esquerda), em algo análogo à uma 

dinastia, onde a ordem de sucessão é 
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hereditária e que tem nos comandantes seres superiores, “sangue azul”. Jaime, o 

terceiro da direita para a esquerda, dá ordem aos jogadores do Flamengo com o 

dedo em riste; os atletas, por sua vez, estão com as mãos para trás e coluna 

corcunda em sinal de obediência. Através da técnica fixação, onde o texto atua 

para fixar os significados expostos na foto, o discurso é de respeito e admiração 

com a Torcida Organizada do Flamengo – diz a reportagem, inclusive, que ela pode 

cancelar a transferência do ídolo Joel. 

 O discurso, portanto, era mais personalizado, com os torcedores-

símbolos sendo exaltados – não houve, no nível da conotação, o emprego destes 

grupos como um bando sem identidade, algo que virou expediente nas décadas 

seguintes. 

 

Década de 1960 

 

 No plano analítico, a década de 1960 foi bem parecida com a anterior. 

Os grupos “não-oficiais” de torcedores surgiriam do meio para o final dos anos 60, 

e por isso são as mesmas torcidas organizadas da década de 1950 que 

protagonizaram o material analisado. 

A grande diferença com a década de 1950 

é que, aqui, emprega-se com mais 

veemência o discurso de que as torcidas 

organizadas eram propulsoras de festas, 

adicionando à conotação outros momentos 

de celebração, como a festa fora do 

estádio. A reportagem ao lado, publicada 

na edição de 16/12/1963 do O Globo, 

relata a festa de torcedores do Flamengo 

depois de uma conquista. 

 

 Outra estratégia utilizada foi inserir a torcida no gol, momento máximo 

de um jogo de futebol. Na reportagem do O Globo de 09/12/63, emprega-se um 

encadeamento de imagens, referentes ao antes, durante e depois do gol. A torcida, 

escondida no fundo de fotos pequenas, foi colocada na conotação através do texto, 
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via técnica de fixação, evidenciando o significado pretendido. A Charanga do 

Flamengo, de Jaime de Carvalho, é colocada como principal incentivadora da festa 

ocorrida no estádio, assim como aconteceu na reportagem anterior, que mostrava a 

festa fora do centro esportivo. 

 A partir da década de 70, a análise se distanciou do que havia sido visto 

até os anos 60, por conta da entrada das torcidas organizadas como conhecemos 

hoje, sem ligação institucional com os clubes. 

 

Década de 1970 

 

 A relação entre festa e torcidas organizadas continuou na década de 

1970. Contudo, começou-se a observar relatos de ocorrências policiais nos centros 

esportivos, que eram circunstanciados, como sendo uma ação de poucas pessoas. 

Em 3 das 4 reportagens analisadas há a informação de que houve incidentes, mas é 

claro o cuidado em não produzir generalização.  

 Em uma matéria do O Globo de 28/04/1978, quando a polícia confiscou 

os mastros das bandeiras da torcida do Santos, o Coronel Antônio Erasmo Dias 

afirmou que a ação era para “(...) ver se descobrimos essa meia dúzia de 

despreparados que vêm ao futebol apenas para jogar garrafas e morteiros no 

campo e nos outros torcedores”. Este mesmo coronel foi quem liderou, um ano 

antes, a invasão à PUC/SP, com armamentos de guerra e que deixou muitos feridos 

e presos. Ou seja, a truculência e criminalização para com a sociedade civil, 

marcas da Ditadura Militar, não chegaram ao futebol com a mesma intensidade, 

pelo menos através do discurso midiático. 

 Outra reportagem 

interessante foi publicada no O Globo 

em 04/12/78. O clima de cordialidade 

entre torcedores do Vasco e do 

Flamengo foi ressaltado 

veementemente no texto, mesmo com o 

relato da prisão de 200 pessoas, algo 

encarado como um incidente isolado. 

Através da técnica de revezamento, que progride a ação junto com a imagem, o 
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discurso é de que a festa é promovida pelos grupos de torcedores organizados, mas 

que infelizmente uma minoria desvirtuada arrumou confusão. Há, no entanto, o 

começo do emprego de metáforas de guerra, que virou modus operandi da 

imprensa nacional nas outras décadas. 

 

Década de 1980 

 

 A década de 1980 é marcada pelo começo de abertura política no Brasil; 

20 anos depois, a Ditadura estava em seu fim e, apesar de só ter acabado 

efetivamente em 1985, durante toda década o clima era de liberdade de 

expressão. Por isso, as torcidas organizadas estavam mais propensas a mostrar e 

defender opiniões, assim como a mídia estava mais à vontade de publicar este 

comportamento. 

 A principal marca dos anos 80 é a visão de que estes grupos são atores 

políticos, que lutam por ideais – grande parte das torcidas participaram ativamente 

da redemocratização e do movimento Diretas Já, que pedia eleições diretas para 

Presidente da República. Ou seja, as torcidas organizadas deixaram de ser 

encaradas pela mídia somente como promotoras de festa e incentivadoras do time, 

para ganharem um papel político e social para além das quatro linhas. Começou-se 

a diferenciar torcedores organizados e comuns, em suas ações e comportamentos. 

 

A reportagem que demonstra bem este 

discurso é esta ao lado, publicada pela 

Folha de São Paulo em 09/04/1984, 

que relata a saída de Sócrates do 

Corinthians. Um dos ídolos da torcida, 

Magrão, como era chamado, foi um dos 

principais líderes da Democracia Corinthiana, movimento que deu voz aos 

jogadores e endossou o discurso pela redemocratização do país. Portanto, mais do 

que um jogador, Sócrates era um símbolo do que representava este novo momento 

do país e das torcidas organizadas. A reclamação da Torcida Gaviões da Fiel se dá 

no campo esportivo e simbólico, porque, além de um grande jogador, Sócrates 

lutava contra o poder, assim como a torcida, seja ele do clube ou do país. 

http://acervo.folha.uol.com.br/resultados/buscade_talhada/?al...

1 de 1 15/01/17 23:18
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 Esta reportagem da Folha, assim como as outras desta década, traz uma 

foto, em plano geral, da torcida comemorando no estádio, algo corriqueiro e 

comum, o que as tornam imagens genéricas. O texto, assim, ganha ainda mais 

importância, porque o significado pretendido passou a ficar cada vez menos nas 

imagens. Diferente das décadas de 50 e 60, quando as fotos das torcidas eram mais 

personalizadas, nos anos 70 e 80, em especial no último, a imprensa passou a 

retratar estes grupos como homogêneos e sem identidade. No entanto, como já 

dito na revisão da literatura, as organizadas são agrupamentos heterogêneos e, na 

maioria dos casos, não há como ter com comando central que coordene todas as 

ações dos seus membros. É exatamente a partir deste discurso homogeneizante que 

surgem punições generalistas, à todo o grupo, como a proibição de faixas e de 

percussão, e que portanto não combatem individualmente quem comete violência. 

Desta forma, temos na década de 1980 mudanças sutis em relação ao período 

anterior, mas importantes, porque passaram a caracterizar estes grupos de forma 

diferente. 

 

Década de 1990 

 
 A década de 1990 é central na análise do discurso midiático sobre 

torcidas organizadas de futebol. Em 1995, ocorreu a famosa Batalha Campal do 

Pacaembu, quando, pela ocasião da final da Copa São Paulo de Júniores, são-

paulinos e palmeirenses se enfrentaram no campo de jogo, com paus e pedras. As 

imagens foram filmadas pelas câmeras de TV e repetidas exaustivamente durante 

toda a semana. Foram poucas as ocasiões que a violência foi midializada de forma 

tão intensa e explorada de forma tão obsessiva pelos jornais. 

 A sociedade, então, exigia a punição dos envolvidos, mas o discurso 

midiático das décadas anteriores, de retratar as organizadas como grupos 

homogêneos e sem identidade, deixava a tarefa mais difícil. A mídia materializou 

esta demanda da sociedade, colocando Paulo Serdan, então presidente da torcida 

Mancha Verde, do Palmeiras, como culpado por este episódio. Para isso, utilizou-se 

da personalização, mesmo recurso das décadas de 50/60, mas desta vez o objetivo 

era denegrir a pessoa exposta, e não glorificar como anteriormente. 
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Esta reportagem ao lado, da Folha de 

25/08/1995, foi publicada logo após a 

tragédia, e, portanto, mídia e leitores 

ainda estavam perplexos com a 

situação. Discutir a culpa de Serdan 

não é o objetivo aqui, mas sim como a 

mídia retratou toda a situação. 

 Antes, o discurso midiático não relacionava diretamente a violência com 

as torcidas. A partir da década de 1990, verificou-se este movimento, que mesmo 

antes da Batalha Campal já aparecia nas reportagens – a matéria da Folha de 

09/07/1993 também utilizou do procedimento da personalização. Esta relação 

passou a permear o discurso midiático sobre torcidas organizadas desde então. 

 

Década de 2000 

 

 Na análise da década de 2000, constatou-se que o procedimento usado 

nos anos 90, de personalizar os acontecimentos, era circunstancial, dado o 

momento de perplexidade com a Batalha Campal do Pacaembu. Em 2000, a mídia 

voltou a retratar as organizadas próximo do que foi visto nos anos 70/80, 

generalizando os agrupamentos, que na verdade são heterogêneos e complexos. A 

diferença fundamental é que, antes, a generalização ocorria para exaltar estes 

grupos como propagadores de festa, e aqui o objetivo é denigrir as suas imagens, 

disseminando o entendimento de que são promotores de violência. Desta forma, 

apesar do discurso não ser mais personalista, a essência da mensagem é a mesma 

que nos anos 90, de que há uma relação forte entre torcidas organizadas e 

violência. 

 

Esta foto ao lado, publicada na reportagem de 

09/05/05, mostra bem o discurso utilizado. O 

chute ganha ar de dramaticidade por conta da 

grade, a esquerda do torcedor, que o destaca 

da imagem. A conotação é de que a torcida 
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organizada é um bando homogêneo incentivador da violência, discurso corroborado 

pelos objetos (fardas, capacetes e camisas) e pela pose, de enfrentamento. A 

polícia ocupa somente um terço da foto, dando a ideia de que os policiais estão 

intimidados. 

 

Década de 2010 

 

 Na década de 2010, já há um discurso midiático consolidado sobre 

torcidas organizadas de futebol, que se manteve constante depois da Batalha 

Campal do Pacaembu e que vê estes agrupamentos como bandos homogêneos 

promotores de violência – e tem-se certeza disso. As reportagens analisadas, 

portanto, continuam indo na mesma linha do que foi observado nos 20 anos 

anteriores, sem grandes mudanças. A dinâmica empregada frente à Batalha Campal 

do Pacaembu foi realmente circunstancial, pois tanto em 2000 como 2010 a mídia 

voltou a despersonalizar as torcidas organizadas. 

Nesta reportagem ao lado, publicada em 

21/02/2010, a torcida Mancha Alviverde, do 

Palmeiras, realizava um protesto em frente ao 

Centro de Treinamento do time. As críticas, 

aparentemente legítimas e pacíficas, foram 

rechaçadas pelo então diretor de futebol do 

clube, terem vindo “de baderneiros, de pessoas 

que fazem emboscada em estrada, que agridem 

pessoas fora do campo de futebol. Isso é coisa de 

bandido”. Esta maneira de pensar exemplifica bem como a mídia e o senso comum 

encaram as torcidas organizadas: não importa o que estas pessoas disseram, se elas 

fazem parte de um grupo cuja a minoria é baderneira, deixam de serem “comuns” 

e viram uma ameaça. 
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