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GOYTACAZ FUTEBOL CLUBE: ANÁLISE SOBRE CONFLITOS E SOCIABILIDADE 

ENTRE TORCEDORES ORGANIZADOS; MODERNIZAÇÃO DO CLUBE E TEMPOS 

DE PANDEMIA1 

 

GOYTACAZ FUTEBOL CLUBE: ANALYSIS ON CONFLICTS AND SOCIABILITY 

AMONG ORGANIZED SUPPORTERS; MODERNIZING THE CLUB AND PANDEMIC 

TIMES 

Gabriela Bento Vidal2 

Orientador: Rodrigo de Araujo Monteiro3 

R E S U M O 

O artigo busca apresentar resultados de pesquisa realizada com torcedores de uma torcida 

organizada do Goytacaz Futebol Clube, time de grande prestígio da cidade de Campos dos 

Goytacazes, interior do Rio de Janeiro. Seu objetivo consiste em entender seus conflitos e 

trocas, a sociabilidade que acontece dentro de uma torcida organizada e demais aspectos que a 

constituem, como por exemplo, a maneira que esses torcedores são afetados com a 

contratação de um novo investidor para o clube, as mudanças e modernizações decorrentes 

disto, além do momento pandêmico em que estão inseridos. 

Palavras-chave: Torcedor organizado; Modernização do clube; Pandemia.  

A B S T R A C T 

The article aims to present results of a research carried out with fans of an organized crowd of 

Goytacaz Futebol Clube, a highly prestigious team from the city of Campos dos Goytacazes, 

in the countryside of Rio de Janeiro. Its objective is to understand their conflicts and 

exchanges, the sociability that happens within an organized crowd and other aspects that 

constitute it, such as the way that these fans are affected by the change of the new investor of 

the club, their changes and modernizations, in addition to the pandemic moment in which they 

are inserted. 

Keywords: Organized supporter; Club modernization; Pandemic. 
                                                           
1 Trabalho realizado a partir de recortes de pesquisa feita durante a graduação entre os anos de 2017 a 2020, 
com uma torcida organizada do Goytacaz Futebol Clube.  
2 Graduanda em Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense (UFF-Campos). E-mail: 
gabrielabvidal@outlook.com 
3 Professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense (UFFCampos). E-
mail: ramonteiro@id.uff.br 
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 Introdução.  

O artigo em questão pretende abordar resultados obtidos a partir de pesquisa de campo 

e de webgrafia com torcedores organizados de futebol. Com a realização da pesquisa foi 

possível observar conflitos, alianças e tensões entre torcedores organizados e não 

organizados; bem como analisar como os organizados percebem a pandemia e suas questões 

relacionadas ao futebol; e, por fim, observar a modernização do clube de futebol do interior 

do estado do Rio de Janeiro, o Goytacaz Futebol Clube, fundado em 1912, localizado, como 

sugere o nome, na cidade de Campos dos Goytacazes, norte fluminense, cidade de maior 

extensão territorial do estado e com população em torno de 500.000 habitantes.  

Para o artigo, a pesquisa foi realizada com membros de uma torcida organizada do 

Goytacaz, considerada a maior, embora não seja a mais antiga, tendo sido fundada no final da 

primeira década deste século. Note-se que esta torcida é composta, majoritariamente, por 

homens que ocupam os cargos de destaque, embora haja um núcleo, chamado de Distrito 

Feminino, que conta exclusivamente com mulheres, como o nome anuncia. 

O Distrito Feminino organiza e centraliza a presença de mulheres na torcida, mas estas 

ficam alocadas em um distrito específico, não estando dispostas em seus bairros como outros 

distritos. Devido a isso, podemos perceber que esse distrito surge com o intuito de segregar as 

mulheres dos homens. O grupo se diferencia justamente pelo gênero, fazendo com que não 

seja considerado pelos demais, um oitavo grupo (como mostrado no organograma na página 

15), mas sim um subgrupo à parte. Atualmente, por não possuir uma quantidade significativa 

de mulheres para compor esse Distrito, é considerado não “ativo”. Ser “ativo” para esses 

torcedores é estar a todo o momento com a organizada. Contudo, o fato das torcedoras não 

serem consideradas ativas implica na falta de diálogo e, posteriormente, na confiança que se 

cria. Essa confiança serviria de base para que as mulheres pudessem ocupar algum cargo na 

estrutura geral da organizada, inclusive, esta poderia ser uma das hipóteses pela qual não há 

mulheres nos principais cargos que compõe a organizada em questão. 

Em contraponto, na pesquisa realizada com mulheres de outro time da cidade de 

Campos por minha colega de pesquisa, foi encontrado que a existência de mulheres nas 

torcidas organizadas vem aumentando, e argumenta:  

“Mas, ainda que possua essas características “consideradas masculinas”, a 

presença de mulheres nos estádios vem sendo crescente (de acordo com 

pesquisa realizada pela Sophia Mind, empresa do Grupo Bolsa de Mulher, 
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80% 4 das brasileiras torcem por algum time, dados de 2010), a quebra de 

padrões de gênero, ainda que lenta, contribui para esse movimento e 

visibiliza esse tipo de ação.” (AURORA, 2019). 

 Este artigo será divido em duas partes, além da conclusão. Na primeira parte serão 

analisadas as classificações que os torcedores organizados fazem de outros torcedores e que 

denotam conflitos, alianças, tensões e uma gama imensa de aspectos de sua socialização. A 

segunda parte foi realizada no período pandêmico, nela serão abordadas questões relacionadas 

à expectativa de “modernização” do Goytacaz, as percepções de alguns organizados sobre 

essa questão, bem como suas percepções sobre a pandemia.  

Cabe registrar brevemente minha trajetória como jovem pesquisadora de ciências 

sociais. Minha inserção na pesquisa se deu no ano de 2017 através de um trabalho feito para 

uma matéria chamada Prática de Pesquisa em Ciências Sociais I, onde precisei realizar uma 

entrevista com algum professor e escolhi o professor Rodrigo Monteiro. A partir daí, conheci 

um pouco mais de sua pesquisa sobre futebol, e, por ser torcedora do Goytacaz, me interessei 

pelo tema e passei a ir à campo junto de outras duas colegas que já faziam parte da pesquisa. 

Além disso, fui bolsista PIBIC tendo dois projetos aprovados. 

Como pessoa e pesquisadora, a pesquisa acrescentou muito na minha trajetória 

acadêmica e pessoal. Poder fazer parte de uma discussão sobre futebol sendo mulher foi muito 

gratificante, e mais ainda quando o trabalho era reconhecido. Participamos de diversos 

congressos e eventos para expor o campo estudado, como o CONEPE, CONFICT, Simpósio 

Internacional de Estudos sobre Futebol, mesas redondas por universidades da cidade, além da 

publicação de um artigo que foi apresentado no Simpósio. E junto de mais duas colegas de 

pesquisa aqui citadas, que também estudaram sobre futebol, concluímos, cada uma no seu 

recorte específico, trabalhos importantíssimos para a academia e para nossa vida pessoal. 

Toda a pesquisa foi feita de forma presencial, com idas à campo, entrevistas, idas a 

jogos. Apenas no ano de 2020, devido à pandemia e ao Covid-19, que essas práticas não 

foram possíveis de serem realizadas. Ao me deparar frente a nova realidade, principalmente 

no período de conclusão de curso, enfrentei novos desafios para concluir o levantamento de 

dados. O medo perante a nova situação se fez presente, mas busquei formas de adaptação e 

outras metodologias, como entrevistas online, para a conclusão desse artigo.  

A metodologia adotada para a presente pesquisa foi aobservação participante, 

juntamente com outras colegas do laboratório de pesquisa e ensino de ciências sociais 



6 
 

(LAPECS); também a partir do levantamento bibliográfico e literatura específica sobre 

esportes, violências e gênero, bem como leituras de literatura específica sobre torcidas 

organizadas. Também foram realizadas, em média, dez entrevistas semiestruturadas e 

informais, sendo duas delas realizadas em formato de grupo focal. Nos inserimos em grupos 

de torcedores organizados nas redes sociais (páginas no facebook e grupos no WhatsApp), 

além das idas aos jogos oficiais disputados pelo Goyta e idas às concentrações da torcida 

organizada Jovem Goyta, que ocorriam antes dos jogos, além de eventos realizados como 

forma de confraternização. 

As entrevistas aconteceram em lugares distintos, analisávamos o que ia ficar melhor 

para todos e assim marcávamos, porém, na maioria das vezes acontecia no campus da UFF 

Campos, ou num shopping da cidade. Na UFF nos encontrávamos no Laboratório de Pesquisa 

e Ensino de Ciências Sociais (LAPECS), onde também aconteciam nossos encontros de 

pesquisa para dialogar sobre os novos dados. 

A escolha do time e torcida a serem estudados se deu pelo Goytacaz ser um dos 

maiores times de Campos, junto do Americano, seu maior rival, e também por ser o time “do 

povo”, já que o Americano é considerado como tendo uma torcida mais elitizada. 

O nome do clube foi uma homenagem aos índios Goitacá, primeiros habitantes da 

cidade de Campos dos Goytacazes, segundo o historiador Eduardo Bueno (2016), os Goitacás 

eram os mais ferozes índios do atual território conhecido como Brasil, além de exímios 

nadadores, o que lhes dava uma vantagem extra nas batalhas. 

 

1. Torcedores e suas classificações: Conflitos, alianças e tensões. 

DaMatta (1979) compreende o futebol no Brasil como um espaço onde parcelas da 

população, em especial as camadas populares, encontrariam a experiência da justiça que seria 

ausente da vida social brasileira, segundo o autor, em suas dimensões políticas, institucionais 

e legais. Ou seja, o futebol permitiria a essas camadas da população experimentar uma 

sensação de justiça. Seria este um espaço de experimentação da justiça, da sensação de vencer 

pelos próprios méritos e da aplicação de regras universais que seriam estabelecidas para 

diferentes equipes que se enfrentariam sob as mesmas regras e com o mesmo número de 

participantes. 



7 
 

A experiência do futebol, portanto, para DaMatta (1979) possibilitaria vivenciar 

sentimentos, práticas e sentidos que não estariam presentes na vida social brasileira o que, 

entre outras causas, explicaria a grande adesão das massas a esse esporte. Para ele, o futebol 

para expectadores e para jogadores seria um momento onde o confronto entre equipes 

ocorreria pela mediação de regras iguais e conhecidas por todos (jogadores e torcedores). 

Guedes (1977), por seu lado, vê o esporte como um veículo ao quais diversos significados 

podem ser atribuídos, constituindo seu universo simbólico. Além disso, o futebol também 

seria um dos elementos da identidade nacional brasileira, tal como é na Argentina, porém com 

elementos diversos (Archetti, 1999, Alabarces, 2002).  

 

Entendendo uma partida de futebol como um locus onde ocorrem vários jogos: entre 

as equipes de jogadores, entre os torcedores e as equipes, entre os torcedores com a gestão dos 

clubes, a pesquisa teve por interesses compreender as relações sociais construídas nesse 

ambiente. Pretende-se deixar claro também que quando se fala de torcedores, atribui-se um 

significado rico, diverso e múltiplo, nunca pensando tal categoria em caráter homogêneo.  

No campo, foram identificadas formas de torcer, ou seja, diferentes perfis de 

torcedores, e diferentes formas de expressar sentimentos, identidades de pertencimento, 

vínculos e formas de sociabilidade dentro do mesmo clube. As categorias abaixo listadas são 

informadas pelos próprios torcedores organizados durante o trabalho de campo, apresentadas, 

também, no Simpósio Internacional de Estudos sobre Futebol, em 2018, ao qual participamos. 

Essas identificações foram encontradas em entrevistas e em observação participante, e se 

delongam em algumas que serão aqui exploradas.  

O “Torcedor normal” é visto como aquele que gosta de assistir ao jogo como qualquer 

outro torcedor que não pertence a uma organizada, esses costumam estar acompanhados de 

seus familiares (crianças e idosos, por exemplo), assim como torcedoras acompanhadas de 

seus filhos, amigas e/ou companheira (o). Normal, um torcedor ordinário, da normalidade 

difusa e ordeira, um torcedor quase padrão FIFA. Para os organizados, são os triviais, mas são 

triviais a serem conquistados, convertidos, e, se possível, a serem transformados em 

“anormais” e “incomuns”.  
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Há também o assim chamado “torcedor duplo” e é muito comum observar nas idas aos 

jogos, em que, com exceção de partidas clássicas4 é permitida a entrada no estádio com 

camisas de outros clubes, sobretudo aqueles que se encontram na série A (como Fluminense 

ou Flamengo) ou os que possuem aliança com o Goytacaz (como América, por exemplo). 

Essa dualidade também é perceptível nos grupos de WhatsApp de torcedores, visto que estes 

não negam seus estímulos para dois clubes, mesmo que não seja de estrito senso debater 

assuntos de outros clubes. 

O “torcedor duplo” é o mestiço, aquele que não é “raça pura”. Ao mestiço, cai sempre 

a dúvida, a insegurança, quase que uma suspeição sobre: a quem ele torceria se o seu clube 

local enfrentasse o seu clube da capital? Que laços afirmar? Que identidade assumir? Que 

pele e que camisa vestir?  

Outra categoria é a do “torcedor modinha” que só vai aos jogos quando o clube está no 

auge, ganhando e vendo o aumento da presença de público, trocando os jogos por qualquer 

outro tipo de evento que possa parecer ser mais interessante na sua concepção. O “modinha”, 

para o organizado, não tem compromisso com o clube ou com a torcida, está abaixo do 

normal e do duplo. Segundo o organizado, o “modinha”se orienta e se refere pelo status e pela 

posição do clube na moda dos campeonatos, copas, torneios e mídia. Virou moda, veste a 

camisa, caminha pela Pelinca e posta nas redes sociais, ficou fora de moda, esconde a camisa 

no guarda roupa, como numa relação de consumo com o descarte condicionando dispositivos 

de socialização. Aqui, a adesão é condicionada ao momento.  

Outra categoria encontrada no campo é a do torcedor selfie ou “nutella”, se adequando 

ao que se diz torcedor moderno, incorporando comportamentos que priorizam pelo consumo e 

status. É importante ressaltar a forma como esse estilo de torcer é notado pelos 

organizados,como sendoa representação concreta de um inimigo que ameaça o preço do 

ingresso com valores mais altos. Um adversário que representa a arenização5 dos estádios, o 

fim do “espetinho”, do freezer enferrujado com latão a R$5,00. Para este organizado, é 

preciso resistir ao futebol moderno, portanto, é preciso desqualificar sua materialização em 

um perfil de torcedor moderno.  

                                                           
4 Com a presença do GEPE (Grupamento Especial de Policiamento em Estádios) há uma cobrança maior para 
seguimentos obrigatórios de normais universais, como revistas femininas e masculinas, listagem de entrada de 
materiais das organizadas e proibição de objetos que possam vir a amedrontar ou ferir alguém 
5 Por arenização se entende o fenômeno que transforma estádios em palcos de consumo e de exposição 
midiática.  
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É comum a associação do torcedor “selfie” a grandes clubes internacionais que 

possuem jogadores renomados e estádios estruturalmente modernizados, galácticos, 

glamorosos, que habita as chamadas arenas, em que esse estilo de torcer busca prestígio social 

por sua posição momentânea, fugaz, diferentemente de um torcedor que se diz “fanático” e 

que acompanha a trajetória do clube, sendo considerado, na maioria dos casos, um torcedor 

raiz por se apresentar o oposto do nutella, uma vez que, sua relação com o clube seria vista 

por eles mesmos, como mais orgânica, mais enraizada, com mais chão, com vínculos mais 

profundos. Esse torcedor, o fanático, se afirma como o que vai aos jogos pela emoção sentida, 

pelo envolvimento no torcer. Envolvimento seria a construção de relações sociais orientadas 

por um estilo de torcer que se afirma superior, sábio, como plateia especializada e também 

categoria a ser seduzida e com alto valor simbólico.  

O torcedor raiz é um tipo com alto valor no mercado das torcidas organizadas, e 

convertê-lo à organizada é adquirir mercadoria simbólica de alto valor na bolsa dos mesmos. 

Para eles, há tipos de raízes que se destacam e distinguem. Desde o ilustre, aquele que é 

referência e representa vivamente a história e a memória do clube ao folclórico, o personagem 

fantasiado ou não, uma figura carnavalesca, uma lenda. Raízes ilustres e raízes folclóricos são 

reconhecidos não só pelas organizadas, mas também pela própria estrutura do clube que “abre 

portas”, dispensando formalidades e lhes sendo garantidas honrarias e privilégios. Status que 

se constroem e são construídos com reconhecimento e legitimidade.  

Para os organizados, o “torcedor fiel” é leal ao clube e vai com frequência aos jogos, 

mesmo não sendo membro de uma organizada.  

Por conseguinte, o “torcedor organizado” se subdivide em duas categorias: o torcedor 

de bancada, aquele que tem a função de organizar e fazer a ‘festa’ no estádio, puxando cantos, 

xingamentos, levantando símbolos como bandeiras e tocando instrumentos de percussão; e o 

torcedor de pista, o torcedor organizado para brigar com torcedores considerados rivais, 

constituindo parcela relevante dos atuais integrantes da Jovem Goyta.  

Por fim, outra categoria encontrada é o “torcedor alemão”, que transita em mais de 

uma organizada. É evidente que o campo pesquisado traz, através das categorias expostas, 

existentes segregações que regem as regras e confianças dentre os torcedores e que essas não 

devem ser ignoradas.  

O que se diz sobre “torcedor de verdade” deve ser analisado e questionado em seus 

diferentes campos considerando suas diferentes organizações sociais. Sistemas classificatórios 
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ajudam a organizar e ordenar o mundo em suas definições e estabelecem valores e normas 

tratados como ideais e como indesejáveis, ao mesmo tempo em que criam pontes, também 

abrem campo para os conflitos. 

Embora todos partilhem emoções comuns pelo Goytacaz, os conflitos entre esses tipos 

de torcedores existem, pois uns querem mostrar que “torcem mais” já que fazem blusas, 

bandeiras, enquanto outros preferem assistir o jogo no seu canto, longe da bagunça. Existe 

então, uma forma de produção e reprodução de categorias hierárquicas do torcer, pois uns se 

acham superiores aos outros, para estes, a melhor forma de torcer é a deles, enquanto os que 

torcem diferente são “inferiores”. Uma prova de que alguns torcedores se acham superiores 

aos outros, é, no caso da organizada, tentar fazer com que o “normal” faça parte da torcida 

organizada, pois é lá que “tudo acontece”. Quando esse normal não quer se juntar aos 

organizados, ele é “esquecido” e fazem de tudo para que outras pessoas venham a fazer parte 

da torcida, para que assim ela cresça e chame mais atenção. 

Em sua diversidade, torcedores, organizados ou não, representam um coletivo 

imaginário que produz e reproduz estilos, alianças e tensões entre si e também constroem 

relações com as cidades em que atuam.  

Obtivemos contato com um torcedor ilustre, que também é diretor de patrimônio do 

Goytacaz, em que aceitou nos conceder uma entrevista para relatar a história do clube e 

algumas das possíveis relações com a cidade. Esse torcedor atualmente é conhecido por 

possuir grande acervo com imagens e documentos de extrema importância física e simbólica.  

Para que esse acervo exista, cita que busca fazer trabalho de pesquisa e procura com 

pessoas, sobretudo as pertencentes do clube, dados que possam vir a ajudar a compor todo 

esse patrimônio histórico. 

Nos foi concedido algumas fotos desse acervo existente, e estas nos mostram nas 

entrelinhas, a história bela e de resistência de um clube que é movimentado pela paixão dos 

torcedores.  

 

 

 



 

Figuras 1 e 2. Imagens que mostram a construção do estádio do Goytacaz, conhecido como 

Estádio Ary de Oliveira e Souza e 

Fonte: Acervo pessoal de um torcedor

As duas imagens acima são do processo de construção do Goytacaz na atual localização, 

a conhecida “Rua do Gás”. As imagens mostram a parte onde se localiza a social e a rádio de 

transmissão dos jogos. 

Figura 3. Imagem aérea do Aryzão

Fonte: Acervo pessoal de um torcedor.

Imagem aérea antiga do estádio, 

“social” (pessoas de classes mais altas e donas de cadeiras ‘cativas’) e

não. 

Imagens que mostram a construção do estádio do Goytacaz, conhecido como 

tádio Ary de Oliveira e Souza e apelidado de Aryzão.  

 

Fonte: Acervo pessoal de um torcedor 

As duas imagens acima são do processo de construção do Goytacaz na atual localização, 

conhecida “Rua do Gás”. As imagens mostram a parte onde se localiza a social e a rádio de 

Figura 3. Imagem aérea do Aryzão na década de 50. 

 

Fonte: Acervo pessoal de um torcedor. 

Imagem aérea antiga do estádio, que nos possibilita perceber que só 

“social” (pessoas de classes mais altas e donas de cadeiras ‘cativas’) e
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Imagens que mostram a construção do estádio do Goytacaz, conhecido como 

As duas imagens acima são do processo de construção do Goytacaz na atual localização, 

conhecida “Rua do Gás”. As imagens mostram a parte onde se localiza a social e a rádio de 

erceber que só havia a parte da 

“social” (pessoas de classes mais altas e donas de cadeiras ‘cativas’) e a arquibancada geral 



 

Figuras 4, 5 e 6. Imagens aéreas do estádio, agora de forma mais atual, mostrando como ele é 

hoje.  

Fonte: Acervo pessoal de um torcedor. 

As três imagens acima são

Alvi Anil (azul e branco) presentes no simbolo do clube

estádio como uma ruptura do cenário

estádio rompe com a ordem e a imagem da cidade. Ou seja, é essa imagem do urbano que 

remete ao rural e ao mesmo tempo o estádio estrutura a cidade. As pessoas jogam as partidas 

com o tempo, o climático, seja com chuv

2. Futebol em tempos de pandemia e modernização do Goytacaz

Ao longo da pesquisa com torce

e até mesmo dirigentes, em curso desde 2017 foram realizadas diversas entrevistas e para 

auxiliar com os contatos que precisaria, contatei um torcedor, o qual defino em minha 

pesquisa como Doc (WHYTE, 2005), que é o “informante

acesso à pessoas e lugares que sozinha talvez seria mais difícil adentrar. O assim chamado 

“Doc”, apelido que demos a ele dentro do grupo de pesquisa, tem 25 anos, cursa ensino 

superior, autodeclarado branco, trabalha com tecnologia da

Figuras 4, 5 e 6. Imagens aéreas do estádio, agora de forma mais atual, mostrando como ele é 

Fonte: Acervo pessoal de um torcedor.  

As três imagens acima são do estádio há alguns anos. Elas mostram extamente as

Alvi Anil (azul e branco) presentes no simbolo do clube. Essas fotos também mostram o 

estádio como uma ruptura do cenário urbano. O verde lembra o rural e

estádio rompe com a ordem e a imagem da cidade. Ou seja, é essa imagem do urbano que 

remete ao rural e ao mesmo tempo o estádio estrutura a cidade. As pessoas jogam as partidas 

com o tempo, o climático, seja com chuva ou com sol.  

2. Futebol em tempos de pandemia e modernização do Goytacaz 

Ao longo da pesquisa com torcedores e torcedoras (organizados/as 

e até mesmo dirigentes, em curso desde 2017 foram realizadas diversas entrevistas e para 

auxiliar com os contatos que precisaria, contatei um torcedor, o qual defino em minha 

pesquisa como Doc (WHYTE, 2005), que é o “informante-chave”, alguém que me garante 

acesso à pessoas e lugares que sozinha talvez seria mais difícil adentrar. O assim chamado 

“Doc”, apelido que demos a ele dentro do grupo de pesquisa, tem 25 anos, cursa ensino 

superior, autodeclarado branco, trabalha com tecnologia da informação. 

12 

Figuras 4, 5 e 6. Imagens aéreas do estádio, agora de forma mais atual, mostrando como ele é 

 

 

. Elas mostram extamente as cores 

fotos também mostram o 

verde lembra o rural e o campo, assim o 

estádio rompe com a ordem e a imagem da cidade. Ou seja, é essa imagem do urbano que 

remete ao rural e ao mesmo tempo o estádio estrutura a cidade. As pessoas jogam as partidas 

dores e torcedoras (organizados/as ou não), jogadores 

e até mesmo dirigentes, em curso desde 2017 foram realizadas diversas entrevistas e para 

auxiliar com os contatos que precisaria, contatei um torcedor, o qual defino em minha 

lguém que me garante 

acesso à pessoas e lugares que sozinha talvez seria mais difícil adentrar. O assim chamado 

“Doc”, apelido que demos a ele dentro do grupo de pesquisa, tem 25 anos, cursa ensino 

informação.  
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Nosso primeiro contato se deu por meio de conhecidos em comum, no qual tive a 

oportunidade de fazer um contato direto para dialogar sobre a minha pesquisa. Ele aceitou 

conceder uma entrevista e desde o primeiro momento foi muito atencioso, logo a marcamos e 

a partir daí, sempre que pode nos acrescenta na pesquisa.  

Como sempre muito solícito, “Doc” passou o número de outros cinco integrantes da 

torcida, todos sendo diretores de alguns dos Distritos6 e o número de uma pessoa da direção 

do clube. 

Após estabelecer contato com os indicados, falando sobre a pesquisa, os convidei para 

agregar ao meu trabalho por meio de entrevistas e todos disseram que estariam disponíveis. 

Por estarmos vivendo tempos de pandemia e de acordo com recomendações sanitárias, a fim 

de evitar a propagação do vírus causador da SARS COV 2, ou seja, a necessidade de 

manutenção do distanciamento social, não poderia haver encontro presencial para realizar 

essas entrevistas, então a opção foi realiza-la de forma semi-estruturada via chamada de vídeo 

por plataformas digitais ou mensagens no WhatsApp. 

O primeiro contactado aceitou fazer a conversa no mesmo dia afirmando que ao sair 

da faculdade poderíamos conversar, mas as horas foram passando e ele não fez mais contato, 

então após dois dias foi enviada nova mensagem perguntando se a conversa ainda poderia 

acontecer, ele não me respondeu mais, sequer visualizou, embora estivesse sempre online. 

Com outros dois indicados situações semelhantes aconteceram: após o primeiro 

contatoconfirmam a intenção de participar, mas na sequencia não respondem ou interagiram 

mais para o desfecho da entrevista e prosseguimento do campo. No entanto, o sempre solícito 

e disponível “Doc” e outros dois indicados concederam entrevistas e lançarei aqui alguns 

dados sobre estes.  

Algumas peculiaridades de fazer entrevistas online cabem ser registradas aqui. Por 

exemplo, embora todos os três tenham respondido no mesmo dia ou no dia subsequente, a 

realização das entrevistas não ocorreu como em uma entrevista presencial. Muitas respostas 

demoravam a aparecer no aplicativo, respondendo as perguntas, fosse por áudio (maioria das 

respostas) ou texto. No que pese a versatilidade desse modelo de entrevista, perde-se a 

comunicação não verbal, como olhares, ‘piscadelas’ e gestos que podem indicar conforto ou 

                                                           
6 A torcida se subdivide em Distritos, que são separados por territórios- bairros- do município de Campos dos 
Goytacazes. 
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desconforto, embaraço ou adesão a alguma pergunta. Esses ‘detalhes’ podem revelar muitos 

aspectos que um texto digitado, ou mesmo um áudio, não conseguem exprimir.  

Para entrevistá-los foi feito um roteiro dividido em três partes: perfil socioeconômico; 

entrada e socialização no futebol/torcida organizada; e um mais específico sobre a 

modernização do clube e com as percepções deles sobre futebol em tempos de pandemia. 

Todos os torcedores são residentes da cidade de Campos dos Goytacazes e fazem parte da 

organizada há bastante tempo, um deles é membro praticamente desde que a torcida se 

formou, em 05 de maio de 2009.  

Os chamarei aqui, por nomes fictícios para preservar as identidades, de torcedores 

Lucas, Rodrigo e Doc.  

O torcedor Lucas é nascido no Rio de Janeiro, tem 22 anos, possui ensino médio 

completo, se define como autônomo, auto declarado branco, reside em um distrito de Campos, 

localizado a cerca de vinte minutos do Centro da cidade, e desde pequeno esteve inserido no 

meio do futebol, seu pai era integrante de uma organizada e o levava para os jogos, 

frequentava os estádios e as “escolinhas” de treinamento, pois além de assistir ele também 

gostava de jogar. Se mudou para a cidade de Campos aos 10 anos e aqui se identificou com o 

Goytacaz, começou a ir aos jogos junto de seus amigos, logo foi se inserindo na torcida 

organizada. Lucas é torcedor de um clube de grande investimento do Rio, onde também é 

filiado a uma organizada deste mesmo clube.  

O torcedor Rodrigo mora em Ururaí, bairro da cidade de Campos, tem 23 anos, ensino 

médio completo, trabalha no comércio, autodeclarado negro, e, segundo ele, sua“entrada” no 

mundo do futebol foi “natural”, tendo começado a ir aos jogos com amigos e depois passou a 

fazer parte da organizada. Rodrigo também torce por outro clube da capital e é membro de 

uma organizada deste mesmo clube.  

O Doc é morador de um bairro de classe média de Campos, tem 25 anos, cursa ensino 

superior, autodeclarado branco, trabalha com tecnologia da informação e contou que seu 

interesse veio pela família, uma vez que seu pai e irmão são torcedores do maior rival do 

Goytacaz, o Americano, e também veio pela escola, quando no intervalo jogava bola com 

seus amigos. Ao contrário do pai e irmão, acabou se apaixonando pelo Goytacaz, mesmo 

tendo frequentado aos jogos do Americano quando criança. Doc, assim como os outros, 

também torce para um clube da capital, mas não é filiado a nenhuma torcida.  
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Esse fenômeno de torcer por um clube da capital e outro do interior é frequente e não 

implica em cobrança de “fidelidade” ou “virada de casaca”. Diversos fatores podem explicar 

isso, mas entre eles podemos destacar a intenção de torcer por um clube com maior 

participação em campeonatos (capital) mas ao mesmo tempo a associação enquanto torcedor a 

um clube local também implica em uma associação com a cidade, sua socialização com 

conflitos, alianças e demarcações simbólicas.  

Com essas três entrevistas foi interessante perceber que, quando perguntados sobre a 

inserção desses torcedores no futebol, quase sempre a figura masculina era a responsável pela 

apresentação, seja o pai, tio, avô, ou amigos e sempre apresentando o esporte para o 

filho/sobrinho/neto homem, mas nunca mulheres se fazem presentes ou são relatadas. 

 Em alguns pontos as entrevistas tiveram respostas bem semelhantes. A inserção desses 

torcedores na torcida organizada se deu pela interação com outros grupos de homens, 

familiares ou amigos que já frequentavam aos jogos junto da organizada e que os convidava a 

participar, e a partir dessas idas, permaneceram frequentando e não pararam mais.  

 A torcida organizada por vezes é taxada como algo de “vândalos”, de brigas, são 

estereotipados (GOFFMAN, 1963) como ruins, muitas vezes como algo que devia acabar, e 

para os torcedores que fazem parte de uma a visão é totalmente diferente. Para os torcedores 

Lucas e Rodrigo, a torcida organizada é o que “levanta” o time, demonstra forças, e, nas 

palavras do entrevistado Lucas: 

“A torcida é bom pra saber que estamos motivando o time, saber que a gente 

pode influenciar no jogo, e isso é bom pra melhora em si do futebol. (...) É 

ser organizada, preparar festa, reunir grupos pra ir pro estádio, ser organizada 

em fazer reuniões com o time, entendeu!? E como já mencionei, nós somos 

muito mal vistos pela maioria da sociedade, porque ocorre de alguns desses 

torcedores brigas, mortes, vandalismos, que parte de muitas torcidas pelo 

Brasil, entendeu!? (...) A forma de torcer das torcidas organizadas hoje em 

dia as vezes é muito criminalizada, mas as pessoas por não conhecer, levam a 

mal, mas a torcida organizada, você tá no meio de uma bateria, no meio de 

uma preparação de uma festa e saber que você estando ali motivando o time a 

isso, dá cada vez mais vontade de participar”. (Lucas, 2020.) 

 A opinião do Doc não diverge dessa, ele também acredita que a organizada tem uma 

função importante de levantar o time, e não só isso, Docvê a torcida organizada como um 

“fiscal”. Nas palavras dele:  
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“Vejo a torcida como um grande fiscal do clube, entende!? Quando você vê 

que tá mal, a torcida cobra, quando tá bem ela meio que elogia, mas, 

principalmente, quando tem algo errado, os diretores, jogadores, sempre 

recorrem à torcida para poder cobrar, falar com a diretoria, fazer esse elo de 

cobrança. Então, vejo a torcida como um grupo de amigos, de apoiar mais, 

mas também vejo muito ela como um grupo fiscal, de fiscalizar o clube, 

proteger...” (Doc. 2020) 

 O que observamos em ambos os trechos é a construção da imagem da torcida como 

elemento ativo do jogo, ao entender que seus incentivos, cobranças, críticas e apoios são 

representativos e impactam na formatação do espetáculo e da construção do clube, suas 

identidades e suas memórias. A torcida aqui, para os entrevistados, apresenta seu papel 

político e de uma espécie de agência reguladora ao ser definida como “grande fiscal”. Assim 

se colocam também na função de proteger o clube.Outra visão diferente que esse torcedor tem 

sobre a organizada é o que ele chama de “torcida-empresa”. Para ele, para a torcida existir 

tem que ter lucro, não pode depender do clube para poder se manter. Tem que ter lucro, 

hierarquia, divisões, que seria como “franquias”, e essas franquias seriam os distritos. Para 

exemplificar melhor como ela se divide, como já descrito por DEGENARI (2020), será 

apresentado, abaixo, um organograma. 
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O Doc não é um integrante comum da organizada, ele possui um cargo importante na 

torcida e a trata realmente como uma empresa, visando seu lucro e crescimento, porém, como 

estamos passando por uma pandemia não há muito como fazer essa mobilização da forma 

como era nos tempos “normais”. 

Hoje, como parte da chamada indústria do entretenimento, o futebol movimenta 

quantias volumosas de recursos em transações envolvendo os chamados grandes clubes 

globais, patrocinadores, redes de televisão, e seus trabalhadores, como pés-de-obra (DAMO, 

2005) técnicos, gerentes e outros. Com a pandemia, o futebol teve que se adequar ao “novo 

normal”, que são jogos sem público, apenas com transmissão pela internet ou por rádio, sem 

que os torcedores possam ir ao estádio torcer, animar o time com seus cantos, batuques e fazer 

a “festa”7. Essa mudança na dinâmica do futebol, como a restrição de público, pode ter 

afetado muito mais os clubes de baixo investimento, como o Goytacaz, uma vez que sua renda 

advém em grande parte de bilheteria do que de transmissões televisivas. Nesse sentido, cabe 

recuperar diversas campanhas que ocorreram durante os anos de pesquisa de campo para que 

houvesse maior presença de público no estádio do Aryzão, inclusive com campanhas voltadas 

para presença feminina. Vale lembrar que a ausência do público gera perda de bilheteria e do 

consumo interno do estádio, seja da cerveja, do churrasquinho e demais iguarias.   

Em entrevista com os organizados, quando perguntados sobre como está sendo para 

eles esse novo “normal”, a resposta foi praticamente a mesma, todos disseram que não estão 

acostumados e que acabaram se afastando um pouco do futebol. A fala de um desses 

torcedores me chamou atenção:  

“Não “tô” acompanhando como acompanhava antigamente. Eu acho 

que o futebol com a torcida no estádio tem um gosto diferente porque tipo, 

futebol é entretenimento, que leva família, pessoas, envolve paixões, envolve 

sentimentos, que faz a pessoa ir no estádio, e se não tem o futebol, não tem 

torcida no estádio, pra quê ter o futebol, né!? Mas como sabemos que o clube 

tem que andar, que o clube tem salários a pagar, que a TV tem que transmitir 

os jogos, então olhando para esse lado econômico devemos ter o futebol, mas 

ao meu ver se torna sem graça um jogo sem torcida, se torna campo neutro, 

se torna um jogo seco ao meu ver.” (Lucas. 2020) 

                                                           
7 Termo muito usado pelos torcedores organizados para se referirem a puxar cantos, xingamentos, levantar 
bandeiras e tocar instrumentos de percussão nos jogos.  
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Ou seja, mesmo não gostando da ideia de que a torcida não pode mais ir ao estádio, 

ainda assim é importante que os jogos ocorram para que o clube continue se movimentando 

economicamente. 

A dinâmica imposta pela pandemia para controlar a disseminação do corona vírus 

impacta em praticamente todas as possíveis áreas da vida, inclusive o futebol, espaço de 

socialização que pode expressar e representar múltiplas dimensões da vida social como laços 

familiares, relações de amizade, relações de classes sociais, manifestações religiosas, relações 

étnico-raciais, relações laborais, disputas geracionais, as mais diversas violências, questões de 

gênero, entre outros. O momento de incertezas sobre a natureza do vírus, a produção e 

distribuição de vacinas ou de medicamentos capazes de evitar o agravamento da doença 

deixam o futuro próximo permeado de insegurança, o que não é diferente para o mundo dos 

esportes, em especial, o futebol.  

 Com a pandemia tudo tem se tornado mais difícil, e a situação do clube não estava 

muito boa, tentando há mais de 20 anos subir para série A, porém, sem êxito, até que no final 

do ano passado conseguiram um novo investidor, o G7 Football Investment.8 

Porém, mesmo em tempos de pandemia, todos os entrevistados responderam que, caso 

houvesse jogos do Goytacaz, iriam sem pestanejar. Na fala de um deles: “Sem pensar duas 

vezes (risos). Álcool em gel e máscara!!”. Ou seja, pode-se perceber que mesmo diante à algo 

tão perigoso, que é o vírus, a paixão pelo Goytacaz falaria mais alto.  

O ano de 2019 no Goytacaz não foi muito bom, uma vez que o time foi rebaixado na 

série A e na disputa da Segundona Estadual, chegou ao jogo do acesso, mas o Friburguense 

acabou conseguindo a classificação. Além disso, os salários atrasados dos jogadores fizeram o 

clube piorar suas condições, sendo contínuas as reclamações e até ameaças de greve por parte 

dos jogadores, ou ‘pés-de-obra’. (DAMO, op.cit). Com o caos instalado no clube, sem muitas 

esperanças por parte dos torcedores, eis que surge esse novo investidor, o G7, que tem como 

um dos sócios o ex-jogador da seleção brasileira, Bebeto, e nas palavras do presidente do 

Goytacaz, Dartagnan Fernandes:  

“Não há dúvidas quanto ao sucesso da parceria entre Goytacaz e G7. Essa 

parceria já deu certo. Há algum tempo o clube vem buscando meios de voltar 

a brilhar na elite do futebol do estado. E, para que isso ocorra, encontrou na 

G7 o melhor parceiro possível para trazer novamente alegria aos torcedores 

                                                           
8 Empresa de marketing esportivo, que cuidará do clube pelos próximos 10 anos, investindo em profissionalizar 
o futebol do Goytacaz, captando recursos e buscando outros investidores. 
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alvianis, que por tanto tempo sofreram com a amarga Segunda Divisão do 

futebol carioca e que agora poderão sonhar não apenas com a Série A do 

estadual, mas, com o clube brigando por acesso a divisão nacional.” 

(Entrevista com Dartagnan, presidente do Goytacaz Futebol Clube, para 

Jornal Terceira Via). 

Para entender um pouco mais sobre como funciona essa parte, um integrante da 

direção também foi entrevistado a fim de esclarecer essa nova fase e modernização do clube.  

O entrevistado, a quem será referido por nome fictício como Gabriel, é morador da 

cidade de Campos dos Goytacazes, tem 25 anos, ensino superior completo, jornalista, 

autodeclarado branco, e desde muito novo foi inserido no mundo do futebol. Diferente dos 

demais torcedores entrevistados, onde a inserção se dava por um membro masculino da 

família, a do Gabriel se deu através de sua mãe, que sempre gostou muito de futebol e de 

acompanhar os jogos do Goytacaz, inclusive é até hoje uma torcedora assídua.  

Sua história no Goytacaz começou pela torcida. Ele fazia parte de uma organizada do 

clube, mas por conhecer pessoas que trabalhavam na gestão e direção, estava sempre próximo 

e ajudando no que podia, até que em 2018 foi convidado por um amigo que fazia parte da 

direção do clube, a participar também. Então, desde 2018 ele faz parte da diretoria, e em suas 

palavras:  

“É muito gratificante. A gente que é torcedor, quando a gente é apaixonado 

por alguma coisa, a gente quer que aquilo dê certo, quer que essa paixão 

vingue, quer que esse amor seja duradouro e eterno. E eu vejo essa minha 

forma de passar de um torcedor organizado para diretoria como uma forma 

de demonstrar que eu quero que esse amor pelo Goytacaz seja eterno. Apesar 

das brigas, das desilusões... (entrevistado ri). Todo relacionamento tem isso 

né, tem briga, tem discussão, tem desafeto, mas quando é de verdade a gente 

quer permanecer junto e quer ficar junto pro resto da vida. É isso, eu vejo 

essa minha passagem como uma forma de demonstrar meu amor, ainda mais 

o meu amor pelo clube, e de poder contribuir pro bem do Goytacaz Futebol 

Clube.” (Gabriel, 2020). 

 Por ter um novo investidor, o Goytacaz vem passando por algumas mudanças, 

algumas “modernizações”, que antes não eram feitas. A G7 é um grupo de investimento e 

investidores que pretende profissionalizar o futebol do Goytacaz e ficarão responsáveis pelo 

clube pelos próximos 10 anos, junto com a diretoria. Irão captar recursos, buscar outros 

investidores afim de ajudar cada vez mais o time. Seus maiores planos são fazer o time subir 
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para a série A, primeira divisão, e também fazer com que disputem um Campeonato 

Brasileiro, algo que não acontece desde 2003. 

  Na visão desse entrevistado, o G7 é crucial para que o Goytacaz possa crescer e se 

desenvolver cada vez mais, e que sem eles hoje o time não conseguiria disputar o campeonato 

e automaticamente estaria rebaixado para a quarta divisão do estadual. São cruciais também, 

devido à situação financeira que o clube vivia, e agora não mais em decorrência ao apoio e 

fortalecimento deles. 

 Até então, além desses projetos, reformaram também as cadeiras sociais, o vestiário e 

possuem intenção de fazer reformas maiores. Criaram um plano de sócio torcedor, mas por 

não estar tendo jogos não deu muito certo, além da venda de ingressos por site. Também estão 

mais “ativos” nas redes sociais, interagindo mais com os torcedores, ou seja, aderindo cada 

vez mais à tecnologia. Quanto aos jogadores, o entrevistado acredita que pela influência do 

ex-jogador Bebeto, o clube pode vir a ter participações muito boas e proveitosas, como o 

jogador Willians esse ano, com histórico de passagem por grandes clubes do futebol 

brasileiro. Segundo informações da página do Instagram9 do clube, e analisando os 

comentários da publicação, os torcedores pareceram bem empolgados com a contratação, 

acreditando bastante nesse novo reforço.  

 Com esse novo grupo de investimento e suas mudanças no estádio e nos jogadores, 

surge a ideia de que o Goytacaz será modernizado, dando a ideia do “futebol pós-moderno” 

(Giulianotti, 2002), que é o futebol baseado na modernidade, nos estádios como grandes 

arenas, na hipermercantilização, e no diálogo com o entrevistado Gabriel, ele expressa sua 

opinião: 

“Não podemos ficar presos ao passado nem retidos em uma ilusão de uma 

falsa prosperidade futura. Infelizmente, o caminho que o futebol tomou foi 

esse, graças à adoração mundial que todos tem pelo futebol europeu, que 

deixou de ser apenas um esporte e passou a ser um mercado trilionário onde 

cada um defende os seus próprios interesses.” 

 Em contrapartida, disse que sua defesa ao “futebol moderno” é apenas no quesito 

estrutural do clube, mas não “dentro de campo”. Para ele o clube tem sim que modernizar, 

conquistar espaços mais novos, mas prefere o “futebol raiz”, que para ele significa: 

                                                           
9 Informação encontrada na página: https://www.instagram.com/p/CCtpElgJLXF/. Acesso em 24/11/20. 
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“É um futebol jogado com raça, com disposição, com amor à camisa. (...) 

Acompanhei alguns jogadores que jogavam nos seus clubes de coração até o 

final da vida, sabe!? O Zico no Flamengo, o Roberto Dinamite no Vasco, são 

jogadores que são identificados com seus clubes, torcedores do clube, que 

honraram a camisa do clube, suaram a camisa do clube. Então eu prefiro esse 

futebol, dentro de campo é o futebol raiz, jogado com amor a camisa, coração 

na ponta da chuteira, e vamos pra dentro do adversário e acabou, eu prefiro 

esse futebol entendeu!?” 

Por um lado, a modernização do Goytacaz é esperada por muitos torcedores na 

esperança de um futebol melhor, de um clubecom elenco mais competitivo, com mais 

investimentos e que possa almejar o lugar que entendem como de destaque para o Goyta, por 

outro, faria o time perder sua fama de “time do povo”, sua essência. A ambiguidade, portanto, 

cerca os sentimentos dos organizados e gestores que compreendem a necessidade de 

mudanças ou ‘modernização’, mas fazem ressalvas ao que essa modernização pode fazer para 

conter uma característica que entendem como constitutiva do futebol e do Goytacaz em 

particular: o aspecto popular, e em certa medida, democrático do torcer e se ‘envolver’ com o 

clube, a cidade e suas dimensões de sociabilidade.   

 

3. Conclusão 

Com o desenvolvimento da pesquisa foi possívelrefletir e analisar dados, através de 

observação participante, entrevistas, leituras especializadas e webgrafia, de torcedores da 

torcida organizada Jovem Goyta, considerada a maior torcida do Goytacaz Futebol Clube, 

acerca de suas tensões, sociabilidade, amor, modernização do clube e pandemia.  

É notável que o cenário pandêmico tem trazido desafios à torcida organizada, visto 

que não está sendo possível presenciarem aos jogos. Os jogos estão acontecendo, mas a 

participação da torcida tem sido em suas próprias casas, sem confraternização e o calor dos 

campos. O baixo rendimento tem mexido muito com a economia do time, talvez se não fosse 

o novo investidor que o Goyta adquiriu as coisas poderiam estar mais difíceis ainda, já que a 

maior movimentação se dá através da bilheteria dos jogos.  

Ainda que estejam vivendo esse momento atípico enfrentando desafios, os torcedores 

afirmaram que se tivessem a oportunidade iriam para os estádios mesmo com a pandemia, 

isso mostra o quanto o futebol e fazer parte dessa torcida é importante para essas pessoas. O 

sentimento de pertencimento é inegável. Eles se sentem parte do próprio time de futebol, já 
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que possuem ciência da importância que possuem para o time, segundo eles, a torcida tem a 

capacidade de movimentar os atletas, apontando críticas, agitando o time, trazendo calor e 

agitação, vivendo a euforia única que possui o estádio e toda a movimentação dos grandes 

jogos. Poder afetar o time em campo faz com que a torcida se sinta motivada a dar 

continuidade ao trabalho da organizada, um trabalho que não é fácil, possui desafios, estigmas 

e estereótipos que precisam ser quebrados. Mais difícil ainda é quando falamos da mulher 

nesse ambiente. 

Se me surgisse a oportunidade de dar continuidade a minha pesquisa, sem dúvidas 

gostaria de adentrar melhor no cenário feminino dentro dos campos de torcida, afinal de 

contas, foi um desafio para mim, enquanto mulher, fazer essa pesquisa num espaço masculino 

reservado (ELIAS; DUNNING, 1993). Ao mesmo tempo em que eu percebia que tinha 

vantagens em algumas situações com os torcedores, jogadores e administração pelo simples 

fato de ser mulher, percebia também as desvantagens disso, quando passava por situações 

constrangedoras e invasivas, ou seja, ao mesmo tempo em que o acesso ao campo de estudo 

foi fácil, foi desagradável perceber meu corpo como objeto de olhares e cantadas. Dessa 

forma, de fato fica complicado as mulheres ocuparem esses espaços, até porque, sabemos que 

o machismo não só objetifica as mulheres, mas também não deixa de humilhá-las quando 

possuem seu ego ferido. Uma mulher liderando uma torcida organizada, composta grande 

parte por homens, sem dúvida poderia representar uma afronta à masculinidade, evidenciando 

como a misoginia está presente também nesse campo. 

Quando estava com uma colega de pesquisa nesses espaços com uma concentração 

maior de homens, ouvíamos palavras e víamos formas de chamar nossa atenção, percebíamos 

olhares, em contraponto, quando eu estava acompanhada porum homem, tudo era muito 

velado, dando a entender que respeitavam mais o homem que estava comigo do que a mim 

mesma. Como se quando eu estivesse sozinha me tornasse mais vulnerável a cantadas e 

assobios, e na presença de uma figura masculina, não. 

Por fim, cabe ressaltar que através da pesquisa pude entender melhor como funciona 

estar na arquibancada, pude também notar o sentimento verdadeiro que esses torcedores 

apresentavam ao falar do seu time e da vivencia que possuem nos campos e com os jogadores. 

Eles sentem muito orgulho e amor, se dedicam sem medir esforços ao que os motiva, e agora 

com a pandemia e a dificuldade de se fazer presente, eles deixam claro como estão sendo 

afetados por não poderem presenciar o time em campo. 
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