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O ETHOS DISCURSIVO DE LÍDERES DO PASSADO E DO PRESENTE DA 

TORCIDA ORGANIZADA MÁFIA AZUL 1 

The ethos discursive of hooligans leaders of the past and of the present of the Máfia Azul 

Thiago Madureira de Alvarenga2 

 

RESUMO 

Dois líderes da Máfia Azul de gerações e trajetórias distintas: o italiano Jean Marc, 55 anos, 
um dos primeiros integrantes da organizada, que a presidiu no início dos anos 2000, e o jovem 
mineiro Daniel Sales, 33 anos, atual mandatário. Apesar das diferenças entre eles, podemos 
identificar um possível ethos em comum desses torcedores organizados do passado e do 
presente? Para tanto, analisaremos narrativas dos torcedores sob eixos caros às organizadas: 
violência, representação midiática e elitização do futebol. Serão utilizados conceitos teóricos-
metodológicos da Análise do Discurso, mais especificamente Teoria Semiolinguística. Esses 
torcedores demonstram ethé de virilidade e agressividade quando o assunto é violência e de 
marginalizados e excluídos no tocante à representação midiática e à elitização do futebol. 
 

PALAVRAS-CHAVE:  Torcida Organizada. Ethos. Máfia Azul. Narrativas. Mídia. 

 

ABSTRACT 
Two leaders of Máfia Azul from different generations and with distinct trajectories: the 
italian Jean Marc, 55, one of the first members of the organization who presided over it in 
the early 2000s, and the young brazilian Daniel Sales, 33, the current president. Can we 
identify a possible common ethos among both organized supporters, in spite of the 
differences between them? For that, we will analyze some interviews of hooligans under the 
expensive perspective of supporting groups: violence, media representation and elitism of 
the football. We are going to resort to the theoretical-methodological concepts of Discourse 
Analysis, more specifically the Semiolinguistic Theory. These fans demonstrate 
fundamentals ethé: of virility and aggressiveness when it comes to violence and of 
victimization and exclusion when it comes to the media representation and elitism in football. 
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1 Trabalho apresentado no GT1 Linguagens e Narrativas 
2 Pós-graduação em Estudos de Linguagens do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; 
tmalvarenga@gmail.com 
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INTRODUÇÃO  

O espetáculo das torcidas de futebol sempre me fascinou. Não por acaso fui filiado a 

este mundo desde a infância: primeiro, como torcedor de arquibancada; depois, como 

jornalista esportivo do portal Superesportes, do jornal Estado de Minas; e, nos últimos anos, 

como pesquisador do Cefet-MG, cuja dissertação vai abordar esta temática, assim como este 

artigo.  

Essa trajetória me levou a buscar alternativas para entender melhor o fenômeno das 

torcidas organizadas. Pesquisas e estudos acerca desses grupos de torcedores começaram a 

ganhar força no Brasil a partir da década de 1990. “Nas duas últimas décadas, é possível 

notar um movimento incipiente de estudos sobre as TOs, mas ainda há escassez de produção 

acadêmica sobre tal tema, sobretudo em Minas Gerais.” (PRAÇA; SILVA, 2009, p. 2).  

No que diz respeito aos estudos voltados à Análise do Discurso (AD), não são 

numerosos os registros nos periódicos do Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior), provando que ainda há muito a se caminhar neste sentido. São 

poucas, também, as pesquisas sobre a Máfia Azul, organizada escolhida para este trabalho. 

A Máfia Azul foi eleita por sua relevância, pois se trata da maior organizada ligada 

ao Cruzeiro - segundo o Datafolha3, o clube mineiro com a maior torcida no Brasil - e uma 

das mais tradicionais do estado de Minas Gerais, recém-completados 40 anos no dia 22 de 

julho de 2017. (Praça, Silva, 2009) 

Neste artigo, tentarei contribuir para engrossar as publicações sobre o fenômeno das 

organizadas ao observar, de forma diacrônica, como os líderes do passado e do presente da 

torcida Máfia Azul projetam as imagens de si no discurso (ethos), identificando possíveis 

ethé que promovam a junção entre diferentes gerações e trajetórias, além de colaborar para 

identificar em que medida alguns estereótipos sociais sobre os torcedores organizados se 

confirmam nos depoimentos. Outros pontos explorados são as identidades que emergem dos 

                                                           
3 Pesquisa realizada pelo instituto Datafolha em 2014. Os dados podem ser acessados no seguinte link, 
acessado no dia 26 de outubro de 2017: http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2014/08/1494430-um-em-cada-
tres-torce-para-flamengo-ou-corinthians-aponta-datafolha.shtml 
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discursos e ajudam a definir a imagem dos torcedores e a forma como as entrevistas 

contribuem para se observar a vida em forma de narrativa. 

Então, em busca do ethos, serão acionadas categorias da Teoria Semiolinguística: os 

imaginários discursivos (Charaudeau, 2007), que mobilizam os saberes e as vozes que 

perpassam o discurso e a patemização (Charaudeau, 2007) como uma estratégia de persuasão. 

Para complementar, será adicionado as marcas de modalização (Kerbrat-Orecchioni, 1997), 

evidenciando os pontos de vista dos torcedores organizados. 

 

ENTREVISTAS DOS TORCEDORES COMO NARRATIVAS DE VIDA  

 

Para que os discursos dos torcedores organizados pudessem ser estudados, foi preciso 

ir a campo para coletar os dados. Como evidencia pesquisa de Lopes (2012), os organizados 

não são fonte de informação nem de reflexão na mídia, gerando assim uma dificuldade de 

encontrar em outro espaço o discurso desses grupos. 

Para Morin (1966), a natureza da informação da entrevista nas Ciências Sociais 

enquadra-se num sistema metodológico, hipotético e verificador, diferentemente do que é 

visto na imprensa. O primeiro passo do pesquisador será fazer um levantamento bibliográfico 

para conhecer a temática que pretende abordar na entrevista. Posteriormente, deve ser feito 

uma observação do fato/fenômeno para que se construa um entendimento mais amplo na 

tentativa de, em seguida, coletar as informações que só são possíveis através da entrevista.  

Na construção do corpus de análise deste artigo, o método utilizado será a pesquisa 

qualitativa, por meio de entrevista semiestruturada, gravada com recursos audiovisuais. O 

diferencial desse tipo de entrevista é a possibilidade ao acesso à informação de diversos 

pontos de vista e a possibilidade do aprofundamento da investigação em detalhes do conteúdo 

registrado.  

Ribeiro (2008) destaca alguns elementos que serão importantes na nossa pesquisa. 

Por meio da entrevista, será possível identificar os valores caros aos líderes do presente e do 

passado da Máfia Azul, bem como as vozes que perpassam o discurso, os pontos de vista, as 

avaliações.  

A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações a respeito 
do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos e valores 
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subjacentes ao comportamento, o que significa que se pode ir além das descrições 
das ações (RIBEIRO, 2008, p.14). 

 

Nas entrevistas realizadas, os torcedores narram momentos da vida. São as memórias 

da arquibancada, os sentimentos, as percepções e opiniões sobre a vivência na pele de um 

organizado. As narrativas são uma organização discursiva, resultado de uma atividade 

humana, cujo objetivo é contar ações, acontecimentos; contar momentos da própria vida. 

De acordo Arfuch (2010), a vida é a que a gente recorda e como recorda para contá-

la. Nesse ponto, Mikhail Bakhtin é evocado pela autora ao mencionar a polifonia. A 

construção da identidade narrativa, assim, é um espaço plural, no qual circulam outras vozes, 

como a da tradição, da cultura, do senso comum. Valorações, crenças e verdades sociais são 

também assumidas nos discursos dos torcedores organizados da Máfia Azul, que serão, aqui, 

analisados. A autora ainda destaca o vaivém entre o tempo da narração, o tempo da vida e a 

experiência, que permite observar uma lógica das ações com acentos éticos, por exemplo, a 

noção de “vida boa” aristotélica. Esses efeitos avaliativos são indissociáveis da posição 

enunciativa, com a ligação espaço-temporal e afetiva de quem conta uma história.  

As entrevistas foram realizadas para o desenvolvimento de dissertação que, em 2017, 

ainda se encontra em curso. A pesquisa está localizada no âmbito da interface futebol/torcidas 

organizadas e comunicação. Serão levados em consideração três eixos temáticos: violência, 

representação midiática da torcida organizada e elitização do futebol. 

Comporão o nosso corpus relatos de dois torcedores organizados de origens, gerações 

e experiências de vidas distintas. As entrevistas são de Jean Marc Gougeuil, de 55 anos, 

natural de Turim (Itália), e Daniel Gomes Sales, de 33 anos, mineiro de Belo Horizonte. 

Jean Marc mudou logo jovem para França. A mãe dele é uma artista plástica italiana 

que foi para a cidade Ville d'Avray, a nove quilômetros de Paris, morar com o marido. 

Embora a família não fosse ligada ao mundo dos esportes, Jean Marc tornou-se um ávido 

frequentador do estádio Parque dos Príncipes. Seu coração batia pelo Paris Saint-Germain, 

maior clube da capital francesa. Ele assistia aos jogos do setor chamado Boulogne, onde se 

localiza os torcedores mais violentos. 

Em 1986, aos 24 anos, veio morar no Brasil. Depois de um tempo procurando 

emprego, começou a dar aulas na Aliança Francesa de Belo Horizonte, instituição na qual 
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ainda trabalha. Francês, como é chamado, se identificou com o Cruzeiro e logo conheceu 

membros da Máfia Azul. Tornou-se respeitado por todos. Foi um dos integrantes mais 

atuantes, ganhando a condição de líder máximo da maior organizada do Cruzeiro em 2000. 

Deixou a Máfia após a presidência, ainda nos anos 2000. A entrevista foi feita na casa dele, 

no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte.  

Daniel Gomes Sales, ou Quick, é mineiro de Belo Horizonte. Foi criado na região do 

Cabana do Pai Tomás, aglomerado da Zona Oeste da capital mineira. Desde criança, o 

Mineirão era destino certo nas tardes de domingo.  

O fanatismo com o Cruzeiro o levou à Máfia Azul em meados da década de 1990. 

Foi de associado ao cargo de maior prestígio da organizada em menos de duas 

décadas.  Participa ativamente da administração da Máfia. Pela função importante que 

executa, recebe ordenado mensalmente. Está presente em todas as caravanas da organizada, 

viajando para as cidades em que o Cruzeiro atua. A entrevista foi realizada na sede da Máfia 

Azul, na rua dos Tupis, no Barro Preto. 

 

METODOLOGIA E CONCEITOS  

 

Como foi exposto na introdução, a intenção deste trabalho é identificar possíveis ethé 

em comum dos torcedores organizados do passado e do presente, além de entender em que 

medida o discurso dos organizados valida alguns estereótipos sociais. 

Para isso, pretendo mostrar como os torcedores organizados (i) demonstram 

valorações, crenças e verdades por meio dos imaginários discursivos, conceito cunhado por 

Charaudeau (2007), (ii) os efeitos patêmicos que são projetados pelo sujeito enunciador, 

segundo Charaudeau (2007), e (iii) os subjetivemas presentes nestas construções discursivas, 

de acordo com Kerbrat-Orecchioni (1997). 

O perfil metodológico adota pressupostos da Teoria Semiolinguística, uma vertente 

da Análise do Discurso francesa, de elaboração do pesquisador francês Patrick Charaudeau. 

Dos vários ângulos de análise possíveis na Semiolinguística, dois serão empregados neste 

artigo: efeito discursivo (visadas patêmicas) e imaginários sóciodiscursivos. 
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Através dos efeitos patêmicos serão observadas as emoções no discurso como 

estratégia de convencimento, uma tentativa de captura, de persuasão do interlocutor.  As 

torcidas organizadas são reconhecidas pela passionalidade que carregam (Murad, 2017). Por 

isso, a análise patêmica dos discursos dos torcedores se faz necessária. O pathos é um termo 

que tem origem na retórica clássica. 

Na perspectiva discursiva, de acordo com Charaudeau (2007), o efeito patêmico vai 

ser identificado como quaisquer aspectos linguístico-discursivos capaz de desencadear no 

auditório algum tipo de reação afetiva. Logo, podemos dizer que o trabalho do analista 

consiste em investigar as prováveis dimensões patêmicas presentes na materialidade 

linguística de um texto. Os efeitos patêmicos, segundo Charaudeau (2007), podem ser 

obtidos por três modos: 

1 - Explicita e direta - emprega palavras que remetem a um universo emocional 

(“raiva”, “angústia”, “horror”, “indignação”). 

2 - Implícita e indireta - palavras aparentemente neutras do ponto de vista da emoção 

(“assassinato”, “conspiração”, “vítimas”, “manifestação”, "assassino"), que são susceptíveis 

de nos levar a um universo patêmico. 

3 - Há enunciados que não comportam palavras patemisantes e que, no entanto, são 

susceptíveis de produzir efeitos patêmicos, desde que tenhamos conhecimento da situação de 

enunciação. 

Outro conceito fundamental para o desenvolvimento deste artigo é o de imaginários 

sóciodiscursivos. Segundo Charaudeau (2007), os imaginários são a representação da 

realidade, imagens que interpretam os acontecimentos da vida, transformando-os em um 

universo de significação. 

Assim, os imaginários darão sentido ao mundo dos torcedores organizados, uma vez 

que são resultado das atividades de pensamento que se propõem a explicar os fenômenos e 

comportamentos levando em conta elementos racionais e afetivos. A partir dos imaginários 

é possível encontrar valores subjacentes aos posicionamentos dos torcedores, observando 

traços de discursos machistas, violento, senso comum. 

A construção dos imaginários sóciodiscursivos está ligada a dois tipos de saberes: os 

saberes de conhecimento, que buscam uma verdade fora da subjetividade do sujeito; e os 
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saberes de crença, que estabelecem um conhecimento do mundo construído a partir de 

avaliações, apreciações e julgamentos dos sujeitos.  

Segundo Charaudeau (2007), o processo de construção do saber de conhecimento se 

dá por duas formas: 

1 - Saber Científico: explicações do mundo que se baseiam nos procedimentos de 

observação, experimento e cálculo. Por isso, este saber é da ordem do provado. 

2 - Saber de Experiência: o conhecimento é construído a partir da experiência pessoal, 

mas sem nenhuma garantia de comprovação científica. 

Já os saberes de crença são utilizados por adesão – saberes de revelação – ou por 

apropriação – saberes de opinião: 

1 - Saber de Revelação: uma verdade exterior ao sujeito que exige um movimento de 

adesão total, uma vez que não pode ser comprovada. As doutrinas, religiosas ou profanas, e 

ideologias expõem este tipo de saber. 

2 - Saberes de Opinião: nasce da tomada de posição dos sujeitos sobre os fatos do 

mundo. Os julgamentos ocorrem pela lógica do necessário, do provável, do verossímil, etc. 

Os saberes de opinião são divididos em três: 

a - Opinião comum: trata-se de um julgamento que contém o escopo generalizante. 

b - Opinião relativa: trata-se de uma opinião circunstancial e relativa à situação e ao 

grupo na qual é emitida. 

c - Opinião coletiva: trata-se do julgamento que um grupo faz de outro grupo, em 

busca de atribuir um valor identitário. 

Também acrescentaremos na análise as marcas de modalização deixadas pelos 

torcedores no discurso. As modalizações são entendidas como índice de atitudes, opiniões e 

pontos de vista do enunciador em relação ao seu dizer.  Trata-se de um processo que auxilia 

a identificação dos pontos de vista no discurso e as intencionalidades nele contidas. 

Uma das formas de modalização, os subjetivemas, trabalhado pela pesquisadora 

francesa Kerbrat-Orecchioni (1997), serão uma das categorias de análise. Os subjetivemas 

são "unidades significantes cujo significado comporta o traço subjetivo e cuja definição 

semântica exige a menção de seu utilizador. Os subjetivemas podem ser afetivos e 

avaliativos" (Kerbrat-Orecchioni, p. 91,1997). 
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Para este artigo, serão usados, em especial, os axiológicos, que são, de modo geral, 

adjetivos ou substantivos ligados a um ato de descrição e avaliação do objeto descrito 

(apreciativo/depreciativo). 

Por fim, me valendo da mescla dos conceitos acima, procurarei identificar o ethos 

discursivo dos torcedores do passado e do presente. O ethos é construído no âmbito da 

atividade discursiva. Nessa perspectiva, a imagem de si é um fenômeno que se constrói 

dentro da instância enunciativa e se mostra através de seu discurso. Na Análise do Discurso, 

este conceito é trabalhado, em especial, por Amossy (2006) e Maingueneau (2008). 

Maigueneau (2008) faz três considerações básicas sobre o ethos discursivo: 

1 - Uma noção discursiva se constrói por meio do discurso, não sendo uma “imagem” 

do locutor exterior à sua fala; 

2 - É fundamentalmente um processo interativo de influência com e sobre o outro; 

3 - Noção híbrida (sóciodiscursiva), um comportamento socialmente avaliado, que 

não pode ser apreendido fora de uma situação de comunicação. 

Mas a formação do ethos não é realizada apenas com os desdobramentos da 

enunciação. A concepção de ethos pré-discursivo também é uma parte do todo. O 

interlocutor, por conhecer ou sustentar algum tipo de informação sobre o locutor, no 

momento da enunciação, cria algum tipo de avaliação do outro, uma imagem dele. O ethos 

prévio é constituído pelas representações sociais e pelos estereótipos que o interlocutor 

produz.  

Amossy (2005) salienta que a imagem de si também se apresenta como materialidade 

linguística e está relacionada às marcas da enunciação. A autora comenta que, ao colocar a 

língua em funcionamento, o sujeito inscreve sua subjetividade, que pode ser identificada pela 

noção de subjetivemas. 

 

ANÁLISE DISCURSIVA  

 

Para a análise, separamos três eixos das entrevistas: violência, representação 

midiática das torcidas organizadas e elitização do futebol. A escolha se deu pela importância 

temática. O envolvimento dos torcedores organizados em atos de violência é recorrente e 
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preocupante. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de mortes de torcedores de 

futebol. Quem traz esse dado estarrecedor é o sociólogo Mauricio Murad, uma referência no 

assunto. De 2010 a 2016, ocorreram 117 homicídios comprovados, média de 17 por ano 

(MURAD, 2017). 

Como profissional da imprensa, um tema que sempre me incomodou é a pouca 

participação no debate público de integrantes das organizadas. Uma pesquisa da USP 

confirma essa minha sensação. Segundo Lopes (2012), que estudou o discurso sobre a 

violência envolvendo torcedores de futebol, os membros das organizadas não são fonte de 

consulta nem de reflexão em jornais brasileiros. 

Outro debate caro às organizadas diz respeito à elitização do futebol, em especial 

depois da construção e modernização das novas arenas para a Copa do Mundo do Brasil em 

2014, segundo demonstra estudo da University College of Football Business publicado pela 

revista Época4. Esse processo alijou parte dos torcedores organizados, pertencentes às classes 

menos abastadas. 

A análise foi dividida em duas partes: inicialmente, será feito uma busca pelas 

categorias analíticas (imaginários, efeitos patêmicos e subjetivemas) em cada um dos eixos 

temáticos; depois, já com a captura dos elementos citados, será demonstrado como as 

imagens de si no discurso são projetadas pelos torcedores organizados, levando em conta a 

narrativa das experiências de vida destes personagens.  

 

Eixo da violência 

 

Depoimento de Jean Marc     

Eu vou nos números. No Brasil, morrem 60 mil pessoas assassinadas. 60 mil 
pessoas! Quantos torcedores morreram por conta de futebol? Vamos falar assim, 
por alto, 10, 15. Infelizmente são números tristes porque morrer por futebol é um 
absurdo, um escândalo. Morrer assassinado porque um cara roubou o seu celular é 
um absurdo. Então, nós moramos em um país violento e, infelizmente, vão morrer 
pessoas de confronto de torcidas. Um país que, infelizmente, não ajuda a educar 
seu povo, vai ser sujeito a este tipo de coisa (MARC, 2017) 

 

                                                           
4 Parte da pesquisa está disponível no site da revista Época. Link acessado no dia 26 de outubro de 2017. 
http://epoca.globo.com/vida/esporte/noticia/2015/08/elitizacao-do-futebol-ingresso-brasileiro-e-o-mais-
inacessivel-do-mundo.html 
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A nossa época é uma época boa que, na verdade, não é a violência de hoje. A gente 
tinha assim algumas regras, entre aspas, que a gente assim brigava, brigava, na 
mão, tapa, no máximo uma pedrada. Então, assim, não existia a vontade de matar 
o cara. Brigava, invadia, mas a gente recuava. Quando o cara estava no chão, 
ninguém tocava, não. Porque a gente não via no nosso conceito fazer alguma 
coisa. Caiu, acabou. Ninguém encosta no cara, não. Ninguém vai matar ninguém, 
não. A gente queria mostrar quem é quem, mas igual homem, na mão mesmo. 
Esses covardes como a gente vê hoje, pra mim é pura covardia, infelizmente, isso 
aqui no Brasil que é um país violento, isso é pura covardia (MARC, 2017) 

 

Ao ser questionado sobre a violência das torcidas organizadas e da própria Máfia 

Azul, no primeiro trecho, Jean Marc utiliza um saber de conhecimento para desenvolver seu 

raciocínio. ("Eu vou nos números. No Brasil, morrem 60 mil pessoas assassinadas"). É uma 

tentativa de passar credibilidade, demonstrar, de forma objetiva, para além do sentimento de 

insegurança, que o Brasil é um país violento - violência essa refletida também no futebol. O 

raciocínio dele integra uma premissa que pode ser verificada, segundo dados estatísticos. 

Embora o torcedor não cite nenhum instituto de pesquisa, o dado é referendado pelo Atlas da 

Violência 2017 do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)5.  

Paralelamente, há um efeito patêmico de revolta à violência no discurso que pode ser 

notado quando ele utiliza o substantivo axiológico "escândalo" e o adjetivo axiológico 

"absurdo", demonstrando tristeza com esse cenário. Outro momento em que a emoção fica 

evidenciada ocorre quando o torcedor repete o dado de 60 mil homicídios, logo na primeira 

frase. Ele busca enfatizar os números dando um tom de dramaticidade. O imaginário da 

"banalidade da violência no Brasil" é destacado no discurso no momento em que cita morte 

até por roubo de celular, ressaltando o senso comum de que se mata por quase tudo. 

A noção de identidade, tão peculiar em relatos de vida, pode ser notada neste 

fragmento. Jean nasceu na Itália, mas se sente francês - o forte sotaque, logo nas primeiras 

palavras, já indica a cultura que ele traz consigo. Por mais que ele tenha se mudado ainda na 

juventude para o Brasil, país no qual construiu sua família (ele é casado e pai de uma menina), 

estando totalmente integrado profissional (é professor em uma escola de idiomas) e 

socialmente (conquistou o respeito de uma das maiores torcidas do Brasil), mesmo com tudo 

                                                           
5 Estudo realizado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2015 e divulgado em junho de 
2017. Mais informações podem ser encontradas no link a seguir, acessado no dia 26 de outubro de 2017. 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=30253 
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isso, Jean ainda não se vê como um brasileiro e ressalta seu estrangeirismo. O Brasil para ele 

ainda é um país do outro, um outro país, como indica a seguinte passagem: “Um país que, 

infelizmente, não ajuda a educar seu povo, vai ser sujeito a este tipo de coisa”. Na frase, Jean 

se coloca como alguém de fora (destaca-se: “um país”, não o nosso país, e “seu povo”, não a 

gente ou o nosso povo), mas que vive o saber de experiência da precariedade das escolas e 

do ensino brasileiro de forma geral.  

No início do segundo trecho, há a reconstrução de uma parte da vida como ato ético. 

Jean define como “época boa” o período em que os torcedores possuíam um código moral 

em relação aos atos de agressão: 1 - brigas não envolviam armas de fogo; enfrentamentos 

com paus, pedras e com socos e chutes; 2 - quando oponente estava no chão, a conduta era 

esperá-lo levantar; 3 - invadia o território do rival, mas havia um recuo natural; 4 - não havia 

uma intenção de matar rival/inimigo. Nesta parte, Jean Marc cria uma divisão entre o 

comportamento dos torcedores organizados do presente e do passado. No discurso, é possível 

entender que os atos de agressão no tempo pregresso são entendidos como respeitosos, pois 

seguiam as regras citadas.  

No trecho referido, o torcedor ainda evidencia a desaprovação ao recrudescimento da 

violência. Entretanto, este raciocínio guarda uma contradição, pois ele alimenta, com a 

explicação dada acima e na seguinte frase: "A gente queria mostrar quem é quem, mas igual 

homem, na mão mesmo", o imaginário de que "homens resolvem as coisas na mão", uma 

característica típica dos saberes de crença de opinião comum, que apresentam escopo 

generalizante. O "mostrar quem é quem" está relacionado ao universo machista de que os 

homens demonstram quem são pela virilidade, imposição e violência. 

No léxico do discurso, o adjetivo axiológico "covardes", que, no sentido adotado, 

significa pessoa que exerce com crueldade o seu poder sobre outrem, indica repulsa de Jean 

de um novo tipo de violência, mais agressiva e perniciosa, entre torcedores organizados.  

Jean, então, não se mostra contrário à violência, mas contra o seu recrudescimento, 

que gerou mortes e brigas generalizadas.  

 

Depoimento de Daniel Sales 

A violência está em todo lugar. Estamos expostos a todo tipo de violência, em todos 
os sentidos. Temos violência não só no futebol, temos violência em show, no 
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carnaval, e a torcida é mais um fator, né. A violência está no futebol também. 
Infelizmente, todo lugar tem violência. Mas nós, como torcida organizada, temos 
CNPJ, temos nossa sede, sempre temos reunião com Batalhão de Choque, reunião 
com Ministério Público, tudo que a torcida vai fazer, entidade grande como a Máfia 
Azul, que está há 40 anos em Minas Gerais, sendo a maior de Minas com 30 mil 
componentes, todo clássico, a gente tem reunião, passa o horário que a torcida vai 
sair, tudo é passado para a Polícia Militar, para o Ministério Público, a gente tenta 
ajudar da melhor forma possível, todos os envolvidos no futebol. Então, no fato da 
violência, o que podemos fazer, temos que punir o infrator que pratica a violência, 
o CPF, o RG, não as entidades. A entidade está para acompanhar o clube e fazer a 
festa do futebol, que é o principal fator da organizada (SALES, 2017) 

 
A gente assusta sim com a violência que tem, a família preocupa. Mas eu posso 
dizer que, particularmente eu, nunca tive medo, sempre quis fazer o melhor para a 
torcida, melhor para o clube, sempre tento evitar, evitar que a minha família 
preocupe. Eu faço do melhor para a torcida, e o melhor para a torcida é sempre 
evitando a violência. Não vou te falar que torcida tem santo, torcida não tem santo, 
e ninguém é santo. O que eu posso te dizer é o seguinte: o que a gente puder fazer 
para evitar a violência nós vamos fazer, mas uma torcida igual a Máfia Azul, 
ninguém passa por cima da gente, ninguém vai passar por cima da Máfia Azul. O 
que a gente puder fazer para evitar a violência e fazer a festa nos estádios nós vamos 
fazer, mas jamais fazer apologia à violência, ir para cima de qualquer pessoa. Nós 
vamos preservar sempre nossos integrantes e preservar a entidade Máfia Azul e o 
Cruzeiro Esporte Clube. Nós não somos a favor da violência, mas ninguém passa 
por cima da Máfia Azul (SALES, 2017). 

 

Logo no início do primeiro enunciado, Daniel evoca o imaginário da "violência está 

por toda parte no Brasil", uma generalização mobilizada por um saber de crença de opinião 

comum. Parte daí uma explicação para os atos de agressão das torcidas organizadas. O uso 

lexical ajuda a comprovar essa ideia do torcedor: "violência está em todo lugar", "não só no 

futebol", "a torcida é só mais um fator", "todo lugar tem violência". 

Nota-se, quando Daniel diz "estamos expostos a todo tipo de violência, em todos os 

sentidos", podemos considerar não apenas as agressões físicas, mas também os diversos tipos 

de violência simbólica, como machismo, homofobia e outros preconceitos de toda a ordem 

tão característicos a este universo. Na sequência, quando argumenta sobre o que é preciso ser 

feito, o torcedor observa a necessidade de punição, trazendo à tona o imaginário de "país da 

impunidade". Daniel defende a punição aos envolvidos nas práticas, isentando as 

organizadas. 

O torcedor também sinaliza o imaginário de grandeza no momento que se autoafirma 

como integrante da maior torcida organizada de Minas Gerais - dado este difícil de se 

comprovar, já que não existem estatísticas atuais a respeito do número de integrantes das 
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organizadas. Quando eleva a Máfia Azul a um panteão em que as outras não estão, 

concomitantemente Daniel também cria uma maior responsabilidade e importância ao seu 

cargo, como relata ao informar os encontros com membros de instituições públicas de 

segurança.    

No segundo trecho, é possível notar, por meio de outro saber de crença, o imaginário 

machista de que "homens não podem demonstrar fraquezas", quando o torcedor diz não temer 

a violência. Por meio dos subjetivemas, contudo, é visível uma certa contradição no discurso, 

uma vez que os advérbios axiológicos "assusta" e "preocupa" reforçam uma sensação de 

ameaça do enunciador.  

Quanto à patemização, nota-se que o tom do discurso vai mudando, tornando-se mais 

firme e agressivo quando o torcedor assume que fará o que for preciso para "ninguém passar 

por cima da Máfia Azul". Neste trecho, Daniel Sales explica que torcedor organizado não é 

santo, uma entidade sagrada do catolicismo, mobilizando o saber de crença de revelação. O 

imaginário de santo está relacionado a "pessoa pura, caridosa, divina", muito distante, 

segundo o próprio Daniel, do senso comum dos torcedores organizados.  

Daniel Sales acaba reafirmando, mesmo que implicitamente, o estereótipo de 

agressivo, ou pelo menos de pouco pacífico, dos torcedores organizados, em especial quando 

afirma por três vezes a frase “ninguém passa por cima da gente/Máfia Azul", que soa como 

recado às torcidas organizadas adversárias. O tom ameaçador com que enuncia evidencia a 

tentativa de impor respeito e causar temor.  

 

Eixo da representação midiática dos torcedores organizados 

 

Depoimento de Jean Marc 

Os meios de comunicação se interessam porque é um assunto que vai interessar à 
sociedade. Vai atrair a atenção da população. 'Botafoguense foi morto por torcedor 
do Flamengo'. Isso interessa entre aspas. É uma coisa para você vender. Pegar estes 
programas de tevês no Brasil... o ‘Brasil Urgente’ e não sei mais o quê. Mostra 
crimes horríveis, o dia inteiro, 365 por ano. Logicamente quando aparecer um 
crime no futebol, a mídia vai se interessar porque futebol é futebol, é uma religião 
no Brasil, é conhecido. Então, a mídia vai se interessar para vender o produto dela 
(...). Agora, quando a gente faz doações de brinquedos para crianças pobres no 
Caldeirão do Inferno, em Santa Luzia, você acha que aparece alguém noticiando? 
(MARC, 2017) 
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Jean aciona o imaginário de “imprensa sensacionalista” quando diz que a violência 

interessa porque aumenta as/a vendas/audiência. Ele tenta confirmar esse imaginário ao se 

valer de um saber de experiência, no momento em que cita o exemplo de um telejornal que 

noticia casos de polícia todos os dias na televisão brasileira.  

Quando o torcedor enuncia que futebol é uma religião no Brasil, revela uma certa 

patemização ao compará-lo com uma crença sobrenatural. Segundo esse discurso, portanto, 

o futebol estaria filiado à ordem do sagrado. Nos faz pensar também no imaginário "Brasil, 

o país do futebol". Essa representação de uma sociedade pela bola demonstra a forma 

estigmatizante como parte do mundo vê o Brasil, valor compartilhado pelo estrangeiro Jean 

Marc. 

Em relação às escolhas lexicais, o termo "crime" aparece três vezes neste trecho do 

discurso, criando uma associação entre violência e mídia. O torcedor, também, demonstra 

um injustiçamento da imprensa, que apenas noticia o lado negativo da organizada, reforçando 

os estereótipos já construídos. 

 

Depoimento de Daniel Sales 

A Máfia Azul tem vários projetos sociais, mas que a mídia geralmente não divulga. 
O que a mídia quer é sangue, o que vende é sangue, o que vende é briga, é raro 
você fazer uma coisa legal que a imprensa divulga (SALES, 2017). 

 

Quando aborda o assunto da representação midiática dos torcedores organizados, 

Daniel demonstra insatisfação com a cobertura e aciona o imaginário de crença de que "a 

imprensa é sensacionalista", assim como fez Jean Marc. 

As marcas linguísticas evidenciam que há um sentimento de revolta com o noticiário 

sobre as organizadas. A mídia aparece ligada a termos relacionados à violência, como os 

léxicos "sangue" e "briga".  

É possível notar um efeito patêmico de aversão no discurso do torcedor, quando ele 

enuncia a forma como as organizadas são retratadas publicamente: "a mídia quer sangue, o 

que vende é sangue, o que vende é briga". O termo sangue, neste caso, está ligado ao 

imaginário de violência, mortes. 

No imaginário de Daniel Sales, nota-se que a mídia assume um grande poder: o de 

determinar o que será ou não debatido publicamente, selecionando temas - como o da 
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violência -, ajudando, assim, a reforçar algumas características das torcidas organizadas e 

excluindo outras. Vale ressaltar que Jean Marc também trabalha com essa ideia. 

 

Eixo da elitização do futebol 

 

Depoimento de Jean Marc 

O estádio era o único lugar que você podia misturar as classes sociais do Brasil. 
Então, o que acontece: o cara mora na favela, o cara é office boy, o cara é professor, 
é engenheiro de não sei das quantas, e está na arquibancada. Então, de verdade, era 
o único lugar onde a torcida, os brasileiros se misturavam, porque era um preço 
acessível para todo mundo. O favelado tinha dinheiro para poder ir ao campo, o 
engenheiro, o professor, e tinha essa possibilidade de ter a sociedade brasileira em 
um só lugar. Hoje não existe mais, não existe, o futebol moderno acabou com isso, 
eu adorava, tinha jogo que pagava três reais, cinco reais, você via dezenas de 
organizadas ou torcida do Cruzeiro de todos os cantos, de todos os bairros mais 
afastados, era uma festa incrível, incrível! O futebol moderno de hoje, que pra mim 
acabou com o futebol, é totalmente diferente dos que nós tínhamos nos anos 1990 
(MARC, 2017) 

 

Jean Marc inicia esse trecho do depoimento se valendo do imaginário do "futebol 

como um esporte popular e democrático". A partir de um saber de experiência, o torcedor 

conta da reunião de “engenheiros”, “professores” e “favelados” nas arquibancadas durante 

os jogos. Neste momento, é possível notar um efeito patêmico de alegria, felicidade em 

compartilhar momentos inesquecíveis ao lado de desconhecidos, independentemente da 

classe social e outras diferenças.  

O axiológico "adorava" expressa o saudosismo e uma lembrança carregada de 

sentimentalismo. O passado, mais uma vez, é valorizado no discurso de Jean, criando um 

ideal de “vida boa” dos estádios remetendo a tempos áureos, que não voltam mais.  O adjetivo 

axiológico "incrível", que aparece duas vezes quando Jean relembra a festa da torcida, 

demonstra a emoção no discurso.  

 Curiosamente, a patemização passa do tópico da alegria para o da tristeza, quando o 

torcedor utiliza o advérbio axiológico "acabou", ao dizer que o futebol moderno, com o 

processo de elitização, cessou a festa, alijando uma parte dos fanáticos pelo esporte.  

Ao afirmar, ainda no começo do enunciado, que “o estádio era o único lugar que você 

podia misturar as classes sociais do Brasil”, Jean expõe o imaginário de um “país que exclui, 

discrimina e separa as pessoas”. É um saber de experiência, que, na análise de um estrangeiro, 
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se torna ainda mais latente, uma vez que a desigualdade no Brasil se faz notar em quase todos 

os ambientes.     

 

Depoimento de Daniel Sales 

Futebol mudou muito. As festas que a gente fazia na década de 1990, no antigo 
Mineirão, as novas arenas não permitem. Eles utilizam muita coisa que pode. Eles 
querem diminuir número de bandeira, coisa que não tem nada a ver, já que o mais 
bonito do futebol é a festa que as torcidas fazem no estádio. E os jogadores veem 
aquela festa, pô... a torcida faz a diferença. E eles proibiram a festa do futebol, o 
futebol fica chato. Imagina você ir para o Mineirão sem bandeira, sem torcida 
organizada, sem barulho, eles querem fazer do futebol teatro (...) Sem falar que o 
ingresso, muitas vezes caro, matou parte da torcida. (SALES, 2017) 

 

Logo de início, Daniel aciona um imaginário saudosista de que "o futebol era melhor 

no passado", ficando preso, inicialmente, a lembranças positivas. Por meio de um saber de 

experiência, Daniel explica que, em função de algumas restrições da administração do estádio 

Mineirão, a festa das arquibancadas perdeu sua essência com o passar do tempo.  

O torcedor se vale do imaginário "futebol como festa do povo" para criticar a 

elitização do esporte que cerceou as classes sociais mais pobres de assistir aos jogos. O 

torcedor ilustra a ideia de elitização do futebol como uma peça de teatro, evocando um 

imaginário de "lugar enfadonho, chato". 

O efeito patêmico pode ser notado pelo tom com que o torcedor enuncia o fato de o 

preço do ingresso ter "matado" a torcida, evidenciando uma dor pelo alijamento de muitos 

fanáticos por futebol que não conseguem mais ter acesso aos jogos.  

Algumas marcas enunciativas revelam a posição crítica do torcedor em relação ao 

processo denominado elitização do futebol: os axiológicos "proibiram", que está ligado à 

censura, "matou", de eliminar os torcedores mais pobres do estádio, e "chato", descrevendo 

a forma maçante e nada empolgante em que o futebol se transformou. 

 

O ETHOS E ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Através do discurso, os seres a todo tempo dizem "que somos isso, e não aquilo", 

como bem cunhou Barthes, segundo Amossy (2005). Pois este é o ‘espírito’ do ethos. Apesar 

das várias diferenças entre os dois torcedores organizados entrevistados (nacionalidade, 
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idade, períodos distintos dentro da organizada), há uma convergência de opiniões e pontos 

de vistas em relação aos assuntos abordados. Também foi possível notar que Jean Marc e 

Daniel Sales possuem ethé em comum. Alguns deles, inclusive, confirmam alguns 

estereótipos sociais ligados aos organizados.  

Na temática da violência, os torcedores pregam uma saída pacífica, mas avalizam 

atos agressivos, cada um a sua forma, validando o estereótipo da violência como uma faceta 

dos torcedores organizados. Jean Marc e Daniel criam ethé de virilidade, força, 

agressividade.  

 Daniel Sales, hoje líder da organizada, se coloca como um protetor, um guardião da 

Máfia Azul ("Eu faço o melhor para minha torcida..."), que se doa com intensidade e esforço 

pelo amor à organizada. Já Jean Marc exerce um papel de observador. Em vários momentos, 

ele demarca a sua posição de estrangeiro, alguém que consegue observar os fatos com uma 

certa distância. Nota-se também um discurso bem politizado, ciente das mazelas brasileiras: 

desigualdade, distribuição de renda, violência. 

Nos outros dois eixos de análise, os torcedores evocam imagens de marginalizados 

pela mídia e excluídos socialmente, incluindo, agora, o alijamento do próprio estádio pela 

elitização do futebol.  

Em relação à representação midiática, Daniel Sales e Jean Marc veem a imprensa 

como criadora de uma narrativa que busca o sensacionalismo, reforçando o imaginário social 

do torcedor organizado como um malfeitor para gerar maior apelo. Os dois torcedores criam 

imagem de prejudicados e incompreendidos pela mídia. Ambos ressaltam o fato de os meios 

de comunicação não noticiarem os feitos positivos da Máfia Azul, explorando apenas a 

cobertura envolvendo atos ilícitos de membros da organizada.   

O processo de modernização ou elitização do futebol foi danoso aos torcedores 

organizados. Esta é a avaliação dos colaboradores da Máfia Azul nas entrevistas. Ambos 

evocam imaginários saudosistas das festas dos torcedores no passado. No discurso, os dois 

torcedores demonstram ethé de penalizados, lesados por esse processo.  

Como explica Machado (2016), analisar discursos sobre narrativas de vida, implica 

em trabalhar com palavras daqueles que narram, nunca com fatos. Assim, podemos observar, 

por meio do discurso, como os torcedores sentem e pensam assuntos diversos, passagens de 
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vida, que incidem diretamente sobre o mundo deles. A vida é vista como boa no passado, 

reforçando saudosismo no discurso dos dois. 

Por fim, por meio da análise deste pequeno corpus, podemos observar os imaginários, 

as marcas discursivas, as crenças e os valores que atravessam o ato de fala dos líderes da 

torcida Máfia Azul do passado (Jean Marc) e do presente (Daniel Sales), além de processos 

identitários. A despeito das diferenças entre os entrevistados, podemos estabelecer um ethos 

em comum: líderes que assumem uma faceta combativa, agressiva e que resistem, mesmo 

encontrando, na visão deles, resistência na cobertura midiática e exclusão no processo de 

elitização do futebol.  

Esta, obviamente, é uma pequena contribuição, pois se trata de um corpus reduzido - 

em razão da delimitação do espaço de um artigo -, que abrange dois torcedores organizados, 

que, de certa forma, representam a percepção de muitos outros. Uma visão ainda mais 

complexa e abrangente da análise sobre o discurso será obtida com a finalização da 

dissertação. 
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