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Este pôster apresenta uma pesquisa em fase inicial. Tendo como principal objetivo 

compreender os sentidos da violência exercida pelos membros das torcidas organizadas 

de futebol, que são agremiações de cunho esportivo, que reúnem, em sua maioria, 

jovens que torcem por um mesmo time. Trata-se de uma pesquisa visando à apreensão 

do universo desses torcedores para a compreensão dos sentidos da violência 

manifestada e vivenciada por eles dentro da sociedade.  

A violência entre torcidas organizadas, cotidianamente, vem ganhando repercussão na 

sociedade. Diante desse contexto, utilizarei como perguntas norteadoras de minha 

pesquisa: quem são esses "torcedores"? Quais os motivos dessa violência? Quais as 

motivações que os conduzem a agir de maneira violenta? Qual o significado de 

pertencer a essas torcidas? Na perspectiva de identificar os sentidos da violência 

exercida pelos membros das torcidas organizadas. 

Para tal, pretendemos fazer um resgate histórico e localizar na vida cearense a 

compreensão e sentidos dessa violência, faremos uma pesquisa empírica e qualitativa 

com os membros jovens da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) sediada em 

Fortaleza, Ceará. Em busca de entender “quem são esses torcedores”, “quais os sentidos 

dessa violência exercida por eles” e “quais os motivos dessa violência”. 

As técnicas de coleta de dados serão as entrevistas semi-estruturadas, que será realizada 

junto aos membros considerados mais importantes dessa torcida, como dirigentes, 

presidentes, secretários e membros que possuem um maior tempo na agremiação, sendo 

realizada na sede da TUF em Fortaleza, CE. E, ainda, a observação direta nas arenas 

esportivas e sociais (como festas e outros eventos) em que os membros dessa torcida 

estão envolvidos. Além disso, será realizada pesquisa bibliográfica, que acompanha 

todo o processo investigativo, utilizei as seguintes categorias analíticas, com os seus 

respectivos teóricos: Violência, possuindo como principais autores: Hannah Arendt, 

Bourdieu, Maffesoli, Michel Pierre, Teixeira, Maria Cecília S. Porto; Futebol, como 

autores principais: Borsalli e Mesquita, Jocimar Daolio, Ariolbaldo Frisseli, Ronaldo 

Helal e Juventude e Torcidas Organizadas, sendo está ultima subcategoria da primeira, 

com principais autores: Carlos Alberto Máximo Pimenta, Gloria Diógenes e Luiz 

Henrique de Toledo e outros autores regionais (que escreveram sobre as torcidas de 

Fortaleza e Ceará).  E ainda, a pesquisa documental, principalmente notícias 

jornalísticas.  



A Compreensão do entendimento sobre violência desta categoria de torcedores é 

importante, para apreender suas identidades, saber os significados de seus símbolos, 

seus hinos e, sobretudo, saber os sentidos da violência na ótica dos torcedores 

organizados. 
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