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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a importância de alguns símbolos 

das duas principais torcidas organizadas do Botafogo de Futebol e Regatas, a Torcida 

Jovem do Botafogo (TJB), a mais antiga do clube e a Fúria Jovem (FJB), dissidência 

surgida com o ideal de transformação e engajamento dos seus membros, a partir do 

desapontamento com a atuação das lideranças da TJB.  

Este estudo tem como finalidade refletir sobre os padrões comportamentais 

das torcidas organizadas do Botafogo através de seus simbolismos, como se 

identificam a partir destes, se diferenciando uma da outra, afirmando tanto o amor 

pelo clube quanto pela torcida, expressando ainda a rivalidade e o conflito que 

pautam seus relacionamentos. A partir da pesquisa nas páginas de internet, da 

participação em uma festa da Fúria Jovem e da consulta à literatura especializada, 

buscamos identificar e compreender valores e ideais expressos e transmitidos através 

destes símbolos, relações de amizade ou inimizade exaltados, analisando em que 

medida  representam e produzem o modo como essas torcidas agem e ritualizam nos 

jogos através dos cânticos, bandeiras e camisas. Partimos do princípio de que a 

comparação permite compreender as diferenças e rivalidades entre associações de um 

mesmo clube, os valores em disputa e o papel dos símbolos nas interações sociais, na 

construção da identidade do torcedor organizado e de que modo expressam o 

significado social do futebol para estes grupos.  
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"Futebol se joga no estádio? 

Futebol se joga na praia,  

futebol se joga na rua,  

futebol se joga na alma." 

(Carlos Drummond de Andrade) 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como finalidade refletir sobre os padrões comportamentais 

das duas principais torcidas organizadas do Botafogo – Torcida Jovem e Fúria Jovem 

– através dos seus simbolismos, como se identificam a partir destes, se diferenciando 

uma da outra, afirmando tanto o amor pelo clube quanto pela torcida. Assim, 

realizamos uma pesquisa buscando identificar e compreender valores e ideais 

expressos e transmitidos através destes símbolos, relações de amizade e/ou inimizade, 

analisando em que medida representam e produzem a experiência torcedora eo modo 

como essas torcidas agem e ritualizam nos jogos através dos cânticos, bandeiras e 

camisas.  

O trabalho teve como objetivo compreender a criação desses elementos 

simbólicos motivados pelo sentimento de pertencimento ao clube e à torcida e 

investigar de que maneira expressam e organizam as relações de poder entre estes 

grupos. 

Desde a década de 1940 no Brasil, o futebol sofreu um processo de 

popularização ganhando muitos torcedores fiéis. Em 1942 surgia a Charanga Rubro-

Negra, uma banda que fazia a animação dos jogos do Flamengo e que foi fundada por 

Jaime Rodrigues de Carvalho. Este foi o primeiro grupo de torcedores a se 

uniformizar no Rio de Janeiro, como explicam alguns pesquisadores(MURAD,1996; 

TEIXEIRA, 2003; HOLLANDA, 2009).  

Logo depois outras torcidas com as mesmas características foram surgindo nos 

diferentes clubes no Rio de Janeiro. Eram as chamadas torcidas carnavalizadas, que 

iam para os estádios com a finalidade incentivar os clubes durante os jogos tocando 

músicas, levando bandeiras, mas sem cobrar resultados dos clubes, diferente das 

torcidas que temos atualmente. 

 

“Tais organizações seriam carnavalizadas, ou seja, instituições 
familiares e coreográficas que marcavam sua atuação com cânticos, 

ritmos, alegorias. (MURAD, 1996). 

 

Foi a década de 50, porém, que constituiu um marco na história do 
futebol, tanto carioca quanto brasileiro. A construção do Maracanã 

corresponde a uma grande popularização desse esporte que se 
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converteu num grande espetáculo das e para as multidões” 

(TEIXEIRA, 2003. p. 48).  

 

Com o passar do tempo outro modelo associativo se constituiu revelando 

uma nova forma de agir dentro e fora dos estádios. No Rio de Janeiro, as torcidas 

jovens, apresentam uma nova configuração, princípios e propostas frente às torcidas 

carnavalizadas. Os torcedores que participam destes novos grupos desejam ser 

conhecidos não somente por fazer a festa nos estádios, mas por assumirem, 

paulatinamente, uma postura crítica, cobrando do clube o bom desempenho dos times. 

Além disso, se encontram também nas sedes para definir e organizar suas ações. As 

Jovens cariocas são os principais, maiores e mais fortes agrupamentos de torcedores 

dos clubes. Tal como analisa Rosana Teixeira (2003), as primeiras torcidas 

organizadas cariocas surgiram da união de amigos, frequentadores de estádios, para 

defender uma atitude contestatória, sendo influenciadas pelo movimento jovem que 

ganhava força na década de 1960.  

 

“De um modo geral, os entrevistados relacionam o surgimento das 

torcidas jovens ao desejo de um grupo de amigos, torcedores de 
futebol que frequentavam juntos os estádios, de ir além do incentivo 

ao time (como as outras organizadas), mas igualmente protestar 

frente ao clube. Segundo um dos informantes, eram “jovens”, não 
trabalhavam, muitos recebiam mesada e a utilizavam para fazer 

camisas ou comprar material como faixas e bandeiras. Amigos, 

muitas vezes do mesmo bairro se reuniam, iam aos jogos, mas não 
tinham uma estrutura mais formalizada. Essa foi sendo construída 

paulatinamente. Para o presidente de uma das torcidas, o nome 

jovem tem a ver com a conjuntura do final dos anos 60 e início da 

década de 70 quando se observava a explosão do movimento jovem, 
não apenas no Brasil, mas em vários países. A formação de tais 

torcidas teria recebido a influência, em sua opinião, desse contexto 

mais amplo” (TEIXEIRA, 2003.p. 53).  

 

 

Desse modo, as torcidas organizadas podem ser definidas como grupos de 

torcedores que acompanham os times durante suas partidas, nos estádios por todo o 

Brasil, se vestindo e se comportando coletivamente, apoiando uns aos outros tanto na 

festa na arquibancada, fazendo mosaicos, levando fumaças coloridas, usando 
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sinalizadores e produzindo cânticos e coreografias, quanto em momentos de conflitos 

com outras torcidas, instaurando um novo modo de relacionamento entre elas. Essas 

associações tornaram-se, assim, importantes atores sociais do espetáculo futebolístico, 

apoiando o clube, mas, igualmente, exigindo resultados positivos nos campeonatos. 

 

 
“A participação dos torcedores organizados nos jogos não se limita 

apenas aos incentivos ou vaias aos times. Mais do que isso, há toda 

uma expressividade corporal posta à prova, que traduz um êxtase 
continuo, pois, o conjunto percursivo raramente para de tocar ao 

longo de um jogo, exigindo sempre dos torcedores organizados uma 

garra que transcende a posição de meros expectadores da partida” 

(TOLEDO, 1996, p.60). 

 

Do ponto de vista metodológico, este trabalho buscou discutir a questão dos 

simbolismos na afirmação da identidade clubística e na constituição das relações 

sociais entre estes grupos, estudando duas torcidas organizadas do Botafogo: a 

Torcida Jovem (TJB) e Fúria Jovem (FJB), dissidência da primeira. A escolha dessas 

torcidas deve-se ao fato de serem as maiores e mais importantes na história deste 

clube. Após um período de crise, a TJB está retomando suas atividades. Por outro 

lado, apesar de a FJB ter surgido a partir de uma dissidência da primeira, hoje é a 

mais importante em número de associados e de visibilidade pública. Partimos do 

princípio de que a comparação permite compreender as diferenças e rivalidades entre 

associações de um mesmo clube, os valores em disputa eo papel dos símbolos nas 

interações sociais, na construção da identidade do torcedor organizado. Expressam 

valores, padrões de comportamento e o significado social do futebol para estes 

grupos.  

Além disso, trata-se de um caso interessante de análise, tendo em vista, o 

contexto adverso vivido pelo Botafogo, que após uma má campanha no Campeonato 

Brasileiro de 2014, foi rebaixado para a série B. O momento de crise parece 

privilegiado para analisar as relações sociais entre as torcidas, entre elas e os 

dirigentes, o comportamento na arquibancada.  

Por fim, é importante lembrar que vivemos um momento de mudanças no 

futebol profissional, a chamada “modernização” que se traduz, entre outros, pela 

transformação arquitetônica dos estádios tendo em vista a realização dos megaeventos 
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no país, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Tal 

processo considera o modelo de atuar das organizadas superado, valorizando o 

torcedor consumidor. Por outro lado, a legislação em vigor, o Estatuto de Defesa do 

Torcedor- Lei federal 10.671/03e o Termo de Ajustamento de Conduta(TAC) 

elaborado pelo Ministério Público do Rio de Janeiroem 2011vem cumprindo o papel 

de vigiar, monitorar, controlar e punir as organizadas (TEIXEIRA, 2013). 

Diante desse contexto adverso, as torcidas organizadas vêm lutando pelo 

direito de existir e se manifestar. Ao mesmo tempo, se veem permanentemente 

questionadas, em virtude dos episódios de confrontos e das mortes que reforçam a 

ideia dominante difundida nos meios de comunicação de que se trata de grupos 

perigosos que devem ser banidos do futebol (TEIXEIRA, 2003, 2013). Segundo 

Roberto DaMatta (1982) o futebol deve ser visto fundamentalmente além do seu 

caráter funcional, para que seja possível entender seu papel social e político, 

revelador, consequentemente, de inúmeros problemas sociais que ali encontram 

expressão.  

Sendo assim, investigar os símbolos das torcidas e as mensagens que 

comunicam pode auxiliar a compreender sua concepção sobre o futebol, sobre o papel 

que desempenham, as relações com outros agrupamentos, os valores defendidos, 

algumas regras que orientam seus padrões de conduta.  

Desse modo, um conjunto de símbolos é expresso por imagens presentes nas 

camisas, bandeiras e faixas exibidas, mas também nos cânticos entoados durante os 

jogos, nas palavras de ordem, nos slogans que proferem. Através dos símbolos, as 

torcidas afirmam sua identidade, projetando sua imagem pública, especialmente nos 

estádios, onde demonstram, através de suas performances, seu sentimento clubístico e 

sua fidelidade à torcida. “No que concerne aos símbolos, pode-se dizer que eles 

constituem verdadeiros sinais de identificação e distinção entre as torcidas” 

(TEIXEIRA, 2003.p. 5).  

Em Floresta de símbolos, Victor Turner (1967) descreve o ritual como um 

“comportamento formal prescrito para ocasiões não devotadas à rotina tecnológica, 

tendo como referência a crença em seres ou poderes místicos.” (p. 49) e considera os 

símbolos como “[...] a menor unidade do ritual; que ainda mantém as propriedades 

específicas do comportamento ritual” (p.49).  

Turner diz que não é possível estudar os símbolos por si sós sem que se 
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analise também a conjuntura em que estes estejam sendo aplicados, já que eles 

sempre fazem parte de algum processo social, devendo ser compreendidos como 

fatores da ação social. 

“Descobri que não conseguiria analisar símbolos rituais sem estudá-
los numa série temporal em relação com outros “eventos”, pois os 

símbolos estão essencialmente envolvidos com o processo social. 

Vim a conceber os desempenhos do ritual como sendo fases 

distintas, no processo social, através das quais os grupos se 
ajustavam a mudanças internas e se adaptavam ao seu ambiente 

externo. Desse ponto de vista, o símbolo ritual transforma-se em um 

fator de ação social, em uma força positiva num campo de 
atividade.” (TURNER, 1967, p. 49).  

 

Para o autor, o símbolo vem a associar-se com ”os interesses, propósitos, fins 

e meios humanos, quer sejam estes explicitamente formulados, quer tenham de ser 

inferidos a partir do comportamento observado”. (p.50). Cada ritual tem seu símbolo 

dominante, este não é meramente ummeio para o cumprimento de determinados fins, 

mas se refere a valores produzindo uma experiência física e emocional.   

 

“Na sua trama de significados, o símbolo dominante põe as normas 

éticas e jurídicas da sociedade em contato íntimo com fortes 
estímulos emocionais. No contexto da ação ritual, com sua 

excitação social e estímulos diretamente fisiológicos, tais como a 

música. o canto, a dança, o álcool, o incenso modos bizarros de 
trajar-se, o símbolo ritual, poderíamos talvez dizer, efetua um 

intercâmbio de qualidades entre os seus pólos de 

significação”(p.61).  

 

Para Turner, quando falamos em significado deve-se distinguir três níveis, 

ou campos de significado: interpretação nativa (o que os nativos dizem sobre ele); o 

significado operacional (o que os nativos fazem com ele) e a significação posicional 

(sua relação com outros símbolos dentro em uma totalidade). Turner chama atenção 

ainda para o fato de que os símbolos além de significados referentes à moral e ao 

social, também têm significados físicos, relacionados às suas formas, através das 

quais se tornam públicos, podem ser cantados, dançados, empunhados.  

Durkheim, em As formas elementares da vida religiosa (1996),também 
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contribui para este debate, quando identifica na Austrália, a importância do estandarte 

na identificação de um grupo, os churinga “objetos de madeira e de pedra”, que se 

diferenciam dos outros da mesma natureza porque trazem a marca totêmica gravada, 

demonstrando que em volta dos objetos ocorrem danças e ritos, sendo um importante 

ponto de referência para o grupo. 

Uma ideia fundamental desenvolvida pelo autor é a de que quando um grupo 

de indivíduos, com um propósito em comum age como coletividade em torno dos 

seus objetos sagrados são tomados por uma efervescência coletiva que modifica as 

condições da atividade psíquica.  

No futebol, especificamente nas torcidas organizadas, conseguimos enxergar 

a presença desse estado claramente, pois esses grupos atuam coletivamente em torno 

de interesses comuns.  

No futebol, os símbolos são fundamentais assim como nas outras esferas da 

vida social, pois eles representam o pertencimento a determinado grupo e sacralizam 

esse agrupamento. A própria existência do grupo só é possível através dos encontros, 

reuniões que fortalecem os sentimentos comuns e coletivos: 

 

“Não pode haver sociedade que não sinta necessidade de conservar 

e de reforçar, em intervalos regulares, os sentimentos coletivos e as 
ideias coletivas que fazem sua unidade e sua personalidade. Ora, 

esta refeição moral só pode ser obtida por meio de reuniões, 

assembléias, congregações onde os indivíduos, estreitamente 

ligados uns aos outros, reafirma em comum seus sentimentos 
comuns” (DURKHEIM, 1996, p.472). 

 

Para fins de análise foram consultados estudos sobre torcidas organizadas no 

Brasil, particularmente serviram de referência os trabalhos de Hollanda, e Medeiros e 

Teixeira (2015), Teixeira (2003, 2013), Toledo (1996) e Trindade (2010). Foram 

realizadas pesquisas nas páginas das torcidas nas redes sociais na internet, coletados 

dados durante uma festa da Torcida Fúria Jovem e consultadas entrevistas de 

lideranças das duas torcidas, analisadas neste trabalho, presentes no livro “A voz da 

arquibancada: narrativas de lideranças da Federação das Torcidas organizadas do Rio 

de Janeiro (FTORJ)” (HOLLANDA, MEDEIROS e TEIXEIRA, 2015).   
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No primeiro capítulo apresentamos uma breve história do Botafogo de Futebol 

e Regatas, seu surgimento e os primeiros símbolos criados.  

Já no segundo capítulo nos dedicamos a apresentar as trajetórias da Torcida 

Jovem e da Fúria Jovem refletindo sobre os simbolismos envolvidos na sua 

constituição, atuação, assim como nos relacionamentos que estabelecem através da 

análise de imagens e de alguns cânticos. 

Nas considerações finais são retomadas algumas questões que nortearam o 

desenvolvimento deste trabalho, de modo a contribuir para a compreensão da 

dimensão simbólica na dinâmica relacional das torcidas organizadas. 
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1. BREVE HISTÓRIA DO BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS 

 

Em 1º de julho 1894 era fundado o Clube de Regatas Botafogo, nome dado em 

homenagem ao bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Dos clubes cariocas foi o primeiro a 

ganhar um campeonato brasileiro de remo em 1902, com Antônio Mendes de Oliveira 

Castro. Mais tarde, em 12 de agosto de 1904, no mesmo bairro, surgia o Electro Clube, 

com sede em um casarão em ruínas cedido por Dona Chiquitota, avó materna de Flávio 

Ramos, um dos fundadores.  O nome Electro Club foi escolhido porque haviam decidido 

cobrar mensalidade e acharam um carnê de mesmo nome, de um clube já extinto. No 

entanto, pouco tempo depois foi mudado para Botafogo Football Club por sugestão de 

Dona Chiquitota, em referência ao bairro. O primeiro amistoso e a primeira derrota 

aconteceram em outubro de 1904 contra o Football and Athletic Club. A vitória só 

aconteceria no jogo seguinte contra o Petropolitano em maio de 1905, com o placar de 1 x 

0. Já o primeiro Campeonato Carioca aconteceu em 1907e terminou empatado com o 

Fluminense, só tendo o título reconhecido em 1996. Em 1909 foi protagonista da maior 

goleada da história dos campeonatos regionais marcando 24 x 0 no Sport Club Mangueira, 

um time da Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Em 1910 foi novamente 

campeão carioca quando ganhou o apelido de Glorioso. 

O clube Botafogo de Futebol e Regatas como o conhecemos atualmente foi fundado 

em 8 de dezembro de 1942 resultado da união do Clube de Regatas Botafogo (CRB) e do 

Botafogo Football Clube (BFC)  após uma partida de basquete quando um jogador do 

BFC, chamado Albano, teve um ataque fulminante. A partida foi interrompida e o 

presidente do CRB, Augusto Frederico Schimidt comunicou, então, que no tempo que 

restava, os jogadores não mais disputariam. Desse episódio surge o Botafogo, a partir da 

fusão dos dois clubes. Após a união, algumas alterações foram feitas, entre elas a junção 

das bandeiras, as letras do escudo BFC foram retiradas e, em seu lugar, foi incorporada a 

estrela do CRB dentro de um retângulo no alto do canto esquerdo, símbolo que tornou o 

clube conhecido como da Estrela Solitária.  
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(Atual escudo. Disponível em: https://wikioso.org/wp-content/uploads/2013/04/escudo-do-botafogo.png) 

 

A bandeira, como se pode observar, tem 9 listras, sendo 5 pretas e 4 brancas.  

 

 

(Atual bandeira: Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/-mlU_Q-

yytU8/UrXU_4dul4I/AAAAAAAAADI/BPIukFhVlzE/s1600/bandeira+do+botafogo.jpg) 

 

Após seis anos desta fusão veio o primeiro título, em 1948, com o clube ganhando 

invicto o campeonato estadual, com um total de 19 jogos, 17 vitórias e 2 empates, 

quebrando um jejum de 13 anos. Nessa época, o presidente era Carlito Rocha, conhecido 

por ser muito supersticioso, fama essa que faz com que até hoje os botafoguenses sejam 

identificados por ter esse comportamento. Uma frase bem famosa da torcida é “têm coisas 

que só acontecem com o Botafogo” que demonstra a atribuição de resultados do time, 

algumas vezes, a elementos produtos da sorte e do acaso. Essa fama relaciona-se, em parte, 
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ao fato de Carlito levar em todos os jogos um cachorro vira-latas preto e branco de nome 

Biriba que pertencia a um jogador, o zagueiro Macaé. Antes de ser adotada por Macaé a 

mascote se chamava Joá, e a história dos dois começa quando o jogador o levou para 

General Severiano em um jogo contra o Bonsucesso. Quando o time do Botafogo atacava, 

o cão teria urinado nas traves do Bonsucesso e, logo em seguida, o time marcou. Depois 

desse episódio, ele teve seu nome mudado para Biriba e Carlito Rocha passou a atribuir a 

boa campanha do time ao cachorro, não aceitando que este fosse barrado. Segundo 

informações de um site, em certa ocasião, quando a diretoria do Vasco tentou impedir a 

entrada de Biriba em São Januário, Carlito disse: “Ninguém impede o presidente do 

Botafogo de entrar onde quer que seja e quem estiver com ele entra, com certeza!”. 

(http://www.campeoesdofutebol.com.br/botafogorj_simbolos2.html).  

A partir daí o cachorro se tornou um dos principais símbolos do clube fazendo com 

que a torcida botafoguense fosse apelidada de “cachorrada” por torcedores de outros times, 

denominação que foi autoassumida pela mesma, sendo adotado como mascote. Desde 

2008, nos jogos em que o Botafogo é o mandante de campo há a presença de duas 

mascotes oficiais, os cachorros Biriba e seu amigo Biruta. 

 

“A história de Biriba é a que de mais significativa existe relacionada à 

superstição dos botafoguenses. Para eles, existe um jogo praticado no 

gramado, onde o acaso pode ser mais ou menos determinante de um 

resultado e um outro jogo, fora do campo, onde o acaso decide o destino. 
E o que todo botafoguense tenta é dominar totalmente este acaso, 

entender as misteriosas combinações de fatos e eventos que levam à 

produção de determinados resultados. Existe algo de sagrado no 
relacionamento do Botafogo com o acaso” (MATTOS, 1997.p. 115-116). 

 

 

(Carlito Rocha e Biriba http://torcedordobotafogo.xpg.uol.com.br/CarlitoBiriba.jpg) 
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Outra mascote importante para o clube é o Manequinho, uma estátua de um menino 

urinando que tem um metro de altura e foi esculpida por Belmiro de Almeida, em 1908. 

Trata-se de uma réplica da estátua MannekenPis, da Praça de Bruxelas, na Bélgica e que 

originalmente esteve na Praça Marechal Floriano até 1927, mas teve que ser transferida 

para a Praia de Botafogo próximo ao Mourisco Mar por a considerarem desrespeitosa. O 

Manequinho foi associado ao Botafogo, quando em 1957, durante a comemoração da 

conquista do título do Campeonato Carioca sobre o Fluminense, o Botafogo ganhou de 6 x 

2,  maior goleada em uma final do estadual e um torcedor o vestiu com uma camisa do 

clube. Desde então, nas comemorações de títulos, o Manequinho é uniformizado com a 

camisa do time. Em 1990, o monumento foi destruído e outra estátua de autoria de 

Amadeu Zania o substituiu. Desde 1994 o Manequinho fica em frente à sede do clube em 

General Severiano. Em 2002 foi tombado como patrimônio cultural e após consecutivos 

atos de vandalismos, em novembro 2008, o Botafogo tomou posse oficial do Manequinho.  

 

 
(Disponívelem:http://1.bp.blogspot.com/_nVroq03wafg/SnzQLw53HSI/AAAAAAAAAAo/NPByZ5bZ1LA/s400/Manequinh.jpg) 

 

À medida que o futebol começava a se popularizar nos anos de 1930 observou-se o 

surgimento dos primeiros grupos de torcedores estimulados pelo campeonato de torcidas 

promovido pelo jornalista Mário Filho que premiava os grupos mais festivos e criativos 

(TEIXEIRA, 2003). Assim, ao longo dos anos 50, 60 e 70 eles ganham mais visibilidade. 

No Flamengo, Jaime de Oliveira fundou a Charanga do Flamengo em 1942, uma banda 

musical para incentivar o clube. No Vasco da Gama, Dulce Rosalina criou a Torcida 

Organizada do Vasco (TOV) em 1944. No Botafogo destacou-se Otacílio Batista do 

Nascimento, conhecido como Tarzã, líder da Torcida Organizada do Botafogo durante as 

décadas de 50 a 70 (TEIXEIRA, 2003).  Esses torcedores representavam toda a torcida, 
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tendo como objetivo incentivar o time, não apresentando uma organização mais 

formalizada.  

A construção do Maracanã em 1950 corresponde a uma popularização do futebol 

que se consolida como um esporte de massas, mobilizando 120, 150 mil torcedores. Após a 

conquista da taça Jules Rimet, na Copa do Mundo de 1970, o futebol brasileiro assumiu 

um lugar importante como esporte nacional com a construção de estádios, investimentos 

econômicos e a realização do primeiro campeonato brasileiro (TOLEDO, 1996). 

Nesse contexto, entre o final da década de 1960 e o início dos anos de 1970, surgem 

as primeiras torcidas organizadas, chamadas “uniformizadas” em São Paulo e “jovens” no 

Rio de Janeiro apresentando um modo de torcer diferente dos grupos existentes até então, 

como mostraremos a seguir. 
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2. TORCIDA JOVEM E FÚRIA JOVEM: UMA ANÁLISE DO SIMBOLISMO DAS 

TORCIDAS ORGANIZADAS DO BOTAFOGO. 

 

2.1. As Torcidas Jovens Cariocas 

 

As Torcidas Jovens do Rio de Janeiro surgiram entre o final da década de 1960 e 

o início dos anos de 1970. A Torcida Jovem do Flamengo (TJF) foi criada em 

1967,seguida pela Torcida Jovem do Botafogo (TJB) em 1969, pela Força Jovem do Vasco 

(FJV) em 1969, mas fundada em 1970 e da Torcida Young Flu (YF) em 1970. 

A criação dessas associações relaciona-se diretamente ao desejo dos torcedores de 

irem para o estádio com seus amigos, não apenas para incentivar seu clube, mas assumindo 

uma postura mais crítica frente ao mesmo. O nome Jovem relaciona-se ao momento 

cultural, político e social que o mundo vivia nos anos de 1960 e 1970 com a visibilidade 

dos movimentos jovens (HOLLANDA, 2009; TEIXEIRA 2003). Com o passar dos anos as 

Jovens se fortaleceram e cresceram, ganhando muitos membros, se tornando as principais 

torcidas dos clubes cariocas. Além das agremiações citadas, mais tarde nasceriam outras 

Jovens, como por exemplo, a Ira Jovem, dissidência da Força Jovem Vasco e a Fúria 

Jovem do Botafogo, dissidência da Torcida Jovem do Botafogo.  

 

“No Rio de Janeiro, entre as organizações torcedoras, as torcidas jovens 
destacam-se como as mais importantes de seus clubes, seja pelo tamanho, 

seja pelo reconhecimento como a mais temida, ou ainda, pelas duas 

razões” (TEIXEIRA, 2003.p. 53).  

 

Registradas como Grêmio Recreativo Social e Cultural estas associações são 

hierarquizadas, divididas em pelotões (TJF), esquadrões (TJB), famílias (FJV), núcleos 

(YF) e canis (FJB) correspondentes aos bairros e regiões da cidade. As torcidas se mantêm 

com a mensalidade dos sócios, com a venda de material produzido, tais como camisas, 

bonés, adesivos, casacos; dependendo da relação com os dirigentes dos clubes, podem 

receber ingressos e apoio para caravanas (TEIXEIRA, 2003).  

As Jovens costumam fazer festas para celebrar seus aniversários ou datas 

comemorativas como o dia das crianças. Muitas também fazem ações sociais e campanhas 

(como doação de sangue) visando mudar a imagem negativa desses grupos estigmatizados 

pela relação com episódios de violência.  
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Entre as torcidas se estabelecem pactos de amizade e solidariedade com outras 

associações, geralmente de outros estados. Essas uniões se caracterizam por ações 

recíprocas, como apoio em viagens, em que a torcida local recebe a torcida de fora. 

Segundo Teixeira (2003), os acordos se devem aos contatos estabelecidos entre 

presidentes, diretores e componentes e existindo “diferentes níveis e modalidades de 

comprometimento e lealdade” (p.138). No caso das torcidas de outros estados, busca-se 

suporte logístico e burocrático com a polícia local e auxílio no caso de conflitos. 

Existem uniões bem conhecidas e respeitadas como a da torcida Mancha Verde do 

Palmeiras com a Força Jovem do Vasco e a Galoucura do Clube Atlético Mineiro. Menos 

comuns são as uniões de clubes de um mesmo estado, como a que se observa entre a Fúria 

Jovem do Botafogo e a Força Jovem Vasco para torcer contra um rival em comum, no 

caso, o Flamengo. Essa situação favorece que não haja enfrentamentos em dias de jogos 

destes clubes conhecidos como “Clássico da Amizade”.  

As alianças surgem nos anos de 1990 e demonstram a instável e complexa rede de 

relacionamentos entre as torcidas organizadas: União Punho Cruzado (UPC), Dedos pro 

Alto (DPA) e União Punho Colado (UPC). Lembrando que os punhos, sempre do mesmo 

lado, variam de acordo com a torcida, podendo apresentar os dedos médios erguidos e 

virados para fora ou, os dedos médios erguidos e virados para dentro (para quem está 

reproduzindo o sinal).  

A aliança Dedos pro Alto revela diferenças em relação à do UniãoPunho Cruzado, 

como é o caso, no Rio de Janeiro, da Torcida Jovem Fla, cujos integrantes fazem um “X” 

com os braços, mantendo as mãos fechadas. Diferenciam-se também da União Punho 

Colado do qual faz parte a Torcida Young Flu, em que com as mãos fechadas, como em 

posição de soco, encosta-se uma mão na outra.  

Além dessas, temos ainda o caso da União Punho Cerrado que no Rio de Janeiro 

tem como membro a Torcida Raça Rubro-Negra do Flamengo.  Este exemplo demonstra 

um aspecto importante no relacionamento entre torcidas: a rivalidade entre associações do 

mesmo clube, no caso o a Torcida Jovem do Flamengo e a Raça Rubro-Negra. 
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(Disponível em: http://forum.esporte.uol.com.br/_t_1305112) 

 

Utilizando braços e mãos, tais símbolos expressam amizades e inimizades, 

demonstram pertencimento a determinado grupo e suas relações de distanciamento e 

oposição a outros, valores aos quais somente se atribui sentido quando se compreende 

como estes relacionamentos se constituem. Através deles, as torcidas que assumem o 

mesmo gesto afirmam publicamente que possuem laços de solidariedade e fazem parte de 

um mesmo grupo de pessoas com ideais similares e que essa amizade visa protegê-los dos 

enfrentamentos com outras torcidas. Esses gestos estão ligados às ideias de virilidade, 

honra e força masculina. Rosana Teixeira,a partir das ideias de Marcel Mauss demonstra 

de que maneira essas redes de solidariedade e reciprocidade se constituem e se afirmam, 

identificando dois circuitos: “entre as amigas, prevalece a retribuição de ‘respeitos’ (em 

que o não cumprimento pode levar à quebra da aliança), enquanto entre rivais é imperativo 

retribuir ‘injúrias’, o ‘troco’ na fala torcedora sob pena de humilhação e perda da honra” 

(2003, p.141-142).  

No Ensaio sobre a dádiva, Marcel Mauss (2003) afirma que através das dádivas, 

presentes dados, se criavam alianças sociais, políticas, religiosas, econômicas. Segundo o 

autor essas modalidades de troca expressam o fato social total, não sendo necessariamente 

utilitárias, mas simbólicas. Para ele a sociedade é um fato social total e a as dádivas seriam 

certas obrigações morais sistemáticas que a sociedade impõe em um âmbito coletivo. Os 

indivíduos teriam autonomia para deixar de fazer parte desses sistemas de trocas, mas isso 

poderia implicar em possíveis retaliações. 

Pensando no universo das organizadas, podemos entender a existência de relações 

de reciprocidade, um esquema de solidariedade simultânea, onde as uniões de torcidas de 
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diferentes clubes acontecem por interesses de ambas as partes seja para evitar combates ou 

para demonstrar poder e força.  

 

“Em primeiro lugar, não são indivíduos, são coletividades que se obrigam 
mutuamente, trocam e contratam; as pessoas presentes ao contrato são 

pessoas morais: clãs, tribos, famílias, que se enfrentam e se opõe seja em 

grupos frente a frente num terreno, seja por intermédio de seus chefes, 
seja ainda dessas duas maneiras ao mesmo tempo. Ademais, o que eles 

trocam não são exclusivamente bens e riquezas, bens móveis e imóveis, 

coisas úteis economicamente. São, antes de tudo, amabilidades, 
banquetes, ritos, serviços militares, mulheres, crianças, danças, festas, 

feiras, dos quais o mercado é apenas um dos momentos, e nos quais a 

circulação de riquezas não é senão um dos termos de um contrato bem 

mais geral e bem mais permanente. Enfim, essas prestações e 
contraprestações se estabelecem de uma forma sobretudo voluntária, por 

meio de regalos, presentes, embora elas sejam no fundo rigorosamente 

obrigatórias, sob pena de guerra privada ou pública.” (MAUSS, 1996, p. 
190-1).  

 

Os símbolos revelam a dinâmica de relacionamentos envolvendo estes grupos. 

Através das bandeiras, bandeirões, faixas, camisas, contam a sua história, exaltam suas 

qualidades, no estádio, espaço privilegiado da sua expressão ritual. Além disso, permitem 

compreender sobre as amizades e inimizades entre os agrupamentos, pois se para os 

inimigos se reserva o enfrentamento, para os amigos se demonstra o respeito, a recepção 

em dias de jogos, no caso de torcidas de outros estados, a confraternização em festas 

comemorativas de aniversário da torcida, que podem ocorrer em grandes casas de show, 

em quadras de escolas de samba, com diversas atrações musicais. Nestas celebrações, tanto 

o clube quanto a torcida são constantemente enaltecidos, o hino é constantemente entoado, 

assim como as músicas das torcidas, exibindo-se as bandeiras para homenageá-los.  

Em virtude dos conflitos e confrontos cada vez mais frequentes entre estes 

agrupamentos e, destes, com a polícia, a partir do final da década de 1980, as torcidas 

organizadas passaram a ser consideradas pelos meios de comunicação como agrupamentos 

perigosos, sendo responsabilizadas pelo afastamento das famílias dos estádios.   

 

“Para além do espetáculo de cores, cânticos e bandeiras expressando o 

clima de disputa e reforçando a rivalidade que se travará no campo, tais 

associações se teriam tornado um local privilegiado de desmedida 
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violência juvenil sob a tutela dos próprios clubes, devendo, pois, serem 

banidas do futebol profissional” (TEIXEIRA, 2003, p.50). 

 

Para realizar este trabalho, nos detemos na análise das diferenças e rivalidades 

entre torcidas organizadas de um mesmo clube, o Botafogo, considerando que elas poderão 

contribuir para uma melhor compreensão sobre o papel dos símbolos nas interações sociais 

e na construção da identidade do torcedor organizado.  

 

2.2. Grêmio Recreativo Torcida Jovem do Botafogo (TJB): “Sempre onde o Botafogo 

estiver” 

 

Fundada em 9 de setembro de 1969, a TJB foi a primeira torcida jovem 

organizada do Botafogo, sendo uma das mais antigas do Brasil. Surgiu com o nome de 

Poder Jovem, mas logo mudou para Torcida Jovem do Botafogo. Em 1977 uniu-se com a 

UNIFOGO dando origem a JOVEM UNIFOGO. Em 1980, a Torcida Jovem do Botafogo 

foi refundada a partir da reunião de vários agrupamentos.  Durante a década de 1990 foi a 

principal e maior torcida do clube chegando a ter mais de 30 mil associados segundo 

informações disponíveis na pagina da torcida:  

 

“Em meados dos anos 60, a torcida do BOTAFOGO não parava de 

crescer e a aglomeração em volta da TOB era muito grande. [...] Nessa 

época, o pessoal da Rua Miguel Lemos, Copacabana, teve a idéia de 
formar uma nova facção, o PODER JOVEM DO BOTAFOGO, que 

permaneceu com este nome por apenas três jogos para, depois, chamar-

se, definitivamente, TORCIDA JOVEM DO BOTAFOGO.A nova 
torcida se estabeleceu nas arquibancadas atrás do gol, uma tradição que 

permanece até hoje.[...] A TORCIDA JOVEM se manteve assim até 

dezembro de 1976. Em janeiro do ano seguinte, a TJB absorveu a 

UNIFOGO, [...] e fundou-se a JOVEM-UNIFOGO, que durou até 1980. 
A partir das adesões, além da UNIFOGO, da COPAFOGO, das ÁGUIAS 

ALVINEGRAS e da FOGO LIVRE,aTORCIDA JOVEM DO 

BOTAFOGO renasceu mais forte do que nunca, em 18 de outubro de 
1980 [...]Durante a década de 90 a Torcida Jovem do Botafogo cresceu 

muito, chegando a ser a maior Torcida Jovem do Brasil [...]. A TJB 

chegou a ter um cadastro informatizado com mais de 30 mil 

componentes.” (Disponível em: 
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http://www.organizadasbrasil.com/torcida/TORCIDA-JOVEM-DO-

BOTAFOGO-23.html). 

 

No ano de 2001, divergências sobre o posicionamento da TJB frente aos dirigentes 

do clube, além de denúncias de privilégios usufruídos pelas lideranças, gerou insatisfações 

na torcida, levando um grupo dissidente a formar a Fúria Jovem. Esta torcida quebrou sua 

hegemonia, levando muitos membros a abandonarem a TJB, que perdeu o seu lugar de 

maior torcida do alvinegro carioca. Atualmente, a TJB vem tentando se reabilitar e retomar 

seu espaço de mais importante torcida do Botafogo nos estádios cariocas, especialmente no 

Engenhão, principal estádio do clube, que também conta com o Caio Martins localizado 

em Niterói. Rebaixado para a segunda divisão no campeonato brasileiro de 2014,  o clube 

luta para voltar a série A, do mesmo modo que a TJB busca sua reabilitação e reconquistar 

seu lugar de poder .  

No entanto, a fundação da Botachopp em 2003 e a criação da torcida Loucos pelo 

Botafogo em 2006 enfraqueceram ainda mais a agremiação que viveu anos de ostracismo e 

decadência, resultado da crise que se instaurou.  

 

2.3.TJB e seus símbolos 

 

O principal símbolo da Torcida Jovem (TJB) é uma caveira com dois ossos 

cruzados, com o escudo do Botafogo na testa e seu lema é “Sempre onde o Botafogo 

estiver”. Outro símbolo utilizado em faixas e bandeiras é o nome da torcida escrito com 

letras que remetem ao sangue, sendo utilizada a fonte “creepy” que traduzido para o 

português significa “assustador”. A torcida encontra-se organizada em subdivisões 

regionais referidas aos bairros da cidade que recebem o nome de “esquadrões”. 

 

(A fonte está disponível para download no site da torcida: http://www.tjb.com.br/v4/DownloadFontes) 
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(Disponível em: 

http://1.bp.blogspot.com/_NbgqpwyztAQ/TKKiO5Ef45I/AAAAAAAABBk/e0XN0B2FdcM/s320/TJB+8+c%C3%
B3pia.jpg) 

 

É muito comum que as torcidas utilizem como  símbolos elementos relacionados ao 

militarismo ou símbolos que causem medo e que representem algo perigoso, como descrito 

por Teixeira: 

 

“Observando atentamente percebemos a predominância de elementos 

tomados de empréstimos do universo militar [...] e figuras que indicam 

perigo e/ou morte (caveiras, caveiras com adagas cravadas, caveiras com 
dois ossos cruzados, [...].)” (TEIXEIRA, 2003.p. 82). 

 

 
(Disponível em: http://torcidajovemdobotafogo.blogspot.com.br/2012/04/tjb-imagens.html) 
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Na  imagem acima, a caveira, principal símbolo da TJB, ganhou um corpo 

masculino musculoso e uniformizado com a camisa da torcida, indicando virilidade e 

força, comumente associadas ao universo das organizadas. Estas associações, de modo 

geral, podem ser considerados espaços especialmente masculinos, embora não 

exclusivamente já que a TJB, assim como outras torcidas, conta com a participação de 

grupos femininos (TEIXEIRA, 2003). Outro elemento que se destaca na figura é um bastão 

de baseball como uma arma de guerra reforçando a frase estampada “Preparados para a 

guerra”, demonstrando o investimento simbólico  na sua capacidade de intimidar os 

adversários. Força e perigo são elementos centrais comunicando que  a TJB não tem 

piedade de seus inimigos. 

Do ponto de vista das alianças, a TJB faz parte da chamada União Dedos Pro Alto 

(DPA)
1
 que articula torcidas que têm como símbolo o mesmo gesto de mão que são os 

punhos cruzados com os dedos médios erguidos em um gesto considerado obsceno. 

 

 
(Disponível 

em:https://www.facebook.com/Dedo.Pro.Alto/photos/a.196204783754373.39694.194443460597172/887819

324592912/?type=1&theater) 

                                                             
1
Algumas das principais torcidas D.P.A são: Mancha Verde (Palmeiras), Força Jovem Vasco (Vasco), 

Galoucura (Clube Atlético Mineiro), Torcida Jovem Grêmio (Grêmio), Força Jovem do Goiás (Goiás), Terror 

Bicolor (Paysandu), Mancha Azul (Avaí) , Mancha Azul (CSA), Inferno Coral (Santa Cruz), Torcida Jovem 

Fanáutico (Náutico), Gang Alvinegra (ABC), Torcida Jovem do Botafogo (Botafogo),Império Alviverde 

(Coritiba), Torcida Bamor  (Bahia), Independente (São Paulo Futebol Clube), Máfia Azul (Cruzeiro), Jovem 

Fla (Flamengo), Camisa 12 (Corinthians), Jovem do Sport.(Sport), Imbatíveis (Vitória). Nem todas são 

aliadas entre si.  Podendo haver união apenas com algumas desse grupo. 
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“Seu símbolo de mão foi a própria TJB quem criou. O apelidado DPA 

(dedos para o alto) – que consiste em punhos cruzados acrescidos do 

dedo do meio de cada mão erguidos – foi inventado pela mais tradicional 
em provocação ao punho cruzado pela Torcida Jovem do Flamengo, 

alusivo aos remos do escudo do clube da Gávea. Hoje é comum falar 

união DPA e envolver torcidas como Força Jovem, Mancha Verde, 
Galoucura, além de outras mais. Tudo referente a aliança dessas torcidas 

e do uso do símbolo de mão criado.” 
(Disponível em: http://www.tjb.com.br/v4/HistoriaTJB) 

 

 
(Disponível em: http://torcidajovemdobotafogo.blogspot.com.br/2012/04/tjb-imagens.html) 

 

Nessa imagem, um torcedor do Botafogo e membro da TJB, luta com um torcedor 

do Flamengo e membro da TJF (o que pode ser verificado pelo seu símbolo, o tanque de 

guerra na camisa), que é dominado, colocando o braço sobre o rosto para se proteger do 

adversário. Pode-se observar ainda, na gravura, o símbolo de mãos D.P.A e um slogan da 

TJB “Sempre onde o Botafogo estiver”,  significando que a torcida não se abate frente às 

adversidades, declarando que sempre acompanhará o time, enfrentando riscos. Também 

estão presentes abandeiras do Brasil e do Rio de Janeiro demonstrando a origem da torcida. 

Para eles, o confronto é resultado da defesa de seus ideais, dos seus companheiros e do seu 

clube, que estão acima de qualquer outro, embora, muitas vezes, a própria torcida ganhe 

uma importância ainda maior que o time para seus membros. “A torcida é tão importante 

quanto o clube? É. Se não for mais. [Risos]” (Noy, ex-presidente da Fúria Jovem in 

HOLLANDA, MEDEIROS,TEIXEIRA, 2015 p. 46.).  
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(Disponível em: http://torcidajovemdobotafogo.blogspot.com.br/2012/04/tjb-imagens.html) 

 

Geralmente, as torcidas se valem de outros esportes para demonstrar relações de 

força e na maioria dos casos as artes marciais estão presentes. Dessa forma, os membros 

que praticam esses esportes produzem imagens com os símbolos da torcida, aliado ao 

esporte que praticam. Na figura acima, a caveira, símbolo da TJB traz o escudo do clube na 

testa, ganha um corpo musculoso, veste um cinturão (com o símbolo principal da torcida, 

caveira), objeto que os lutadores vencedores ganham e mantém seus punhos fechados e em 

posição de defesa, demonstrando que está em alerta e de “guarda alta”, termo usado no 

MuayThai, ou Boxe Tailandês, como descrito na imagem.  

As rivalidades também se fazem presentes nos cânticos, que constituem a fala 

torcedora (TOLEDO, 1996), linguagem privilegiada para expressar valores, ideias e 

relações de uma torcida. No cântico da TJB abaixo, observamos a provocação e os insultos 

às torcidas do Flamengo, seus principais rivais, JovemFla, raça Rubro-negra e Falange e 

Rubro-negra utilizando palavras para desqualificá-los (“cuzão”, “babaca”, “frouxa”).  A 

frase “pau no cu do Aiatolá faz menção a uma famosa bandeira da Torcida Jovem do 

Flamengo em homenagem ao líder Aiatolá Khomeini.  

 

Quem for um guerrilheiro vai pra puta que pariu (2x)  

Torcida do Flamengo é a mais frouxa do Brasil (2x)  

Se é pra correr (2x) se é pra apanhar (2x)  
Encara a cachorrada que a porrada vai rolar (2x)  

Aiatolá é tudo cu Aiatolá é tudo cu,  

Aiatolá é tudo cu,  
É pau, no cu do Aiatolá,  

É pau no cu do Aiatolá. 

A Jovem Fla só tem babaca, Falange só tem cuzão 
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E a Raça, é a maior, mas não tem disposição 

É pau no cu do Aiatolá, é pau no cu do Aiatolá,  

A Jovem Fla só tem babaca, Falange só tem cuzão 
E a Raça, é a maior, mas não tem disposição  

(Disponível em: http://torcidajovemdobotafogo.blogspot.com.br/p/musicas.html). 

 

Há os cânticos que exaltam o amor ao clube e que se apropriam de melodias de 

músicas de grupos e cantores famosos, como por exemplo, a música abaixo que é cantada 

no ritmo da música Pipoca, do grupo de axé baiano Araketu: 

 
O Botafogo, o Botafogo,  

Ele é foda,  

Deixa a torcida pulando que nem pipoca.  
O Botafogo, o Botafogo,  

Ele é foda,  

Deixa a torcida pulando que nem pipoca  

O fogo é fogo e esquenta, esquenta nosso amor.  
O fogo é fogo,  

E esquenta, esquenta nosso amor.  

Esquenta que a Jovem chegou  
(Disponível em: http://torcidajovemdobotafogo.blogspot.com.br/p/musicas.html) 

 

 

É interessante notar que o mesmo fogo que esquenta o amor pelo clube, pode 

incendiar as relações entre torcidas inimigas levando ao confronto físico e, algumas vezes, 

à morte.  

Em setembro de 2015 a TJB completou 46 anos de existência impedida de 

participar dos jogos após receber punição em junho após um confronto ocorrido no dia 30 

de maio no jogo Botafogo X Vitória, no Engenhão, por isso, a sua volta aos estádios 

somente será permitida em 2016, o que afeta seu projeto de se reerguer e reconquistar sua 

honra e seu lugar de mais importante torcida do clube.  

 

2.4.Fúria Jovem (FJB). “Por amor ao Botafogo”. 

A Fúria Jovem do Botafogo (FJB) é uma dissidência da TJB e foi fundada em 21 de 

julho de 2001. Ela surgiu como alternativa aos torcedores que estavam insatisfeitos com os 

maus resultados do Botafogo, com a falta de posicionamento da TJB perante tais 

acontecimentos e, também, com as atitudes das lideranças que administravam a torcida. 

Desde então passou a ser a principal organizada do clube contando com mais membros 
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registrados, constituindo-se em um dos casos mais bem sucedidos de dissidência, pois além 

de conseguir se afirmar, conquistou o lugar de maior torcida do Botafogo, sendo respeitada 

e temida por muitos, ocupando, portanto, o lugar da sua adversária.  

A escolha do nome teve como objetivo diferenciar-se da TJB, a qual muitos 

pertenceram. 

“Nós estávamos sentados em um bar pensando: - “Qual vai ser o nome da 
torcida?” E surgiu a ideia: - “Comandos Alvinegros”. Descartamos: - 

“Esse não vai dar certo. De repente, os caras entram na área do Comando 

Vermelho, Terceiro Comando, vai dar problema”. Refletindo melhor, 
chegamos à seguinte conclusão: - “Pô, amigo, nossa história foi 

construída dentro da Torcida Jovem. Muitos de nós temos tatuagem... 

Infelizmente, não aceitamos o que ela se tornou, então, somos a Fúria da 

Jovem. Eles vão ter que engolir nosso nome”.(Kunta, em entrevista 
concedida a HOLLANDA, TEIXEIRA, MEDEIROS; 2015 p. 131.).  

 

O lema adotado foi “Por amor ao Botafogo” e seus ideais são "Ética, Respeito e 

Atitude" que chamam de Nova ERA. As divisões regionais são denominadas de “canis” 

em homenagem a uma das mascotes do clube que é um cachorro, sendo também seu 

principal símbolo, por esse motivo seus membros são conhecidos como “cachorrada” e 

também como “furiosos”. A ideia inicial era usar um cão agressivo, mas como a torcida 

vinha com uma proposta de atrair também crianças, foi usado o bulldog do desenho 

animado Tom e Jerry.  

 

“Esse primeiro modelo tinha um monte de cachorrinhos. Depois, o 

pessoal reclamou muito e deixamos apenas um, no centro, ao lado do 

escudo do Botafogo. Sugeriram, na época: - “Vamos colocar um 
pitbullsinistrão”. Eu falava: “Gente, precisamos atrair as crianças 

também. Que tal aquele bulldog babaca do Tom e Jerry?”. E 

ficou.”.(Kunta, fundador da Fúria Jovem in HOLLANDA, MEDEIROS, 
TEIXEIRA; 2015 p. 132.). 

 

Outro elemento simbólico importante é o triângulo, presente nas bandeiras e 

camisas e expresso através das mãos espalmadas, juntando os dedos indicadores e os 

polegares das mãos esquerda e direita, para formá-lo. “Quanto ao símbolo nos copiamos 

dos Gracie. O Márcio, irmão do Marcelo, treinava na academia deles e tinha aquele 

triangulo tatuado.” (Kunta, fundador da Fúria Jovem in HOLLANDA, 

MEDEIROS,TEIXEIRA, 2015 p. 132.). 
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(Disponível 

em:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Festa_da_F%C3%BAria.JPG/220px-

Festa_da_F%C3%BAria.JPG) 

 

Nos uniformes dos torcedores e nas bandeiras estão estampados geralmente a figura 

de um cão com punhos cerrados, com uma postura viril, ameaçadora, pronto pra defender 

seu clube/torcida. Também podem ser encontrados os números dos canis (subdivisão de 

áreas da cidade, dos estados do país e do exterior onde se encontram os membros da 

Fúria.). 

“A escolha do cachorro como nosso símbolo foi unânime, já que somos 

conhecidos como a cachorrada e naturalmente não deixaríamos isso se 

perder. Seguindo a analogia canina, nossas divisões são chamadas de 
“canis”, que divididos por bairros e cidades vão permitir maior 

proximidade dos componentes e organização da torcida.”. 

(Site Torcidas Organizadas do 

Brasil/FJB,http://www.organizadasbrasil.com/torcida/FURIA-JOVEM-
DO-BOTAFOGO-20.html).  

 

(http://www.flogao.com.br/cariocas/103445471) 
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(Casaco de um torcedor que posou para a foto na Festa de aniversário de 13 anos da Fúria Jovem) 

 

(Camisa de um torcedor que posou pra foto na Festa de Aniversário de 13 anos da Fúria Jovem) 

 

Nas camisas são comuns frases de efeito, sendo a mais usada “Nova Era” a Ética, 

Respeito e Atitude, que segundo Kunta, um dos fundadores, foi inspirado no lema da sua 

aliada, Gaviões da Fiel, “Liberdade, Humildade e Procedimento”. Os ideais da Fúria são 

uma alusão à gestão da TJB, que na ocasião estava em uma má fase devido a problemas 

administrativos, por parte das lideranças que eram criticadas pelos privilégios desfrutados 

por suspeitas relativas a questões financeiras, que geraram insatisfação, fazendo com que 

alguns integrantes pensassem em criar uma nova torcida, conforme assinala Trindade 

(2010): 
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“Esses ideais estampados nas camisetas dizem respeito à antiga torcida, a 

Torcida Jovem do Botafogo que, segundo os torcedores narram, 

apresentou problemas na administração de ingressos e da própria torcida. 
A Fúria surgiu, então, com uma proposta de gestão comercial da torcida.” 

(TRINDADE, 2010.p. 94.). 

 

Especialmente, alguns membros se sentiram insatisfeitos com a administração da 

TJB em relação aos seus associados, as lideranças eram criticadas por não se preocuparem 

em oferecer ajuda a quem ia aos estádios, atuando em benefício próprio, gozando de 

privilégios junto ao clube; além disso, também suspeitavam de desvio de ingressos para 

cambistas. No começo, no entanto, houve certo receio em abandonar uma instituição 

consolidada, com uma história e atuação importantes por uma com futuro incerto, como 

narra Luís Gustavo Cardoso da Silva, o Noy, ex-presidente da Fúria Jovem: 

 

“Todo mundo tinha medo, em razão do exemplo das outras. Porém, há 

coisas que só acontecem com o Botafogo, esse é o ditado mais certo. 

Houve várias tentativas de dissidências em outros clubes, porém o nosso 
caso é emblemático e inédito, pois a Fúria se tornou hegemônica. [...] O 

receio de todo mundo era trocar uma instituição com trinta e poucos anos 

por outra sem história. Contudo, os formadores de opinião acreditaram e 
isso foi fundamental.” (Entrevista concedida a HOLLANDA, 

MEDEIROS,TEIXEIRA, 2015, p.34). 

 

A rivalidade em relação à TJB também aparece nos cânticos. O grito de guerra da 

Fúria Jovem abaixo demonstra a busca de liberdade de expressão e a insatisfação que 

levaram à criação do novo agrupamento. Também expressa seu desejo de ser independente 

do clube e enaltece o sentimento de orgulho, expondo os ideais da torcida.  

 
 

Da liberdade 

De opinião 

Nasceu a Fúria 
Disposição 

Nossa torcida 

Independente 
É um orgulho 

Da nossa gente,  

Ética - Respeito - Atitude!Fúria Nova E.R.A.! 
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Fogooôoô 

Fogooôoô 

Fogooôoô 
Fogooô 

É a Fúria, Mané! 
(Disponível em: http://letras.mus.br/furia-jovem-do-botafogo/1395385/) 

 

No cântico a seguir é possível ver que há ameaças de invasão a outras torcidas, 

demonstrando a coragem dos seus membros e que a torcida é “sinistra”, o “terror”, tem 

“disposição” levando os adversários a “correr”, “sofrer”, que simbolizam a humilhação ea 

covardia. Ainda são feitas referências aos diversos canis que compõem a Fúria e suas 

respectivas localidades.  

 

 
Vou invadir tua torcida 

Vou fazer tu sofrer 

Onde quer que me veja você vai correr 
Nossa torcida é sinistra, 

É disposição, é o terror de vocês é a Fúria do Fogão 

Se liga meu amigo nos canis que nos conduz 

Falo do 22, Falo de Santa Cruz(x2) 
O primeiro é na Sul 

O segundo na Baixada 

O quarto é Zona Norte 
O terceiro é lá na Barra 

Sexto na Tijuca 

Oitavo JPA 
O décimo é Caxambi 

O 12 é na Ilha...  
(Disponível em:http://www.letras.com.br/#!furia-jovem-do-botafogo/rap-da-furia) 

 

 

O funk é um estilo musical sempre muito presente no universo das torcidas 

organizadas, na maior parte das vezes para provocar, ameaçar ou desmoralizar o 

adversário
2
. Perde o bandeirão para outra torcida é uma das maiores humilhações sofridas 

por uma torcida, provocando vinganças. Como se observa no caso abaixo da música 

Chumbo Quente. 

 

 

                                                             
2
O gosto pelo funk relaciona-se ao fato de muitos componentes frequentarem os bailes, estabelecendo-se uma 

conexão entre baile funk e torcida organizada. 
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Sai da frente vem a Fúria  

Minha gente a cachorrada é chapa quente 

E eles têmdisposição. 
Não fique ai 

Se não quiser levar porrada 

Na entrada do maraca e 

Perder seu bandeirão. 
A Jovem só tem viado, 

Na Raça só tem cuzão, 

E a Young é muito fraca, 
Corre até de pau na mão. 

E se eles insistirem 

Vão saber quem é a Fúria... 

Salve-se quem puder 
Porque a Fúria é chapa quente! 

(Disponível em:http://www.letras.com.br/#!furia-jovem-do-botafogo/chumbo-quente-versao-botafoguense) 

 

 

São comuns as músicas que incitam o confronto com outras torcidas e que tentam 

difamar a imagem dos adversários usando palavras homofóbicas para referir-seà 

sexualidade dos mesmos, exaltando a sua coragem e disposição para a luta “já sei 

espancar”. O uso de palavrões é corriqueiro. 

 

 
Já sei espancar, 

A Raça rubro-negra não deu nem para começar 
A Young correu 

Lá fora do Maraca 

A Jovem Fla que se fudeu 
Não tenho paciência para essa Força Flu, 

Torcida de veado que só dá o cu 

Eu sou de ninguém, 
Eu sou da Fúria Jovem, 

A torcida nota 100. 
(Disponível em: http://furiajuizdefora.xpg.uol.com.br/musicasfjb.html) 

 

 

Nesse sentido, a camisa comemorativa produzida para a festa de aniversário de 13 

anos trazia mais um sloganvalorizado pela torcida “O que fazemos em vida ecoa na 

eternidade”, demonstrando que o pertencimento e a luta por uma torcida fazem o 

reconhecimento do integrante mesmo depois da morte; alguns torcedores quando são 

mortos no que os próprios chamam de “guerra”, são homenageados em bandeiras que têm 
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seus rostos estampados. Assim como, os ideais “Ética, Respeito e Atitude” simbolizados 

pela “Nova ERA”.  

 

 

 
(Fotografia de uma bandeira feita em homenagem a um torcedor morto. Festa de 13 anos da Fúria Jovem do 

Botafogo.). 

 

Em alguns materiais, o tradicional Bulldog é substituído por um cachorro da raça 

Dobermann como se pode ver abaixo: 

 

 
(Foto do 9º canil, São Gonçalo/ Niterói. Disponível em 

http://spb.fotolog.com/photo/27/54/126/bruninhou17/1225338754857_f.jpg) 
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Nessa imagem, o cachorro aparece rosnando e em posição de ataque, sempre 

sugerindo perigo e força numa tentativa de intimidar seus adversários, de mostrar como 

essa torcida é ameaçadora e que, portanto, não deve ser provocada. O nome da torcida e o 

escudo do clube aparecem na mesma proporção de tamanho demonstrando a importância e 

igualdade de ambos os pertencimentos: ser Botafogo e ser da Fúria. 

Por outro lado, é interessante notar ainda a presença de bandeiras em homenagem a 

ídolos da música, alguns canis usam a imagem do cantor de Reggae jamaicano, Bob 

Marley (1945-1981). Curiosamente, ao contrário dos outros elementos simbólicos 

apresentados, a figura de Bob Marley está associada especialmente ao movimento religioso 

Rastafári, que ajudou a popularizar através das suas canções, conhecido pelo seu conteúdo 

antiviolência, exaltando a paz, a cordialidade. E o uso sacramentado e ritual da maconha, 

para fins espirituais. Por outro lado, o movimento representou a luta anticolonial e a 

denúncia da opressão sofrida por estes povos. Possivelmente tais bandeiras expressem 

preferências, interesses outros das lideranças dos canis que têm liberdade para tal, 

imprimindo sua marca e articulando os ideais da torcidas aos seus outros pertencimentos, 

articulando-se de forma ambígua “sou de paz” e “sou da guerra”. 

 

 
(Disponíveis em: https://encrypted-

tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTASmtv4zTY3e1IoTR9Hg8eDkuTE5K2ZkgoUALgX2hZ9-

EFmqvr e http://bandeirasbotafoguenses.blogspot.com.br/2009/11/bandeira-bob-marley.html) 

 

Também são encontradas  bandeiras com o rosto de jogadores que se tornaram 

ídolos do time e que são considerados jogadores símbolos. No Botafogo, Garrincha e 

Nilton Santos são idolatrados. O primeiro recebeu a alcunha “Alegria do povo”, pela sua 
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habilidade técnica, criatividade e dedicação ao clube e o último, que inclusive, só vestiu 

duas camisas em toda sua vida de jogador, a do Botafogo e a da Seleção Brasileira, tendo 

sido eleito pela FIFA o maior lateral esquerdo da história, fato que  os torcedores gostam 

de lembrar e exaltar.  

 
(Disponível em: http://bandeirasbotafoguenses.blogspot.com.br/search?q=garrincha) 

 

Os temas das bandeiras podem ser também de personagens de desenhos animados, 

entidades religiosas ou sobre representantes de alguma arte marcial ou lutadores. Como 

nessas bandeiras em homenagem ao santo da Igreja Católica, São Jorge e o lutador do 

UFC, Edson Barboza. 

 

 
(Disponível em: http://bandeirasbotafoguenses.blogspot.com.br/search?q=s%C3%A3o+jorge) 
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(Disponível em: http://sportv.globo.com/site/combate/noticia/2012/07/edson-barboza-e-homenageado-pela-

torcida-do-botafogo-com-bandeirao.html) 

 

2.5. A festa de 13 anos da Fúria Jovem do Botafogo 

 

A Festa de 13 anos Fúria Jovem foi um momento privilegiado para observar os 

simbolismos presentes na celebração deaniversário. O evento ocorreu no dia 21 de 

setembro de 2014 às 16h, no Barra Music, uma grande casa de shows no Rio de Janeiro e 

foi amplamente divulgado em redes sociais, como o Facebook, na página da própria 

torcida, em grupos de torcedores botafoguenses e nos perfis pessoais dos membros nessa 

mesma rede social e foi dessa forma que soube que aconteceria a festa. Cheguei ao início 

do evento e fiquei até o final.  

O valor do ingresso para os homens era de R$ 35,00, e além da entrada, valia 

também uma camisa comemorativa do aniversário. Já a entrada no evento para mulheres e 

crianças vestidas com a camisa da Fúria ou do Botafogo era gratuita e, sem a camisa, era 

cobrado o valor de R$ 10,00.  
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(Flyer do evento) 

Na imagem de divulgação da festa há a presença do principal símbolo da torcida, 

o bulldog com formas humanizadas acompanhado de uma mulher sensual com uma 

vestimenta, uma espécie de top muito pequeno com o escudo do clube cobrindo apenas os 

seios. 

Havia um stand com muitos artigos da Fúria, como camisas, meias, casacos e 

calças que estavam à venda. Durante a festa houve a apresentação dos grupos de funk, 

Jaula das Gostosudas e MC Duduzinho, junto com a equipe de som Furacão 2000 e 

apresentação da bateria da torcida, a Bateria Furiosa, como é chamada. Durante a festa, a 

presença de membros de torcidas amigas da Fúria era grande, havia membros da Império 

Alviverde (Coritiba Football Club), Gaviões da Fiel (Sport Club Corinthians Paulista), de 

torcedores do Vasco da Gama vestidos apenas com o uniforme do clube e também 

membros de outra torcida organizada do Botafogo, a Botachopp. Apesar de a Fúria ter 

várias torcidas amigas, ela não possui alianças, é uma torcida independente. Também havia 

a presença de Policiais Militares dentro da casa de shows
3
. A todo o momento a torcida era 

exaltada e suas músicas eram entoadas, momento em que ficava evidente a animação e 

excitação com os shows quando todos faziam coro; o clima remetia aos jogos nos estádios 

onde incessantemente a torcida canta para motivar o clube. 

Em certo momento, membros da diretoria discursaram, comentando sobre a má 

fase em que o Botafogo se encontrava em 2014 (e que resultou no final do ano em sua 

                                                             
3
Possivelmente indicados pelo Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (GEPE) que deve ser 

notificado da realização desses eventos. 
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queda para a série B do campeonato Brasileiro
4
), e reforçando a fidelidade da torcida e sua 

importância neste momento.  

 

 

(Foto recebida através do WhatsApp. Festa de 13 anos Fúria Jovem, no Barra Music) 

 

As bandeiras e as faixas estavam expostas e penduradas onde ficam os camarotes 

e de frente para o palco onde ocorriam as apresentações. Os agrupamentos femininos 

estavam presentes e levaram suas bandeiras, um deles exibia bandeira da Mulher 

Maravilha
5
para representá-lo. 

Durante a festa fui abordada por um integrante do 5º Canil (Zona Oeste) que ficou 

curioso por eu estar fazendo anotações em um caderno no meio de uma festa. Ele veio m 

minha direção e perguntou quem eu era e porque estava olhando e anotando. Então 

expliquei que estava fazendo uma pesquisa de campo para minha monografia na faculdade. 

No começo ele achou que eu pertencia à torcida de outro time, mas logo percebeu que eu 

falava a verdade e ficou muito interessado em como uma torcida organizada poderia ser 

tema de uma monografia. Eu expliquei o que pretendia e ele tornou-se muito solicito e me 

falou sobre as amizades com outras torcidas, sobre os canis e me explicou, também, sobre 

algumas bandeiras que estavam expostas.  

Durante a festa, pude observar que o clima dos participantes era o mesmo, 

exaltação, sentimento de paixão pelo clube e enquanto os dirigentes discursavam, no palco, 

falando sobre a torcida e sobre a situação em que o Botafogo se encontrava era possível 

                                                             
4
O Campeonato Brasileiro de Futebol, mais conhecido como Brasileirão é um campeonato de âmbito 

nacional criado em 1971 que substituiu a Taça Brasil. É o maior e mais importante campeonato do Brasil.  
5
Personagem da DC Comics criada por William MoultonMarston em dezembro de 1941. 
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perceber o que Durkheim afirma sobre a efervescência coletiva, quando os indivíduos de 

determinado grupo e com o mesmo propósito são tomados por uma consciência coletiva e 

passam agir da mesma forma. No evento percebi que o sentimento e o amor pelo clube e 

pela torcida eram demonstrados de maneira igual por todos na mesma intensidade, através 

de palavras de ordem, entoando cânticos e gritando frases sobre a superioridade da torcida 

e do clube em relação aos outros. Todos estavam ali com o mesmo propósito, reverenciar a 

torcida, comemorar mais um ano da sua existência e de cultuar o clube, que é a razão 

primeira, o pertencimento que dá sentido a todo esta performance e ritual.  

Nessa festa, além de se comemorar o aniversário da Fúria, os participantes 

mostravam-se ansiosos em relação aos futuros jogos do Botafogo que estava realizando 

uma má campanha no Brasileiro, e também havia o descontentamento com a diretoria do 

clube, que na época era presidido por Maurício Assumpção que, em novembro de 2014 foi 

substituído por Carlos Eduardo Pereira através de eleição. Em 30/11/2014 o Botafogo 

perdeu de 2 x 0 em um jogo contra o Santos na Vila Belmiro e com uma rodada de 

antecedência foi rebaixado pela segunda vez em sua história para a segunda divisão do 

Campeonato Brasileiro.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desse trabalho foi entender o universo simbólico das duas principais 

torcidas organizadas do Botafogo de Futebol e Regatas, considerado um dos quatro 

grandes clubes cariocas. Em um primeiro momento, reconstituímos o surgimento e a 

trajetória desses agrupamentos, destacando a criação de seus símbolos buscando 

compreender seu papel nas interações sociais, na construção da identidade do torcedor 

organizado e de que modo os valores veiculados expressam o significado social do futebol 

para estes grupos e os relacionamentos entre torcidas.   

Neste estudo vimos que essas torcidas surgiram em momentos distintos e, que 

apesar de pertencerem ao mesmo clube, criaram símbolos diferentes, com significados e 

propostas distintas, porém relacionados. Por outro lado, observamos que apresentam um 

aspecto em comum, se inserem em redes de solidariedade e rivalidade, assumindo 

compromissos de lealdade com os amigos e prometendo assustar os rivais, intimidá-los e 

ameaçá-los demonstrando força física e moral em um processo  permanente de afirmação e 

distinção.  

Para ambas o ato de torcer nasceu com o mesmo propósito que é o objetivo de 

toda torcida organizada, o de impulsionar e apoiar o clube, disputando frente ao mesmo o 

lugar de torcida número 1, a mais importante em número de integrantes, em atitudes e 

reivindicações e, ainda, com relação ao fato de ser considerada a mais temida, motivo de 

orgulho e honra, qualidades expressas em vários símbolos estampados em bandeiras, 

bandeirões, camisas.  

Outra contribuição do trabalho foi demonstrar como o surgimento da Fúria 

representa um dos casos mais bem sucedidos de dissidência no meio das organizadas, na 

medida em que conseguiu afirmar-se e impor sua liderança, ocupando o posto de maior e 

mais importante torcida organizada do Botafogo. 

Este processo se desencadeou em razão da insatisfação, como os próprios 

torcedores afirmam, em relação à perda da capacidade contestatória da Torcida Jovem, 

cujos líderes foram acusados de obter vantagens financeiras com a  venda de materiais e 

ingressos e de gozar de privilégios junto ao clube, tornando-se dependendo do mesmo, 

enquanto a maioria dos membros se sentia traída ou esquecida. Portanto, pode-se dizer que 

a TJB, primeira organizada do clube, perdeu sua moral e a sua honra. Ao menosprezar o 

poder da coletividade,das bases que sustentam uma torcida, os líderes perderam a 
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legitimidade levando  à insatisfação e ao movimento de  articulação dos dissidentes que 

culminou com o rompimento e a criação de um novo agrupamento. Foi interessante notar 

que o sentimento de reprovação e decepção orientou a definição e escolha dos símbolos da 

Fúria, de modo a revelar os ideais que esse novo grupo desejava enaltecer, contrapondo-se 

ao anterior, expressando sua crítica à atuação e gestão da TJB, assumindo uma postura 

mais agressiva, como o seu nome sugere. Assim, para atrair outros insatisfeitos e novos 

membros, sua intenção era apresentar-se de modo diferenciado, distinguindo-se da outra, 

defendendo uma torcida que levasse em consideração a opinião e posicionamento de seus 

torcedores, tratando-os igualmente. 

A despeito dessas  diferenças, as duas torcidas têm pontos em comum relativos ao 

culto a certos valores, padrões de masculinidade, que exigem do seu associado vigor para a 

luta simbólica e física, no caso dos confrontos entre adversários. A honra masculina é um 

atributo que deve ser demonstrado na fidelidade ao agrupamento, na defesa do clube 

(independente da situação em que se encontre nos campeonatos). Assim, os símbolos 

valorizam a força física, a capacidade de intimidar ao adversário, o poder e o valor das 

alianças para expressá-los. Na disputa simbólica para provar poder, honra e força viril são 

mobilizados, caveiras, facas, cães ferozes, caveiras e cães são representados por corpos 

humanos musculosos e as palavras de ordem estimulam e convocam para uma luta na qual 

o pertencimento clubístico e à torcida organizada adquirem aspecto central. 

Após ficar alguns anos no ostracismo, a TJB tenta se reerguer baseada em sua 

tradição e longa trajetória, objetivando voltar a ser a principal organizada do Botafogo e, 

ao reconquistar a honra perdida, talvez, atrair  antigos associados, mas sobretudo, provar a 

capacidade para cooptar novos membros.  

No entanto, a despeito de estar lutando para reconquistar seu espaço, a ocorrência 

de episódios violentos entre membros da TJB e de outros agrupamentos, a tem levado a 

enfrentar recentemente punições que a afastam dos estádios. Isto dificulta ainda mais essa 

busca por visibilidade e legitimidade, já que o estádio é ainda o grande campo de atuação 

dessas associações, lugar onde  buscam se manifestar e defender seu modo e estilo de 

torcer e viver o futebol. Mas não é somente a Torcida Jovem que tem recebido punições, a 

Fúria Jovem também foi impedida de frequentar os estádios por um longo tempo, fruto dos 

enfrentamentos com torcidas rivais.  

Devemos lembrar que apesar do lado agressivo que os confrontos revelam, as 

torcidas organizadas não podem ser reduzidas a esta dimensão, pois a tradição de torcer 
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que representam vai muito além deste aspecto, conforme demonstram vários estudos 

(HOLLANDA, 2009; TOLEDO, 1996;TEIXEIRA, 2003).  

As festas, as performances rituais, o engajamento militante constituem uma face 

importante deste fenômeno, em que a alegria, o contentamento, a euforia e o êxtase de ser 

torcedor organizado são parte integrante; ao mesmo tempo, na produção desta experiência 

coletiva, os símbolos  são fundamentais.  

Como já foi dito anteriormente, para Turner não há como se analisar os símbolos 

isoladamente, devendo-se levar em consideração o contexto em que eles são criados e de 

que maneira relacionam-se a fatores sociais e culturais. Neste estudo, os símbolos foram 

analisados tendo em vista esses fatores, lembrando que esses grupos sociais têm posturas 

ideológicas semelhantes. Turner também afirma que para se entender o significado dos 

símbolos, é importante ter em mente a interpretação dos nativos, a função desempenhada e, 

também, o enquadramento destes em um conjunto formado por outros símbolos.  

Além dos significados morais, os símbolos podem ter formas variadas, podendo 

também, por exemplo, ser cantados. Nas torcidas, os simbolismos estão presentes nos 

cânticos, bandeiras, bandeirões, camisas e faixas, através dos quais são representados e 

comunicados o significado do futebol, do clube e da torcida para seus membros, além da 

complexa rede de relações sociais que estabelecem, evidenciando como a rivalidade é 

vivida nesta experiência coletiva. Os sentimentos coletivos tomam consciência de si 

mesmos através de objetos exteriores, os símbolos, que tornam esses sentimentos 

objetivados (DURKHEIM, 1996). 

Quando esses indivíduos estão juntos, passam a agir como se todos fossem um só, 

defendendo e exaltando a si próprios através dos seus símbolos.  

 

“Vimos, com efeito, que se a vida coletiva, quando atinge um certo grau 

de intensidade, desperta o pensamento religioso, é porque ela determina 

um estado de efervescência que modifica as condições da atividade 
psíquica. As energias vitais estão superexcitadas, as paixões mais vivas, 

as sensações mais fortes; existem mesmo algumas que não se produzem 

senão neste momento, O homem não se reconhece; sente-se como que 
transformado e, por conseguinte, transforma o meio que o rodeia.” 

(DURKHEIM, 1996, p.466).  

 

No entanto, muitos aspectos dessa tradição torcedora se tornam invisíveis frente às 

visões disseminadas especialmente na imprensa que tendem a valorizar a questão da 

violência, resumindo esta experiência a esta dimensão. 
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Em uma entrevista com o pesquisador Eric Monné que estuda a relação entre 

violência e torcer e de que maneira esta tem sido significada na construção das práticas 

torcedoras e nas representações sobre os torcedores, ele afirmou: 

 

“A importância, pra mim, tem a ver com a disputa atual sobre o que 

significa ser torcedor. Existe uma pressão da imprensa e de parte da 

opinião pública pela criminalização do torcedor organizado. Ao mesmo 
tempo, sabemos que o problema da violência no futebol existe, e tem sido 

debatido na esfera pública, por torcedores, organizados ou não, pela 

imprensa e por agentes estatais. Apenas estudando o universo daqueles 

que têm sido acusados como os responsáveis pela violência - isto é, os 
torcedores organizados - poderemos reconhecer as torcidas organizadas 

como uma forma legítima de participação do jogo e, ao mesmo tempo, 

encontrar uma resposta para a violência relacionada ao futebol.” 
(Eric Monné Fraga de Oliveira doutorando IESP) 

 

Como o mesmo disse, não há como compreender um campo de tensões sem 

estudá-lo. Nesse sentido, a presente pesquisa pretendeu ao investigar os simbolismos das 

torcidas  e os seus significados, contribuir com as análises que vêm sendo desenvolvidas, 

explorando uma dimensão fundamental na construção da identidade coletiva destes 

agrupamentos. 

Se o cenário é adverso para estas entidades que sofrem cada vez mais um processo 

de monitoramento e vigilância, consideradas pelos meios de comunicação e pela legislação 

como personagens problemáticos, que devem ser banidos, por outro lado, observa-se uma 

reação por parte das lideranças das torcidas organizadas para tentar conter os conflitos 

entre os grupos e defender sua visão de futebol, a cultura de torcer que representam, sua 

estética e formas de expressão, assim como seu direito de existir.  
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