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Ultra Irriducibili provocou a torcida rival da Lazio com ato antissemita – entre parte dos torcedores da Lazio, 

“judeu” é um recorrente insulto ao rival – em que adesivos com a fotografia de Anne Frank com uma camisa da 

AS Roma e a mensagem “Anne incentiva a Roma” foi colada na parte do estádio olímpico destinada a torcida da 

Roma, a curva sul.  

 



 

RESUMO 

O futebol, para além de um esporte, é um fenômeno contemporâneo que reflete na sua dimensão 

aspectos sociais, políticos e econômicos da sociedade na qual está entrelaçado. Entender seu 

potencial de expressão e principalmente de relação com o âmbito político possibilitou a 

construção do presente trabalho, que propõe-se a colocar o neofascismo no centro das atenções, 

ou como diria no “mundo do futebol”, na “marchio della calce”, ao buscar perceber como o 

mesmo é expressado na sociedade italiana entre 1998 e 2012, a partir das manifestações das 

torcidas UltraS dos times AS Roma e SS Lazio, que protagonizam o principal clássico do futebol 

italiano, o Derby della Capitale. Entender os elementos e valores que integram as 

manifestações neofascistas das torcidas Irriducibili (Lazio) e Boys Roma (Roma) é objetivo da 

presente investigação. As fontes utilizadas foram imagens, símbolos, cantos, mensagens, etc. 

usados nas ações destas torcidas UltraS, sendo analisados seus conteúdos e significados. Houve 

também a observação da repercussão dessas manifestações na sociedade italiana e mundial, 

através da análise de periódicos italianos e internacionais. 

Palavras-chaves: Neofascismo, futebol, UltraS, SS Lazio, AS Roma. 

 

  



 

ABSTRACT 

Football, besides a sport, is a contemporary phenomenon that presents its social, political and 

economic objectives of the society in which it is intertwined. Understanding its potential for 

expression and especially its relationship with the strategic plan can be a present construction, 

which makes it a neofascism in the center of attention, or as it would say in the "world of 

football", a "marchio della calce" To get away to the same is expressed in english from 1998 

and 2012, from the manifestations of cheering UltraS of times AS Rome and SS Lazio, that 

protagonist of the main classic of football, the Derby of the Capitale. Understanding the 

elements and values that integrate the neofascist manifestations of the fans Irriducibili (Lazio) 

and Boys Roma (Rome) is the present of the investigation. The sources used were images, 

symbols, chants, messages, etc., in which the UltraS were included, their content and their 

meanings. A was also an indicator of the repercussion of the demonstrations in Italian and world 

society, through the analysis of Italian and international periodicals 

Key-words: Neofascism, football, Ultra SS Lazio, AS Roma 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O fascismo, até o início da década de 1980, foi muitas vezes vinculado à experiência de 

um regime restrito ao século XX na Europa, especialmente ao contexto do entreguerras. 

Contudo, estudos contemporâneos apresentam conceitos que defendem que o mesmo deva ser 

compreendido não apenas como um acontecimento datado e acabado, mas como um fenômeno 

que se revestiu de novas características no século XXI. 

A Itália foi um dos países em que o fascismo ascendeu e estabeleceu-se no poder durante 

anos no início do século XX. E um dos elementos culturais mais utilizados como aparelho de 

propaganda ideológica pelo regime fascista de Benito Mussolini na Itália foi o futebol.  

Os estudos históricos nos últimos anos têm compreendido o futebol como um elemento 

que obtém potencialidade de articulação com as dimensões sociais, econômicas e políticas da 

sociedade a qual está inserida. Dentre os principais temas pesquisados nesse âmbito, as ações 

das torcidas organizadas que são direcionadas para a violência e os conflitos gerado pelas 

mesmas têm se destacado.2 Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo entender a 

relação entre futebol e o neofascismo na Itália. Busco compreender com o neofascismo – 

expressão contemporânea do fascismo -  é expressado na sociedade italiana, a partir da atuação 

das torcidas ultraS dos times da SS Lazio (Società Sportiva Lazio) e AS Roma (Associazione 

Sportiva Roma), entre 1998 e 2012. Dessa forma, este estudo também pretende caracterizar os 

ultras e identificar quais são os conceitos, práticas e valores difundidos pelas torcidas UltraS 

dos Boys Roma e Irriducibili da Lazio. Também foi intuito deste trabalho verificar a 

repercussão dessas experiências neofascistas italianas, nos âmbitos nacional e internacional. 

A presença sistemática de experiências em que valores como o da violência, 

anticomunismo e racismo (alguns dos conceitos disseminados pelo fascismo) são manifestados 

e difundidos demonstra que, apesar do “fim” do fascismo histórico, ainda é necessário discutir 

o efeito desse fenômeno na contemporaneidade.  

Entendo que discutir aspectos como o fascismo e suas novas expressões na 

contemporaneidade são fundamentais para que atrocidades como o holocausto não se repitam. 

Construir uma tomada de consciência histórica que oriente reflexões acerca da ideologia 

fascista e suas novas expressões, tem o potencial de evitar que sociedades atuais vivenciem de 

maneira institucional ambientes de ódio, violência e preconceito de qualquer natureza, como 

salienta o historiador Giuseppe Rafael Caron: 

                                            
2 GIGLIO, Sergio; SPAGGIARI, Enrico. A produção das ciências humanas sobre o futebol no Brasil: um 

panorama. Revista de História, São Paulo, n 163, p.293-350, 2010. Disponível em:< 

https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/viewFile/19180/21243>. Acesso em: 19 dezembro 2017. 

https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/viewFile/19180/21243%3e.%20Acesso
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Vemos hoje um número crescente de movimentos neonazistas e neofascistas surgindo 

em volta do mundo, com mais intensidade no continente europeu. Mesmo que esses 

novos movimentos não sejam iguais ao fascismo italiano e ao nazismo alemão, já que, 

as condições temporais e sociais são extremamente diferentes, eles ainda mantem 

algumas questões parecidas, como o nacionalismo extremo e o culto a violência e ao 

corpo como formas de defenderem seus ideais. Logo compreender essa ideologia (o 

fermento) se torna indispensável, para que assim possamos, não destruí o movimento, 

pois isso é quase impossível, mas sim ataca-lo com mais força e mais efetividade.3 

 

O tempo histórico concebe que a relação entre as temporalidades do passado, presente 

e futuro perpassa não pela linearidade, mas principalmente pela continuidade e ruptura. O 

regime moderno de historicidade, defendido por autores como François Hartog, proporciona, 

de acordo com a historiadora Ana Maria Monteiro, um entendimento que rompe com a noção 

da ação humana em um tempo linear e homogêneo, em detrimento de uma concepção que 

compreende o presente como a referência temporal que promove as descontinuidades e uma 

análise histórica a contrapelo4. A resistência à história do tempo presente perpassa 

fundamentalmente pelo uso do anacronismo na análise do objeto, porém como enfatiza o 

historiador francês Roger Chartier:  

O pesquisador é contemporâneo de seu objeto e divide com os que fazem a história, 

seus atores, as mesmas categorias e referências. Assim, a falta de distância, ao invés de 

um inconveniente, pode ser um instrumento de auxílio importante para um maior 

entendimento da realidade estudada, de maneira a superar a descontinuidade 

fundamental, que ordinariamente separa o instrumental intelectual, afetivo e psíquico 

do historiador e aqueles que fazem a história.5 

 

 Nesse sentido, estudar um evento histórico do tempo presente – mais especificamente a 

partir da segunda metade do século XX e no início deste século XXI – tornou-se um desafio, 

mas também uma nova forma de observar a interação entre as temporalidades do passado, 

presente e futuro. A inquietação provocada no tempo presente pela manutenção, mesmo que 

com outra vertente, do fascismo e a expectativa de que esse cenário seja interrompido com uma 

maior consciência histórica dos sujeitos são perspectivas de como a temporalidade passado, 

presente e futuro estão interligadas no exercício da pesquisa histórica. 

A história do tempo presente, mais do que qualquer outra, é por natureza uma história 

inacabada: uma história em constante movimento, refletindo as comoções que se 

desenrolam diante de nós e sendo, portanto, objeto de uma renovação sem fim.6 

 

                                            
3 CARON, Giuseppe Rafael. Fascismo movimento e fascismo governo: Um debate sobre os estudos de Renzo de 

Felice e Emilio Gentile. In: Simpósio Nacional de história – ANPUH, XXVIII, 2015, Florianópolis. Anais, Santa 

Catarina, 2015, p.10. Disponível em: < 

http://www.snh2015.anpuh.org/resources/anais/39/1434368066_ARQUIVO_Fascismo-Movimento-e-Fascismo-

Governo-artigo.-1-1.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2018. 
4 MONTEIRO, Ana Maria. Tempo presente no ensino de história: mediações culturais no currículo. IN: Simpósio 

Nacional de História – ANPUH, XXVI, 2011, São Paulo. Anais. São Paulo: 2011. p. 5. 
5 CHARTIER, 1993 apud FERREIRA, 2000, p.10. 
6 BÉDARIDA, François. Tempo presente e presença da história. In: AMADO, Janaína e FERREIRA, Marieta de 

Moraes (Coords.). Usos & Abusos da história oral. Rio de Janeiro: FGV, 1996. p. 229. 
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 Assim sendo, o recorte temporal estabelecido se inicia em 1998, quando é registrada a 

primeira grande ação da torcida ultraS da SS Lazio – Irriducibili – em que se percebe a ideologia 

fascista como característica da sua identidade. Já 2012, ano final do período estudado, 

corresponde à ocorrência de um possível ataque violento de conteúdo antissemita, orquestrado 

em comum acordo entre os torcedores UltraS biancocelesti (denominação dos torcedores da 

Lazio) e giallorossi (denominação dos torcedores da Roma), contra os torcedores do clube 

inglês do Tottenham Hotspur F.C. 7 

 O recorte espacial na Itália justifica-se por ser uma nação que vivenciou 

sistematicamente o fascismo pós I Guerra Mundial, mas também por ainda hoje conceber o 

futebol, e todo seu campo esportivo, não apenas com o esporte número um do país, mas também 

um aparelho político de difusão ideológica.  

 A metodologia adotada nesta pesquisa consiste em uma análise das torcidas UltraS da 

Lazio e da Roma. Almejou-se tecer uma pesquisa qualitativa das atuações de cunho ideológico 

dessas torcidas no campo esportivo da Itália, examinando-se assim os elementos constituintes 

das expressões do neofascismo, na sociedade italiana.  

Este estudo foi produzido a partir da análise de um aporte documental que comporta 

uma heterogeneidade de materiais, já que “no que se refere às fontes, salienta‐se que uma das 

características do tempo presente é a diversidade e a quantidade de vestígios do passado 

disponíveis para o historiador”.8 Especificamente, debrucei-me sobre fontes imagéticas; 

periódicos italianos (Corriere Dello Sport; La Gazzetta Dello Sport e La Repubblica) e fonte 

audiovisual (série inglesa The Real Football Factories International: Itália).  

A estrutura do presente trabalho é dividida em dois capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. O primeiro capítulo apresenta, de maneira breve, uma discussão 

historiográfica sobre diferentes concepções do fascismo. Aborda-se a relação do regime fascista 

de Mussolini com o futebol, detalhando o estopim da rivalidade histórica entre Lazio e Roma.  

No segundo capítulo busca-se compreender e contextualizar o fenômeno esportivo dos 

Ultras na Itália. Trata-se do seu surgimento, das suas características gerais e da sua relação 

                                            
7O Tottenham Hotspur Football Club é um clube inglês, com sede no bairro de Tottenham, no norte de Londres. 

A equipe foi fundada em 5 de setembro de 1882, originária de um clube de críquete e se chamava Hotspur FC. Em 

1884, o clube passou a se chamar Tottenham Hotspur Football and Athletic Club. O clube também é conhecido 

como Spurs, que significa espora, em inglês, já que o mascote do clube é um galo. O Tottenham possui uma grande 

torcida espalhada por todo o país, mas com maior concentração no norte de Londres, onde foi fundado e fica seu 

estádio. Mais informação: http://tottenhambrasil.com.br/historia-do-tottenham/>. Acesso em: 10 de jun. 2018. 
8 ROSSATO, Luciana; CUNHA, Maria Teresa Santos. Vetores para uma escolha: História do Tempo Presente e 

as pesquisas discentes no PPGH/UDESC. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 9, n. 20, p. 162 ‐ 185. 

jan./abr. 2017. Disponível em: < 

http://revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/viewFile/2175180309202017162/6756.pdf> Acesso em: 21 dez. 

2017. P.12. 

http://tottenhambrasil.com.br/historia-do-tottenham/
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intensa com a ideologia fascista, principalmente a partir da década de 1990. Propõe também 

apresentar como a ideologia fascista é vivenciada pela sociedade italiana no século XXI, a partir 

das manifestações das torcidas UltraS da Lazio e Roma nos estádios e em outros espaços da 

sociedade. Os múltiplos elementos que compõem as manifestações das torcidas ultraS, Boys 

Roma e Irriducibili da Lazio, são as fontes de análise, juntamente com os jornais italianos e 

internacionais. 

 

 



2. A Europa do início século XX: O Fascismo em campo. 

O fenômeno social e político do fascismo9 tornou-se um objeto instigante e desafiador 

para os estudiosos das ciências humanas na atualidade. Definir o fascismo é um dos múltiplos 

aspectos da temática, que apresenta uma diversidade de abordagem na historiografia.  

Compreender esse movimento para além do “fenômeno social” demarcado é um dos 

objetivos que o presente trabalho se propõe a analisar. Portanto, neste primeiro capítulo, há o 

objetivo de expor o debate conceitual existente na historiografia contemporânea, que analisa o 

fascismo, por um lado, como um “fenômeno histórico” delimitado no âmbito temporal e 

espacial, enquanto por outro lado, alguns estudiosos entendem o mesmo como um movimento 

que possui uma ideologia ainda presente na sociedade do século XXI. 

O “breve século XX”, expressão criada pelo historiador Eric. Hobsbawm,10 foi 

caracterizado na sua primeira metade pela ascensão e presença na Europa de sistemas políticos 

totalitários. Com o objetivo de contrapor o Estado Liberal, visto como genuinamente 

desagregador da sociedade, os sistemas totalitários tiveram no regime fascista italiano seu 

primeiro “representante” de direita, sob o comando do líder Benito Mussolini. 

É importante salientar que, após a II Guerra Mundial, o totalitarismo passa a ser 

empregado para designar todos os sistemas políticos monopartidários, incluindo assim não 

apenas os estados fascistas, mas também os estados comunistas, mesmo que ambos sejam 

fenômenos diferentes.  

O conceito “totalitarismo” é objeto de um grande debate na literatura pós II Guerra 

Mundial, com os estudos de Hannah Arendt, Carl Joachim Friedrich e Zbigniew Brzezinski. De 

acordo com Mario Stoppino, a filósofa alemã Hannah Arendt, tendo como foco central a 

ideologia, entende o totalitarismo como um regime que inviabiliza não somente a capacidade 

do homem de se organizar politicamente, mas destrói os âmbitos das suas relações privadas e 

públicas, de tal maneira, que o torna um “ser” estranho ao mundo civilizado.11 Portanto, para 

Arendt, o totalitarismo tem como fim otimizar os indivíduos, em meros seres supérfluos. Ainda 

segundo Stoppino, Carl Joachim Friedrich e Zbigniew Brzezinski, em “Totalitarian 

                                            
9O fascismo como a realidade do entre-guerras da maioria dos países europeus ocidentais, centrais e orientais, 

mantidas as características especificas. 
10HOBSBAWM, Eric J.  A Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). São 

Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
11STOPPINO, Mario. Totalitarismo. In BOBBIO, Noberto, MATTEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. 

Dicionário de Política, Vol. 2. Brasília: Editora UnB, 1998, p. 1247 
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Dictatorship and Autocracy”, buscam conceituar e compreender o totalitarismo não partir da 

ideologia, mais a partir da organização dos seus regimes. Assim sendo, os mesmos apresentam 

seis aspectos fundamentais na caracterização de um regime totalitário. São eles: (1) uma 

ideologia oficial que busca uma transformação radical; (2) um único partido de massa; (3) um 

sistema de terror fundamentado no controle da polícia, (4) um monopólio dos meios de 

comunicação de massa; (5) um monopólio de armas; (6) e um controle e direção central de toda 

a economia através da coordenação burocrática das unidades produtivas antes independentes. 

Para Stoppino, apesar dos conceitos de Arendt, Friedrich e Brzezinski possuírem diferenças em 

aspectos, como na finalidade do totalitarismo, e de sua aplicação no campo da realidade 

histórica do século XX, as duas concepções compartilham que o Totalitarismo é composto ao 

menos por três elementos fundamentais: a ideologia oficial, o terror policial e um partido único 

de massa.12 

 Na década de 1960, as correntes revisionistas que problematizavam as concepções 

clássicas do Totalitarismo citadas anteriormente, promoveram debate em três direções, sendo 

uma delas, a análise das diferenças entre o totalitarismo em regimes fascistas e comunistas. A 

comparação entre o Totalitarismo fascista e comunista expõe semelhanças em aspectos de sua 

implantação organizacional, mas apresenta sobretudo diferenças profundas nas suas ideologias 

e bases sociais. As diferenças ideológicas são múltiplas, como expõe Stoppino: 

A ideologia comunista é humanística, racionalista e universalista: seu ponto de partida 

é o homem e sua razão, é por isso que ela assume a forma de um credo universal que 

abrange todo o gênero humano. A ideologia fascista é organicista, irracionalista e anti-

universalista: seu ponto de partida é a raça, concebida como uma entidade 

absolutamente superior ao homem individual.13  

 No tocante à base social, o comunismo tendeu a penetrar em sociedades em que o 

processo de industrialização se apresenta em um estágio primário. Promove com o auxílio da 

classe operária e do proletariado urbano, a destituição das camadas dirigente do poder 

econômico e político. Em contrapartida, o fascismo tendeu a se instalar na busca da mobilização 

e obediência de uma sociedade com o processo de industrialização e modernização avançada. 

A classe pequeno-burguesa representa sua sustentação da massa, e os velhos dirigentes do 

âmbito administrativo, econômico e militar são seus aliados na efetivação da política. Contudo, 

as diferenças ideológicas não impossibilitaram a existência de práxis totalitárias semelhantes 

em um sistema fascista (Alemanha de Adolf Hitler) e sistema comunista (Rússia de Joseph 

                                            
12 Ibidem, p.1249. 
13 Ibidem, p.1252. 
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Stalin), enfatizando “também que é ilegítimo usar tais expressões se com elas quisermos dizer 

que o comunismo e o fascismo são fenômenos necessariamente totalitários por natureza”.14 

  Hobsbawm observa que os movimentos políticos ocorridos entre o fim da I e II Guerra 

Mundial foram caracterizados tanto pelo diálogo com a esquerda, quanto com a direita. Sobre 

o fascismo, a ascensão de Hitler em 1933 teria possibilitado, segundo esse mesmo autor, o 

triunfo do movimento na Europa – Movimento este de extrema direita, que surge como resposta 

a uma esquerda revolucionária, o fascismo possuía um caráter nacionalista, anticomunista e 

antiliberal.15 

 De maneira geral, o fascismo rejeitou a herança do iluminismo e da revolução francesa 

do século XVIII. Para este movimento não havia liberdade, igualdade e fraternidade entre os 

homens. Negou-se também o individualismo em prol do nacionalismo; enquanto a razão e a 

intelectualidade foram vistas como valores que degeneram o homem. Pautado na ideia de 

coesão social, o fascismo também se posicionou contra o chamado socialismo marxista, pois o 

mesmo era fundado na ideia de lutas de classes.  

O fascismo é em primeiro lugar um nacionalismo exacerbado. A nação, sagrada, é o 

bem supremo. O seu interesse exige uma tripla coesão interna, política, social e étnica, 

e exige também a supressão dos antagonismos que a dividem e enfraquecem. O 

fascismo repudia a época que o procedeu – proclama-se revolucionário – e procura os 

seus modelos num passado da nação mais ou menos mítico – a germanidade, a 

latinidade, a hispanidade, o helenismo, a francidade, etc. Nesta idade de ouro, a nação 

era pura de qualquer elemento alheio; para a purificar de novo, o fascismo é xenófobo, 

racista e, ao fim e ao cabo, anti-semita. Povo, Nação, Raça exprimem então a mesma 

realidade histórica. 16  

 O regime deveria ser forte, autoritário e expansionista: invadir e ocupar eram constantes 

na política destes Estados. Baseando-se em um “discurso histórico”, a ocupação de diversos 

territórios era justificada pela ideia de que a comunidade nacional deveria ser construída e 

ocupada por uma raça superior.  

2.1 O Fascismo: ontem e hoje, o problema histórico-historiográfico.  

De acordo com o historiador Renzo de Felice, os primeiros estudos sobre o fascismo 

foram realizados na Itália com um caráter superficial, em tom jornalístico e político. Portanto, 

os mesmos “[...]encaravam o Fascismo como uma realidade especificamente italiana e que se 

ligava ao caráter particular dos pós-guerra nesse país [...]”.17 Entre o fim da década de 1930 e 

                                            
14 Ibidem, 1253. 
15HOBSBAWM, Eric J, op. Cit, passim. 
16 MARQUES, A. et al. História contemporânea através de textos. São Paulo: Contexto, 1990, p.137. 
17 FELICE, Renzo de. Explicar o fascismo. Lisboa: Ed. 70, 1978, p.12. 
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o início de 1940, surgiram estudos com abordagens sobre o fascismo com caráter mais amplo, 

que consideravam sua ampliação também em outros países, nos quais apresentavam 

especificidades, porém ainda o caracterizando como um fenômeno datado18. O economista Otto 

Bauer é um dos representantes dessa abordagem. Para ele, o Fascismo foi resultado de três 

processos sociais que se relacionaram entre si. Eram eles: 

Em primeiro lugar, a guerra, que expulsou da vida burguesa e desempregou as grandes 

massas de combatentes. Estas, incapazes de regressar aos modos de vida burgueses, e 

nostálgicas dos hábitos e ideologias adquiridos durante a guerra, formaram depois desta 

as “milícias” fascistas, as “juntas de defesa” patrióticas com uma peculiar ideologia 

militarista, antidemocrática e nacionalista. Em segundo lugar, as crises econômicas de 

pós-guerra, que deixaram na miséria grande massa de pequeno-burgueses e 

camponeses. Essas massas empobrecidas e ressentidas abandonaram as fileiras dos 

partidos de massas democrático-burgueses, em que haviam militado até então, e 

levantaram-se cheias de ódio e decepção contra a democracia que antes havia servido 

para representar seus interesses, enquadrando-se nas “milícias” e “juntas de defesa” 

nacional militarista. Em terceiro lugar, a causa dessas crises: a diminuição dos 

benefícios da classe capitalista, que quis ressarcir-se aumentando o grau da exploração, 

para o que era preciso romper a resistência da classe operaria.19 

Bauer constrói uma análise no âmbito da causalidade sobre o fascismo na Europa. Sua 

preocupação limita-se a entender de maneira geral o papel de diferentes agentes coletivos no 

processo de ascensão do fascismo, principalmente na Itália e na Alemanha. Em sua concepção, 

o capitalismo, por meio da burguesia, foi o principal patrocinador da ideologia fascista, ou seja, 

tornou-se um instrumento de desenvolvimento de tal ideologia ao poder estatal. Neste sentido, 

Falcon entende que “[...] em última instância, é a própria estrutura do capitalismo em crise, ou 

melhor dizendo em transição, que determina o surgimento do fascismo”.20 

 Apresentando uma análise diferente da de Bauer, mas compartilhando da concepção do 

fascismo como um fenômeno Europeu do período entreguerras, está o sociólogo Michael Mann. 

Para ele o fascismo é um movimento social e ideológico que surgiu e ascendeu como solução 

aos problemas específicos – crise econômica, formação de grupos paramilitares, disputa entre 

classes, etc. – decorrentes do período pós I Guerra mundial. 21Deste modo, Mann afirma que 

inexiste a possibilidade de ocorrerem na contemporaneidade expressões fascistas. “Portanto, o 

fascismo reapareceu recentemente apenas no uso da exclamação “fascista!” – uma forma de 

                                            
18 POGGI, Tatiana. Faces do extremo: uma análise do neofascismo nos Estados Unidos da América – 1970-2010. 

Tese (Doutorado em História). Universidade Federal Fluminense. Niterói. 2012. p. 18-19. Disponível em:< 
http://www.historia.uff.br/stricto/teses/Tese-2012_Tatiana_Poggi.pdf> Acesso em: 30 jan. 2018. 
19 BAUER, Otto. O fascismo. In. FALCON, Francisco et ali (org). Fascismo. Rio de Janeiro: Eldorado, 1994.p. 

Pa.67-68. 
20 FALCON, J.C.C. Origens históricas dos movimentos fascistas. In. Fascismo. Rio de Janeiro: Eldorado, 1994.p. 

P.17. 
21 MANN, 2008, apud POGGI, 2012. p.27. 
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abuso impreciso que usamos contra pessoas de quem não gostamos”. E complementa, “o 

fascismo europeu está morto e provavelmente enterrado”.22 

Ao final da década de 1980, surgem novos interesses, com inovações de abordagens 

bibliográficas sobre o fenômeno do fascismo. Os historiadores Robert O. Paxton e Francisco 

Carlos Teixeira da Silva integram essa nova geração. Para SILVA, são três os motivos 

fundamentais para esse novo panorama bibliográfico: 

i. após os 50 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, vários países como os Estados 

Unidos, a Inglaterra e a Federação Russa, começaram a publicar seus arquivos, grande 

parte sobre o fascismo; ii. a unificação alemã, a partir do fim do Muro de Berlim, em 

1989, possibilitou a devolução e abertura de arquivos especialmente dedicados ao 

fascismo...; iii. e, por fim, mas talvez de suma importância, o ressurgimento do fascismo 

como movimento de massa em países como a França, Itália, Federação Russa ou na 

própria Alemanha [...]23 

O historiador brasileiro entende que o fascismo deve ser analisado não apenas como 

“fenômeno puramente histórico, aprisionado no passado”, mas também no caráter 

contemporâneo do neofascismo e suas possibilidades”. Deste modo, de acordo com o 

historiador brasileiro, existem duas dimensões do fascismo: o histórico, vinculado ás 

experiências na Europa durante o período entreguerras, e o conceito “neofascismo”, que se 

caracteriza pela construção de agrupamentos e partidos fascistas – o francês Front Nacional, a 

italiana Aliança Nacional, os Nacionalista Populares Alemães (DNV), o russo Partido Liberal 

Democrático – nos anos 1990.24 

SILVA, no decorrer do texto25, estabelece elementos característicos gerais do fascismo. 

São eles: o antiliberalismo e antiparlamentarismo; o Estado orgânico e a liderança carismática; 

a comunidade do povo e a sociedade corporativa, e a destruição do eu e a negação do outro. O 

primeiro elemento perpassa pela acusação de que as formas liberais de organização e 

representação, especialmente o parlamento liberal, seriam os motivos do início de crises 

econômicas. Destarte, o fascismo exibiu-se como solução e consequência de um sistema que 

não possuía mais condições de manter a coesão nacional. A liderança imposta pelo Duce e 

Fuhrer serão fundamentais na construção de uma ilegitimidade do parlamento frente às massas. 

O domínio da massa foi uma das bases do fascismo, e qualquer movimento em direção a uma 

                                            
22 MANN, Michael. A ascensão e a queda do fascismo. In: PARADA, Maurício. Fascismos: conceitos e 

experiências. Rio de Janeiro: Mauad, 2008. p. 40. 
23 SILVA, Francisco C.T. da, “Os fascismos” In: REIS FILHO, Daniel Aarão. Século XX. Vol. II: o tempo das 

crises. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2000, p.113. 
24 SILVA, 2000, apud FIGUEREDO, 2008, p.5. 
25 SILVA, Francisco C.T. da, op. cit.  



20 

desordem da mesma era fortemente combatido (com o uso da propaganda e principalmente da 

violência) pelas autoridades.  

O segundo elemento é a formação de um Estado orgânico liderado por uma liderança 

carismática. O Estado fascista interferia em todas os âmbitos da nação, por objetivar organizar, 

direcionar e estabelecer uma sociedade harmoniosa, em que a contradição e diferença era 

negada em detrimento de uma conformidade e igualdade, que levaria a nação ao reencontro de 

uma identidade nacional dilacerada anteriormente pelas lutas do regime liberal. Ocorre a 

destituição do modelo dos três poderes (o judiciário, o legislativo e o executivo) ao passo que 

o executivo concentra todas as funções em sua mão. O slogan do regime fascista Italiano – “O 

Duce tem sempre razão” – exemplifica tal cenário de poder concentrado e autoritário. 

A terceira característica atribuída ao fascismo de maneira geral é a comunidade do povo 

e a sociedade. O estado fascista se apropria de conceitos de raça, história e nação que legitimem 

uma nova comunidade, dando condições de identificação mútua entre os membros. É nesse 

panorama que o fascismo se mostra como uma possibilidade de restauração de identidades 

perdidas. O fascismo sugeria um Estado que se exibisse como a corporação do trabalho 

supraclassista e acima dos interesses privados e partidários. O Estado fascista era 

intervencionista ao extremo, ou seja, a interferência permanente do Estado na vida privada dos 

indivíduos constituía uma parte essencial da mentalidade fascista, ao ponto de um espaço vazio 

para a livre organização, mesmo que fosse de um time de futebol, não era bem visto. 

Para concluir as características que constituem o fascismo, Francisco Carlos Teixeira da 

Silva apresenta a negação do eu e a negação do outro, que consistiam no objetivo do Estado em 

criar um novo homem, e propunham exterminar tudo que fosse visto – ou compreendido como 

degenerador desse novo sujeito: não ariano, deficientes, homossexual, negros, ciganos, judeus. 

Atributos como virilidade, coragem, força eram as características que deveriam constituir esse 

novo homem, que serviria ao Estado. Não havia interesse em desenvolver nestes sujeitos o 

espirito critico ou a sensibilidade, pelo contrário, o necessário seria apenas acreditar, obedecer 

e combater o inimigo “comum” da nação. 

Outro autor contemporâneo que corrobora a concepção do fascismo além do restrito a 

Europa e ao período entre guerras é o historiador estadunidense Robert Paxton. Segundo ele, o 

fascismo se caracteriza como “a grande inovação política do século XX”. A complexidade desta 

inovação faz com que o mesmo compreenda o fenômeno com base no método de análise 

comparativa, distinguindo os diferentes estágios de desenvolvimento do movimento: “ (1) a 
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criação dos movimentos; (2) seu enraizamento no sistema político; (3) a tomada do poder; (4) 

o exercício do poder; (5) e, por fim, o longo período de tempo durante o qual o regime faz a 

opção pela radicalização ou pela entropia”26.  

Apenas no final do livro, depois de discorrer de maneira extensa e profunda sobre vários 

aspectos que envolvem a ascensão e funcionamento do fascismo, Paxton afirma que, na 

contemporaneidade, a maior possibilidade de o fascismo retomar o protagonismo passa pelos 

“movimentos de extrema-direita que aprenderam a moderar sua linguagem, a abandonar o 

simbolismo do fascismo clássico e a parecerem ‘normais”27. Ele define o fascismo como: 

“uma forma de comportamento político marcada por uma preocupação obsessiva com 

a decadência e a humilhação da comunidade, vista como vítima, e por cultos 

compensatórios da unidade, da energia e da pureza, nas quais um partido de base 

popular formado por militantes nacionalistas engajados, operando em cooperação 

desconfortável, mas eficaz com as elites tradicionais, repudia as liberdades 

democráticas e passa a perseguir objetivos de limpeza étnica e expansão externa por 

meio de uma violência redentora e sem estar submetido a restrições éticas ou legais de 

qualquer natureza” 28  

 Dentro dessa concepção do que consiste ser o fascismo, podemos realizar uma 

compreensão da ação do partido de base, que no caso da Itália é o Partido Nacional Fascista – 

PNF – na organização de um dos principais elementos de propaganda do regime fascista, o 

futebol. 

2.2 O Fascismo e o futebol italiano: Roma X Lazio.  

O futebol é um fenômeno contemporâneo que gera uma enorme paixão no mundo, 

inclusive na Itália, tetracampeã mundial. O historiador brasileiro Hilário Franco Junior, em sua 

obra “A dança dos deuses: futebol, sociedade e cultura”, apresenta uma perspectiva 

fundamental para se pensar a relação entre futebol e política. De acordo com ele, através do 

estudo do futebol é possível compreender aspectos sociais, culturais e políticos de nossa 

sociedade, pois o “futebol é metáfora de cada um dos planos essenciais do viver humano nas 

condições históricas e existenciais das últimas décadas”29. Neste sentido, buscamos entender a 

ação do regime fascista de Mussolini no futebol italiano, especificamente na criação do clube 

AS Roma e, consequentemente, na construção da rivalidade do mesmo com o SS Lazio. 

                                            
26 PAXTON, Robert O. A Anatomia do fascismo. São Paulo: Paz e Terra, 2007, 420. Tradução de Patrícia Zimbes 

e Paula Zimbes, p. 49 
27 Ibidem, p. 334-335 
28 Ibidem, p 359-359. 
29 FRANCO JÙNIOR, Hilário. A dança dos deuses: futebol, sociedade e cultura. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2007. p.166. 
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Segundo o historiador brasileiro Matheus Souza de Clezar, no início da década de 1920, 

o futebol tornou-se um esporte popular na Itália, o que fez com que o regime fascista enxergasse 

no mesmo um aparelho de mobilização das massas. A Carta de Viarreggio30 seria o documento 

base de toda a transformação provocada por Mussolini no futebol italiano. Entre as alterações 

provocadas em 1926, estiveram a criação das séries A e B, o banimento da associação de 

árbitros e a retirada da maioria dos jogadores estrangeiros. Em 1927, Mussolini, juntamente 

com seus subordinados, orquestrou um dos maiores episódios do futebol italiano, a criação do 

clube AS Roma. A primeira medida para esse resultado foi acabar com a divisão da liga entre o 

Norte e o Sul, até porque o regime fascista percebia que esse modelo de campeonato em que o 

campeão de uma região – Norte – disputava a final com o campeão da outra região – Sul – era 

um elemento de divisão do país. Outra medida importante para culminar na criação da 

A.S.Roma foi estruturar e direcionar órgãos desportivos como a FIGC (Federação Italiana de 

Futebol) e o CONI (Comitê Olímpico Italiano) como componentes do PNF (Partido Nacional 

Fascista).31  

Entre 1926 e 1927, existia na Itália um cenário futebolístico em que os times do Norte, 

especificamente os gigantes das cidades de Turim e Milão, quase sempre derrotavam os do Sul, 

inclusive os quatros principais – Lazio, Fortitudo, Roman e Alba Audace – da capital Roma. 

Diante da incapacidade de derrotar os times do norte dentro das quatro linhas, Mussolini 

resolveu derrotá-los através da política, ao ordenar a criação de um único clube romano a partir 

da unificação dos quatros clubes existente até então, na expectativa de levar o nome da capital 

italiana para fora do país. O futebol foi e ainda é um dos maiores meios de construção da 

identidade nacional e isso é visivelmente reforçado no âmbito interno da nação italiana.32 

A unificação dos times parecia questão de tempo, visto que os quatro clubes da capital 

possuíam entre presidentes e dirigentes, membros do PFN. Assim sendo, no início de julho de 

1927 aconteceram reuniões entre: 

Ulisse Igliori, presidente da Alba, o Advogado Vittorio Scialoja, presidente do Roman 

e o marquês Giovanni Sacchetti, presidente da Fortitudo Pro Roma. Todos estes nomes 

se encontram no ato da constituição da sociedade, na primeira reunião diretiva da 

Associazione Sportiva Roma. Ítalo Foschi, agora decidida a constituição da nova 

                                            
30A Carta de Viarreggio foi aprovada e publicada pelo CONI (Comitê Olímpico Italiano) em 2 de agosto de 1926. 

Foi um dos instrumentos de Benito Mussolini no projeto de transformar o futebol italiano em um dos principais 

veículos de divulgação do regime fascista.  
31 CLEZAR, Mateus Souza de. Futebol e fascismo: como o fascismo italiano se manifestou no "calcio"; 2015; 

Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em História) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto 

Alegre. 2015. p. 32-34 
32 STEIN, Leandro. Depois de desprezar o futebol, o fascismo interferiu também nos rumos dos clubes 

italianos [online].2015. Disponível em: http://trivela.uol.com.br/mussolini-fascismo/. Acesso em: 20 dez. 2017. 
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associação esportiva, no qual batizou-se com o nome de Roma, juntamente com os 

demais da cúpula romanista optaram pelas cores do Roman, isto é vermelho e amarelo, 

que representavam as cores estandarte do Campidoglio.33 

 Entretanto, havia um obstáculo para concretizar o projeto inicial de Mussolini: o maior 

clube dos citados anteriormente, o SS Lazio, na figura do presidente Ettore Varini, mas 

sobretudo pela pressão do general fascista Giorgi Vaccaro – torcedor fanático –, recusou-se a 

participar da unificação e, logo, a acabar com seu clube. Segundo Clezar: 

Dentro do governo existia a ideia de que Roma deveria ter dois clubes para ficar em 

igualdade com Turim e Milão. Desse modo, a Lazio foi poupada da fusão, enquanto 

Alba Audace, Fortitudo e Romam se juntaram para formar a Roma”.34 

 A luta política no século XX com a criação da AS Roma foi o estopim para a construção 

de uma das principais rivalidades do futebol mundial e a principal do futebol italiano. Assim 

sendo, o primeiro Derby Della Capitale – confronto entre SS Lazio X AS Roma- ocorreu em 8 

de dezembro de 1929, no Estádio da Rondinella, na região de Lácio, e foi vencido pelos 

Giallorossi por 1 a 0, com um gol do atacante Rodolfo Volk. Atualmente, os dois times 

compartilham o Estádio Olímpico de Roma35 como sua casa desportiva. 

 A rivalidade entre os clubes da capital foi gradualmente crescendo e com o tempo foi 

acirrada também pela origem social dos torcedores. De um lado os biancocelesti, compostos 

majoritariamente pela classe média italiana, e do outro os Giallorossi, parte do proletariado da 

região. Tal panorama fez com que as provocações entre os torcedores aumentassem e 

resultassem em confrontos recheado de violência e cunho ideológico.36 

 

                                            
33Associazione Sportiva Roma. Disponível: <http://www.portaleromanista.org/chronos/genes/rom a.html > 

Acesso em:15 dez. 2017. 
34 CLEZAR, Mateus de Souza, op. cit., p.35. 
35 O Estádio Olímpico de Roma foi construído para servir como a peça central do complexo desportivo do Foro 

Itálico, localizado nos arredores da cidade. O projeto teve origem pelas mãos do regime de Mussolini e o estádio 

pertence atualmente ao Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI). Com capacidade para receber mais de 70 mil 

pessoas, o recinto é utilizado principalmente como palco de jogos de futebol. 
36 Hooligans -The Real Football Factories Internacional. Direção: Peter Day. Bravo, 2006. 44 min. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zld4unDadm4. Acesso em: 20 dez. 2017. 
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3. O fenômeno dos Ultras no futebol Italiano. 

O futebol é um esporte que é composto não apenas pelos protagonistas do campo – os 

jogadores – mais por um “campo esportivo” múltiplo que apresenta agentes sociais como os 

técnicos, cronistas especializados, torcedores, entre outros que, articulados às suas práticas 

sociais específicas, promovem dimensões socioculturais relevantes que fazem do futebol um 

fenômeno multifacetado.37 

Um dos agentes sociais que mais tem sido objeto de análise quando objetiva-se estudar 

o futebol nos últimos 20 anos, são os torcedores. Este cenário deve-se principalmente à atuação 

destes agentes de maneira organizada na propagação de valores como a violência, racismo, 

homofobia, entre outros. Salienta-se que são valores da sociedade na qual estão inseridas, ou 

seja, as torcidas organizadas não difundem valores “estranhos” a outros âmbitos da sociedade, 

pelo o contrário, são valores constituídos no “campo” social e cultural dos indivíduos que os 

compõe. Na Itália, assim como em outros países europeus, este cenário é protagonizado pelos 

chamados grupos Ultras. 

O termo ultra tem origem na língua francesa, ultrá, e está, primeiramente, ligado ao 

mundo da política, mais concretamente aos grupos extremistas, sendo utilizado para 

descrever os apoiantes dos reis franceses na primeira metade do século XIX, bem como 

os grupos de esquerda no pós-Maio de 1968 em França.38 

 De acordo com a socióloga Salomé Marivoet, os Ultras têm origem na Itália nos anos 

1970, tendo como plano de fundo um ambiente político e social de luta e contestação, possuindo 

como membros iniciais, jovens de organizações da extrema-esquerda envolvidos em lutas 

urbanas. Contudo um novo panorama de instabilidade econômica e principalmente política na 

década de 1990 acarretou em um direcionamento ideológicos desses jovens ao neofascismo, 

como veremos mais adiante.39
 

A caracterização dos Ultras não é das tarefas mais fáceis, visto que existe uma adaptação 

dos mesmos ao contexto social, cultural e político do país na qual estão imersos. Contudo, 

existem elementos gerais deste fenômeno internacional, como menciona Marivoet:  

As claques portadoras da subcultura ultra caracterizam-se pelo apoio fervoroso que 

imprimem na defesa das cores dos seus clubes, assim como no protagonismo de atos de 

violência e intolerância. Trata-se, pois, de grupos de adeptos fortemente identificados 

                                            
37 TOLEDO, L.E. “Lógicas no futebol: dimensões simbólicas de um esporte nacional”. Tese apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social para obtenção do título de Doutor em Antropologia, São 

Paulo, 2000. 
38 Podaliri, Balestri, 1998 e Testa, 2009 apud CONCEIÇÃO, 2014, p. 21. 
39 MARIVOET, Salomé. Subculturas de adeptos de futebol e hostilidades violentas – O caso português no contexto 

europeu, Configurações [Online], 5/6, 2009. Disponível em: http://journals.openedition.org/configuracoes/502 > 

Acesso em: 28 mai. 2018. 

http://journals.openedition.org/configuracoes/502
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com os seus clubes e, por isso, um espaço social em que se investem fortes cargas 

emocionais [...]40 

 

 O Antropólogo português Pedro Souza de Almeida41 também contribui com a descrição 

dos Ultras ao defini-los como uma subcultura de torcedores que através de valores, normas e 

ações específicas procuram construir uma identidade particular que os diferencie tanto dos 

torcedores “comuns” como dos outros tipos de subcultura, por exemplo, os Hooligans42. Assim 

sendo, os Ultras atuam numa estética e performance que se caracteriza como um cenário 

belicista, em que as noções de masculinidade, honra e defesa do território são traduzidas na 

forma de cânticos, rituais, vestimenta e violência. 

 Historicamente, os ultras são contrários à globalização do futebol, que ocasionou 

processos como o aumento nos preços dos ingressos, a elitização do público e a entrada de 

jogadores e de dinheiro estrangeiros nos clubes. O depoimento a seguir, de um componente da 

torcida ultra Irriducibili da Lazio, citado por Daniela Kusnierova, é elucidativo nesse aspecto.  

Ser Ultra não significa violência sem motivo. É a defesa de um estilo de vida que está 

em perigo, luta contra os bilhetes emitidos em nomes, estações de TV paga, nova 

sociedade moderna e, particularmente, contra a opressão. O Ultras é ainda mais, engloba 

sentimentos que não podem ser contados em palavras, incompreensíveis para pessoas 

comuns (tradução nossa).43 

 

 A demonstração dessa “paixão” na forma de violência obteve seu ápice na Itália na 

década de 1980 com a constante participação de membros de grupos Ultras em atos de 

violência. Para Antonio Roversi, o controle policial nos estádios não resolveu o aumento da 

violência, pelo contrário, apenas produziu um pequeno fenômeno de “deslocamento” de sua 

manifestação do espaço do estádio – que, no caso dos Ultras, costumam ficar alocados nos 

setores das chamadas curvas – para outros espaços da sociedade, como metrôs e pontos 

turísticos.44 Existe uma diversidade de elementos presentes nas ações desses grupos, conforme 

apresenta Manuel Fernandes Martins Gomes: 

                                            
40 Ibidem, p. 3. 
41 ALMEIDA, Pedro de Souza. Futebol, racismo e media: os discursos da imprensa portuguesa durante o fascismo 

e pós-Revolução de abril. Revista de Ciências Sociais, nº 44, Jan/Jun de 2016, p. 5. Disponível em: 

http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/politicaetrabalho/article/view/28332/16469. Acesso em: maio de 

2018. 
42Torcedores jovens da classe operária, do sexo masculino que de maneira organizada constroem um fenômeno 

esportivo heterogêneo – Hooliganismo- britânico da década de 60 do século XX que possui como características 

a violência, xenofobia e racismo. Para melhor se aprofundar nesse conceito, verificar: WILLIAMS, J., DUNNING, 

E. e MURPHY, P. (1984), Hooligans Abroad (2), London: Routledge. 
43The Ultras does not mean violence for no reason. It is defence of a lifestyle which is in danger, fight against 

tickets issued on names, paid TV stations, new modern society, and particularly against oppression. The Ultras is 

even more, it encompasses feelings which cannot be told in words, which are incomprehensible to common people. 

KUSNIEROVA, Daniela. Ultras in Trnava: history, activities and ideology. Ethnologia actualis. v.14, n,2. 2014. 

p.63. Disponível em: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/eas.2014.14.issue-2/eas-2015-0004/eas-2015-

0004.pdf. Acesso em: 28 de Abril de 2018. 
44 ROVERSI, 1992, apud. TESTA, 2009, p. 56. 
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A principal inovação adveio do recurso a um conjunto muito diverso de materiais como 

grandes bandeiras, estandartes, lençóis, fumos, tochas, papéis, balões e outros materiais 

variados para exibir de forma grandiosa, através de um cenário elaborado e coreografias 

que ocupam a curva, as cores do clube e ainda um conjunto mais alargado de signos 

linguísticos e não linguísticos relativos ao grupo e ao clube. Esta visibilidade e exibição 

apoteótica das cores do clube e dos grupos é um traço fundamental do Movimento Ultra 

[...]45 

 

Apesar de ter uma herança de caráter político da esquerda, os Ultras italianos se 

consolidaram na década de 1990 como uma organização coletiva de torcedores fanáticos que 

sofreram forte influência da extrema-direita e de membros de grupos neofascistas, associados 

a comportamentos como de nacionalismo exacerbado, autoritarismo, racismo, antissemitismo, 

anticomunismo e xenofobia, provocando, assim, um cenário de aumento dos conflitos entre os 

próprios Ultras e entre Ultras e polícias. Surgia assim um novo subgrupo no fenômeno Ultra, 

que compreende a necessidade fundamental de articular a paixão futebolística com a ideologia 

fascista: os UltraS.46 

 

3.1 Os UltraS: Um subgrupo no fenômeno Ultra. 

A associação dos Ultras com a ideologia de extrema direita fez surgir, segundo o 

sociólogo Alberto Testa, um possível movimento social emergente – os UltraS – que de maneira 

organizada e constante apresenta-se não em espaços políticos constitucionais – parlamento, 

senado, câmara de deputados – mais no futebol, ações de resistência e ataque ao Estado italiano. 

Essas ações são constituídas de comportamentos e discursos direcionados aos rivais do campo 

esportivo, mas também aos “rivais” no campo político. A constituição destes grupos perpassa 

pela concepção de que suas ideias de insubordinação sócio-política devem ser manifestadas de 

modo a serem ecoados na sociedade italiana.47 Rituais, símbolos, cânticos, bandeiras, entre 

outros elementos, são utilizados nas manifestações dos UltraS nas curvas para a difusão da sua 

ideologia neofascista. 

A consolidação das atividades dos UltraS na sociedade italiana na década de 1990 está 

diretamente ligada à crise política e econômica eclodida pela operação “Mani Pulite” (mãos 

limpas), também conhecida, como operação Tangentopoli. Esta operação, que se iniciou em 17 

de fevereiro de 1992 com a prisão do membro do Partido Socialista Italiano (PSI) Mario Chiesa, 

acusado de receber suborno, terminou em 1994 como a maior investigação judiciária contra a 

                                            
45 Bruno, 2004 Dal Lago e De Biasi, 1994 apud. GOMES, 2013. p.25-26. 
46Alberto Testa entende UltraS como um subgrupo do fenômeno ultra que se caracterizar pela forte influência da 

ideologia fascista nas suas práticas. Sobre isso ver: TESTA, Alberto, The UltraS: Um movimento social 

emergente? (5 de dezembro de 2009). Revisão de Estudos Europeus, vol. 1, No. 2, dezembro de 2009. Disponível 

na SSRN: https://ssrn.com/abstract=2728312> Acesso em: 20 jun. 2018. 
47TESTA, Alberto, op.cit. 

https://ssrn.com/abstract=2728312
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corrupção política e administrativa da sociedade italiana. Segundo Luís Gustavo de Lima 

Pascoetto, o resultado da investigação foi: 

O envolvimento de um total de 6.059 pessoas, dentre as quais 2.993 foram detidas. Entre 

os investigados estavam 872 empresários, 1.978 funcionários públicos e 438 

parlamentares, dos quais quatro haviam ocupado o cargo de primeiro-ministro.48 

 

 O quadro político italiano foi profundamente reconfigurado após a Operação Mãos 

Limpas. Os partidos dominantes do pós-guerra foram varridos da administração pública nas 

eleições de 1994, a exemplo dos Partidos Socialista Italiano (PSI) e do Democrata Cristã 

(DC).49 Esta renovação política procurada pela sociedade italiana nas eleições foi atendida pela 

ascensão e surgimentos de partidos de extrema, como: 

[...] O Movimento Social Italiano que posteriormente se tornou Aliança Nacional em 

1995, ou por novos partidos políticos como a Liga Norte (fundada em 1996) e Força 

Itália de Silvio Berlusconi, fundada em 1994.Ambos os partidos recentemente (em 

2009) fundiram-se no recém-constituído O Povo da Liberdade, presidido pelo primeiro-

ministro Silvio Berlusconi. A era também viu a crescente popularidade dos movimentos 

revolucionários nacionais no espectro da extrema direita, como Força Nova e Frente 

Nacional Social, e a reafirmação de partidos ideológicos de extrema esquerda, como a 

Refundação Comunista. (Tradução nossa)
50 

 

 É nesta conjuntura política e social de reestruturação e incertezas que o futebol começou 

a presenciar de maneira constante a formação, organização e manifestação de grupos UltraS. 

Conforme afirma Marchi, os anos 1990 são marcados pela manifestação de cunho ideológico 

neofascista de vários grupos UltraS51.  

 Para os UltraS, o entendimento político de oposição ao Estado tende a se sobrepõe à 

paixão futebolística, ou seja, o elemento ideológico os caracteriza tanto quanto ou mais, do que 

a paixão pelo clube. Esta compreensão pode ser visualizada no depoimento de um componente 

dos Boys Roma acerca da relação dos mesmo com os Iriducibili, UltraS da rival SS Lazio. 

O líder do nosso grupo tinha uma amizade pessoal, baseada também na mesma 

perspectiva ideológica da vida, com um dos líderes Irriducibili. Quando ele morreu em 

2005, todo a diretoria dos Irriducibili compareceu ao funeral e levantou as mãos fazendo 

                                            
48 PASCOETTO, L.G. L. “MANI PULITE” Fonte de inspiração da operação Lava Jato. Cadernos de Pós-

Graduação em Direito: estudos e documentos de trabalho / Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Direito 

da USP, São Paulo, n. 1, 2011. P.7. Disponível em: < 

http://www.direito.usp.br/pos/arquivos/cadernos/caderno_37_2016.pdf. > Acesso em 25 mar. 2018. 
49O Socialista (PSI) e o da Democracia Cristã (DC), foram levados ao colapso, obtendo, na eleição de 1994, 

somente 2,2% e 11,1% dos votos, respectivamente. 
50[...] Sentiments of political renewal were represented by extreme parties such as the Movimento Sociale Italiano 

(Italian Social Movement) that subsequently became Alleanza Nazionale (National Alliance) in 1995, or by new 

political parties such as the Lega Nord (founded in 1996) and Silvio Berlusconi’s Forza Italia founded in 1994). 

Both parties have recently (in 2009) merged in the newly constituted Partito delle Libertá (Freedom Party) chaired 

by Prime Minister Silvio Berlusconi. The era also saw the increased popularity of national revolutionary 

movements on the extreme right spectrum such as Forza Nuova (New Force) and Fronte Nazionale Sociale 

(National Social Front), and the reaffirmation of extreme left ideological parties such as Rifondazione 

Communista. PAGANI, 2003 apud TESTA, 2009. P.56.  
51 MARCHI, V. 1994 apud. Ibidem. 
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a saudação romana em sinal de respeito. Somos mais explícitos e abertamente políticos 

do que os Irriducibili [...] (Tradução nossa)52 

 

É a partir deste depoimento que adentramos ao desafio de compreender como a 

neofascismo é manifestada na sociedade italiana contemporânea, de maneira entranhada ao 

futebol durante o final do século XX e início do XXI, mais especificamente entre 1998 e 2012. 

Para vencer esse desafio, buscamos analisar especificamente as manifestações das torcidas 

UltraS citadas no depoimento acima, que não por acaso transferem para a arquibancada a maior 

rivalidade dentro do campo da capital italiana, o chamado Derby Della Capitale. 

 

3.2 UltraS: Mais que um escudo, uma ideologia.  

 Os clubes SS Lazio e AS Roma protagonizam uma das maiores rivalidades do futebol 

mundial – o Clássico Della Capitale. Ambos times possuem o Estádio Olímpico de Roma como 

sua casa. A rivalidade neste espaço é ainda mais explícita com a divisão do estádio entre a 

Curva Sud, pertencendo aos torcedores biancocelest, e Curva Nord, direcionado aos giallorossi. 

 A torcida Ultra mais antiga da Roma, chamada de Boys Roma, foi fundada em 1972 pela 

iniciativa de um grupo de jovens da classe média romana, e liderada por Antonio Bongi. Em 

janeiro de 1977 compôs o CUCS (Comando Ultrà Curva Sud), juntamente com outros grupos 

ultras da Roma. É importante salientar que existia Ultra associado a ideologias de esquerda na 

CUCS, a exemplo da romana Fedayn53.  

A primeira torcida Ultra da SS Lazio foi Os Comandos Monteverde, fundada em 1971, 

quatro anos após o reconhecimento da primeira torcida ultra no futebol italiano.54 Durante anos, 

foram os Comandos Monteverde que lideraram a Curva Nord – setor do estádio olímpico 

destinados aos torcedores da Lazio – em um dos períodos mais glorioso da Lazio, que culminou 

na conquista do campeonato italiano, o chamado Scudetto, de 1976. Contudo, a participação 

deste grupo de torcedores em episódios frequentes de violência colaborou também para o 

cenário de declínio do clube, sintetizado com os banimentos das competições europeias e do 

rebaixamento no Scudetto de 1980, após um escândalo de venda de jogos.  

                                            
52 The leader of our group had a personal friendship, based also on the same ideological outlook of life, with one 

of the Irriducibili leader. When he died in 2005 all the Direttivo [management board] of the Irriducibili attended 

his funeral and raised their hands doing the roman salute in sign of respect. We are more explicit and openly 

political than the Irriducibili. We produced a banner stating ‘No American peace on my land!!’ We are anti-Nato 

[they do not want American Bases in Italy]. We are against Italian soldiers in Iraq; we do not want to waste Italian 

blood for an American war’. Ibidem, p. 4. 
53CURVA SUD 1973. Boys. Disponível em: < https://curvasud1973.wordpress.com/curva-sud/storia-dei-gruppi-

ultras/boys/> Acesso em: 20 de março de 2018. 
54La Fossa Di Leoni é considerada a primeira ultra do futebol italiano. Foram torcedores do A.C Milan. Ela 

representar a Curv do San Siro.  
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O panorama descrito anteriormente foi o estopim para a construção de uma nova forma 

de apoiar o time, de parte dos torcedores descontentes com o momento da Lazio. Assim sendo, 

foi fundada em 18 de outubro de 1987, através de uma faixa de 11 metros de comprimento que 

foi colocada sobre a Curva Nord, durante o jogo Lazio x Padova, a mais nova Ultra da Lazio, 

a Irriducibili.  

 A Irriducibili, sob a liderança de Antonio Grinta, adentrou de uma maneira peculiar ao 

universo dos Ultras, principalmente na Curva Nord, como explica o jornalista esportivo Miguel 

Lourenço Pereira:  

A Irriducibili é mais do que uma claque de futebol, mais do que o símbolo onipresente 

das organizações de adeptos nas veias do Calcio. É uma forma de encarar o futebol 

como um campo de batalha ideológica. Um campo onde o amor ao clube não advém 

apenas pela paixão pelo futebol. Um amor que deriva de um pensamento político, social, 

de uma forma de entender a vida, dentro e fora do estádio, que durante noventa minutos 

mergulha num festival de cores, cânticos, coreografias e tochas.55 

 

 Esse grupo alcançou o ápice no processo de apoio à SS Lazio com a tomada do comando 

da Curva Nord dos Eagle Supporters – sucessores do Comandos – em 1992. Os Irriducibili, 

assim como os Boys Roma, se caracterizam como ultraS e diferenciam-se dos ultras por não 

compreender a paixão futebolística como a finalidade do seu apoio. 

[...]Ultras como os Irriducibili e os Boys colocam o grupo diante da equipe; seu motivo 

ideológico está acima de suas lealdades futebolísticas. Eles colocam uma primazia em 

seu merchandising e estilo acima do disponível no clube de futebol. Suas palavras e 

músicas são comentários políticos. Crucialmente, os ultras compartilham os mesmos 

ideais da vida cotidiana dos praticados no estádio. Seu código de violência tem uma 

impressão ideológica. (Tradução nossa)56 

 

O entendimento dos UltraS é de que o futebol é um âmbito em que é possível articular 

as dimensões esportiva e política em prol de um estilo de vida que não se enquadra na 

institucionalização e normatização empregada pelo Estado italiano.  

 

3.3 As faces das UltraS do Derby della Capitale.  

As transgressões das UltraS em relação ao status quo italiano são identificadas, para 

além das suas manifestações, nas atividades promovidas por alguns de seus líderes. A relação 

                                            
55PERREIRA, Miguel Lourenço. Irriducibili, a claque mais temida da Europa. Futebolmagazine. Disponível 

em: <http://www.futebolmagazine.com/irriducibili-a-claque-mais-temida-europa> Acesso em: 20 de março de 

2018. 
56 Ultras such as the Irriducibili and the Boys put the group before the team; their ideological motif is above their 

footballing loyalties. They place a primacy on their merchandising and style above that available from the football 

club. Their words and songs are political commentaries. Crucially, the ultras share the same ideals in everyday 

life as those enacted in the stadium. Their code of violence has as ideological imprint. TESTA, Alberto; 

ARMSTRONG, Gary. Words and Actions: Italian Ultras and Neo-Fascism. Journal for the Study of Race, Nation 

and Culture, July 1, 2008. p.8. 
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entre o crime organizado e o futebol é recorrente em diversas sociedades contemporâneas. Na 

Itália, este elo entre o esporte e os “homens fora da lei” é protagonizado de maneira intensa 

pelos líderes das Ultras, e no caso especifico dos ultraS, por Mario Corsi e Fabrizio Piscitelli, 

líderes dos Boys e Irriducibili, respectivamente. 

A capital romana é palco de atividades do crime organizado italiano. A figura de 

Massimo Carminati, o “último rei de Roma”, liderou um dos maiores golpes aos cofres públicos 

da cidade de Roma, ao qual as autoridades italianas denominam da “Mafia Capitale”.57 De 

acordo com o jornalista brasileiro Nelson Oliveira, Massimo Carminati, preso desde 2014, e 

que fez parte da Banda della Magliana – organização criminosa da extrema direita – foi um 

dos fundadores de Núcleos Armados Revolucionários (NAR), grupo terrorista de inspiração 

neofascista ativo entre o fim da década de 1970 e início da de 1980, nos anos de chumbo da 

república italiana. Na NAR, Carminati foi companheiro de Mario Corsi, o Marione, um dos ex-

líderes dos Boys Roma. Ambos foram acusados de vários crimes, entre os quais está o 

assassinato de dois estudantes esquerdistas, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, em 18 de março 

de 1978.58 

Mario Corsi destaca-se atualmente no cenário romano como o âncora do programa de 

rádio local “Te la do io Tokyo”. O programa possui boa audiência, principalmente dos 

torcedores que compõem os Ultras. O conteúdo do programa é articulado de maneira intensa 

com a ideologia do próprio Marione e dos Boys Roma. Ainda segundo Nelson Oliveira, o 

prestígio do radialista na mídia foi fundamental para a engrenagem da Máfia da Capital, ao 

passo que Marione utilizava-se do espaço midiático e da sua influência, para pressionar o poder 

público a aprovar matérias com conteúdo de interesse do crime organizado ou para obter para 

a máfia postos e contratos de trabalho junto a parlamentares recém-eleitos.59 

A utilização do meio de comunicação do rádio e a articulação com o crime organizado 

não são peculiaridades apenas do lado vermelho dos UltraS da capital. A Lazio também o faz, 

na figura dos seus líderes, Fabrizio Toffolo e Fabrizio Piscitelli, conhecido como o Diabolik. 

Fundadores dos Irriducibili em 1978, Toffolo e Diabolik estiveram envolvidos nos últimos 

quinze anos em processos judiciais graves na justiça italiana, que perpassam desde tentativa de 

                                            
57PULLELLA, Philip. Gângsters, políticos e funcionários públicos condenados na Itália no julgamento da 

"Máfia Capital”. Reuters. 20 jun. 2017. Disponível em:< 

https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN1A5225-OBRTP>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
58 OLIVEIRA, Nelson. Os tentáculos da máfia e do crime organizado no futebol italiano: o jogo subterrâneo. 

Calciopédia. [S.l]. 16 mai. 2018. Disponível em:< http://calciopedia.com.br/2018/05/mafia-crime-organizado-

futebol-italiano.html>. Acesso em: 18 mai. 2018. 
59 Ibidem. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Banda_della_Magliana
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extorsão e chantagem ao presidente da Lazio, Claudio Lotito em 2006, ao comando de um 

esquema de tráfico de drogas envolvendo a Itália e Espanha em 2016.   

Removido o patrimônio para Fabrizio Piscitelli, um dos líderes históricos da ultra da 

Lazio, considerado um referente e financista de um tráfico internacional de drogas da 

Espanha. Ele havia sido preso em 2013.60 (Tradução nossa) 

A tentativa de coação e extorsão contra o cartola da Lazio que promoveu o fim dos 

privilégios – distribuição de ingressos e verbas para coreografias – dos Irriducibili para com a 

direção do clube resultou, em 2015, na condenação de Toffolo, Diabolik e outros integrantes 

da Irriducibili, como afirma a seguinte manchete do jornal Corriere Della Sera: “A subida à 

Lazio de Lotito condenou quatro Irriducibili” 61 A prisão de parte dos seus integrantes fez com 

a UltraS da Lazio utilizassem um dos seus principais dispositivos de difusão da ideologia ultra, 

seu programa de rádio “A voz da arquibancada norte”, na tarefa de desqualificar a condenação 

dos “companheiros” e enviar uma mensagem escrita pelo próprio Toffolo na prisão aos seus 

torcedores.62  

A simbiose entre as organizações UltraS da capital italiana e o crime organizado 

denuncia a complexidade de articulação que esse fenômeno, inicialmente vinculado ao campo 

futebolístico, possui nas esferas políticas e sociais da sociedade italiana. O poder paralelo 

possibilita que organizações neofascistas como os UltraS, na figura dos seus líderes, penetrem 

nas relações de poder da Itália, de maneira decisiva e arraigada, mesmo que ilegal. 

3.4 Irriducibili e Boys Roma: Difusores do neofascismo na Itália.  

Os valores empregados pelo neofascismo são manifestados historicamente na Itália, 

pelos Boys e, principalmente, Irriducibili em várias de suas ações no futebol italiano. Toma-se 

como conceito de ideologia a compreensão de Marilena Chauí: 

 [...] o conjunto lógico, sistemático e coerente de representações (idéias e valores) e de 

normas ou regras (de conduta) que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o 

que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como devem 

                                            
60 Tolti i beni a Fabrizio Piscitelli, uno dei capi storici degli ultrà biancocelesti, ritenuto referente e finanziatore 

di un traffico internazionale di stupefacenti provenienti dalla Spagna. Era stato arrestato nel 2013. DROGA, 

confiscati 2 milioni di euro a «Diabolik», Irriducibile della Lazio. Corriere Della Sera. 6 Jul de 2016. 

Disponível em:< https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_luglio_06/droga-sequestrati-2-milioni-euro-diabolik-

capo-ultra-lazio-f8e6a624-435c-11e6-831b-0b63011f1840.shtml>. Acesso em: 19 mar. 2018. 
61SANTIS, Giulio de. La Scalata Di Lotito Condannati quatro Irriducibili. Corriere Della Sera. 30 jan. 2015. 

Disponível em:< https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_gennaio_30/scalata-lazio-lotito-condannati-quattro-

irriducibili-4a770c42-a852-11e4-9642-12dc4405020e.shtml?ssoAt>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
62Day, P. The Real Football Factories International: Itália (2006). [Filme-Vídeo]. Disponível em:< 

https://www.youtube.com/watch?v=Zld4unDadm4 23 mim38s a 26 mim 58s. 

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_luglio_06/droga-sequestrati-2-milioni-euro-diabolik-capo-ultra-lazio-f8e6a624-435c-11e6-831b-0b63011f1840.shtml
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_luglio_06/droga-sequestrati-2-milioni-euro-diabolik-capo-ultra-lazio-f8e6a624-435c-11e6-831b-0b63011f1840.shtml
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valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem 

fazer [...]63 

 

Assim sendo, ao analisarmos as manifestações ideológicas fascistas dos ultraS, 

promovemos uma análise dos seus valores, práticas e princípios, que regem uma concepção de 

mundo, de um grupo social, que está presente no âmbito esportivo italiano, mais sobretudo na 

sociedade. 

Uma das manifestações de cunho ideológico que mais assombraram a comunidade 

italiana e mundial pela ousadia e significado foi a faixa aberta pelos Irriducibili em 29 de 

novembro 1998, durante um Derby della Capitale, com a mensagem “Auschwitz la vostra 

patria, i forni le vostre case” (ver a imagem seguinte). Em português, a frase significa 

“Auschwitz sua pátria, os fornos suas casas”.  

 

 

Figura 1: Faixas dos UltraS da Lazio. 

 

Fonte: http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/calcio/tifoierioggi/5.html 

 

 Essa mensagem foi direcionada aos torcedores da Roma pela forte relação do clube com 

o tradicional bairro de Testaccio. Foi nesse bairro que o clube construiu seu primeiro campo de 

futebol, e naquela época, a população do Testaccio era composta por muitos operários e judeus. 

Essas informações são essenciais para a compreensão da intenção dos Irriducibili em associar 

                                            
63CHAUI. Marilena de S. O que é ideologia. 13 ed. São Paulo: Brasiliense. 1983. p.113-114. 
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torcedores gialllorossi, ao maior campo de extermínio em massa dos judeus durante o regime 

nazista de Hitler, o campo de concentração de Auschwitz64. A mensagem apresentada pela faixa 

possui de maneira implícita elementos fundamentais que apontam a profundidade de 

entendimento desse grupo para com o episódio da formação e funcionamento de Auschwitz. A 

analogia com a pátria dos judeus pode ser compreendida pela complexidade e dimensão 

gigantesca do campo. Portanto, a dimensão macro do campo o faz ser sua pátria, e os fornos, 

que são a dimensão micro deste complexo, representam a casa.  

 Este ódio de parte dos ultraS da Lazio pelo suposto vínculo dos torcedores da Roma 

com a comunidade judaica foi mais uma vez manifestado de maneira preconceituosa em 2001, 

novamente durante o Derbi della Capitali, como percebe-se nas imagens abaixo. 

Figura 2: Faixas dos UltraS da Lazio 

 

Fonte: http://www.finanzaonline.com/forum/arena politica/1826124-mandare-quei-tifosi-della-lazio-ad-

auschwitz-6.html 

 

Figura 3: Faixa dos UltraS da Lazio 
 

 

Fonte: http://www.repubblica.it/online/campionato/bilancio/bilancio/bilancio.html 

                                            
64 O campo de concentração nazista alemão de Auschwitz tornou-se para o mundo um símbolo do Holocausto, de 

genocídio e terror. Foi criado pelos alemães, na metade do ano de 1940, na periferia de Oświęcim, cidade polaca 

que foi anexada ao Terceiro Reich pelos nazistas. A cidade recebeu o nome alemão de “Auschwitz”, que foi usado 

também para determinar o nome do campo: Konzentrationslager Auschwitz. Para mais detalhe sobre Auschawtz 

pesquisa em: 

http://auschwitz.org/gfx/auschwitz/userfiles/auschwitz/historia_terazniejszosc/auschwitz_historia_i_terazniejszo

sc_wer_portugalska_2010.pdf. 

http://www.finanzaonline.com/forum/arena%20politica/1826124-mandare-quei-tifosi-della-lazio-ad-auschwitz-6.html
http://www.finanzaonline.com/forum/arena%20politica/1826124-mandare-quei-tifosi-della-lazio-ad-auschwitz-6.html
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 Ao exibir faixas com as mensagens “Squadra de Negri, Curva D’ebrei”, que em 

português significa “Time de negro, torcida de judeus”, a torcida UltraS da Lazio revelou de 

maneira notória dois dos valores – antissemitismo e racismo – da ideologia que compõem a sua 

identidade enquanto grupo. Esse panorama tão-somente evidencia que os negros e judeus ainda 

permanecem sendo entendidos pela percepção fascistas como algo nocivo e estranho ao padrão 

europeu civilizado. 

 A profundidade do enraizamento da ideologia fascista, na sociedade italiana pode ser 

visualizada no âmbito futebolístico também na figura do jogador de futebol, especificamente 

no ano de 2005, com um gesto do jogador Paolo Di Canio. Italiano, natural da cidade de Roma, 

Di Canio iniciou sua carreira profissional de jogador na Lazio, time do seu coração, no ano de 

1985. Ficou marcado durante sua passagem no clube, com o término no ano de 1990, por se 

autodeclarar um torcedor ultra, fascista e admirador de Benito Mussolini, ao ponto de possuir 

uma tatuagem no braço com a palavra latim “DVX”, em referência ao título de Duce (líder). 

Segundo Cleber Gordiano essa identificação de Di Canio com o fascismo foi um dos elementos 

que o fez ser idolatrado pela torcida da Lazio, principalmente dos UltraS65. 

 Em 2005, em várias ocasiões após seus gols, Paolo Di Canio manifestou-se com o 

saluto romano em direção à torcida da Lazio.  

Figura 4: Paollo Di Canio fazendo saudação fascista. 

 

Fonte:https://www.iogiocopulito.it/di-canio-pentito-lopportunismo-vale-piu-degli-ideali/ 

 

                                            
65GORDIANO, Cleber. Paolo Di Canio: entre as polêmicas, o fascismo e o fair play. Calciopédia. [S.l], 2011. 

Disponível em:<http://calciopedia.com.br/2011/11/jogadores-paolo-di-canio.html> Acesso em: 04 de junho de 

2018. 
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 O gesto saluto romano feito por Di Canio foi utilizado pelo líder Mussolini em suas 

aparições públicas durante o regime fascista italiano, e atualmente é manifestado por aqueles 

que compartilham ou admiram os ensinamentos desse regime.  

Diante da grande repercussão do seu gesto e da punição com a suspensão de um jogo e 

o pagamento de uma multa, Di Canio tentou-se defender com a seguinte declaração: “Sou 

fascistas, não racista. A saudação é para o meu povo. Com o braço estendido não quero incitar 

a violência e certamente não quero incitar o ódio racista”.66  

 O gesto de Di Canio citado acima não é exceção, pelo contrário, compõe um cenário 

em que o Estádio Olímpico de Roma vivencia demonstrações agudas de apoio e homenagem a 

regimes fascistas e a Benito Mussolini, não apenas pelas UltraS da Lazio, mas também da 

Roma. Em 29 de janeiro de 2006, durante uma partida entre Roma e Livorno, a torcida UltraS 

Boys Roma expôs várias faixas com insultos semelhantes aos utilizados pelos rivais da Lazio, 

com símbolos e valores fascistas.  

 

Figura 5: Faixa dos UltraS da Roma 

 

Autor: Giulio Napolitano 

Fonte: https://www.gettyimages.fr/%C3%A9v%C3%A9nement/roma-blame-police-for-

nazi-fascist-symbols-in-stadium-56705600#italy-as-romas-supporters-hold-a-flag-bearing-

a-fascist-slogan during-picture-id56702864. 

 

Assim como os Irriducibili, os ultraS da Roma - Os Boys - também revelam sua 

familiarização com o fascismo na prática de exposição do seu ódio ao rival. A mensagem “Lazio 

– Livorno, mesma inicial, mesmo forno” demonstra como os Boys enquadram clubes de 

                                            
66EVANS, Simon. “Sou fascistas, não racista”, diz jogador da Lazio Di Canio. Uol. [S.l], 23 dez. 2005. 

Disponível em:<https://noticias.uol.com.br/ultnot/2005/12/23/ult28u41775.jhtm>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
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diferentes trajetórias políticas – ao contrário da Lazio, o Livorno apresenta uma trajetória 

vinculada à esquerda – na categoria comum de sujeitos inferiores e descartáveis.67 

A influência do regime fascista alemão, o nazismo, também pode ser percebido nas 

exposições de lemas como “Got mit uns” e símbolos como a suástica e a cruz de celta. 

Figura 6: Faixas com símbolos fascistas dos UltraS da Roma. 

 

Autor: Giulio Napolitano/GettyImagens 

Fonte: https://www.gettyimages.fr/%C3%A9v%C3%A9nement/roma-blame-police-for-

nazi-fascist-symbols-in-stadium-56705600#italy-as-romas-supporters-hold-a-flag-bearing-

a-fascist-slogan-during-picture-id56702864 

  

Figura 7: Suásticas exibidas pelos UltraS da Roma. 

 

Fonte: http://www.gennarocarotenuto.it/443-stadio-olimpico-oggi/ 

 

O lema “Got mit uns”, que significa “Deus está conosco”, durante o Terceiro Reich68 

foi utilizado frequentemente pelos soldados nazistas nas fivelas dos seus cintos. A utilização 

dessa mensagem possuía o objetivo de transmitir a mensagem de que Deus e sua representante 

                                            
67 Historicamente a Associazione Sportiva Livorno Calcio, de 1915 é associada à esquerda, especificamente ao 

comunismo, já que a cidade de Livorno dica na região da toscana, que sofreu grande influência de Florença onde 

Antonio Gramsci fundou o Partido Comunista Italiano em 1921. O clube tem no jogador o comunista Cristiano 

Lucarelli do Livorno costuma comemorar seus gols com o braço esquerdo erguido e com o pulso fechado, como 

fazem os comunistas do mundo inteiro. 
68 Terceiro Reich é a nomenclatura criada pelo Adolf Hitler para denomina a Alemanha nazista de 1933-1945 

como um novo grande império, já que O 1º Reich foi o Sacro Império Romano Germânico (962-1806) e O 2º 

Reich foi o Império Alemão (1871-1918).    
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institucional, a igreja, legitimava o regime fascista alemão e sua proposta de salvar os arianos 

dos “outros”.  

A suástica sem dúvida foi e é um dos principais símbolos identitário do fascismo e 

neofascismo, respectivamente. Contudo, de acordo com a cientista política Paula Diehl, 

“provavelmente originária da Pérsia e da Índia, a suástica aparece na maior parte das culturas 

europeias, dos gregos (para as quais representava o sol) aos antigos germânicos, onde adquire 

característica guerreira”,69 ou seja, os regimes fascistas incorporaram às suas ideologias, 

símbolos já existentes, mas com novos significados. Segundo o próprio Adolf Hitler em Mein 

Kampf, a suástica representa “a missão de luta pela vitória do ariano e, pela mesma luta a vitória 

da ideia do trabalho criador que como sempre tem sido, sempre haverá de ser antissemita”.70 A 

suástica aparece frequentemente sobre um círculo branco e fundo vermelho e isso também foi 

pensado por Hitler, já que a propaganda do regime a partir da simbologia era fundamental.  

A predominância do vermelho foi escolhida não só pelos seus significantes 

psicológicos, mas evocava a tradicional cor da esquerda política. “Eu mesmo fui sempre 

um advogado da conservação das cores antigas, não só por venerá-las como uma 

relíquia, na minha qualidade de soldado, como, também, pelo efeito estético que elas 

exercem e que é mais conforme ao meu gosto.71 

O outro símbolo na bandeira da torcida UltraS da Roma é a cruz de celta, também 

chamada de cruz de Odion, que não é um símbolo explicitamente fascista, mas na simbologia 

dos grupos neofacistas possui caráter racista da suposta supremacia branca.  

Figura 8: Torcedores com bandeiras cruz de celta. 

 

Fonte: http://www.asromaultras.org/0506romalivorno3.html 

 

                                            
69DIEHL, Paula. Propaganda e persuasão na Alemanha nazista. São Paulo, ANNABLUME: 1996, p.107. 
70HITLER, Adolf. Mein Kampf. Alemanha: Eher Verlag, 1925, p. 211. 
71Ibidem, p.210. 



38 

Portanto, com a exposição tanto da suástica, como da cruz de celta, é possível identificar 

de maneira específica o comportamento de intolerância racial desta parte da torcida romanista. 

Figura 9: Torcedor gialllorossi exibindo a imagem de Mussolini. 

 

Autor: Giulio Napolitano 

Fonte:https://www.gettyimages.fr/%C3%A9v%C3%A9nement/roma-blame-police-for-

nazi-fascist-symbols-in-stadium-56705600#italy-as-romas-supporter-holds-a-flag-bearing-

a-picture-of-fascist-picture-id56702813 

 

A bandeira acima, além de possuir o rosto de Benito Mussolini, exibe um dos princípios 

do regime fascista no século XX: “Acreditar, obedecer, combater”. Também encontramos nela, 

especificamente no lado esquerdo, o nome DVX, o qual, como já foi mencionado 

anteriormente, significa Duce em latim; mas sobretudo visualizamos um dos principais 

símbolos do Partido Nacional Fascista – PNF – o Fascio Littorio. 

Segundo o historiador italiano Andrea Giardina, o Fascio Littorio, assim como a 

saudação salutto romana, são componentes romanos que os fascistas italianos incorporaram e 

reelaboraram para inserir em sua ideologia.72 O Fascio Littorio é um símbolo constituído por 

feixes de varas e uma machadinha. O Fascio na Roma Antiga era utilizado pelo Lictor na 

execução de ordens judiciais. Para Mussolini, este símbolo, no início do PNF, apresentava com 

seus feixes de vara a união que necessitava a Itália, com a força do regime fascista. A 

machadinha era a representação do poder do Duce e da repressão aos “traidores” da nação. 73 

A exposição de todos estes elementos na bandeira apenas reafirma o panorama de que 

esses torcedores expõem sem nenhum pudor os símbolos e, por conseguinte, os valores do 

antissemitismo, racismo e nacionalismo exacerbado. 

                                            
72 GIARDINA, Andrea. O mito fascista da romanidade. Estudos avançados. V. 22, n 62. 2008. p.58-59 

Disponível: http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/103/11983. Acesso em: 01 de junho de 2018.  
73 JUNIOR, D. J. S. O símbolo fascista. Uol,[S.l]. Disponível em:<https://alunosonline.uol.com.br/historia/o-

simbolo-fascista.html> Acesso em: 20 mar. 2018.  

https://alunosonline.uol.com.br/historia/o-simbolo-fascista.html
https://alunosonline.uol.com.br/historia/o-simbolo-fascista.html
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A frequência da exposição de bandeiras com símbolos fascistas e insultos de ódio por 

parte dos UltraS e todo o cenário de violência nos estádios italiano fez com que houvesse um 

movimento das autoridades por maior controle. Assim sendo, de acordo com o antropólogo e 

cientista social Raphael Piva, a partir de 2006, todos os instrumentos, inclusive as bandeiras e 

faixas das torcidas, deveriam passar pela revista e aprovação policial para adentrar ao estádio. 

No ano seguinte, o controle tornou-se ainda maior com a obrigatoriedade das torcidas ultraS de 

enviar com setes dias de antecedência ao jogo, uma petição de autorização para a entrada destes 

materiais aos estádios.74 O maior controle das autoridades não intimidou os UltraS, apenas os 

fez manifestarem-se de maneira menos explícita, com as faixas e bandeiras nos estádios e com 

maior intensidade fora dele. Os cantos fascistas e racistas também se tornaram mais frequentes, 

visto que não é possível serem controlados de maneira preventiva por agentes policiais.  

O canto “Me ne frego”, 75que significa “pouco me importo”, é entoado frequentemente 

não somente pelas UltraS da Lazio e da Roma, mas também por outras torcidas do futebol 

Italiano. 76Existe duas versões de “Me ne frego”: a original, que é de 1920, e foi utilizada pelos 

italianos durante a I Guerra Mundial e posteriormente pelo regime de Mussolini, e a nova 

versão, que é a utilizada pelos UltraS. Segue abaixo a versão mais recente, que é entoada nos 

estádios italianos: 

Em italiano 

Mene frego è il nostro motto,  

me ne frego di morire,  

me ne frego di Togliatti 

e del sol dell'avvenire. 

 

Se il sol dell'avvenire 

è rosso di colore, 

me ne frego di morire 

sventolando il tricolore! 

 

Ce ne freghiamo della galera, 

camicia nera trionferà. 

Se non trionfa 

sarà un macello 

col manganello 

e le bombe a man! 

  

Me ne frego! 

                                            
74PIVA, Rafhael. Outro futebol é possível? A invenção do calcio popolare e a busca por autonomia no jogar e 

torcer. XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 

2015. P.7-8. Disponível em: < http://cdsa.aacademica.org/000-061/960.pdf > Acesso em 22 de maio de 2018. 
75Me ne frego, “Pouco me importo”, era um dos lemas dos arditi, unidade de choque da Primeira Guerra Mundial. 
76Torcedores do Verona cantando “Me ne frego” disponível em:< 

https://www.youtube.com/watch?v=N_RXW8ocuzY> Acesso em: 04 de junho de 2018. 

Tradução 

Eu não me importo é o nosso lema,  

eu não me importo de morrer,  

eu não me importo com Togliatti  

e o sol do futuro.  

 

Se o sol do futuro  

for de cor vermelha,  

não me importo de morrer  

acenando para o tricolor!  

 

Nós não nos importamos com a cadeia,  

a camisa preta triunfará.  

Se não triunfar,  

será um matadouro  

com um cassetete  

e bombas artificiais!  

  

Eu não me importo! 
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A letra do canto fascista expõe elementos característicos da identidade dos UltraS. 

Existe a exaltação à violência em caso de derrota dos “camisa pretas”, que no caso é a 

vestimenta padrão dos Ultras. Há também o claro ódio ao comunismo com a citação a Togliatti77 

e à cor vermelha.  

Em 2012, um dos alvos de insultos racistas da torcida da Lazio não foi o torcedor rival, 

mais um jogador rival, especificamente, o zagueiro Juan, que na época defendia a Roma. 

Durante o clássico Derby Della Capitale, parte da torcida da Lazio entoou vários insultos 

racistas ao zagueiro, a ponto do capitão do clube da Lazio necessitar ir até o alto falante do 

estádio, para solicitar o cessamento dos gritos. Após o término da partida, Juan declarou sua 

indignação com o episódio: “É uma vergonha, já que todos nós entramos no gramado antes do 

apito inicial com mensagens antirracistas nas nossas camisas. Em todo o meu tempo no Roma 

eu nunca desrespeitei o Lazio, então foi uma surpresa ser alvo desses insultos”.78 A declaração 

de Juan apresenta um aspecto importante neste cenário de manifestações neofascistas das 

torcidas Ultras na Itália, que é uma provável falta de compreensão mais abrangente de alguns 

jogadores, principalmente dos estrangeiros, acerca da complexidade deste movimento.79 

Quando Juan fala que: “Em todo o meu tempo no Roma eu nunca desrespeitei o Lazio, então 

foi uma surpresa ser alvo desses insultos”, fica subentendido que ele interpreta o insulto pelo 

caráter pessoal e não ideológico80. Contudo, um episódio no mesmo ano envolvendo não 

somente os UltraS da Lazio, apresenta um caráter que vai de encontro à compreensão de Juan.  

O caráter ideológico forte das ações antissemita dos Ultras, especificamente dos times 

que compõe o Derbi Della Capitale, foi talvez capaz de causar aproximações entre estes rivais 

no ano de 2012, com um possível ataque conjunto entre biancocelesti e gialllorossi aos 

                                            
77 Palmiro Togliatti foi um italiano que dedicou todo a sua vida a militância operaria italiana do século XX. 

Participou juntamente com Antônio Gramsci da organização teórica e estrutural do Partido Comunista Italiano em 

1921. Foi o líder dirigente em 1926, com a prisão de Gramsci. Mais informação com: SECCHIA, Pietro. Figuras 

do Movimento Operário: Togliatti. Problemas – Revista Mensal de Cultura Política, nº 46, Maio-Junho de 1953. 

Disponível em:< https://www.marxists.org/portugues/tematica/rev_prob/46/index.htm. 
78 http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/futebol italiano/noticia/2012/03/juan-sofre-com-

insultos-racistas-de-torcida-do-lazio-e-uma-vergonha.html 
79 Anderson Hernanes de Carvalho, jogador brasileiro que integrou time da Lazio entre 2010 e 2015, em uma 

entrevista ao programa “ Bola da vez” da ESPN Brasil, também expõe esse talvez entendimento superficial dos 

jogadores acerca das manifestações das Ultras. Mais informações em:< 

https://www.espn.com.br/video/538357_hernanes-fala-sobre-manifestacoes-fascistas-da-torcida-lazio>. Acesso 

em: 29 jun. 2018. 
80 O caráter ideológico e não pessoal do racismo dos ultraS da Lazio pode ser visualizado também no 

relacionamento dos mesmos, com “seu” jogador, o holandês Aron Mohamed Winter. Aron chegou a SS Lazio em 

1992 e sofreu constantemente atos racistas por parte dos UltraS por ser negro, filho de mãe judia e pai muçulmano. 

Mais informações sobre o caso Winter em:< http://www.razzismoecalcio.altervista.org/caso-winter.html>. Acesso 

em: 10 jun. 2018. 

https://www.marxists.org/portugues/tematica/rev_prob/46/figuras.htm
https://www.marxists.org/portugues/tematica/rev_prob/46/figuras.htm
https://www.espn.com.br/video/538357_hernanes-fala-sobre-manifestacoes-fascistas-da-torcida-lazio


41 

torcedores do clube inglês Tottenham Hotspur. O ataque com aproximadamente 50 homens 

ocorreu em um bar no centro de Roma, antes do jogo da Liga Europa entre a Lazio e o 

Tottenham.  

 

Figura 10: Cenário do bar pós ataque dos UltraS da Roma e Lazio aos torcedores ingleses. 

 

Fonte: http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2236739/Tottenham-fans-stabbed-Rome-ahead-Lazio-

match.html 

 

Figura 11: Cenário ao redor do bar pós ataque dos UltraS da Roma e Lazio, aos torcedores do 

Tottenham. 

 
Fonte: http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2236739/Tottenham-fans-stabbed-Rome-ahead-Lazio-

match.html 

 

Apesar dos criminosos estarem com rostos encobertos, o estilo do ataque – organizado, 

violento, com utilização de armas como canivete, garrafas quebradas, cintos e tacos de beisebol 

– e os gritos de “Judeus de merda” denunciaram sua autoria.81 

                                            
81HOOPER, John. Attack on Spurs fans in Rome: questions asked over role of police. The Guardian. Rome, 22 

nov. 2012. Disponível em:< https://www.theguardian.com/world/2012/nov/22/attack-spurs-fans-rome>. Acesso 

em: 20 mai. 2018. 
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Figura 12: Arma utilizada pelos UltraS no ataque aos ingleses do Tottenham 

 

Fonte: http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2236739/Tottenham-fans-stabbed-Rome-ahead-Lazio-

match.html 

 

Figura 13: Armas utilizadas pelos UltraS no ataque aos ingleses do Tottenham. 

 

Fonte: http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2236739/Tottenham-fans-stabbed-Rome-ahead-Lazio-

match.html 

 

Os gritos de “Judeus de merda” são nitidamente um “insulto” pelo Tottenham ser 

considerado o “time dos judeus” da Inglaterra. Isso devido ao time do norte de Londres ser, 

durante o final do século XIX e início do XX, o mais popular entre os judeus que imigraram 

para a região. Atualmente, tanto os torcedores judeus quanto os não judeus do time inglês 

defendem a identidade judaica do clube, como é possível perceber na bandeira de uma das 

principais torcidas organizadas do Tottenham, a holligans Yid Army.82 

 

                                            
82AMBROSIO, Tauan. Tottenham X City: quando os Spurs abraçaram a identidade judaica. Goal. [S.l], 

Disponívelem:<http://www.goal.com/br/news/619/especiais/2013/04/20/3919241/tottenham-x-city-quando-os-

spurs-abra%C3%A7aram-a-identidade> Acesso em 01 de junho de 2018.  

http://www.goal.com/br/news/619/especiais/2013/04/20/3919241/tottenham-x-city-quando-os-spurs-abra%C3%A7aram-a-identidade
http://www.goal.com/br/news/619/especiais/2013/04/20/3919241/tottenham-x-city-quando-os-spurs-abra%C3%A7aram-a-identidade
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Figura 14: Bandeira da torcida inglesa Yid Army. 

 

Fonte: http://heebmagazine.com/going-war-tottenham-hotspurs-yid-army/47633 

 

A composição da bandeira da torcida organizada com o escudo do time sobreposto ao 

símbolo maior do povo judeu, a Estrela de Davi, e o nome Yid Army – que significa Exército 

Judeu – passam a mensagem de que as raízes judaicas não envergonham os torcedores dos 

Spurs, pelo contrário os orgulham.  

Inicialmente, os sites dos jornais italianos e ingleses83 atribuíram os ataques à torcida 

ultra da Lazio, pelo seu histórico de ligação à ideologia fascista e por ser o rival do time inglês 

no campo pela Liga Europa. Contudo, dias depois, após serem identificados na câmera de 

vigilância do local do ataque, dois torcedores da Roma foram presos, acusados de participarem 

do crime. Diante deste panorama, foi levantado pelos jornais internacionais a hipótese de o 

ataque ter sido organizado de maneira conjunta entre os ultraS dos times do Derby della 

Capitale.84    

 

3.5 Os UltraS em pauta.  

As manifestações neofascistas das torcidas ultraS dos clubes que compõe o Derby della 

Capitale são objetos de preocupação não somente dos grandes jornais esportivos italianos, mais 

mundiais. Esse panorama em um dos meios de comunicação de massa que é o jornal, seja pelo 

                                            
83https://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/12_novembre_22/raid-pub-roma-2112824287876.shtml 

https://www.telegraph.co.uk/sport/football/teams/tottenham-hotspur/9696015/Tottenham-fans-describe-

organised-attack-in-Rome-pub-that-left-one-man-with-serious-injuries-from-stab-wounds.html  
84http://www.today.it/rassegna/roma-lazio-destra-sinistra-ebrei-tottenham.html 

https://www.gazzetta.it/Calcio/Squadre/Lazio/22-11-2012/roma-ultra-laziali-scatenati-tifoso-inglese-grave--

913290440574.shtml. 
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conteúdo impresso ou digital, apresenta, de maneira parcial, de que forma as sociedades 

contemporâneas compreendem a atuação desse fenômeno dos UltraS. 

Os meios de comunicação são fundamentais nas relações sociais, visto que o diálogo é 

um dos elementos constituintes das relações humanas, através da transmissão de símbolos no 

tempo e espaço. A globalização do uso da maior rede de computadores do mundo, a Internet, 

gerou transformações nos meios de comunicação sociais, como o jornal, no século XXI. Uma 

dessas transformações foi o desenvolvimento do Webjornalismo,85 uma vertente do jornalismo 

que não apenas realiza uma transposição do conteúdo impresso para o digital, mais produz um 

conteúdo especifico na e para a web, com o intuito de atender um público totalmente divergente 

daquele ‘tradicional’ do jornal impresso.86 Segundo João Canavilhas, o Webjornalismo 

apresenta elementos de uma potencialidade enorme para com a disseminação e qualidade da 

informação, bem como na interação com o leitor, como observa-se em suas características, que 

são: interatividade, texto e hipertexto, som e vídeo.87 

Os principais jornais italianos, a exemplo de La Repubblica e Corriere Della Sera 88e o 

esportivo La Gazzetta dello Sport,89 seguindo a tendência mundial dos meios de comunicação, 

produzem conteúdos diários para e na web, sobre a sociedade a qual se debruçam, no caso a 

italiana. E como já mencionado, as ações dos UltraS despertam debates não somente dos setores 

vinculados ao âmbito esportivo, mais de outros como podemos perceber nas notícias – não 

exclusivamente de jornais esportivos – abaixo:  

                                            
85 Há uma multiplicidade de nomenclatura como Jornalismo online, cyberjornalismo, jornalismo digital, na 

bibliografia acadêmica destinada a esse tema. Nesse trabalho, utilizarmos o termo WebJornalismo para designar o 

conteúdo jornalístico produzido exclusivamente na e para a Word Wide Web (www). 
86 CANAVILHAS, J. M. Webjornalismo: Considerações gerais sobre jornalismo na web. I Congresso Ibérico 

de Comunicação, 2001. Disponível em: < http://www.bocc.ubi.pt/pag/canavilhas-joao-webjornal.pdf> Acesso: 

junho de 2018. 
87 Ibidem, p.2-5. 
88 La Repubblica e Corriere Della Sera são os dois principais jornais da Itália. Ambos são diários e abordam os 

mais variados temas da sociedade italiana, como política, economia, cultura e esporte.  
89 Principal jornal esportivo da Itália, La Gazetta dello Sport publicou sua primeira edição em 1896. Aborda várias 

modalidades esportivas, tendo o futebol como a principal. Possui edição diária, o que reflete no seu conteúdo as 

vezes especulativo e sensacionalista. Mais informações sobre La Gazzetta Dello Sport em: OLIVEIRA, Cláudio 

de. Estudo comparativo entre jornais desportivos nacionais e internacionais. Instituto Politecnico de Tomar. 

2012, p.66. Disponível em: http://hdl.handle.net/10400.26/5793. Acesso em: junho de 2018. 
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Fonte: https://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/01_Gennaio/30/stadio.html 90 

 

 

A notícia acima, datada de 31 de janeiro de 2006, com a manchete “Svastiche in curva, i 

nazi-ultrà della Roma”91, produzida pelo jornalista italiano Fabrizio Caccia, possui uma 

diversidade de aspectos a serem pontuados acerca dos debates e desdobramentos provocados 

pelas ações dos UltraS no estádio olímpico de Roma. Primeiramente, é apontado o total repúdio 

e cobrança da comunidade judaica para com as autoridades italiana, no caso o Ministro Interior 

                                            
90 CACCIA. Fabrizio. Svastiche in curva, i nazi-ultrà della Roma. Corriere Della Sera.it. [S.l], 31 janeiro 2006. 

Disponível em: <https://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/01_Gennaio/30/stadio.shtml> Acesso em: 

26 maio de 2018 
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Giuseppe Pisano, em relação a aplicação da lei Mancino,92 que em síntese condena gestos e 

ações de discriminação, ódio ou violência por motivos raciais, étnicos, nacionais ou religiosos. 

Existe também a sinalização de que não somente os judeus se sentiram atacados pela ação dos 

ultraS, mais parte da própria torcida da Roma, como a passagem a seguir explicita: 

“Muitos torcedores romanistas que estavam no Olimpico, judeus e não-judeus, foram 

imediatamente à delegacia de polícia de Monte Mário para solicitar que esses escritos 

fossem removidos. Em vão. Pelo contrário, eles foram recebidos muito mal. 

Inacreditável!! (Tradução nossa)93.  

A partir desse depoimento podemos cogitar a hipótese de que parte da população italiana, 

seja integrante ou não dos grupos alvos do sistema de ideias neofascista, se indigna diante desse 

quadro preocupante de exposição e difusão de valores neofascistas.  

O seguinte trecho do conteúdo produzido pelo Fabrizio Caccia também enfatizar para um 

aspecto já mencionado anteriormente, que é a articulação das curvas rivais – Nord e Sud – na 

defesa do neofascismo e consequentemente ataque ao inimigo comunista. 

As duas curvas estão cada vez mais unidas por ideais e negócios. A ultradireita e o 

merchandising. Suásticas e gadgets. Então, quando Livorno chega, a guerra irrompe 

pontualmente. Porque Livorno representa o inimigo, o punho fechado de Lucarelli, as 

bandeiras com Che Guevara e a foice e martelo. (Tradução nossa).94  

 O viés esportivo e político das ações das torcidas ultras do Derbi da Capitalle promove 

questionamentos na sociedade italiana, que perpassam pelo âmbito jurídico da efetivação de 

leis, como a mencionada lei Mancino, ao possível envolvimento ou até mesmo autoria de 

indivíduos integrantes de partidos políticos nas manifestações dos UltraS, como noticiou o 

mesmo Corriere Della Serra acerca das investigações e repercussão do episódio das suásticas 

no Olímpico de Roma. 

                                            
92LEI 205/1993 de 25 de junho de 1993, n. 205. Mais informações em:< 

http://nodiscriminazione.regione.puglia.it/download/NormativaNazionale/Legge_205-1993.pdf>. Acesso em: 25 

mai. 2018. 
93 CACCIA, Fabrizio. Op.cit. 

 
94 Ibidem. 
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Fonte: https://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/02_Febbraio/02/olimpico.shtml95 

 

A acusação do Ministro do Interior Pinasu no possível envolvimento do partido de 

extrema direita FN – Força Nova – na autoria da ação no estádio olímpico, aponta para a 

complexidade da permanência da ideologia fascista nas esferas institucionais da sociedade 

italiana, mesmo que de maneira adaptada. Percebe-se assim que são utilizadas estratégias 

“marginalizadas” pelos agentes propagadores da ideologia fascistas, seja torcedor ou político, 

no objetivo de relembrar à população não apenas italiana, mas mundial de que o fascismo 

enquanto regime dilui-se, mas não sua ideologia e ensinamentos. 

                                            
95 STRISCIONI nazisti all'Olimpico, 11 denunciati. Corriere Della Sera.it. Roma. 03 fev. 2006. Disponível em: 

< https://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/02_Febbraio/02/olimpico.shtml> Acesso em: 26 abr. 

2006. 

https://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/02_Febbraio/02/olimpico.shtml
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No site de La Repubblica assim como o Correire della Serra deu-se destaque ao 

episódio do Olímpico em 2006 com a mensagem “ Lazio – Livorno, mesma inicial, mesmo 

forno’ na manchete. Isso indicar como esta mensagem impactou a sociedade italiana pelo seu 

atrevimento e significado antissemita, de ataque à comunidade judaica. 

 

Fonte:http://www.repubblica.it/2006/a/sezioni/sport/calcio/serie_a/svastiche/svastiche/svastiche.html.
96 

 

Vemos na notícia também uma imagem em que os torcedores da Roma, no setor da 

curva sul elaboram o espaço com bandeiras de suásticas e imagem do Duce. Diante das 

manifestações de parte da sua torcida, o então presidente da Roma, Franco Sensi declarou o 

seguinte para o jornal: "Eu gostaria que a política permaneça fora dos estádios". Essa 

manifestação da figura máxima da instituição AS Roma integra um panorama em que a maioria 

das autoridades do futebol, tentam transmitir um discurso de que o futebol é um elemento a 

parte da sociedade a qual está imersa e não um reflexo da mesma.  

 

O ataque contra os torcedores ingleses do Tottenham em 2012, especificamente em 22 

de novembro, inicialmente vinculado aos torcedores Ultra da Lazio e posteriormente a também 

romanos, foi manchete em diversos jornais italianos.  

                                            
96 OLIMPICO, svastiche in curva sud "Lazio-Livorno: stesso forno” La RepubblicaSport.it. Roma. 29 jan. 2006. 

Disponível em:< http://www.repubblica.it/2006/a/sezioni/sport/calcio/serie_a/svastiche/svastiche/svastiche.html> 

Acesso em: 23 jun. 2018. 
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No Corriere della Serra a manchete da notícia assinada por Benedetta Argentieri foi 

“L'aggressione ai tifosi del Tottenham e l'indignazione inglese: I laziali sono fascisti” 

[tradução: “A agressão aos torcedores do Tottenham e a indignação inglesa: Os torcedores da 

Lazio são fascistas”]. 

 

Fonte:https://www.corriere.it/sport/12_novembre_22/tottenham-tifoseria-ebraica_22cca5b0-3493-11e2-a1ce-

d046fd6b383d.shtml.97 

 

 É o jornal italiano expondo um tipo de imagem que parte da torcida da Lazio transmite 

ao ‘outro”, com suas manifestações de cunho fascista. No dia após o ataque ao bar, o mesmo 

jornal produziu uma outra notícia, agora assinada pelo jornalista Rinaldo Frignani, com a 

seguinte manchete: “Raid Di Ultrà In Un Pub Di Campo De' FioriE All'Olimpico Cori 

Antisemit” [tradução: “Invasão de Ultrà em bar no bairro de “Fiori” e cantos antissemitas no 

Olímpico”]. 

                                            
97 ARGENTIERI, Benedetta. L'aggressione ai tifosi del Tottenham e l'indignazione inglese: I laziali sono fascist. 

Corriere Della Sera. [S.l]. 22 nov. 2012. Disponível em:< 

https://www.corriere.it/sport/12_novembre_22/tottenham-tifoseria-ebraica_22cca5b0-3493-11e2-a1ce-

d046fd6b383d.shtml>. Acesso em:12 jun. 2018.  
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Fonte:https://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/12_novembre_22/raid-pub-roma 2112824287876.shtml98 

 

O título da matéria traz mais informações sobre a ação dos ultras no Olímpico, as 

consequências do ataque da noite anterior no bar em “Fiori” e a prisão de 2 torcedores da Roma. 

É a possível articulação entre os torcedores biancocelesti e gialllorossi sendo revelada nas 

investigações e divulgada a sociedade italiana. 

No Gazzetta dello Sport, principal jornal esportivo da Itália, o destaque do episódio 

violento contra os torcedores ingleses ficou voltado para a motivação e a prisão dos torcedores 

romanos. 

                                            
98 98FRIGNANI, Rinaldo. Raid di ultrà in un pub di Campo de' Fiori 

E all'Olimpico cori antisemiti. Corriere Della Sera.it. Roma. 23 nov. 2012. Disponível em: < 

https://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/12_novembre_22/raid-pub-roma-2112824287876.shtml>. Acesso 

em: 12 jun. 2018. 
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Fonte:https://www.gazzetta.it/Calcio/Squadre/Lazio/22-11-2012/roma-ultra-laziali-scatenati-tifoso-

inglese-grave--913290440574.shtml99 

 

 A matéria da Gazzetta, de autoria do jornalista Davide Stoppini, tem informações que 

corroboram com a hipótese de que existiu uma articulação entre os torcedores ultra da Lazio e 

Roma na organização do ataque aos ingleses no bar.  

Eles são acusados de tentativa de assassinato, eles estavam em contato com "colegas" 

da Lazio, com quem eles organizaram o ataque. Enquanto isso, as condições dos 

ingleses feridos seriamente melhoram. O dono do restaurante: "grupo organizado, todo 

planejado" (tradução nossa).100 

 Dois dos principais jornais britânicos também reservaram parte do seu conteúdo digital 

ao ataque aos ingleses, na cidade de Roma. O The Guardian, jornal inglês diário, fundado em 

1821, produziu a seguinte manchete: 

                                            
99 STOPPINI, Davide. Assalto antisemita agli inglesi Arrestati due ultrà romanisti. Gazzetta.it. Roma. 22 nov. 

2012. Disponível em: < https://www.gazzetta.it/Calcio/Squadre/Lazio/22-11-2012/roma-ultra-laziali-scatenati-

tifoso-inglese-grave--913290440574.shtml>. Acesso em: 10 jun. 2018 

100 Sono accusati di tentato omicidio, erano in contatto con "colleghi" laziali coi quali avrebbero organizzato il 

raid. Intanto migliorano le condizioni del ferito inglese più grave. Il proprietario del locale: "Gruppo organizzato, 

tutto pianificato". STOPPINI, Davide. Assalto antisemita agli inglesi Arrestati due ultrà romanisti. Gazzetta.it. 

Roma. 22 nov. 2012. Disponível em: < https://www.gazzetta.it/Calcio/Squadre/Lazio/22-11-2012/roma-ultra-

laziali-scatenati-tifoso-inglese-grave--913290440574.shtml>. Acesso em: 10 jun. 2018. 
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  Fonte:https://www.theguardian.com/football/2012/nov/22/tottenham-supporters-stabbed-rome-lazio101 

 

Em nossa tradução: “Torcedores do Tottenham são atacados por Ultras em Roma antes 

do jogo contra Lazio”. Com o complemento das seguintes informações: 

 “Um torcedor seriamente ferido após ser esfaqueado” 

 “A polícia aumenta a segurança antes do empate da Liga Europa” 

O Daily Mail, um dos jornais mais populares no Reino Unido, construiu uma notícia de 

autoria de David Kent, em que a manchete destacava a variedade de instrumentos utilizados no 

ataque aos torcedores do time inglês do Tottenham.  

 

Fonte:http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2236739/Tottenham-fans-stabbed-Rome-ahead-Lazio-

match.html102 

                                            
101 TOTTENHAM fans attacked by Ultras in Rome ahead of Lazio game. The Guardian, [S.l], 22 nov. 2012. 

Disponível em:< https://www.theguardian.com/football/2012/nov/22/tottenham-supporters-stabbed-rome-lazio>. 

Acesso em: 21 jun. 2018. 
102 KENT, David. Spurs fans STABBED in attack by hooligans wielding knives, baseball bats, belts and knuckle 

dusters ahead of Lazio clash. Mailonline. [S.l]. 22 nov. 2012. Disponível em: < 
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Em versão traduzida, a chamada da matéria nos diz o seguinte: “Torcedores do Spurs 

esfaqueados no ataque por hoolligans que usavam facas, tacos de beisebol, cinturões e 

espanadores antes do confronto com a Lazio”. É importante salientar que a instituição da SS 

Lazio, na figura do seu então presidente Claudio Lotito, negou qualquer envolvimento dos seus 

torcedores na autoria do ataque de cunho antissemita, como é possível compreender na seguinte 

declaração: “ Os torcedores da Lazio não tiveram nada a ver com o que aconteceu ontem à noite 

no Campo de Fiori" (tradução nossa).103 

No Brasil, um dos maiores jornais diários, a Folha de São Paulo, repercutiu o ataque sem 

destacar inicialmente os agressores e a motivação: 

 

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2012/11/1189340-na-vespera-de-jogo-torcedores-ingleses-sao-

agredidos-na-italia.shtml
104 

O periódico nacional, com sede em São Paulo, sobressaiu em sua manchete apenas que a 

agressão aos ingleses ocorreu em momento anterior a uma partida. Entende-se que por não ser 

voltado exclusivamente a temática esportiva, a Folha de São Paulo tenha escolhido uma linha de 

                                            
http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2236739/Tottenham-fans-stabbed-Rome-ahead-Lazio-

match.html>. Acesso em: 18 jun. 2018. 

103 Ibidem. 
104EFE. Na véspera de jogo, torcedores ingleses são agredidos na Itália. Folha de São Paulo. Roma. 22 nov. 

2012. Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2012/11/1189340-na-vespera-de-jogo-torcedores-

ingleses-sao-agredidos-na-italia.shtml>. Acesso em: 10 jun. 2018. 

 

http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2236739/Tottenham-fans-stabbed-Rome-ahead-Lazio-match.html
http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2236739/Tottenham-fans-stabbed-Rome-ahead-Lazio-match.html
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abordagem mais genérica sobre o ataque, ou seja, não construiu uma narrativa profunda sobre a 

temática, em que os suspeitos e suas motivações fossem destaque. 

As repercussões das ações dos UltraS nos variados periódicos italianos e internacionais 

em algum grau indicar que as sociedades contemporâneas, ou melhor dizendo, um dos setores 

que as constituem, percebe e expressa a importância de debater e problematizar uma temática – 

neofascismo-  que apresentar-se como um perigo, não só pelos seus valores e práticas, mais pela 

sua capacidade de atender ás demandas ideológicas de múltiplos sujeitos. 

 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O fascismo enquanto um regime político, de caráter autoritário e nacionalista, que 

alcançou o protagonismo na gestão de Estado em vários países – Itália, Alemanha, 

Espanha, entre outros - no período entre guerras, foi dissolvido. Entretanto sua ideologia, 

ou seja, as ideais, valores e práticas que orientam um modo de significar e viver o mundo 

permanecem e conduzem novas experiências na contemporaneidade. Na Itália, país de 

origem do fascismo, é possível perceber essas experiências neofascistas em diversos 

âmbitos, inclusive no esportivo, na figura das torcidas organizadas, os UltraS.   

O futebol, que foi uma das principais ferramentas de difusão da ideologia fascista 

durante o regime de Mussolini, mostra ainda possuir um enorme potencial de catalisar em 

sua dimensão, os elementos políticos, sociais e culturais da sociedade italiana. As 

manifestações dos UltraS da Roma e Lazio nas arquibancadas apenas servem para 

reafirmar esse panorama do potencial simbólico que possuir o futebol na promoção dos 

valores fascistas na Itália e no mundo. 

O surgimento das torcidas Ultras inicialmente é vinculado à paixão futebolística, 

porém percebemos a existência de uma subcategoria nesse fenômeno, no caso os UltraS, 

em que sua identidade é extrato não fundamentalmente da paixão pelo clube, mas de uma 

concepção política que compreende na ideologia fascista uma escolha de visão de mundo 

divergente do sistema democrático. 

Apesar das ações dos UltraS serem atribuídas inicialmente ao campo esportivo, 

foi possível perceber, com o presente estudo, sua articulação com outros setores da 

sociedade italiana, como a máfia e os partidos políticos. Nota-se, também, através da 

análise das manifestações das UltraS Irriducubili da Lazio e Boys da Roma, durante 1998 

a 2012, a ousadia dos mesmos em propagar claramente os valores que constroem suas 

identidades de grupos neofascista, tais como o racismo, o antissemitismo, a violência e o 

anticomunismo. Assim sendo, é perceptível como o caráter ideológico fascista se 

sobrepõe à paixão futebolística em alguns casos, como na histórica rivalidade entre Lazio 

e Roma. 

O aparecimento de grupos neofacistas como as torcidas UltraS da Lazio e Roma 

que expressam fortemente sua idolatria à ideologia do regime de Benito Mussolini 

denuncia, em alguma medida, a permanência na sociedade italiana de coletivos sociais 

que identificam na herança política de um dos períodos mais sombrio da história aspectos 

que atendem suas expectativas e demandas. As constantes experiências neofascistas não 
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somente na Itália, como em todo o mundo, reforçam a importância das sociedades 

contemporâneas debaterem nos seus diversos setores acerca das heranças nefastas dos 

regimes fascistas. Assim sendo, buscou-se a partir da relação futebol e fascismo 

demonstrar como um determinado grupo social se articula e manifesta ideais que 

ameaçam os direitos humanos.  

Para finalizar, o presente estudo não possui a audácia de propor o esgotamento da 

problematização das experiências neofacistas nas sociedades contemporâneas. Somente 

entendemos que o viés esportivo é uma das possibilidades fundamentais levando em 

consideração seu potencial simbólico entre as massas. 
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