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RESUMO 

 

Esta pesquisa visa compreender o percurso da torcida organizada Gaviões da Fiel, durante seus 

cinquenta anos de história, sob a ótica da Psicologia Social. Partindo de uma concepção crítica 

sobre as massas, apresentaremos perspectivas teóricas que destacam o controle como Le Bon e 

possibilidades de resistência através de autores como Baudrillard, Benevides, Canetti e Tarde. 

Posteriormente, faremos um recorte sobre os Gaviões da Fiel, dando destaque a importância de 

políticas públicas efetivas envolvendo a segurança nos estádios de futebol. Conclui-se que é 

extremamente importante uma mudança no modo em que as autoridades públicas lidam com as 

torcidas organizadas, tendo em vista que atualmente a manifestação coletiva na arquibancada 

esbarra em inúmeras proibições por parte do poder público. 

 

Palavras-chave: torcidas organizadas; psicologia social; autoridades públicas. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to understand the course of the organized crowd Gaviões da Fiel, during its 

fifty years of history, from the perspective of Social Psychology. Starting from a critical 

conception about the masses, we will present teorical perspectives that emphasize control as Le 

Bon and possibilities of resistance through authors like Baudrillard, Benevides, Canetti and 

Tarde. Posteriorly, we will make a clipping over the Gaviões da Fiel, highlighting the importance 

of effective public policies involving security in football stadiums. It is concluded that a change 

in the way in which the public authorities deal with the organized fans is extremely important, 

since today the collective manifestation in the stands confronts innumerable prohibitions on the 

part of the public power. 

 

Keywords: Organized fans; social psychology; public authorities. 
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INTRODUÇÃO           

 

O interesse em desenvolver este tema nesta monografia surge a partir da compreensão de 

uma nova óptica de se perceber as torcidas organizadas, tendo como enfoque a Gaviões da Fiel 

que completará cinquenta anos, desde sua fundação, em 1969. 

As torcidas organizadas são caracterizadas como uma associação de torcedores de algum 

clube esportivo, que tem por objetivo apoiar o time através da festa na arquibancada, composta 

por cânticos, bandeiras, pirotecnia, mosaicos e performances dentro e fora do estádio. 

Esses torcedores organizados estão presentes em todos os cantos para acompanhar a sua 

equipe e esse apoio é possibilitado pelas agremiações que organizam caravanas dentro ou fora do 

país de seu clube de origem. 

Segundo Diaféria (1992), os Gaviões da Fiel foram os primeiros torcedores que se 

organizaram com o objetivo definido de ajudar o clube e não há chuva ou terremoto que afaste 

esses torcedores de seu território nas arquibancadas com suas bandeiras abertas e sua bateria 

pulsando. Depois de um jogo no Morumbi no dia doze de julho de 1969, na qual o Corinthians 

estava mais uma vez fora da disputa do título, nasceram os Gaviões da Fiel. 

Fazendo jus ao nome, torcidas organizadas também possuem hierarquias, sendo as 

principais: presidente, vice-presidente, diretores e conselheiros. Através da mensalidade paga 

pelos seus membros e pela venda de produtos ligados a torcida organizada, a diretoria fica 

responsável não só pelas viagens para apoiar sua equipe, mas também pela confecção de 

bandeiras e compra de instrumentos para incentivar o clube. 

A fundação dos Gaviões da Fiel foi um tanto quanto conturbada. De início, pensaram em 

manter sua sede no Parque São Jorge, mas isso não se alinhava politicamente com a liberdade 

dentro da torcida de poder fazer cobranças e reivindicações que sempre foi o principal propósito 

da torcida. Desse modo, não aceitaram regalias que deixariam a situação mais confortável para 

conseguir manter o ideal de torcida independente dentro dos Gaviões. 

A primeira sede foi na Rua Aurora – garagem cedida por um torcedor –, na qual 

superaram um período difícil de pressões e ameaças. Depois, se estabeleceram em 1972, na Santa 

Ifigênia. 

 

Ali os associados tiveram lugar e condições de se reunir com frequência, fortalecendo a 

amizade, conhecendo-se melhor, trocando ideias. Criou-se então a estrutura financeira e 
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administrativa que faz dos Gaviões da Fiel aquela que e considerada a maior torcida 

organizada do mundo. (DIAFÉRIA: 1992, p. 315). 

 

Esses grupos nomeados como torcidas organizadas nascem na década de 60 e no começo 

dos anos setenta, como uma resposta em relação à repressão vivida na época da ditadura militar. 

Ao contrário do que se é pensado atualmente através de uma ideia que é promovida pela 

sociedade em geral, as torcidas organizadas não surgiram com o intuito de fomentar a violência. 

A princípio esta organização nasce com um caráter de reivindicação do direito de um espaço 

político dentro da sociedade. 

Fundado em 1969, o Grêmio Recreativo Cultural e Escola de Samba Gaviões da Fiel 

Torcida (G. R. C. E. S. Gaviões da Fiel Torcida) é considerada a torcida organizada mais antiga 

do Brasil, sendo também a primeira torcida organizada do país a ter uma estrutura administrativa 

regida por regras estatutárias. Atualmente, os Gaviões da Fiel que são adeptos do Sport Club 

Corinthians Paulista contam com mais de 110.000 associados, números que colocam essa torcida 

organizada no posto de maior torcida organizada da América do Sul. 

Além de estarem ligados ao futebol, os Gaviões da Fiel também fazem parte do Carnaval 

de São Paulo desde 1976, sendo campeã quatro vezes do grupo especial (1995, 1999, 2002, 

2003). 

No entanto, como qualquer torcida organizada no Brasil, a estigmatização fez com que 

essas agremiações fossem lembradas somente pelas brigas entre integrantes das torcidas. 

Em 1997, os Gaviões da Fiel foram suspensos de suas atividades associadas ao futebol 

pelo fato de muitos de seus membros se envolverem em conflitos entre torcedores (PIMENTEL, 

1997). 

Os primeiros relatos de violência de torcidas organizadas surgiram no final dos anos 

oitenta e início dos anos noventa. A partir disso, iniciou-se uma movimentação das autoridades 

públicas e da mídia ampliando a discussão acerca desse conjunto de torcedores. 

Num primeiro momento, partindo da Psicologia Social numa concepção crítica sobre as 

massas, apresentaremos perspectivas que destacam o controle como Le Bon (1980) e 

possibilidades de resistência através de (Baudrillard 2004; Benevides, 2007; Canetti, 1995; 

Tarde; 2005). 

Já num segundo momento, faremos um recorte sobre os Gaviões da Fiel, dando destaque a 

ausência de políticas públicas efetivas envolvendo a segurança nos estádios de futebol e medidas 
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recentes e passadas envolvendo a proibição de torcidas organizadas nos estádios de futebol 

brasileiro. 

Com base nas questões apontadas até o momento pretendemos pesquisar os 

atravessamentos de uma das maiores torcidas organizadas do país (resistência, política, história, 

violência, estigmatização, influência do modelo de sociedade no sistema capitalista) buscando 

responder o seguinte questionamento: “Como se configuram as relações dos Gaviões da Fiel 

perante as ações de repressão do Estado?” 
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2 – A PSICOLOGIA SOCIAL: POR UMA PERSPECTIVA CRÍTICA DAS MASSAS 

(ENTRE O CONTROLE E A RESISTÊNCIA) 

 

2.1 – O ESTUDO DAS MASSAS 

 

Para discorrer sobre os cinquenta anos de Gaviões da Fiel e entender a relação de 

repressão do Estado com as torcidas organizadas, iremos primeiramente compreender o 

fenômeno das massas através da Psicologia Social. 

Mas antes, temos que entender como essa Psicologia Social se constituiu ao longo da 

história. Segundo Almeida (2012), o nascimento da Psicologia Social no fim do século XX é 

marcado pelo positivismo nos Estados Unidos. 

 
A imigração dos pensadores gestaltistas, em decorrência da ascensão de Hitler, foi o 

estopim para o surgimento de uma psicologia social cognitivista que, como a 

behaviorista, mantinha uma postura individualizante, experimentalista e a-histórica, 

mantendo uma distinção entre indivíduo e sociedade (ALMEIDA: 2012, p. 2). 

 

Almeida (2012) analisa que só a partir dos anos 70 com o posicionamento dos psicólogos 

latino-americanos, foram iniciados os questionamentos acerca da compreensão de que aquela 

realidade retratada pelos norte-americanos não condizia com a realidade dos países da América 

Latina. 

Ou seja, há uma tentativa de rompimento com uma ciência que contribuiu – direta ou 

indiretamente – para a manipulação e massificação da sociedade, possibilitando o surgimento de 

uma nova Psicologia Social. 

Segundo Bock (1999), a Psicologia Social Crítica se mantém como área de conhecimento 

da Psicologia, que procura aprofundar o conhecimento da natureza social do fenômeno psíquico. 

Sendo assim, a Psicologia Social se desenvolveu e passou a buscar compreender de uma forma 

mais ampla os fenômenos sociais. 

Oberg (2010) cita que a proposta da Psicologia Social de rever as relações indivíduo e 

sociedade é permitida pelo questionamento de seus próprios paradigmas e sua trajetória: 

“Almejamos a partir de uma leitura dos processos grupais, que os indivíduos também possam 

marcar uma posição subjetiva nos grupos e reconhecer as suas diferenças e semelhanças 

(OBERG: 2010, p. 37)”. 
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Ou seja, repensar a Psicologia Social de uma forma que se compreenda os processos de 

subjetivação dentro dos grupos. Dessa forma, existe a compreensão de que as massas não são 

uma coisa só, onde reside um pensamento único. Pelo contrário, entende-se que existe dentro das 

massas inúmeras semelhanças e diferenças. 

 

O que está sendo priorizado nesta visão é a dialética indivíduo e sociedade, o processo 

histórico, a partir do qual temos uma chance de priorizar os laços sociais e não 

naturalizar realidades que são vistas e percebidas pelos sujeitos como cristalizadas e 

imutáveis (OBERG: 2010, p. 36-37). 

 

Tendo em vista todas essas questões, temos que fazer uma contextualização histórica do 

surgimento das massas para compreender as diferentes formas que os autores abordam tanto o 

controle como a resistência dessas multidões. 

Para Almeida (2012), existe uma visão reacionária acerca das massas no século XIX na 

Europa por ser supostamente descontrolada e irracional em Le Bon e uma visão libertária 

associada à revolução em Marx. 

Por isso, inicialmente, temos que remontar o processo que se deu lá atrás no início da 

Revolução Industrial e entender como se dava as relações naquela época. 

 

O homem é um ser social por natureza. Entende-se aqui que cada indivíduo aprende a 

ser um homem nas relações com os outros homens, quando se apropria da realidade 

criada pelas gerações anteriores, apropriação que se dá pelo manuseio dos instrumentos e 

pelo aprendizado da cultura humana. O homem como um ser social, como um ser de 

relações sociais, está em permanente movimento (BOCK: 1999, p. 142). 

 

Segundo Benevides (2007), o processo de instalação do sistema fabril capitalista gerou 

uma transformação violenta na relação do homem com o trabalho. Com o avanço das máquinas e 

o aumento na produção de mercadoria nas fábricas, os lucros foram sendo ampliados. No entanto, 

as condições de trabalho da nova classe que surgia – o proletariado – eram as piores possíveis. 

Essa afirmação da hegemonia capitalista por meio de uma relação homem-máquina gerou 

certos movimentos na época para romper com essa estrutura alienante, na qual o produtor era 

explorado pelo patrão através da forma que a produção era gerida. Todo esse processo resultou 

no início do que seriam as primeiras constituições de fenômenos de massa. 

Os operários que começaram a se organizar em conjunto entenderam que algumas 

estratégias não estavam funcionando e, por isso, formaram novas estratégias para que houvesse 

um movimento de massa potencializador que resultasse em conquistas para aquela classe de 

trabalhadores. 
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No início essa reação dos trabalhadores era criminalizada, além disso, as estratégias 

adotadas – matar os patrões ou destruir máquinas – não resolviam os problemas da dura jornada 

de trabalho e os baixos salários. Por isso, os operários se reinventaram: “Neste sentido, 

procuraram se organizar em associações de modo a iniciar movimentos para fazer pressão e 

conquistar suas reivindicações” (BENEVIDES, 2007, p. 446).  

Toda essa compreensão do movimento feito pelos operários evidencia a força das massas 

e o poder de reivindicação das pessoas quando organizadas em conjunto. 

Para Benevides (2007), o século XIX ficou marcado pelos movimentos de massa que 

surgiram e isso influenciou em uma mudança na correlação de forças, até então, existente. Alguns 

irão enxergar nas massas distorções da natureza individual, outras pessoas avistarão nesse 

fenômeno a força fundamental para transformação de uma sociedade mais justa. 

Para além da força dos movimentos, seja ela positiva ou negativa, Le Bon (1980) – um 

dos primeiros autores a estudar o tema – atribuí às massas uma alma coletiva. 

Segundo Le Bon (1980), independente das características da multidão e dos indivíduos 

que a compõem, só pelo fato de estarem constituindo uma multidão já é concedido uma alma 

coletiva ao grupo. Isso faz com que os indivíduos pensem e hajam de uma forma diferente, pois 

algumas ações e ideias só aparecem em atos nos indivíduos em multidão. 

Nas massas a singularidade das pessoas é substituída pelos instintos. Para ele, o indivíduo 

se aproxima dos seres primitivos e selvagens quando pertence à uma multidão, reafirmando a 

ideia de distorções da natureza individual. 

Para Le Bon (1980), um indivíduo em multidão deixa de ser ele próprio e se torna 

automático, pois acaba perdendo sua personalidade consciente por meio da sugestão e do 

contágio dos sentimentos e das ideias. 

 
Só pelo fato de pertencer a uma multidão, o homem desce vários graus na escala da 

civilização. Isolado seria talvez um indivíduo culto; em multidão é um ser instintivo, por 

consequência, um bárbaro. Possui a espontaneidade, a violência, a ferocidade e também 

o entusiasmo e o heroísmo dos seres primitivos e a eles se assemelha ainda pela 

facilidade com que se deixa impressionar pelas palavras e pelas imagens e se deixa 

arrastar a atos contrários aos seus interesses mais elementares (LE BON, 1980, p 14). 

 

Ou seja, para o pensador francês as massas estão diretamente relacionadas ao controle, 

pois a partir do momento que o indivíduo passa a ser parte daquele grupo, ele se torna facilmente 

manipulado pelas ações daquela multidão. 
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Oberg (2010) faz uma constatação importante em relação a essa visão trazida por Le Bon 

e à Psicologia Social Tradicional citada por Bock (1999), na qual expõe o elo dessa Psicologia 

Social e a psicopatologia. 

 

Ao tomar a razão como o suporte para estabelecer a distinção entre o individual e o 

coletivo, produz uma primeira aproximação da psicologia em direção ao social, 

relacionando-o a uma dimensão patológica e ‘perigosa’, exigindo a intervenção de um 

líder para governá-la. A ‘contribuição’ da psicologia, nesse sentido, foi de ocultar uma 

dimensão política dos movimentos das multidões, destacando-se unicamente sua 

dimensão ‘patológica’. Reforça-se, assim, a ideia de indivíduo em detrimento do 

coletivo (OBERG: 2010, p. 33). 

 

Esse olhar de Le Bon apontado acima vai totalmente contra o que a Psicologia Social 

atualmente se dispõe a propor. Por meio de um compromisso social de conscientização da 

sociedade, na qual a historicidade dialoga com uma crítica das relações dominantes existe uma 

possibilidade de transformação dos grupos e dos sujeitos. 

Diferente de Le Bon (1980),  Tarde (2005) não acredita nesta ideia de que a civilização 

corre perigo com uma possível emergência das massas. 

Na sua obra, Tarde (2005) vai discorrer de outra forma a questão das massas, 

diferenciando alguns pontos e trazendo novos conceitos para discutir a questão. 
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2.2 – O ESTUDO DA IMITAÇÃO 

 

Segundo Tarde (2005), a multidão é incapaz de se estender, pois quando seus líderes 

cessam, quando a multidão deixa de ouvir a voz deles, ela desaparece. 

Para Tarde, há uma diferenciação entre multidão e público, contrapondo as ideias trazidas 

por Le Bon (1980). Dessa forma, é enfatizada uma nova ideia acerca da concepção de fenômeno 

de massa. 

 

Mas o público é indefinidamente extensível, e como sua vida particular torna-se mais 

intensa, à medida que ele se estende, é impossível negar que ele seja o grupo social do 

futuro. Formou-se assim, por um feixe de três invenções mutuamente auxiliares - 

tipografia, estrada de ferro, telégrafo -, o formidável poder da imprensa, esse prodigioso 

telefone que ampliou desmesuradamente a antiga audiência dos tribunos e dos 

pregadores. Não posso, portanto, conceder a um vigoroso escritor, o Dr. Le Bon, que 

nosso tempo seja "a era das multidões". Ele é a era do público ou dos públicos, o que é 

bem diferente (TARDE, 2005, p. 14). 

 

Deste modo, o público está conectado por um “ideal”, por uma concepção de mundo. 

Diferente das multidões, na qual não tem este tipo de conexão. Tarde (2005) cita que a formação 

de um público supõe uma evolução mental e social mais avançada que a formação de uma 

multidão.  

No entanto, o conceito que mais se aproxima da compreensão em relação ao fenômeno de 

massas atribuído às torcidas organizadas é discorrido por Canetti (1995), em que todos “dançam a 

mesma música”. 

Segundo Canetti (1995), somente na massa é possível ao homem libertar-se do temor do 

contato. Para ele, na massa ideal somos todos iguais e somente nesse fenômeno sentimos a nós 

mesmos, pois quem quer que nos comprima é igual a nós. 

Todo esse descontrole nessa sociedade automatizada é o que temos de mais belo no 

mundo do futebol, uma festa à parte movida pelas massas e regida pelas torcidas organizadas que 

enfeitam o espetáculo com seu anseio em ver o time vencer. 

 

Não há como saber antecipadamente se, quando, e de que lado será marcado um gol; e, 

mesmo paralelamente a esses ansiados acontecimentos principais, há diversas outras 

coisas que pode conduzir a ruidosas erupções. A predeterminação temporal, porém, 

retira algo do caráter doloroso da desagregação final, da separação. Ademais, dá-se aos 

perdedores a oportunidade de uma revanche, e nem tudo terminou para sempre. Nesses 

espetáculos, a massa pode pôr-se realmente à vontade; pode gritar de todas as maneiras, 

quando o momento certo se apresenta; e, mesmo estando tudo acabado, pode nutrir a 

esperança de, no futuro, voltar a ter oportunidades semelhantes (CANETTI: 1995, p. 35). 
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Apesar de alguns enxergarem nas massas distorções de natureza individual, é impossível 

pensar as conquistas, os direitos e principalmente o seu lugar enquanto indivíduo na sociedade 

sem estar atrelado diretamente às lutas travadas ao longo da história pelos movimentos regidos 

pelas massas. 

Sendo assim, o único beneficiado nessa demonização dos movimentos de massa é quem 

explora e oprime, seja ele o patrão ou o Estado. 

 

A nosso ver os movimentos das massas, no século XIX, se constituíram como 

contraponto fundamental e de resistência ao modo de subjetivação dominante. Diríamos 

que as forças individualizantes eram as que dominavam, mas outras forças também aí se 

apresentavam. O fato de as massas serem vistas/pensadas naquele momento como 

irresponsáveis incontroláveis, irracionais mostra seu caráter desestabilizador, irruptor. A 

produção dos discursos da época se encarregou de colocá-las num lugar maldito, a ser 

expurgado da sociedade, em benefício do bem-estar de cada um e de sua família. Ao 

perigo das massas serão contrapostos a tranquilidade da família e o bem-estar individual, 

reafirmando que na sociedade de então, pensada como igualitária, cada um deve cuidar 

de seu pedaço, tendo, assim, seu justo prêmio assegurado (BENEVIDES: 2007, p.457). 

 

 Tanto Tarde (2005) como Canetti (1995) compreendem os processos de subjetivação que 

permeiam as massas. Na sua teorização sobre as massas Tarde faz uma breve diferenciação sobre 

o público – onde há uma “conexão” – e a multidão – onde reside a irracionalidade –, já Canetti 

enxerga esse fenômeno como uma possibilidade de nos transpor e eximir o medo através desse 

amontoado de pessoas. 

Outro autor, Baudrillard (2004) também discorre sobre a questão das massas em sua obra 

“À sombra das maiorias silenciosas – o fim do social e o surgimento das massas", porém com 

uma visão um pouco diferente dos demais acerca da temática. 

O sociólogo apresenta uma nova forma de se pensar a questão do social e das massas. 

Baudrillard (2004) nos traz outra percepção, tendo como principal alternativa em meio aos 

conceitos apresentados por ele a “maioria silenciosa” como possibilidade de resistência e 

conscientização perante as multidões. 
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2.3 – À SOMBRA DAS MAIORIAS SILENCIOSAS 

  

 Através de uma compreensão que também foge do controle de Le Bon (1980) acerca da 

temática, o sociólogo Baudrillard (2004) nos mostra um novo olhar em relação às massas. 

 Um pouco mais aproximado à resistência – quando se refere à maioria silenciosa –, o 

francês traz em seus conceitos outra concepção sobre os fenômenos sociais quando se trata das 

multidões. 

Para Baudrillard (2004), a massa é um conjunto no vácuo de partículas individuais, de 

resíduos do social e impulso direto absorvendo toda a energia para desabar sob seu próprio peso. 

Ele diz que as massas não refletem o social e nem se refletem no social. Pelo contrário, o espelho 

do social que nelas se despedaça. 

Ou seja, o esse autor parte da ideia de que não há social, pois este se dissipa na 

representação da simulação das massas. Dessa forma, só se comporta como massa aqueles que 

estão liberados de suas obrigações simbólicas. 

Segundo Baudrillard (2004), não há significado social para dar força a um significado 

político. O único referente que ainda funciona é o da maioria silenciosa, através de um silêncio 

que proíbe a fala do seu nome, longe de ser uma forma de alienação e derrubando qualquer 

possibilidade de categorização teórica. 

 

Isoladas em seu silêncio, não são mais sujeitos (sobretudo não da história), elas não 

podem, portanto, ser faladas, articuladas, representadas, nem passar pelo “estágio do 

espelho” político e pelo ciclo das identificações imaginárias. Percebe-se que pode 

resultar disso: não sendo sujeito, elas não podem ser alienadas – nem em sua própria 

linguagem (elas não têm uma), nem em alguma outra que pretendesse falar por elas 

(BAUDRILLARD: 2004, p. 23). 

 

 A forma que os torcedores organizados subvertem a lógica do sistema por meio do seu 

modo autêntico de se manifestar através da festa nas arquibancadas faz com que haja uma 

condição possível para uma troca simbólica, ou seja, um campo fértil para elaboração de uma 

comunicação para uma maioria silenciosa. 

 Porém, é necessário alertar o quão alienante pode ser o instrumento “futebol” para o 

Estado. Por isso, é importante refletir sobre modos de resistência junto às torcidas e como agir 

perante ações que tentem desqualificar uma possível conscientização dessa massa. 

 Baudrillard cita um fato que ocorreu com o ativista político Klaus Croissant na Copa de 

1998 sediada na França, na qual a televisão transmitia um jogo da França valendo uma 
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classificação para Copa do Mundo e, em contrapartida, pessoas se manifestavam diante de Santé 

na noite de extradição de Klaus Croissant. 

 

Quando a França ganhou, explosão de alegria popular. Horror e indignação dos espíritos 

esclarecidos diante dessa escandalosa indiferença. Le Monde: “21 horas. Nesta hora o 

advogado alemão já foi retirado da prisão de Santé. Daqui a pouco Rocheteau vai marcar 

o primeiro gol”. Melodrama da indignação. Nenhuma única interrogação sobre o 

mistério dessa indiferença. Uma única razão sempre invocada: a manipulação das 

massas pelo poder, sua mistificação pelo futebol. (BAUDRILLARD: 2004, p. 16). 

 

 Em outra direção, o escritor Eduardo Galeano, em seu livro “Futebol ao Sol e à Sombra”, 

faz uma menção a um fato ocorrido na Argentina na sua poesia “O ópio dos povos”. Muitos 

intelectuais de esquerda sempre se colocaram contra o futebol com a opinião de que há um desvio 

de sua energia revolucionária, tratando dessa forma o esporte do povo como Pão e Circo. 

 No entanto, um fato interessante que ocorreu com o clube Argentinos Juniors enfatiza que 

futebol não se trata apenas de alienação. Longe disso, futebol também é uma grande arma política 

para conscientização das classes. 

 

...o time Argentinos Juniors nasceu chamando-se Clube Mártires de Chicago, em 

homenagem aos operários anarquistas enforcados num primeiro de maio, e foi um 

primeiro de maio o dia escolhido para fundar o clube Chacarita, batizado numa 

biblioteca anarquista de Buenos Aires. Naqueles primeiros anos do século, não faltaram 

intelectuais de esquerda que celebraram o futebol, em vez de repudiá-lo como anestesia 

da consciência. Entre eles, o marxista italiano Antônio Gramsci, que elogiou "este reino 

da lealdade humana exercida ao ar livre (GALEANO: 2002, p. 37). 

 

 Deste modo, podemos enxergar que o futebol junto às torcidas pode ser instrumento 

importante para se pensar novas formas de resistência rompendo com a lógica dominante que 

vigora no sistema capitalista. 

 Através de uma análise acerca de autores como (Tarde, 2005; Canetti, 1995; Baudrillard, 

2004; Benevides; 2007) que citam as massas como possibilidades de resistência – rompendo com 

a lógica disciplinadora de controle trazida por Le Bon –, no próximo capítulo será abordado uma 

compreensão política acerca dos Gaviões da Fiel pensando na forma que a Psicologia Social atual 

enxerga as massas e os processos de subjetivação. 

 Dessa forma, será feito uma análise história desde o surgimento das torcidas organizadas 

até o momento atual, tendo a compreensão que existe o mesmo movimento de censura e opressão 

para quem quer acompanhar o time fazendo a festa nas arquibancadas. 
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3 – TORCIDAS ORGANIZADAS 

 

3.1 – O SURGIMENTO DAS TORCIDAS ORGANIZADAS E A DITADURA MILITAR 

 

O nascimento das torcidas organizadas numa época em que a voz era oprimida pelo 

regime militar instaurado em 1964 demonstra o quão político é o seu surgimento no Brasil. 

 Segundo Teixeira (2004), houve um movimento jovem em 70 contra a ditadura e a 

repressão na época que fez criar um espírito diferente nas arquibancadas dos estádios. Isso fez 

com que as torcidas começassem a se posicionar mais firmemente, protestando quando o time 

está mal. Dessa forma, surgiu um novo modo de torcer. 

 As arquibancadas movidas por esse espírito vívido fazem uma conexão com o conceito de 

massa apresentado por Canetti (1995) em que todos caminham na mesma direção, transgredindo 

todo o sentimento provocado pelo clube do coração pautado numa liberdade de se posicionar e se 

reafirmar junto aos seus semelhantes de torcida. 

 Esse novo modo de torcer fez com que o amor pelo clube fosse potencializado através das 

organizadas. Além da festa promovida pelas torcidas, a função de incluir diversas classes no seu 

meio fez com que a periferia também tivesse acesso ao futebol, desempenhando dessa forma um 

papel social fundamental. 

 Toda essa paixão movida por um “ideal” se aproxima da ideia de público trazida por 

Tarde (2005) citado anteriormente, ele traz a ideia de que há uma formação mental e social mais 

avançada para a constituição do “público”. 

 Outro ponto importante, é que as torcidas organizadas representam a voz do torcedor – 

organizado ou não – nos momentos de cobrança e diálogo com a diretoria do clube, fazendo com 

que haja uma fiscalização e uma participação política essencial na vida do time. 

 Historicamente, os Gaviões da Fiel sempre tiveram um posicionamento político firme ao 

longo da sua trajetória. No final da década de 70 numa partida contra o Santos, os Gaviões da 

Fiel estenderam uma faixa pedindo “Anistia ampla, geral e irrestrita”, lutando pela liberdade dos 

presos políticos e volta dos exilados. 

Depois de 6 meses do ato feito pelos Gaviões da Fiel, a Lei de Anistia foi aprovada por 

Figueiredo. Porém, os crimes cometidos durante o período militar contra os opositores também 

foram anistiados. Desse modo, os torturadores se isentaram através da lei brasileira. 

 



 

18 

 

 

Figura 1 – Corinthians 1x1 Santos, fevereiro de 1979 – Gaviões da Fiel levanta a faixa “Anistia 

ampla, geral e irrestrita”. 

Fonte: (CARA, STRINI, 2014). 

 

Apesar disso, é importante ressaltar a importância da militância dentro da torcida para 

reivindicar a Lei da Anistia no país. 

 

Futebol não é alienação, ao contrário. Ele mobiliza, ele reúne, ele é meio para que as 

pessoas se organizem e sintam sua força enquanto coletividade. Não terá sido por acaso, 

(…) que a primeira faixa pela Anistia no Brasil a aparecer para um grande público tenha 

sido desfraldada exatamente no meio da torcida corintiana, numa partida contra o 

Santos, no Morumbi, com mais de 110 mil pessoas, no dia 11 de fevereiro de 1979. 

(KFURI: 1983, p. 36) 

 

Além da luta política dos Gaviões da Fiel, o Corinthians – clube que inspira a agremiação 

dos Gaviões – também teve uma participação essencial na luta contra o regime militar. Em 1982, 

um movimento liderado por Sócrates, Casagrande e Wladimir surgiu para abalar a estrutura da 

ditadura instaurada no Brasil. 

Segundo Diaféria (1992), a “Democracia Corinthiana” atraiu a atenção de todo o mundo 

num momento da vida nacional em que a Democracia abria novamente as asas feridas sobre a 

cabeça de todos os brasileiros. 

Dentro do clube, todas as decisões eram tomadas democraticamente através do voto – o 

que era uma clara oposição ao regime da época –, no campo o resultado deu certo e o Corinthians 

se sagrou bicampeão paulista nos anos oitenta e dois e oitenta e três. O movimento acabou em 
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1984, mas ficou na memória dos brasileiros por ser o maior movimento ideológico da história do 

futebol, além de ter sido fundamental pra conquista da Democracia no país. 

Todos esses fatos evidenciam a importante relação do futebol com a política. No entanto, 

na maioria das vezes a grande mídia não traz essas questões à tona. 
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3.2 – OS GAVIÕES DA FIEL NA LUTA POLÍTICA NOS DIAS ATUAIS 

 

Recentemente, outro acontecimento importante de luta dentro dos Gaviões ocorreu num 

escândalo que ocorreu em São Paulo. Em 2016, os Gaviões da Fiel protestaram contra o deputado 

Fernando Capez (PSDB) que participava do escândalo da merenda fazendo atos e entoando o 

cântico “Eu não roubo merenda, eu não sou deputado. Trabalho todo dia, não roubo meu Estado”. 

Essa movimentação dos Gaviões conversa diretamente com a proposta da Psicologia 

Social, pois há uma disposição em trabalhar uma conscientização da sociedade através dos 

questionamentos às relações dominantes e um compromisso social de mobilização com a 

população, possibilitando assim, uma transformação dos associados à torcida de um modo geral. 

Além disso, houve manifestações por parte da torcida contra as proibições impostas pela 

Federação Paulista de Futebol, na qual a punição foi feita pelo fato de a torcida ter acendido 

sinalizadores numa partida contra o Flamengo pela Copa São Paulo. 

Na nota, os Gaviões afirmam que “O que há de pior para o futebol são os escândalos de 

corrupção, o valor abusivo dos ingressos, os esquemas de empresários, a mercantilização da 

paixão, a elitização e embranquecimento das arquibancadas. Não as faixas, bandeiras, 

instrumentos, cânticos e muito menos a pirotecnia” (BRASIL DE FATO, 2016). 

Esse modo de se posicionar perante o sistema faz com que a torcida organizada tenha uma 

originalidade na sua atuação, pois através da festa ela encontra modos de resistir e passar suas 

ideias. Sendo assim, existe um diálogo com o conceito “maioria silenciosa” trazida por 

Baudrillard (2004), na qual não se tem uma representação, não se tem nenhum sujeito e, sendo 

assim, não existe possibilidade de alienação. Esse modo único de se ter e dar voz são um campo 

abundante para uma troca simbólica. 

Toda essa movimentação política nos Gaviões fez com que a entidade se manifestasse 

novamente nas eleições de 2018, dessa vez contra o candidato a presidência Jair Messias 

Bolsonaro. 

Em uma nota oficial publicada no próprio site dos Gaviões da Fiel eles reiteraram que “é 

importante deixar claro a incoerência que há em um Gavião apoiar um candidato que, não apenas 

é favorável à Ditadura Militar pelo qual nascemos nos opondo, mas ainda elogia e homenageia 

publicamente torturadores que facilmente poderiam ter sido os algozes de nossos fundadores.”, se 
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referindo a uma homenagem feita em 2016 pelo ex-deputado Jair Bolsonaro ao torturador Ustra 

em uma votação na Câmara dos Deputados (GAVIÕES, 2018). 

É evidente o engajamento da maior torcida organizada do país que representa o Sport 

Club Corinthians Paulista, mas a forma com que o poder público lida com os indivíduos que 

estão envolvidos em brigas demonstra a incompetência do Estado quando o assunto são as 

torcidas. 

No entanto, de certo modo, essas brigas dão voz para a visão trazida por Le Bon (1980) 

em que ele constata que as multidões possuem uma alma coletiva. Segundo Le Bon (1980), 

quando o indivíduo faz parte da massa ele perde a singularidade para dar lugar aos instintos, 

sendo assim, o sujeito se aproxima dos seres primitivos e passa a ser sugestionável. 

Para tentar conter as brigas entre torcedores organizados, o Estado responde com 

inúmeras proibições às torcidas. Numa outra nota oficial, lançada em abril de 2016 respondendo 

a uma medida que proibia a entrada de adereços das organizadas – essa punição já acabou – e 

outra medida que perdura até hoje e determina a presença de torcida única nos estádios em São 

Paulo, os Gaviões fazem o seguinte apelo: 

“Generalizar o problema da violência apenas com a proibição das organizadas em estádios 

paulistas trata-se não apenas de punir quem nada fez, mas deixar de punir quem de fato tenha 

cometido atos violentos. A falta de punições individuais, investigações inteligentes, 

identificações nos estádios, e várias outras medidas, são o que de fato estimulam torcedores mal-

intencionados. 

Tais medidas não apenas são ignorantes e sem qualquer eficácia prática, como tem um 

total apelo midiático, buscando dar uma resposta bem rasa a uma opinião pública influenciada 

por distorções e manipulações por parte de uma grande mídia que, conforme é de conhecimento 

geral, defende seus interesses próprios. 

Os Gaviões da Fiel se colocam à disposição do Poder Público e órgãos interessados para 

discutir medidas que realmente podem ter resultados, diferente das que estão sendo 

implementadas sem qualquer estudo real ou diálogo com os principais envolvidos (GAVIÕES, 

2016). 

Ou seja, os Gaviões e grande parte das torcidas organizadas estão dispostos a dialogar 

com o poder público para em conjunto pensar medidas que sejam benéficas tanto para segurança 

nos estádios como para a festa nas arquibancadas. No entanto, não existe vontade do Estado em 
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realizar tais ações e pensar políticas públicas efetivas envolvendo a segurança nos estádios de 

futebol. 

Na eleição de 2018, o senador Major Olímpio – candidato pelo PSL – se elegeu recebendo 

mais de 9 milhões de votos em São Paulo. Ele coordenou a campanha do Jair Bolsonaro e é autor 

do projeto de lei 1587/2015 que visa extinguir as torcidas organizadas (CÂMARA, 2015). 

Fica claro que este grupo representa o que há de mais conservador na política brasileira, 

na qual as torcidas organizadas correm o risco não somente de serem ainda mais marginalizadas, 

mas sim de extinguirem. 

Da mesma forma que querem calar a voz das minorias e dos movimentos sociais, também 

existem ataque às torcidas organizadas por esse setor fascista que põe em risco o Estado Social 

Democrático de Direito. 

Benevides (2007) faz uma análise nesse sentido quando cita a força das massas e seu 

poder de reivindicação, num recorte feito pela autora ela faz uma leitura em relação às 

mobilizações da classe operária. Segundo Benevides (2007), houve uma tentativa de rompimento 

de uma lógica dominante por parte dos operários, subvertendo uma exploração feita pelos patrões 

das indústrias na época. 

Tendo em vista todo esse processo trazido pela autora, na qual depois de muita luta teve 

êxito em suas reivindicações, é necessário a organização e mobilização das torcidas para que se 

conquiste novamente seu espaço nas arquibancadas para fazer a sua festa. 

Assim como houve inúmeras mudanças de estratégias e reflexões acerca das mobilizações 

no início do século XIX por parte dos operários, as torcidas também precisam refletir o quão seus 

associados prejudicam a mobilização das organizadas para resgatar o espetáculo quando brigam e 

se tornam o enfoque da mídia. 

Mesmo que esses torcedores não representem nem um centésimo das torcidas 

organizadas, é um prato cheio para mídia destilar a estigmatização do torcedor organizado e 

praticar o jornalismo do sensacionalismo. 

O futebol não tem mais espaço para políticas proibicionistas e segregacionistas e o 

público não pode ser prejudicado pelo vandalismo de uma pequena minoria. A política de torcida 

única em São Paulo é um absurdo e só atesta a derrota das autoridades para lidar com o assunto, 

assim como a proibição de pirotecnia e bandeiras de mastros. 
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Os clubes e o futebol só existem por causa de suas torcidas, exatamente por isso o Estado 

tem a obrigação de ouvir as demandas dos torcedores e pensar políticas públicas efetivas para que 

o espetáculo da festa nas arquibancadas possa acontecer. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o presente trabalho buscamos traçar um paralelo entre os Gaviões da Fiel ao 

longo de sua história e a Psicologia Social, trazendo autores que analisam as massas de diferentes 

formas, sendo separado entre dois grupos – controle e resistência – para auxiliar na compreensão 

e no entendimento deste diálogo. Além disso, tentamos fazer uma leitura sobre como se 

configuram as relações dos Gaviões da Fiel diante da repressão do Estado e o modo que as 

autoridades lidam com as torcidas organizadas. 

A partir disso, fizemos uma contextualização do surgimento das torcidas organizadas e a 

forma que ela se estabeleceu na sociedade, para depois discorrer sobre os atravessamentos que 

guiaram os Gaviões da Fiel durante os seus cinquenta anos de existência defendendo as cores do 

Sport Club Corinthians Paulista. 

Podemos entender que as diferentes formas de se enxergar o fenômeno das massas 

tiveram uma enorme contribuição para uma análise mais ampla das relações dos Gaviões da Fiel 

nesse período. 

Tanto a compreensão de Le Bon (1980) que tem uma leitura das multidões pautada no 

controle, como a dos outros autores como Baudrillard (2004), Benevides (2007), Canetti (1995) e 

Tarde (2005) que enfatizam a resistência como forma de atuação das massas foi essencial para a 

compreensão do que são os torcedores organizados e o modo como eles estão inseridos na 

sociedade como um todo. 

Le Bon (1980) traz na sua crítica às massas uma visão mais conservadora, para o pensador 

francês o indivíduo na multidão perde a consciência de seus atos. Podemos fazer uma correlação 

com essa visão trazida pelo francês com alguns torcedores organizados que ao invés de decidirem 

apoiar sua equipe se encontram para brigar. De certa maneira, isso faz sentido se pensarmos que 

se o indivíduo não estivesse inserido em um grupo de pessoas, talvez não desse espaço para que a 

“irracionalidade” tomasse conta de seus atos. Ou seja, sozinho ele pode não brigar ou até mesmo 

não gostar de confusão, mas em “bando” o sujeito e suas ações podem ser tomados por “estar 

fora de seu controle”. 

Diferente de Le Bon (1980), os outros autores de um modo geral trazem consigo a ideia 

de resistência quando analisam as massas através de seus diferentes conceitos. Tarde (2005) cita a 

“conexão” por um ideal, Canetti (1995) diz da possibilidade de se libertar nas massas, Baudrillard 
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enxerga na autenticidade do posicionamento uma “maioria silenciosa” e Benevides (2007) faz 

uma leitura dos movimentos de massa no século XIX tendo como consequência uma mudança na 

correlação de forças através de reivindicações feitas pela classe operária naquela época. 

Toda essa perspectiva pautada na resistência dialoga diretamente com a história de luta 

dos Gaviões da Fiel desde seu surgimento. No início, os Gaviões nasceram numa época 

conturbada em que o Brasil vivenciava o regime militar. A partir daí, a torcida que se organizou e 

lutou contra o regime pôde se estabelecer com o ideal de apoiar o seu time, fiscalizar o clube e 

lutar por reivindicações que conversavam com as pautas defendidas ao longo dos seus cinquenta 

anos. 

Essa mobilização dos Gaviões da Fiel passou a esbarrar em inúmeras proibições impostas 

pelo Estado, muitas delas atribuídas às brigas entre os torcedores organizados. No entanto, essa 

generalização precipitada além de não resolver o problema oprime as torcidas organizadas de 

fazer suas festividades nos estádios e nas arquibancadas. 

Foram discutidas ao longo desse trabalho as formas de atuação dos Gaviões da Fiel se 

posicionando contra as proibições impostas pela Federação Paulista, contra escândalos de 

corrupção – como o da merenda em São Paulo, por exemplo –, contra o atual presidente Jair 

Bolsonaro e medidas que visam acabar não só com a festa, mas com as próprias torcidas 

organizadas. Por meio de manifestações e notas oficiais publicadas em seu site oficial, os 

Gaviões da Fiel buscaram se posicionar firmemente diante de todas essas questões apresentadas. 

Através disso, podemos entender que a repressão nunca é o melhor caminho para resolver 

todas essas questões. Pelo contrário, o melhor caminho é a criação de políticas públicas eficazes 

que buscam dialogar com os participantes das torcidas e encontrar alternativas para que 

continuem potencializando os estádios com suas comemorações. 

No entanto, numa certa negligência do Estado em resolver formas apropriadas de 

intervenção das autoridades públicas, acabam por se sustentar apenas em medidas paliativas para 

resolver todas essas questões – que na verdade não resolvem nada – por meio de imposições e 

restrições que visam elitizar um espetáculo do povo que é o futebol junto à festa nas 

arquibancadas. 

Além disso, a atuação da polícia nos estádios de um modo geral e, também, nas caravanas 

dos torcedores organizados que percorrem as fronteiras do país para apoiar sua equipe é 

extremamente opressora. Guardadas as devidas proporções, essas abordagens se assemelham 
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bastante com a forma de atuação da polícia nas favelas, comunidades e periferias. Ou seja, um 

órgão do Estado que foi feito para proteger e dar segurança à população passa a atuar como um 

inimigo das torcidas organizadas. 

Entendemos que, a leitura da Psicologia Social Crítica, que busca um compromisso com a 

conscientização da sociedade e a pluralidade de ideias levando em conta a subjetivação dos 

indivíduos e dos grupos é necessária para romper com essa lógica proibicionista das autoridades 

públicas e pensar a criação de políticas de curto, médio e longo prazo que visam preservar todas 

as comemorações e mobilizações feitas pelas torcidas organizadas, pois elas são um patrimônio 

da nossa cultura e deixam ainda mais encantador o esporte mais popular do nosso país fazendo o 

seu show a parte dentro dos estádios. 
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