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RESUMO 

 

As torcidas organizadas referem-se a grupos compostos de torcedores, que elegem a bandeira 

de determinado clube esportivo, um deles o futebol como aqui será abordado. Essa organização 

representa socialmente o posicionamento e “voz” de determinado time de futebol, estabelecendo 

ritos, símbolos e uma cultura própria que ultrapassa a sistemática convencional de jogos 

futebolísticos, retratando-se na vida cotidiana através da intensa violência, fazendo-nos perceber 

que o conceito aplicado, sobre torcidas organizadas, ao longo do tempo perdeu sua significação. 

Neste estudo, a violência expressa por esses grupos será compreendida a partir de um fenômeno 

grupal, surgindo assim o objetivo do estudo:  compreender o fenômeno da violência produzida pelo 

ser humano quando inserido em grupo e como se dá essa relação. A relação do sujeito com o grupo, 

será o ponto central do estudo, pois a violência é uma característica inerente ao humano e o grupo 

é o local onde as expressões podem ser exercidas com liberdade, onde o grupo possui influência, 

sobre um indivíduo em particular, fazendo com que este perca sua identidade e passe a repetir as 

ações, designadas e instituídas, a partir dos valores carregados pelo grupo. Para este fim, foi 

utilizada a abordagem de pesquisa qualitativa, mediante o método bibliográfico e descritivo. O 

estudo surgiu mediante a escassez da psicologia em posicionar-se sobre a temática, juntamente 

com a afinidade com disciplinas associadas aos fenômenos grupais e culturais, como psicologia 

social e psicanalise. Busca-se contribuir para o campo da psicologia a partir de subsídios teóricos-

metodológicos de forma reflexiva, como também interventiva, posto que neste estudo será 
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mencionada a estruturação do sujeito em grupo. Além disso, busca-se impactar a sociedade sobre 

esse fenômeno, de forma que esta altere a percepção de torcidas organizadas sob a ótica do 

vandalismo, visualizando estas organizações sob um ponto estrutural e constitutivo, que pode ser 

alterado. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Assaltos em plena luz do dia, latrocínios, homicídios por tráfico de drogas, protestos 

violentos, badernas, dentre outras tantas formas de violência, atormentam a sociedade brasileira 

de um modo geral. Porém, existe uma, que será o nosso objeto de estudo, caracterizada como um 

terror social que amedronta grande parte da população nas praças esportivas, transportes coletivos 

e ruas: As torcidas organizadas. A priori, esse grupo teria como objetivo torcer por um determinado 

clube de futebol e fazer uma bela homenagem ao mesmo nos dias de jogos, como entoar hinos, 

erguer bandeiras, proclamar gritos de guerra, fazer uso de sinalizadores nas cores da bandeira desse 

determinado clube e tudo aquilo que viesse promover um belo espetáculo para os espectadores da 

referida partida. Porém, essa ideia de organização já se esvaiu do pensamento de grande parte da 

população.  

Todos os dias pós-jogo, os sistemas de comunicação dispõem de grande parte do seu espaço, 

para noticiarem ou até comentarem sobre a situação e sobre as consequências advindas da mesma. 

Todos estão assombrados. Não se sabe o que fazer. Sendo assim, esse estudo visa, acima de tudo, 

colaborar com os referenciais que estão sendo feitos em diversas áreas do saber, dando um olhar 

psicológico do fenômeno grupal, procurando buscar uma compreensão das atitudes dos indivíduos, 

nesse caso sobre a violência, quando inseridos em um grupo. Sendo um misto de pânico, 

insegurança e tantos outros sentimentos que a nação enfrenta frente a essa problemática, o estudo 

se enquadra em um papel essencial, uma vez que a sociedade carece de um olhar psicológico para 

esse tipo de demanda. Sabendo que problemas sociais também devem ser visto por vários ângulos, 

o olhar psicológico vai agregar mais conhecimento da coisa para que possa ser percebido de forma 
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ampliada.  

Por esse motivo, é levantado o problema de pesquisa: Qual seria a melhor atitude a ser 

tomada para coibir as ações e manifestações violentas destas organizações? Em cima deste 

problema, o objetivo geral deste estudo é: compreender o fenômeno da violência produzida pelo 

ser humano quando inserido em grupo e como se dá essa relação. Esse referencial, tendo um tema 

intrigante que carece de vários olhares e aprofundamentos no campo da psicologia, também busca 

trazer uma compreensão, com base nas teorias psicológicas, portanto, caracteriza-se como uma 

pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, pois se trata de um comportamento grupal, 

comportamento que só pode ser observado a partir do encontro de várias pessoas, de massas.  

Entretanto, mesmo aqueles que não têm ligação alguma com o futebol, sofrem essas 

consequências, uma vez que a violência se estende para além dos estádios, estando presente em 

qualquer lugar da cidade em dias de jogos e até, esporadicamente, em dias que não tem jogos. As 

“gangues” podem se encontrar em grandes eventos de massa, como shows, carnaval, protestos, 

etc. Eles fazem uso das redes sociais para marcarem confrontos e/ou fazerem insultos, uns com os 

outros. Os grupos tem uma característica bem singular, que será abordado com mais profundidade 

no decorrer do trabalho, que é a capacidade de “influenciar” os comportamentos dos seus 

membros. Essa capacidade não diz respeito simplesmente ao fenômeno da violência, diz, sim, a 

todos, inclusive, ao da violência. Porém, esse foi o escolhido para ser o objeto de estudo. É sabido 

que a violência é uma característica inerente a qualquer animal, cada um com sua peculiaridade, e 

busca a sobrevivência, isto é, a violência (não no sentido pejorativo da moral) é basicamente, um 

mecanismo de proteção e defesa do animal contra seus predadores. O ser humano, antes de tudo, 

sendo um animal, carrega consigo sentimentos próprios da espécie.  

O fenômeno grupal, por sua vez, traz a tona um intrigante paradoxo e que busca levar a uma 

reflexão um tanto mais profunda. Sabe-se que as atitudes individuais, por vezes, são influenciadas 

pela sociedade, seja para dar satisfação à mesma, com o intuito de sentir-se acolhido por ela, não 

ser execrado nem excluído, seja por uma “submissão” total, de forma que nem reflita sobre o que 

está fazendo, apenas repita comportamentos. No entanto, a sociedade é uma criação do ser 

humano. Então, a questão intrigante que fica é se indivíduo influencia o grupo, no sentido de 

agregar “valores” a ele, ou é esse grupo que o influencia e é responsável por todos os seus 

comportamentos. A forma como se dá essa relação será o ponto central da pesquisa, pois a 

violência é uma característica inerente ao humano e o grupo é o local onde as expressões podem 

ser exercidas com liberdade, além de que o grupo pode ter uma influência, de modo que um 

indivíduo em particular possa ter uma “perda de identidade” e passe a repetir ações. 

A observação sobre o fenômeno, levou vários autores a pesquisarem sobre as atitudes dos 

indivíduos em grupo, sendo essas pesquisas de caráter experimental, com grupos maiores, ou 

reflexões advindas a partir de observações do comportamento de massa e a ligação desses 
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comportamentos com outras áreas do saber como a Filosofia e a Antropologia. Sendo assim, o 

método bibliográfico tenta unir essas ideias que foram resultado de experimentos, reflexões e 

observações, para se ter uma ampla compreensão do fenômeno da violência produzida pelo ser 

humano inserido em grupo. O estudo do tema foi motivado, antes de tudo, pela dedicação ao 

fenômeno futebolístico como um todo.  

A justificativa do estudo deu-se mediante, o entretenimento e diversão proporcionados pela 

tematica, somados a necessidade de trazer à compreensão dessas questões que envolvessem ações 

humanas, à luz de uma reflexão psicológica. Além disso, como já citado, o futebol é um esporte 

de grande repercussão no Brasil e a violência neste âmbito afeta diretamente os amantes do mesmo, 

visto que afastam das praças esportivas e do seu próprio clube, aqueles que verdadeiramente 

vivenciam o esporte como algo inerente à sua vida. Outro aspecto que motiva o estudo do presente 

tema é a atração pela compreensão dos fenômenos de massa. A Psicologia Social, assim como a 

Psicanálise, quando aborda construção e formação de sociedade; os interesses humanos de 

construir grupos, cultura; a “necessidade” que os indivíduos têm de pertencerem a determinados 

grupos, com o intuito de efetivarem sua identidade, tiveram grande atrativo em todo o processo de 

formação e até mesmo antes a temática proposta. E o interesse foi superior, inclusive, pois a 

sociedade é uma construção primitiva do ser humano. Todos os aspectos que são estudados 

atualmente pela Psicologia, assim como pela Filosofia, Antropologia, Teologia, por exemplo, são 

aspectos e características que só foram evidenciadas e só podem ser percebidas através do 

conhecimento da cultura. O olhar do pesquisador, como sendo a sua visão de mundo e suas 

aspirações, só existem da forma que é, através da prerrogativa cultural, ou seja, são perspectivas 

culturais. Não somente o olhar do pesquisador, mas o “nome” do seu observado, também foi dado 

culturalmente, embora, a presente pesquisa não trabalhe com a compreensão de que tudo é relativo, 

de que não existem verdades e que tudo acontece pela construção social. Muito pelo contrário, 

pois é entendido que o ser humano tem características e aspirações inerentes à espécie e à sua 

constituição (existência). Só é buscado aqui, trazer à compreensão de que uma das aspirações mais 

primitivas, senão a mais, é a necessidade de viver em bandos e, por esse motivo, é um atrativo 

quando se fala em estudar e pesquisar psicologia.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 As torcidas organizadas e a violência como inerência do existir humano.  

A popularização do futebol no Brasil expandiu rapidamente, os estádios nas grandes cidades 

na década de 20 já se mostravam lotados de admiradores que escolhiam seus clubes para torcerem. 

Em decorrência do aumento no número de indivíduos que passaram a adotar o futebol como uma 
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nova fé, grupos começaram a se agregarem para frequentar os estádios juntos, com isso na década 

de 40, surgem as primeiras torcidas uniformizadas no Brasil. Durante esse movimento, o país 

perpassa por um momento de redefinição política e social, época onde estava trilhando um regime 

ditatorial, influenciando os jovens a se organizarem na busca por um país com liberdade de 

expressão, igualdade e democracia, não apenas para incentivarem seus clubes na arquibancada. As 

torcidas organizadas defendiam os valores da população, como também lutavam contra o regime 

militar da época, para que a sociedade pudesse ter o direito ao voto (Cassante, 2015). 

A violência nas “torcidas organizadas” não difere dos aspectos políticos, econômicos e 

socioculturais experienciados nas relações humanas na sociedade. Por isso, o estilo de vida dos 

jovens, não pode ser dissociado dos desdobramentos causados por esses traçados político-

econômicos legitimados no “jogo” social. Na década de 70, o poder de mando do complexo 

industrial interferiu nas macroorganizações político-econômicas, provocando grandes 

instabilidades nas microorganizações sociais emergentes (Pimenta, 2000). 

O conflito entre poderes econômicos e sociais, instauraram a construção do espaço urbano 

das grandes cidades, aumentando o interesse do capital, de forma a influenciar na identidade social 

dos jovens que se apresentava através da negação do outro (enquanto ser social), na disputa e 

violência prazeirosa entre os grupos rivais. Uma possível possibilidade desses desdobramentos é 

o esvaziamento da noção de coletivo na constituição dos jovens, fator importante na compreensão 

dos novos sujeitos. O aumento da violência, praticada pelas “torcidas organizadas” tem 

decorrência no surgimento desses “sujeitos”, predominantemente, jovens individualizados, do 

ponto de vista da formação de uma consciência social e coletiva (Pimenta, 2000). 

Desconhece-se a existência de determinada classe social para cometer um ato violento, 

qualquer pessoa está sujeita a tal ato, pois na ideologia de torcida organizada, as pessoas devem 

ser unidas e defenderem as cores, bandeiras, faixas e acessórios da torcida a todo custo, o mais 

relevante para uma torcida organizada são seus símbolos que os torcedores chamam de 

“patrimônio”, perder uma faixa, boné, camiseta ou algo com símbolo para uma torcida rival, 

significa ser humilhado e desmoralizado (Cassante, 2015) 

Analisando a violência, deve-se prestar a devida atenção à rede de significados produzidos e 

reproduzidos, vinculados a construção cultural da sociedade, uma vez que, A violência do ser 

humano não está em sua natureza, porém no ajustamento cultural, que se dá na ordem da cultura 

e relações de ordem conflituosas. O termo violência vem do latim violentia, oriunda do verbo 

volare, que significa violentar, transgredir e faz referência ao termo vis: empregar força física em 

intensidade, potência, qualidade, essência. Na cultura greco-romana, violência significa violar o 

equilíbrio natural pelo uso da potência. No âmbito Juridico, o termo está relacionado à coação 

(Casagrande & Peruzzolo, 2012) 
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Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários atores 

agem de maneira, direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando danos 

há uma ou várias pessoas em graus variáveis, seja em sua integridade 

física, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou em suas 

participações simbólicas e culturais. (Michaud, 1999, p.11) 

 

O fenômeno da violência chama atenção pela forte evidencia na sociedade. A violência 

antecede uma vontade interna de querer e fazer as coisas, dessa forma, implica uma força e “sempre 

foi objeto de desejo, mas também de barreiras”. Apesar de se construir de maneiras culturais 

diferentes, a sociedade sempre teve a finalidade de controlar o eu interno, a sua força e as condições 

geradoras de desvios. Essa necessidade de controle deve-se ao existir. Em contraponto a sociedade 

controladora, coexiste um instinto de tirania e agressividade inerentes ao ser humano, como forças 

que protegem o viver do indivíduo. No animal, a violência faz está relacionada ao biológico, do 

código genético, enquanto que no homem, ela encontra-se na esfera cultural do sujeito e da 

sociedade. A tirania e o poder, nunca são propriedade de um indivíduo, porém de um grupo, onde 

são mantido preservados, na medida que o grupo conserva-se unido, necessitando do consenso e 

ação conjunta dos demais integrantes para seguir um curso de ação. A violência, será legítima, 

mesmo sendo justificável, necessita de legitimidade e poder, todavia, o poder não pode ser 

sintetizado pela violência, uma vez que ela é responsável pela paralisação e aniquilação daquele. 

Dessa forma, considera-se a violência e poder, termos opostos, onde um reina de forma absoluta, 

tem-se a ausência do outro (Casagrande & Peruzzolo, 2012). 

 

2.2 A influência exercida pelo grupo sobre a personalidade individual 

Todas as pessoas, independentemente de sua ideologia, pulsões e motivações, 

personalidades, caráter ou qualquer tipo de característica que venha a diferenciar-se de seu 

semelhante, tem algo em comum. Não importa o que ela queira, mas a motivação vem de um único 

e determinado lugar. Sensação de prazer. O prazer é preponderante para todas as ações de todos 

os indivíduos. Pode parecer paradoxal ou contra-senso, mas até masoquistas o são por prazer.  

O sofrimento pode se tornar em prazer. Não é incomum, em nossa vivência cotidiana, vermos 

pessoas que se “aproveita” de determinados adoecimentos ou de determinados sofrimentos por um 

ganho. Existem também pessoas que, embora todos ao seu redor percebam seu adoecimento, ela 

própria não reconhece, mas afirma ou sente como se todos tivessem contra ela, ou seja, fossem 

seus algozes. Algo que as pessoas dizem vão tirar ela de uma zona de conforto, o que da o entender 

que tirará a fonte de prazer. Portanto, prazer é algo que está como fator de motivação para toda e 
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qualquer atitude do indivíduo (Freud, 1920). 

Por outro lado, Lebon vai dizer que o indivíduo recebe uma influência do conjunto de 

indivíduos, do grupo. O indivíduo abre mão de suas necessidades para satisfazer as necessidades 

do grupo ao qual pertence. 

 

O que há de mais impressionante numa multidão é o seguinte: quaisquer 

que sejam os indivíduos que a compõem, sejam quais forem as 

semelhanças ou diferenças no seu gênero de vida, nas suas ocupações, no 

seu caráter ou na sua inteligência, o simples fato de constituírem uma 

multidão concede-lhes uma alma coletiva. Esta alma fá-los sentir, pensar 

e agir de uma maneira diferente do modo como sentiriam, pensariam e 

agiriam cada um isoladamente. Certas ideias, certos sentimentos só 

surgem e se transformam em atos nos indivíduos em multidão. A 

multidão psicológica é um ser provisório, composto de elementos 

heterogêneos que, por momentos, se uniram, tal como as células que se 

unem num corpo novo formam um ser que manifesta caracteres bem 

diferentes daqueles que cada uma das células possui (Le Bon, 1895, p. 

12). 

 

No grupo, nas formações coletivas, o prazer também se encontra presente. De fato, pessoas 

que não tomariam algumas atitudes estando sozinhas, chegariam a tomar estando em grupo. Sabe-

se que algum prazer advém dali. De fato, os grupos tem um papel preponderante nas formações de 

convicções ou na relevância que o indivíduo dará a alguma coisa em detrimento de outra, porém, 

não há como contestar de que sua individualidade também estará inserida naquele contexto. O 

grupo tem sua identidade, mas essa identidade é formada pelo objetivo de cada ou prazeres de cada 

um (Freud, 1921). 

 

Partimos do fato fundamental de que o indivíduo num grupo está sujeito, 

através da influência deste, ao que com frequência constitui profunda 

alteração em sua atividade mental. Sua submissão à emoção torna-se 

extraordinariamente intensificada, enquanto que sua capacidade 

intelectual é acentuadamente reduzida, com ambos os processos 

evidentemente dirigindo-se para uma aproximação com os outros 

indivíduos do grupo; e esse resultado só pode ser alcançado pela remoção 

daquelas inibições aos instintos que são peculiares a cada indivíduo, e 

pela resignação deste àquelas expressões de inclinações que são 

especialmente suas (Freud, 1920, p. 12). 
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Dentro de uma concepção um pouco cheia de paradoxo, Mc Dougall também traz uma 

concepção que vislumbra acrescentar conceitos para uma compreensão mais completa do fator 

grupal agindo nos interesses humanos. 

McDougall, em seu livro sobre The Group Mind (A Mente Grupal) (1920a), diz que o 

‘grupo’ não possui organização e que mal esse nome, descreve grupo como uma ‘multidão’. 

Explica, porém, que uma multidão de humanos dificilmente pode agregar-se sem possuir 

minimamente, os rudimentos de uma organização, e nesses grupos simples, certos fatos 

importantes da psicologia coletiva podem ser evidenciados com facilidade (McDougall, 1920a, 

22). Os membros de uma multidão ocasional de pessoas podem construir algo semelhante a um 

grupo no sentido psicológico, uma necessidade tem de ser satisfeita. Os indivíduos devem possui 

traços e objetivos comuns, um interesse comum num objeto, uma inclinação emocional semelhante 

numa situação ou noutra. Quanto mais alto o nível dessa ‘homogeneidade mental’, mais rápido e 

eficazmente indivíduos constituem um grupo psicológico, com as manifestações da mente grupal 

(Freud, 1920). 

Freud (1921), aprofunda ainda mais essa discussão e ao mesmo tempo a reduz. Não existe, 

na verdade uma característica no grupo que sendo nova aparentemente, se distancie das aspirações 

dos indivíduos membros. São novas para quem olha levando em consideração que a determinada 

pessoa não seria capaz de cometer certas atrocidades, por exemplo, mas se o indivíduo fez, de fato, 

além do contágio, isto é, a repetição, existe algo próprio nele que faz com que se torne “aberto” a 

esse contágio.  

Não se faz necessário atribuir importância ao aparecimento de características novas. Em um 

grupo, o sujeito é posto à situações que permitem arrojar de si as repressões de seus impulsos 

instintuais inconscientes. As características que apresentam-se como novas, são na realidade as 

revelações desse inconsciente, onde o que é mau na mente humana está contido como uma 

predisposição. Não existe dificuldade em compreender o desaparecimento da consciência ou senso 

de responsabilidade, nessas condições. É valido que a ‘ansiedade social’ constitui a essência do 

que é chamado de consciência (Freud, 1921) 

Aparentemente, Freud se distancia do pensamento de Le Bon ao afirmar que os indivíduos 

possuem algo em comum que os fazem ter determinadas atitudes ou serem influenciados pelo 

grupo, enquanto Le Bon fala de uma multidão heterogênea e que não é por isso que eles não são 

“dominados” pela “mente coletiva”. No entanto, existe sim, segundo ele, algo em comum, sendo 

essa diferença, apenas algo no nível da consciência, estabelecida pela civilização. Na verdade, a 

presença na massa faz com que os indivíduos tenham uma “baixa” no nível da consciência, 

deixando suas motivações instintivas e primitivas aflorarem: 
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A sensação de pertencimento a uma multidão, faz com que o homem regrida vários níveis na 

escala da civilização. Isolado seria um indivíduo culto, já em uma multidão é um ser instintivo, 

um bárbaro. A violência, a ferocidade, como também o entusiasmo e heroísmo dos seres 

primitivos, a ele se equipara pela facilidade em impressionar-se pelas palavras e imagens, 

deixando-se levar a atos contrários aos seus interesses. O indivíduo em multidão é um grão de 

areia no meio de outros grãos que o vento arrasta (Le Bon, 1895). 

O que acontece é que a ideia de multidão/massa faz com que haja uma facilitação para que 

o indivíduo possa atuar de forma instintiva, não dando mais atenção aos processos conscientes, 

que são caracterizados por introjeções de modelos, personas que as pessoas usam no meio social 

e pelo meio social para garantimento de alguma satisfação, mas que não fazem parte de seu 

verdadeiro instinto, o qual é primitivo e está relacionado a força bruta. 

 

A violência dos sentimentos das multidões, e, sobretudo das multidões 

heterogêneas, é ainda ampliada pela ausência de responsabilidade. A 

certeza da impunidade, tanto mais forte quanto mais numerosa for a 

multidão, e a noção de um poder momentâneo bastante considerável, 

devido ao número, tornam possíveis no grupo sentimentos e atos que 

eram impossíveis no indivíduo isolado. Nas multidões, o imbecil, o 

ignorante e o invejoso, libertam-se do sentimento da sua nulidade e da sua 

impotência, que é substituído pela consciência de uma força brutal, 

passageira mas imensa. O exagero nas multidões incide muitas vezes 

sobre os maus sentimentos, restos atávicos dos instintos do homem 

primitivo, que o receio do castigo obriga o indivíduo isolado e 

responsável a reprimir. Assim se explica a facilidade com que as 

multidões são levadas aos piores excessos (Le Bon, 1895, p. 24-25). 

 

Temos ainda uma visão muito importante quando se trata do assunto da violência e de 

grupos/tribos/agremiações/sociedade, que é a concepção de Thomás Hobbes (1651). Em seu livro 

Leviatã, ele aborda as razões que levam o mal estar entre os indivíduos e os motivos pelos quais 

eles ingressam em sociedade. Segundo ele, o indivíduo no estado de natureza é egoísta, luxurioso, 

insaciável e inclinado a agredir, o que o leva a viver uma vida um tanto quanto solitária, pobre e 

ameaçada, uma vez que no estado de natureza, o mesmo pode ser alvo fácil dos seus predadores, 

além de outras formas de sobrevivência que será necessária uma integração, a fim de unir forças e 

poder conquistar e/ou se defender.  

Sendo essa forma de vida não tão “fácil”, o ser humano, então, vai em busca do seu 

semelhante para se unir a ele, porém descobre que o semelhante tem as mesmas motivações, 
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pulsões e instintos, fazendo com que a relação se torne insustentável, visto que são 

necessidades/desejos em comum. Sendo assim, eles abrem mão de alguns desejos e pulsões, 

reprimindo-as, no intuito de garantir sua sobrevivência de forma mais segura ao unir-se aos seus 

semelhantes.  

A partir daí, ele passa do estado de natureza para o estado de sociedade. E é por esse motivo 

que as relações em sociedade são sempre conflituosas, não parecendo que pode haver uma eterna 

paz, no sentido de tranquilidade total, ausência de conflitos. Todos desejam, inclusive, a mesma 

coisa. Sendo assim, cada um vai lutar por aquilo que deseja, mas nem tudo vai ser aceito, pois há 

um “contrato”, através do mecanismo da racionalidade, que dirá que alguma coisa que sair fora do 

consentimento mútuo, pode advir consequências irreparáveis, como a “exclusão do grupo”, 

levando esse indivíduo ao mesmo sentimento primitivo de abandono, insustentabilidade e 

insegurança (Hobbes, 1651).  

  

METODOLOGIA 

 

Para a realização deste referencial, utilizou-se da abordagem da pesquisa qualitativa 

mediante o método bibliográfico. O método bibliográfico além de possuir finalidade de apresentar-

nos fontes, que existem designadas para construção de uma nova realidade relevante ao tema, 

pode-se descobrir se a proposta estabelecida existia ou não como referencial cientifico. Além disso, 

enveredou-se na pesquisa descritiva, em que esta possui como objeto primordial a descrição de 

características de determinada população ou fenômeno, ou mesmo estabelecimento de relações 

entre variáveis e a natureza desta. Inúmeros são os estudos que podem ser classificados sob esse 

titulo e uma de suas características mais significativas reside na utilização de técnicas padronizadas 

de coleta de dados (Gil, 2008). Para este fim, buscou-se coletar dados levando em conta referências 

de livros, artigos e revistas eletrônicas que compreendem a temática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir deste referencial pode-se sintetizar que o sujeito, para que sinta-se aceito, entra numa 

relação de grupo, a fim de redução das tensões sociais, meios de sobrevivências, como também 

identificação com o que lhe é oferecido pelo grupo. As torcidas organizadas, por sua vez são postas 

num lugar de reverenciação, frente os sujeitos que constituem esse meio, devido a uma cultura 

própria e singular, fazendo com que os sujeito se submetam a tal, podendo por vezes, perder sua 

singularidade, valores, e até mesmo identidade, tornando-se partículas da grande massa. Caso 
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contrário, o sujeito que nega-se a seguir a proposta do grupo, é tido como desleal, infiel, e até 

mesmo traidor, o ultimo adjetivo especificamente tratando-se de futebol. A motivação das torcidas 

organizadas à dirigirem suas formas de violências às outras, diz respeito a defesa do patrimônio, 

abarcado de simbolismos e significados, de forma a se sentirem feridos e mutilados, quando são 

confrontados por outras torcidas, seja isto, pela perda de determinado jogo, rebaixamento de 

ranking, dentre outros. Frente essa situação de “perda do patrimônio”, o sujeito quanto particula 

do fenômeno grupal, não age singularmente em nome dos seus valores, de sua ética e caráter 

individual, mas frente a defesa do grupo, esta comparada a sua própria integridade, mediante os 

principios que os regem, passando a perceber a realidade a partir da grande massa, resultando em 

ações boas ou ruins, como posto no estudo, a violência como expressão de um destes princípios. 

Foi verificado que independente de onde se expressa, a violência está impregnada no existir 

humano, não somente nas torcidas organizadas, posto diferenças que quando estabelece-se um 

grupo, o sujeito abre mão da sua subjetividade e passa a vivenciar o coletivo, pois sua aceitação 

depende da fidelidade que é investida nesse grupo. 
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