
Hooligans
São vandalos que se disfarçam de 
torcedores e vão, normalmente em 
jogos, onde há grande quantidade 
de  torcedores,  no  intuito  de 
arrumar confusão.
Essas  pessoas  contam  com  um 
aliado  para  praticar  suas 
infrações,  que  é  a  falta  de  uma 
fiscalização rigorosa nas entradas 
dos locais de jogos para identificar 
esses delinquentes.

Um dos costumes, que para eles é como se fosse um ritual, é marcar para, antes de  
cada  jogo,  um  encontro,  onde,  normalmente,  injerem  grande  quantidade  de  
bebidas alcoólicas e fazem o uso de drogas,  é la também que são discutidos os 
últimos detalhes de como vão fazer suas arruaças.
Depois de tudo pronto saem e não respeitam quem quer que seja, estão dispostos a  
agredir quem se ponha em seu caminho e sentem prazer no sofrimento alheio.
Chegando ao local de jogo, se misturam juntos aos torcedores na entrada para não  
levantar suspeitas, adentrando, se reunem novamente e é apartir daí que começam 
a insultar e chingar os outros torcedores que lá se encontram em grande número.
Terminando o jogo, após vários insultos, vem o que eles tanto querem, que é o  
encontro  com  outros  Hooligans  em  mesma  situação,  a  partir  daí  começa  o  
confronto entre ambos, e até mesmo quem não tem nada a ver com a situação é 
agredido, destroem patrimônios públicos, depredam estabelecimentos privados, em 
fim, levam grandes prejuízos a várias pessoas, sem o menor respeito a quem estiver 
pela frente até a chegada da polícia com grande reforço, pois uma tentativa de 
separar uma briga desses grupos rivais com um pequeno contingente de policiais é,  
praticamente, um suicídeo, pois eles não temem a nada, na cabeça deles, eles são a  
altoridade naquele momento de adrenalina.
Uma forma  dos  organizadores  desses  eventos  tentar  conter  esses  conflitos  nas  
dependencias e nas proximidades dos locais de jogos, seria a proibição do acesso 
desses vandalos, porém, como não há um sistema de cadastro de torcedores, pois  
há  um  custo  muito  alto  para  sua  implantação,  fica  quase  que  impossível  a  
identificação desses bandidos, com isso as pessoas que saem para um dia de  lazer  
com  a  família,  se  veem  obrigadas  a  conviver  com  medo  da  crueldade  desses  
sujeitos que não sabem o significado da palavra diversão.
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