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RESUMO 

 

O futebol é considerado o esporte de maior popularidade no Brasil e também inserido em 

lógica mercadológica e comercial e que inclui venda dos pacotes de jogos em TV fechada 

e/ou aberta, bem como em outras mídias mais tradicionais, como o rádio e também 

contemporâneas, como a Internet. A sedução do futebol está relacionada a instintos 

humanos primitivos que envolvem sentimentos de ganho, perda ou empate e cujas 

identificações se configuram já nas relações familiares. A pesquisa investigou aspectos 

teóricos sobre transgressão simbólica e processo discursivo e de comunicação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na história da humanidade é possível observar que os seres humanos estabeleceram 

vínculos a partir da formação de grupos e dos processos de comunicação interpessoal. A 

família é considerada o primeiro grupo em relevância para a formação dos sujeitos, que 

resulta em impactos importantes a partir do ser grupal. Na Idade Mídia, um dos fenômenos 

de maior impacto mercadológico e de massa tem sido a transmissão, nos mais diversos 

canais, dos jogos de futebol. É a lógica de pertencimento a um time que propicia uma série 

de reflexões sobre processos comunicativos e violências, simbólica e/ou física. 

Desde Tarde (1992) é possível entender a distinção entre público e massa, uma 

lógica que altera de modo significativo a compreensão do ser humano em grupos. No 
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entanto, destaque-se que cada sujeito é intrinsecamente um ser grupal, conforme registra 

Lazslo (2009, p.44):  

 

O filho já existe antes de nascer. Quando ele nasce recebe 

imediatamente como herança os objetos internos de seus pais 

(objeto interno que é o pai, a mãe, o objeto interno que é ele para 

seus pais, e mais todos os vínculos de grupos de relações entre seus 

pais, com as histórias pessoais de cada um em suas respectivas 

famílias), então recebe uma grupalidade interna.  

 

 

Destaque-se a relevância da dinâmica familiar na qual os seres humanos estão 

inseridos, na formação dos valores pessoais que serão introjetados por estes e incluem de 

paixões a aversões, dentre as quais inserem-se os times de futebol. A dinâmica familiar 

deve, em tese, estimular que estes indivíduos desenvolvam ferramentas psíquicas para, na 

vida adulta, equilibrar emoções e conviver de modo civilizado no contexto social. 

O processo civilizatório, no entanto, requer a repressão dos instintos primitivos dos 

seres humanos, e que resulta como parte do processo formador de hostilidade dos sujeitos 

com a civilização. Brunetto (2010) destaca o pensamento freudiano ao indicar que no 

aparelho psíquico a busca da felicidade é inerente à busca do prazer.  

O desenvolvimento do Homem do meio primitivo para o social é contextualizado 

por benefícios coletivos, porém é igualmente permeado por um constante duelo entre a 

razão e as pulsões instintivas dos indivíduos com a permissividade destas no contexto 

social. Considera-se que para esse processo de repressão das pulsões instintivas é necessário 

desenvolver ferramentas psíquicas. Pode-se observar que um dos mecanismos utilizados 

para este meio é o da sublimação, conforme registra Anacleto (2008, p.26): 

 

Em psicanálise sublimar é transformar as energias negativas em energia 

positiva. Através da sublimação, as necessidades instintivas e impulsos 

inaceitáveis encontram uma porta, um meio de transformá-los e direcioná-

los a canais vocacionais, como na arte, no esporte, na literatura, na religião 

ou atividades outras que promovam o desenvolvimento individual ou 

coletivo. 

 

 

Identifica-se, dentre estas atividades, a utilização da prática de esportes como um 

potencial catalisador de manifestações emocionais dos indivíduos na atividade física e 

racional.  
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Vencer ou perder: a guerra no futebol 

 

A lógica do futebol e sua dinâmica de guerra, ao intitular ganhadores e perdedores, 

contaminam outros aspectos da vida social, conforme destacou Pêucheux (1990) em 

clássico estudo sobre política no qual problematiza a opacidade do enunciado Ganhamos 

(On a gagné) a partir de aspectos variados, tais como: pronome indefinido em posição de 

sujeito e a ausência de complementos. A partir dessa investigação, é possível pensar que 

entre ganhar e perder, sejam os jogos locais, nacionais e/ou internacionais, os sentimentos 

envolvem sempre um aparte e silenciamentos. Já Franco Júnior (2007, p. 195), acrescenta a 

atividade sublimatória do futebol, quando indica a análise do pesquisador Desmond Morris 

ao retomar a relação do futebol com a caça de sobrevivência dos povos primitivos:  

 

O futebol [...] parece uma guerra, mas na verdade nele não se atacam os 

adversários e sim sua meta, a “presa”. Trata-se de “caçada recíproca” na 

qual cada bando ao mesmo tempo tenta impedir a morte simbólica de sua 

presa e matar a presa do outro bando. Os espectadores sentem-se co-

participantes dessa atmosfera tribal realizando o esforço físico de gritar, 

cantar sob sol ou chuva [...] em local agreste, [...] com um gramado no 

centro onde ocorre a caça ritual.  

  

 

O futebol promove a sublimação dos instintos e permite aos seres humanos 

reviverem emoções que fazem parte de sua constituição psíquica primitiva. Para que isto 

ocorra sem nocividade ao contexto social o jogo estabelece regras que regulam as emoções 

e punem possíveis manifestações desaprovadas pela sociedade.  

Os espectadores do jogo de futebol identificam a possibilidade de reviver sensações 

de identificação simbólica comparáveis ao processo de completude e deserção ou ao 

complexo de Édipo em Freud e Lacan. Wisnik (2008, p. 51) descreve que o jogo futebol 

pode ser visto como um sistema simbólico sendo relacionada a estrutura do Real, Simbólico 

e Imaginário, tripartição conceitual construída por Lacan, para explicá-lo: 

 

Em todos os casos, a base é uma só: ganhar remete ao imaginário [...], 

perder remete ao real (à experiência de um corte que devolve ao 

sentimento da falta), e empatar, ou voltar ao zero a zero, do reinício, é o 

pressuposto simbólico do jogo, que o movimenta e o faz recomeçar.  
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Observa-se que o jogo de futebol, possui uma dinâmica na qual, através da 

idealização, envolve a satisfação plena, assim como o encontro com o a neurose ao revisitar 

o Real, na frustração. Este processo é intermediado pelas regras do jogo, que inclusas no 

contexto civilizatório, tem a intenção de permitir aos sujeitos reviver emoções ainda não 

elaboradas, sem que o comportamento dos indivíduos fuja do controle social.  

Neste processo de reviver emoções é possível que os indivíduos reencontrem 

sensações de satisfação ou de frustração, o que pode resultar em agressividade a outros 

indivíduos e a estabelecimentos públicos como forma de tentar sinalizar um desajuste 

emocional. Essa dinâmica é assim observada por Wisnik (2008, p.53): 

 

Ao tocar na ferida constitutiva do sujeito, fazendo-o provar da 

contingência e da falibilidade [...] futebol é também o catalisador da 

violência prévia, fundamental e massiva ao outro (que se dá no caso das 

gangues que agem como torcidas organizadas, e que se entrebuscam para 

batalhas campais à margem do jogo – ou que atacam, no limite, os 

símbolos do próprio time e seus jogadores quando frustram a 

identificação.  

 

 

No contexto alagoano identifica-se o aumento dessa violência provocada por 

sujeitos inseridos em grupos de torcidas organizadas de futebol. Estes grupos ostensivos 

agridem outros sujeitos e/ou estabelecimentos públicos, causando agressões. Em alguns 

casos este comportamento resulta em mortes dos cidadãos (agredidos e agressores). Este 

comportamento no espaço alagoano é crescente na atualidade conforme registra Souza 

(2012): 

 
[...] torcedores de uma torcida organizada do CRB destruíram um 

estabelecimento comercial no bairro do Trapiche em Maceió, após o jogo 

no Rei Pelé entre CSA e CRB. Segundo testemunhas, um grupo de 

aproximadamente 80 torcedores passou pelo estabelecimento atirando 

pedras na direção do bar. Entre os prejuízos estão a destruição do 

letreiro, portas, cadeiras, mesas, três televisores e garrafas de bebida. Não 

sendo o bastante, roubaram dinheiro do caixa, celulares e bolsas dos 

clientes. O dono do local e os clientes foram a Central de Polícia, no 

bairro do Prado, para registrarem boletim de ocorrência (negritos nossos). 

 

 

 Percebe-se que, estes indivíduos, representados pelos símbolos e insígnias dos 

clubes, comportam-se de modo indiferente com as leis sociais e sob forma de agrupamento 

atuam transgredindo qualquer figura de autoridade. Esta figura de autoridade no âmbito 
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social, desde o século XX, tem a sua representatividade associada à Lei do Estado. 

Destaque-se ainda que a forma como o grupo “organizado” é identificado na matéria 

associa suas ações ao sentido de destruir, dar prejuízo, roubar, atirar pedras, garantindo um 

efeito de sentido que compromete a segurança e a tranqüilidade do coletivo. 

A distinção ordenada, ou seja, formas de identificação do sujeito em grupo é um 

fator determinante para a formação da identidade coletiva. Esses sinais permitem ao sujeito, 

diferenciar-se e apartar-se dos demais, sendo caracterizado por signos visíveis como: 

roupas, bandeiras, insígnias. Esse comportamento permite a categorização e a percepção do 

outro, consequentemente  a confrontação com este.  

No contexto das torcidas organizadas do futebol alagoano, os recorrentes conflitos 

entre as duas maiores torcidas me Maceió, resultam muitas vezes na morte de membros dos 

grupos durante os combates. Lisboa (2009) registra:  

 

Os conflitos entre as torcidas não têm escrúpulos, no início deste ano, 

outro caso espantou os maceioenses. Em frente ao Shopping Maceió, os 

integrantes do Comando Vermelho e Mancha Azul tiveram em confronto 

que se estendeu pelas ruas da cidade e acabou no bairro do Jacintinho. Os 

torcedores "organizados" jogavam pedras uns nos outros e acabavam 

atingindo a pessoas que passavam próximo a eles, além de carros e casas 

dos locais por onde passavam (negritos nossos).  
   

 

As ações, indicadas no discurso midiático, possibilitam aos integrantes dos grupos 

reunirem-se a partir de convocações em plataformas sociais, com as mesmas motivações 

para identificar indivíduos que cumprirão o papel de opositores, sendo possível aos dois 

grupos manifestarem agressividade e satisfazerem mutuamente suas necessidades 

pulsionais. As pistas discursivas indicam que além do conflito ideológico há ausência de 

escrúpulos que autorizam confrontos com violência que desconsidera o outro como ser 

humano dotado de direitos.  

Hobsbawm (2007 p.125) descreve que o Estado Nacional estabeleceu o seu 

monopólio pela força coercitiva e desarmamento da população, a partir do século XIX. 

Porém a partir dos anos 1960 o Estado perde em parte esse monopólio de poder assim como 

a legitimidade que faz com que os cidadãos respeitem a lei, contribuído para o grande 

aumento de violência no mundo. 

Pode-se relacionar a Lei do Estado em uma esfera descentralizada como a Lei que 

deve estar presente na dinâmica de cada grupo familiar dos indivíduos. É possível 
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identificar a corrosão da Lei do Estado relacionada com a falibilidade da construção da Lei 

nas famílias. 

 Wisnik (2008) encontra, a partir de estudos sociológicos, possíveis causas para o 

fenômeno da violência no mundo contemporâneo. Percebe-se que os grupos violentos que 

utilizam o contexto do futebol para manifestarem suas necessidades agressivas, podem ter - 

em sua formação - jovens não incluídos  no processo de representação  social de produção e 

consumo, como também jovens que não participaram do processo de Simbolização no 

complexo de Édipo. 

Lacan, segundo registra Dor, destacou a influência edipiana no processo 

psicoeducativo ao confirmar a importância do reconhecimento da autoridade do pai a partir 

da mãe, para a criança. Dor (1989, p. 87) assim sintetiza a visão lacaniana acerca do Édipo: 

 
O pai real, que aparece como “representante” da lei, é investido pela 

criança de uma significação nova, a partir do momento em que, desde esse 

lugar, ele é suposto deter o objeto do desejo da mãe: ele é assim elevado à 

dignidade de pai simbólico. A mãe que aceita a enunciação da lei paterna, 

ao reconhecer a palavra do pai como única suscetível de mobilizar seu 

desejo, contribui igualmente para atribuir à função do pai um lugar 

simbólico aos olhos da criança. 

 

Compreende-se aqui a transgressão no futebol a partir da reflexão sobre patologia 

egóica em Freud e a Lei do Pai em Lacan. Essas duas análises indicam que prática contínua 

da transgressão e agressividade, em alguns sujeitos, pode estar associada ao não acesso ao 

pai simbólico que representaria a presença do limite, como também a lei que indica as 

regras sociais que refletem na dinâmica interpessoal dos seres humanos. 

O futebol representa, na Idade Mídia, tanto um momento de lazer e diversão, 

inserido na lógica do capital, quanto um momento de transgressão das normas na qual se 

institui e prevalece a pulsão de morte. 

Wisnik (2008), a partir de Verdú, detalha o desenvolvimento do futebol no contexto 

sócio-histórico brasileiro. Verifica-se a associação inicial do futebol no Brasil com as 

fábricas, local de disseminação desta prática esportiva junto a camadas populares, no início 

dos anos 1900. Nos anos 70, existe o aperfeiçoamento técnico nos meios de produção 

industrial e também das táticas e estratégias no jogo. A partir dos anos 90 do século XX, 

evidencia-se a associação do futebol com o consumo, o contexto da fábrica e da várzea é 

substituída por atividades produtivas ligadas a serviços que envolvem além do lazer urbano, 

que mobiliza publicidade, TV aberta e a cabo, programas vendidos como mercadoria 
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individual, como o pay-per-view, e estádios que contextualizam uma feira de exposições, 

apontando para os estádios shopping. 

Neste contexto, o direcionamento do futebol como uma mercadoria de consumo do 

capital, vincula o jogo a elementos sofisticados de comercialização, porém, mundialmente 

reconhecido como um esporte popular. Muitos indivíduos excluídos do processo de 

produção e consumo também serão excluídos do processo de identificação simbólica 

existente no jogo de futebol.  

Com relação ao processo que inclui o consumo como atividade prioritária no 

imaginário da civilização Barbosa (2010, p. 32) registra: 

 

A cultura do consumidor é uma cultura de consumo de uma sociedade de 

mercado. No mundo moderno o consumo se tornou o foco central da vida 

social. Práticas sociais, valores culturais, idéias, aspirações e 

identificações são definidas e orientadas em relação ao consumo ao invés 

de e para outras dimensões sociais como trabalho, cidadania e religião 

entre outros.  

 

Esse processo de consumo real ou simbólico envolve outras finalidades de 

pertencimento e garante distintos graus de importância na vida dos indivíduos. Assim, a 

lógica do futebol passa a incorporar componentes do capital, conforme o modelo já 

indicado por Marx;Engels (2003): 

 

[...] A moderna propriedade privada burguesa é a ultima e mais perfeita 

expressão do modo de produção e de fabricação e apropriação de produtos 

que se baseiam em antagonismos de classes, na exploração da maioria 

pela minoria. (p.61) 

 

 

Um modelo social no qual prevalece a exploração gera um estímulo que determina a 

produção de inquietações nos sujeitos. Os pertencentes a essa situação repressora 

identificam a supressão de sua liberdade, sendo este cerceamento, inerente ao modelo em 

que estão inseridos. Verifica-se também que a intenção de agredir, no contexto das torcidas 

de futebol, é um modo de manifestar insatisfação e dialoga com instintos primatas, 

conforme se constata nas superfícies discursivas dos diversos suportes como transmissões 

televisivas, periódicos ou Internet. 

 

Conclusões possíveis 
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O futebol, reconhecido como esporte mais popular do planeta, reúne indivíduos que 

através de um processo de identificação simbólica com o jogo, com os clubes e com os 

demais indivíduos do grupo, encontram um espaço para canalizar pulsões instintivas e 

frustrações do ambiente social e economicamente excludente em que vivem. 

O processo de mercantilização burguesa do futebol assume estratégias refinadas de 

exclusão a partir da possibilidade de compra dos jogos e de itens vinculados, como álbum 

de figurinhas, cervejas, fio dental, agendas, cartões de crédito e até mesmo medicamentos. 

Nesse sentido o torcedor deixa de assumir esse papel e passa a ser meramente consumidor. 

A mercantilização do produto futebol, um dos mais populares esportes do planeta, 

encontra um amplo espaço para a venda universal e recebeu adesão dos extratos sociais 

com maior poder de capital, o que resulta em novas formas de exclusão.  

Constata-se o processo de produção burguesa no futebol, com o aumento do valor 

dos ingressos, com a transmissão dos jogos com maior repercussão junto ao torcedor, 

geralmente por canais pagos assim como a proibição da existência nos estádios dos setores 

com preços populares. 

Verifica-se a mudança gradativa no contexto atual a que se propõe a atualização nos 

estádios de futebol. Acerca da mudança nesses ambientes, verifica-se a definição de locaiss 

para garantia de lucratividade, ou seja, todo o seu sentido construído envolve consumo – 

ingresso a preço abusivo, camiseta, adesivo para carro, chaveiro, boné, bolsa, pulseira, etc. 

Acrescenta-se a esta lógica neoliberal a criação de mecanismos e estratégias reforçadas pelo 

próprio Estado, no sentido de reduzir ou até mesmo eliminar, nos estádios de futebol, áreas 

consideradas populares. 

Nesta perspectiva, ocorreu a mudança gradativa e agressiva de exclusão dos 

torcedores de baixa renda econômica por todo o mundo. O estádio de futebol deixou de ser 

espaço privilegiado para o torcedor anônimo extravasar suas emoções e passou a ser 

deliberadamente local privilegiado ao torcedor detentor de capital. 
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