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Resumo 

 

Nos dias de hoje, deparamo-nos frequentemente com notícias de violência e 

agressões entre adeptos de futebol. Assistir a um jogo de futebol em nada se compara com 

a assistência de outro tipo de espetáculo. Em contexto de jogo, os adeptos, extremamente 

identificados com uma das equipas, tornam-se apoiantes incondicionais, enquanto em 

total oposição e conflito com a equipa adversária.  Um jogo de futebol, é muitas vezes 

associado a um contexto violento, especialmente quando ocorre um confronto entre 

equipas (e principalmente adeptos) que ocupam posições próximas na tabela de 

classificações, ou seja, onde a competição é elevada.  

Este estudo conta com a participação de adeptos de futebol, e tem como objetivo 

o de analisar o papel da demonização do exogrupo (adeptos da equipa adversária) e do 

descomprometimento moral enquanto mediadores da relação entre o favoritismo do 

endogrupo (equipa que apoiam) na legitimação de atos violentos cometidos por um outro 

adepto, e na motivação para o envolvimento em ações coletivas contra o exogrupo. 

Adicionalmente, pretendemos estudar se a legitimação da violência e a motivação 

para aderir a ações coletivas violentas futuras direcionadas ao exogrupo, variam em 

função do resultado da equipa (vitória vs. derrota) e da pertença do autor do ato de 

violência (adepto endogrupo vs. adepto do exogrupo). 

 Testámos as nossas predições com adeptos do Futebol Clube do Porto (FCP) e do 

Sport Lisboa e Benfica (SLB), as duas equipas a competir pelo 1º lugar na tabela durante 

o campeonato 2019/2020 na altura da recolha de dados (N = 245). 

Os resultados indicam que, os participantes tendem a legitimar mais a violência e 

demonstram maior motivação para se envolver em ações coletivas violentas, em situação 

de vitória do exogrupo, independentemente do clube do autor do ato violento. Para além 

disso, um modelo de mediação serial revelou que o Favoritismo do Endogrupo prediz a 

demonização do exogrupo, que por sua vez reforça o descomprometimento moral 

relativamente a atos violentos, aumentando a motivação dos participantes para legitimar 

a violência e se envolver em ações coletivas violentas. No entanto, este efeito indireto só 

ocorre quando o autor da violência é do exogrupo, tanto em situação de derrota ou vitória. 

 

Palavras-chave: Adeptos de Futebol; Favoritismo do Endogrupo; Legitimação da 

Violência; Ação Coletiva; Demonização; Descomprometimento Moral.  
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Abstract 

 

Nowadays, we often come across with reports of violence and aggression among 

football fans. Watching a football game in nothing can be compared to the assistance of 

another type of spectacle. In the context of the football match, the fans which are 

extremely identified with one of the teams, become unconditional supporters, while in 

total opposition and conflict with the opponent's team.  A football match is often 

associated with a violent context, especially when a confrontation occurs between teams 

occupying near positions in the leaderboard, i.e. where competition is higher. 

This study has the participation of football fans, and aims to analyze the role of 

demonization of the outgroup (supporters of the opposing team) and moral 

disengagement as mediators of the relationship between the favoritism of the ingroup 

(team they support) in the legitimation of violent acts committed by another football fan, 

and  motivation for involvement in collective actions against the outgroup. 

Additionally, we intend to study whether the legitimation of violence and the 

motivation to adhere future violent collective actions directed at the outgroup, varies 

depending on the outcome of the team (victory vs. defeat) and the belonging of the 

perpetrator of the act of violence (adept ingroup vs. adept of the outgroup). 

We tested our predictions with supporters of Futebol Clube do Porto (FCP) and 

Sport Lisboa e Benfica (SLB), which were the two teams competing for 1st place in the 

table during the 2019/2020 championship at the time of data collection (N = 245). 

The results indicate that the participants tend to legitimize violence more and 

demonstrate greater motivation to engage in violent collective actions in a situation of 

victory for the outgroup, regardless the club of the perpetrator of the violent act. In 

addition, a serial mediation model revealed that ingroup favoritism predicts demonization 

of the outgroup, which in turn reinforces Moral Disengagement regarding violent acts, 

increasing the motivation of participants to legitimize violence and to take part in violent 

collective actions. However, this indirect effect only occurs when the perpetrator of 

violence is in the outgroup, whether in a situation of defeat or victory. 

 

 

Key words: Football Fans; Ingroup Favoritism; Violence Legitimation; Collective 

Action; Demonization; Moral Disengagement. 
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Résumé 

 

De nos jours, on rencontre fréquemment des nouvelles concernant la violence et 

l’agression entre les supporters du football. Assister à un match de football, n’a rien avoir 

avec tous les autres types de spectacle. Dans le contexte du match, les supporters, 

extrêmement identifiés par l’une des équipes, deviennent des supporters inconditionnels, 

lors de total opposition et conflit avec l’équipe adversaire. Un match de football est très 

souvent associé à un contexte violent, principalement quand il s’agit d’une confrontation 

entre équipes qui occupent une position proche sur le tableau des classifications, c’est à 

dire quand la compétition est élevé. 

Cette étude a comme objectif d’analyser le rôle de la diabolisation de l’exogroupe 

(adeptes de l'équipe adversaire) et du désengagement moral en tant que médiateurs dans 

la relation entre le favoritisme de l’ endogroupe ( équipe qu’on soutient) et la légitimation 

des actes violents - des actes violents comis para d'autres adeptes -, et la motivation pour 

la participation en actions collectives contre l’exogroupe. 

Aditionnellement, on prétend étudier si la légitimation de la violence et la 

motivation pour adhérer aux actions collectives violentes et futures ciblés au exogroupe, 

varient en fonction du résultat de l’équipe (victoire vs défaite) et de l'appartenance à 

l’auteur - de l'acte - de violence (expert endogroupe vs expert exogroupe). 

On a testé nos prédictions avec des fans de football Clube do Porto (FCP)et du 

Sport Lisboa et Benfica (SLB) les deux équipes en compétition pour la 1ère place sur le 

tableau pendant le championnat 2019/2020 au moment de la collecte de données (N=245). 

Les résultats indiquent que, les participants ont tendance légitimer davantage la 

violence et démontrent plus de motivation aux actions collectives violentes, en situation 

de victoire de l’exogroupe, indépendamment du club de l’auteur de l’acte violent. En plus 

de ça un modèle de médiation en série a révélé que le favoritisme de l’endogroupe prédit 

la diabolisation de l’exogroupe renforce le désengagement moral relativement aux actes 

violents, augmentant la motivation des participants pour légitimer la violence et 

s’appliquer en actions collectives violentes. Toutefois, cet effet indirect se produit 

seulement quand l’auteur de la violence est de l’Exogroupe, autant en situation de victoire 

comme de défaite. 

 

Mots-clés : Fans de football ; Favoritisme endogroupe ; Légitimation de la violence ; 

Action collective ; Diabolisation ; Désengagement moral.   
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Introdução e Revisão da Literatura 

 
 

O desporto há algum tempo que ocupa uma posição de relevo na sociedade 

portuguesa, prova disso são os inúmeros e diversificados espetáculos desportivos, na qual 

podemos destacar o desporto rei, o futebol. Esta modalidade move milhares de adeptos 

aos estádios de futebol, estes possuem algo que os une e que os torna tão peculiares na 

sua ação (Conceição, 2014).  

Silva, Menegotto, Carmona e Mazo (2016) definem o ato de apoiar como a adesão 

à trajetória de um clube.  Este apoio é visível, uma vez que os adeptos do futebol 

materializam a sua devoção através de um conjunto de diversificados repertórios, como 

densas colunas de figuras em movimento, camisolas coloridas, faixas, bandeiras, 

pirotecnia, mobilizações coordenadas em direção ao estádio, cânticos, através dos quais 

exaltam os clubes e os seus símbolos, tambores, buzinas, palmas (Testa, 2009).  

No entanto, estes eventos são também caracterizados pela ocorrência de 

confrontos físicos e desordem generalizada entre adeptos. Manifestações de adeptos já 

originaram tragédias inesquecíveis ao redor do mundo, como é o caso do acontecimento 

trágico no Estádio Nacional de Lima (1964) onde se registou 328 mortos e mais de 500 

feridos após a anulação de um golo do Peru num jogo de apuramento para a classificação 

Olímpica contra a Argentina (BBC Sports, 2014), ou a ocorrência que teve lugar na final 

da Copa da Europa em 1985, no estágio Heysel na Bélgica, onde 39 adeptos perderam a 

vida e 600 pessoas ficaram feridas, devido a um confronto iniciado pelos adeptos ingleses 

do Liverpool contra os adeptos italianos da Juventus, (Equipa Trivela, 2016). Em 

Portugal, o confronto violento que permanece na memória de muitos dos amantes de 

futebol, ocorreu na final da taça de Portugal, em 1996 no estádio do Jamor, quando um 

adepto benfiquista matou com um disparo de um very light um adepto do Sporting 

(Barreto, 2018).  

Assim, o presente estudo, procura analisar a origem deste tipo de eventos, tendo 

por base a Teoria da Identidade Social (TIS), que explica como a pertença grupal e o 

favoritismo do endogrupo tem impacto nas ações em prol do grupo. Para além disso, para 

conhecer melhor a adesão à violência, tivemos em consideração o processo de 

descomprometimento moral e a demonização do exogrupo. 
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Identificação com o Grupo e Sentimento de Pertença 

A vivência em grupos sociais é indissociável da natureza humana. Desde o dia do 

nosso nascimento, e até ao fim da nossa vida, encontramo-nos inseridos em diversos 

grupos sociais. Começamos num seio familiar, e daí partimos para a pertença a grupos ou 

categorias sociais de maior complexidade, desde a escola, grupos de amigos, grupos 

desportivos.  

O sentimento de pertença a categorias ou grupos sociais é fundamental para a 

autodefinição do indivíduo (Tajfel, 1981). Segundo Ashforth e Mael (2004), o sujeito 

constrói um sentimento de pertença a um determinado grupo de maneira a encontrar 

resposta à pergunta “quem sou eu?”.  

Este sentimento de pertença permite-nos adaptar as nossas condutas individuais 

às normas, valores e crenças dos grupos em que estamos inseridos (Simmel, 1955). A 

identificação corresponde assim ao sentimento de pertença de um individuo a um 

determinado grupo. 

Para Tajfel (1981), a identidade social, componente do autoconceito dos 

indivíduos atribuída a pertença a categorias sociais, pode ser definida como um processo 

tridimensional: processo de categorização social (mais precisamente, de 

autocategorização), de valoração atribuída a esta pertença (consequente ao processo de 

comparação social) e da consequência emocional que essa pertença traz para o indivíduo.  

 

Categorização Social 

O processo de categorização social é um fator central modulador da identidade 

social. A categorização social pode ser entendida como “um sistema de orientação que 

ajuda a criar e a definir o lugar do indivíduo na sociedade” (Tajfel, 1981). Por outras 

palavras, a categorização social, consiste numa representação cognitiva da estrutura social 

colocada a partir de grupos ou categorias, definindo assim, em termos mais gerais, o auto-

reconhecimento do indivíduo enquanto membro de uma categoria social. 

O mero facto de os indivíduos categorizarem as pessoas em dois grupos (ou mais), 

um grupo a que pertence e com quem tem tendência a identificar-se (endogrupo) e o(s) 

outro(s) a que não pertence e com quem não tem tendência a identificar-se (exogrupo) 

tem influência sobre o comportamento e as perceções do indivíduo.  

Tajfel e Turner (1979) referem que as pessoas retiram aspetos da sua autoimagem de 

categorias sociais com que se identifiquem. Seguindo esta lógica, de modo a manter uma 
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autoimagem positiva, as pessoas recorrem a um outro processo basilar para a Teoria da 

Identidade Social, que é o processo de Comparação Social. 

 

Comparação Social e Favoritismo do Endogrupo 

Como mencionado anteriormente, Tajfel (1978) refere que, a partir do momento 

em que os indivíduos se assumem enquanto membros de um grupo, parte relevante da sua 

identidade é atribuída a essa pertença.  

 As semelhanças entre membros do endogrupo, aliadas ao desejo de preservação 

de uma identidade social positiva, leva a que os indivíduos estejam motivados para 

avaliarem o seu grupo de forma mais positiva comparativamente a membros do exogrupo. 

Este comportamento promove atitudes de favoritismo do endogrupo relativamente aos 

membros do exogrupo. Por outras palavras, o processo de comparação social é motivado 

no sentido de promover o favoritismo do endogrupo, de forma a diferenciá-lo 

positivamente do exogrupo (Fortuna, Campos, Pinto & Marques, 2010).  

 

Competição Social 

Os indivíduos estão intrinsecamente motivados a alcançar uma distintividade 

positiva sendo que, o tipo de estratégia adotado pelos indivíduos com o intuito de alcançar 

e preservar a identidade social positiva, vai depender do tipo de estrutura social percebida, 

(Tajfel, 1978). 

Segundo Tajfel (1978), as perceções da estrutura social variam num continuum 

interpessoal-intergrupal de mobilidade social e mudança social. Segundo o autor, a 

mobilidade social baseia-se na suposição de que o sistema social é flexível e permeável, 

sendo que, se a pertença grupal não for satisfatória, o individuo tem a possibilidade de se 

mover para outro grupo. Por outro lado, a mudança social é baseada na suposição que as 

estruturas e relações entre os grupos sociais torna muito difícil ou mesmo impossível os 

indivíduos moverem-se individualmente para outro grupo, sendo que, a única opção em 

situação desfavorável é a atuar juntamente com o grupo (Tajfel,1978). 

As crenças sobre a estrutura social existente variam consoante os conceitos de 

permeabilidade dos limites intergrupais, de legitimidade das diferenças de poder, estatuto 

e prestígio, e de estabilidade da posição relativa dos grupos. A permeabilidade dos limites 

intergrupais diz respeito à crença que o individuo tem na possibilidade de se mover 

individualmente para um grupo de estatuto superior. Doosie, Ellemers e Spears (1999) 
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demonstram que, num grupo de baixo estatuto, quando as fronteiras grupais são flexíveis 

e permeáveis, os indivíduos revelam níveis inferiores de identificação com os membros 

do seu grupo em comparação com grupos em que as fronteiras são fixas e impermeáveis.  

No conceito da legitimidade, as diferenças de poder, estatuto, prestígio dos grupos podem 

ser percebidas como legítimas ou ilegítimas. Um individuo aceita o baixo estatuto do seu 

grupo quando o mesmo for justificado, porém, quando a situação real parece ser 

ilegitimamente baixa, os indivíduos tendem em sentir-se mais negativos com essa posição 

(Ellemers, 1993). A estabilidade da posição relativa dos grupos passa pela perceção da 

existência ou não da possibilidade de as diferenças de estatuto entre os grupos diminuir 

(igualdade entre os grupos) ou até mesmo reverter (o grupo de baixo estatuto ultrapassar 

o grupo de alto estatuto). Para os membros de grupos de baixo estatuto, as hierarquias de 

estatuto instável conduzem a um maior compromisso de grupo, a uma maior identificação 

e a uma maior competição intergrupal, (Doosje, Ellemers, & Spears, 1999). 

Deste modo, a competição social, isto é, competição direta entre grupos 

subordinados e dominantes sobre dimensões consensualmente valorizadas por ambos os 

grupos, surge quando a comparação entre grupos é subjetivamente considerada insegura 

e instável (Hogg e Abrams, 1988).  Por outras palavras, a competição social surge quando 

os indivíduos percebam que os limites intergrupais são impermeáveis à mobilidade 

individual e que as diferenças intergrupais existentes são ilegítimas e instáveis.  

Assim sendo, a competição direta com o exogrupo, surge como uma das 

estratégias adotadas pelos indivíduos de forma a que o endogrupo se encontre numa 

posição mais favorável por comparação com o exogrupo e com o intuito de alcançar e 

preservar uma identidade positiva do endogrupo. Uma das formas de concretização de 

competição social, é a ação coletiva. 

 

Ação Coletiva e os Motins Desportivos  

O que leva as pessoas a envolver-se em ações coletivas tem sido uma das questões 

pertinentes das ciências sociais e o foco principal de teorias psicossociais que abordam 

comportamento em grupo. 

A ação coletiva, visa frequentemente desafiar a discriminação ou desvantagem de 

um grupo, ou então tem como objetivo terminar ou prevenir uma injustiça. Segundo 

Wright, Taylor, e Moghaddam, "um membro do grupo envolve-se em ação coletiva 
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sempre que, ela ou ele, atua como representante do grupo e a ação é direcionada para 

melhorar as condições de todo o grupo” (1990, p.995, tradução nossa). 

No entanto, as ações coletivas podem assumir diversas formas, desde ações 

moderadas e não violentas, como a participação em manifestações pacíficas, a assinatura 

de petições (ações coletivas normativas), ações de desobediência civil (ações coletivas 

não normativas não violentas), ou ações mais radicais como motins, sabotagem, violência 

e o terrorismo (ações coletivas não normativas violentas). 

As ações em análise no presente estudo são as ações coletivas não normativas 

violentas no contexto desportivo, sendo as mais recorrentes e preocupantes, os motins 

desportivos e agressões entre adeptos. Este fenómeno já causou inúmeras mortes, 

ferimentos e danos a propriedades, como referido anteriormente. 

Os distúrbios desportivos podem ser definidos como “comportamentos 

objetivamente destrutivos ou dolosos dos espetadores de eventos desportivos que podem 

ser causados por fatores pessoais, sociais, económicos ou competitivos” (Simons e 

Taylor, 1992, p.213, tradução nossa).  

Russell (2003) distingue 3 fatores subjacentes a estes distúrbios: (1) fatores 

situacionais; (2) fatores ambientais; (3) testemunhar uma situação de violência. Relevante 

para este trabalho são os fatores situacionais e o testemunho de uma situação violenta: o 

autor refere que o ranking das equipas em confronto e o resultado do jogo (vitoria vs. 

derrota), tem impacto na adesão à violência entre os adeptos. Refere ainda que o facto de 

um adepto testemunhar uma situação de violência pode potenciar a má conduta desse 

adepto. De facto, um estudo de Smith (1978) mostrou que um adepto que testemunha 

violência é, por vezes, levado a envolver-se num comportamento semelhante.  

Para além destes fatores, ainda que não estudado no contexto desportivo, outros 

processos estão comummente ligados à legitimação da violência e adesão a ações 

coletivas violentas: Demonização do Exogrupo e Descomprometimento Moral. 

 

Demonização 

Demonizar pode ser considerado como uma forma extrema de desumanização. A 

desumanização diz respeito ao fenômeno psicológico de negação de humanidade a uma 

pessoa ou a um grupo, que pode ocorrer de um modo explicito, conduzido por ódio, 

soberba, indiferença, que se manifesta de modo coletivo ou pessoal (Haslam & Loughnan, 

2014). A desumanização do exogrupo implica que os seus membros não sejam 
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considerados humanos de todo, sendo considerada a privação completa de humanidade 

(Leyens, Demoulin, Vaes, Gaunt, Paladino, 2007).  

Prooijen e Veer (2010) descrevem a demonização como uma a tendência para ver 

os outros como personificações do mal. Deste modo, demonizar refere-se à ação de 

interpretar alguém ou algo como sendo controlado por poderes destrutivos de natureza 

transcendental, mais concretamente, é a crença de que o diabo ou as forças demoníacas 

influenciam direta ou indiretamente a ação do exogrupo (Krumrei, Kenneth & Pargament, 

2011). 

Posto isto, demonizar surge como resposta a indivíduos, grupos ou instituições 

que mantêm atitudes ou exibem comportamentos que são considerados imorais.  Assim 

sendo, a demonização está associada a atribuições de imoralidade extrema, intrínseca e 

não humana e pode fornecer uma base para conflitos, comportamentos destrutivos e 

sanções severas (Prooijen, Veer, 2010). 

 

Descomprometimento Moral 

Segundo Kohlberg (1984) as teorias da evolução cognitiva propõem que o 

desenvolvimento moral evolui através de diferentes fases, nomeadamente, um estado de 

heteronomia, uma fase de autonomia moral, dando enfâse no tipo de raciocínio 

desenvolvido em vez de no comportamento associado a ele. 

A contradição entre certos comportamentos e os valores defendidos por um 

indivíduo sempre foi alvo de particular interesse. Entre muitos autores, o trabalho de 

Bandura acerca desta temática, destaca-se dos demais. O autor defende que existem 

estratégias de distorção cognitiva de perceção da realidade que incentivam a transgressão 

de normas, a desinibição da agressividade e comportamentos desumanos convertendo 

desta forma um comportamento violento num ato aceitável segundo a perspetiva de quem 

se envolve nestes processos (Bandura, 1990, 2002).  

Estas estratégias que, funcionam a um nível cognitivo e emocional, impedem o 

correto funcionamento do sistema moral de autorregulação o que permite aos indivíduos 

manter as suas (ou de outros) ações transgressivas de acordo com a moralidade (Bandura, 

1999, 2001, 2016). Deste modo, a inativação voluntária dos processos de autorregulação 

é designada como Descomprometimento Moral (DM). 

Ao todo, Bandura (1990, 2002) fez distinção de oito mecanismos de DM 

(Bandura, 1990, 2002): (1) Justificação moral: A conduta prejudicial é aceitável uma vez 
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reportada ao serviço de valores morais ou fins morais; (2) Rotulagem eufemística: A 

conduta destrutiva é suavizada através de linguagem; (3) Comparação vantajosa: A 

conduta lesiva pode ser vista como benevolente em comparação com atos de outras 

pessoas; (4) Deslocação de responsabilidade: As reações de autocensura são poupadas 

porque as pessoas acreditam que não são o agente responsável das suas ações; (5) Difusão 

da responsabilidade: A responsabilidade pode ser difundida quando um grupo (e não 

indivíduos) assume o comportamento; (6) Distorção das consequências: As pessoas 

podem evitar enfrentar os danos que causam ou minimizá-los ignorando-os, 

minimizando-os, distorcendo-os ou desacreditando-os; (7) Desumanização: As reações 

de autocensura podem ser desativadas privando pessoas de qualidades humanas; e (8) 

Atribuição de culpa, em que as vítimas são responsabilizadas pelos atos, trazendo 

sofrimento a si mesmas e a auto exoneração é conseguida através da crença que a conduta 

prejudicial foi forçada pelas circunstâncias e nomeadamente pelos comportamentos da 

vítima. 

 

Objetivo do Estudo 

 O objetivo deste estudo é perceber o papel dos processos de demonização do 

exogrupo e de descomprometimento moral enquanto mediadores na relação entre o 

favoritismo do endogrupo (valor positivo da identidade social), a legitimação da violência 

e o envolvimento em ações coletivas violentas.  

Dado que, os confrontos entre adeptos acontecem usualmente após os jogos (onde 

uma equipa ganha e a outra perde), tentamos perceber se o resultado do jogo, derrota vs. 

vitória, é determinante no processo em que o identificação positiva com o endogrupo leva 

a uma maior legitimação da violência através da demonização do exogrupo e do 

descomprometimento moral. 

Em virtude do pressuposto da TIS, em que os indivíduos avaliam de forma mais 

positiva os membros do endogrupo em comparação a membros do exogrupo, procuramos 

compreender se num contexto de violência, existem diferenças quando o confronto inicial 

instigador de ação violenta é praticado por um membro do endogrupo vs. exogrupo 

(autor). 

Para o efeito, mediu-se o favoritismo, a demonização do exogrupo, o 

descomprometimento moral em relação a um ato de agressão, a legitimação da violência 

e a motivação para ações coletivas violentas, através de um questionário aplicado a 
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adeptos do FCP e do SLB. Adicionalmente, neste questionário, manipulou-se a condição 

de resultado de um jogo, com situações verídicas de épocas anteriores, de modo a 

averiguar se o resultado da competição existente neste contexto (vitória ou derrota), tem 

impacto na motivação para ação coletiva e, na legitimação do uso de violência. Do mesmo 

modo, manipulou-se a condição de o autor de uma agressão, através um breve enunciado, 

onde foi descrito um ato de agressão entre adeptos, sendo que, numa das condições o 

autor da agressão era do endogrupo do participante, enquanto que, na outra condição a 

agressão era provocada por um membro do exogrupo. 

Com base na literatura existente sobre a TIS, considerando que a derrota do 

endogrupo represente uma ameaça à identidade social positiva e, tendo em mente que os 

resultados dos jogos são determinantes para a posição na classificação final do 

campeonato (estatuto), é esperado que, em condição de vitória do exogrupo os adeptos 

legitimem mais a violência, bem como apresentem maior motivação para ações coletivas 

violentas. A mesma tendência é esperada na condição de autor da agressão do exogrupo, 

uma vez que, a ação inicial violenta vinda do exogrupo pode despoletar perceção de 

demonização do exogrupo. 

Posto isto, tendo em consideração que a demonização do exogrupo e o 

descomprometimento moral são processos comummente ligados à violência, é esperado 

que, a identidade social positiva conduza a uma maior demonização do exogrupo, maior 

descomprometimento moral e, por sua vez, maior legitimação de violência e motivação 

para ação coletiva violenta, principalmente em condições de derrota do endogrupo e em 

resposta a ação violenta perpetrada por um membro do exogrupo. 
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1. Método 

 

1.1. Participantes e Design 

 
A nossa amostra é composta por um total de 245 participantes, 144 do FCP e 101 

do SLB, sendo que, 113 são do sexo masculino e 132 do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 18 e os 61 anos (M = 25,93, DP = 8,03), com o ensino superior 

(62%), ensino secundário (36 %) e ensino básico (1%). Tendo em consideração a situação 

profissional dos participantes, 51% indicaram ser estudantes, 42% empregados, 4% 

desempregados e 2% indicaram “outra” situação. No que diz respeito à orientação política 

no continuum esquerda-direita, a pontuação média de respostas numa escala de Likert de 

7 pontos (1 = Esquerda, 7 = Direita), foi em torno do ponto médio de 4 (M = 3.86, DP = 

1.25).  

Os participantes variaram por condição entre n = 59 e n = 63, sendo que, não há 

diferenças significativas relativamente ao sexo, χ2 (3) = 0.49, p = .921, nem ao clube, χ2 

(3) = 0.94, p = .816, nem relativamente à idade, F (3, 24) = .47, p = .702, entre condições. 

Aplicou-se um desenho fatorial 2 (Resultado: Vitória Endogrupo vs. Vitória 

Exogrupo) x 2(Autor da agressão: Endogrupo vs. Exogrupo) inter-participantes. Os 

participantes foram distribuídos aleatoriamente em uma das quatro condições. 

     

1.2. Procedimento  

 
Os participantes foram contactados através de plataformas online (o link do 

questionário online foi partilhado em grupos do Facebook e através da lista de correio 

eletrónicos da Universidade), para preencherem um inquérito sobre violência entre 

adeptos de futebol. A participação foi completamente voluntária e não houve qualquer 

compensação monetária. Após preencherem o consentimento informado, os participantes 

forneceram informações demográficas (idade, género, educação, situação profissional, 

orientação política). No final do questionário foi explicado o objetivo da investigação, o 

debriefing. 

Para além disso, e como mencionado anteriormente, no questionário foi 

manipulado o Resultado de um jogo, bem com o autor de uma agressão.  
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Manipulação do Resultado. Após as questões sociodemográficas, foi apresentado 

brevemente aos participantes um cenário de um jogo anterior. Os participantes foram 

divididos aleatoriamente em duas condições (vitória endogrupo vs. vitória do exogrupo). 

Na condição Vitória do Endogrupo, os participantes leram um excerto que relatava um 

clássico de futebol, onde a sua respetiva equipa saiu vitoriosa, tendo mesmo se sagrado 

campeã nacional nessa época. Por outro lado, na condição de Vitória do Exogrupo foi 

apresentado a descrição de um jogo, um clássico, onde a equipa do participante foi 

derrotada e consequentemente perdeu a liderança do campeonato na época em questão. 

Ambas as descrições relataram acontecimentos verídicos (passados) e decisivos para a 

atribuição do título de campeão nacional no respetivo ano (ver anexo A, questão 2). 

 

Manipulação do Autor da agressão. De seguida, manipulamos o autor de uma agressão 

(Autor Endogrupo vs. Autor Exogrupo). Para isso, aos participantes foi apresentado um 

excerto que relatava um confronto entre adeptos, ocorrido na entrada do estádio de futebol 

no final do jogo anteriormente descrito (ver anexo A, questão 4). Na condição Autor do 

Endogrupo, foi dito aos participantes que o autor da agressão tinha sido um adepto da sua 

equipa (Endogrupo). Por outro lado, na condição do Autor Exogrupo, os participantes 

leram que o autor da agressão foi um adepto da equipa adversária (exogrupo). 

 

1.3. Descrição das medidas 

 
Favoritismo do Endogrupo 

A identidade social positiva foi medida através de uma medida de favoritismo 

endogrupal. Foi criada especificamente para o presente estudo uma escala de 2 itens para 

medir o favoritismo do endogrupo. Os participantes responderam numa escala de 1 

(discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente): (1) “Quer ganhe ou perca, o meu clube 

é o melhor.”; (2) “Quer ganhe ou perca, o meu clube é o melhor clube a que podia 

pertencer.”.  

Uma correlação entre os itens em questão, revelou uma relação positiva forte entre os 

mesmos, r = .63, p < .001. De seguida, calculamos a média das respostas dos participantes 

e criamos uma medida de Favoritismo de Endogrupo (α de Cronbach = .77; M = 6.22, DP 

=1.15). 
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Demonização do Exogrupo 

Para medir a tendência dos participantes para demonizar a equipa adversária 

(exogrupo) adaptamos ao contexto do nosso estudo, a escala de 5 itens de demonização 

de Van Prooijen e Van de Veer (2010). Os participantes indicaram o seu grau de 

concordância, numa escala de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente), aos 

seguintes itens: (1) “O acontecimento acima mencionado foi causado inteiramente pela 

maldade dos adeptos do [Exogrupo].”; (2) “A gravidade do evento deveu-se ao facto dos 

adeptos do [Exogrupo] só estarem motivados a destruir tudo o que é bom.”; (3) “A 

gravidade do evento deveu-se ao facto dos adeptos do [Exogrupo] parecerem gostar de 

magoar os outros.”; (4) “Os adeptos do [Exogrupo] são imorais.”; (5) “Quando penso 

nos adeptos dos [Exogrupo] só consigo imaginar como são maus.”. A escala apresentou 

boa consistência interna (α de Cronbach = .95; M = 3.34, DP =1.92). 

 

Descomprometimento Moral 

Com base nas escalas de descomprometimento moral de Bandura, Barbaranelli, 

Caprara e Pastorelli (1996) e de Rubio-Garay, Amor e Carrasco (2017) criamos, 

especialmente para este estudo, uma escala composta por oito itens em que cada item 

corresponde a cada um dos oito mecanismos de descomprometimento moral. Os 

participantes responderam numa escala de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo 

totalmente): (1) “É correto confrontar os adeptos do [Exogrupo] quando a honra do 

nosso clube é ameaçada.” (justificação moral); (2) “Agredir adeptos [Exogrupo] que são 

detestáveis é apenas ensinar-lhes uma lição.” (rotulagem eufemística); (3) “O 

comportamento violento ou mais extremo dos adeptos do meu clube não é nada 

comparado a alguns comportamentos dos adeptos [Exogrupo].” (comparação 

vantajosa); (4) “Se o meu clube não alcança os seus objetivos, os seus adeptos não podem 

ser responsabilizados por usar violência ou ações mais extremas.” (deslocamento da 

responsabilidade); (5) “Se um grupo de adeptos do meu clube decide prejudicar alguém 

é injusto atribuir culpa a cada um dos adeptos individualmente.” (difusão da 

responsabilidade); (6) “O uso de violência ou ações mais extremas por adeptos do meu 

clube para alcançar os seus objetivos não é assim tão sério.” (distorção das 

consequências); (7) “Se os adeptos do meu clube usam violência ou ações mais extremas, 

a culpa é dos adeptos [Exogrupo].” (atribuição de culpa); (8) “Os adeptos [Exogrupo] 

merecem ser tratados como animais.” (desumanização). Com base no modelo 

unidimensional de Rubio-Garay, Amor e Carrasco (2017), calculamos a média das 
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respostas dos participantes e criamos uma medida de Descomprometimento Moral (α de 

Cronbach = .86; M = 2.26, DP = 1.31). 

 

Legitimação da Violência 

Usámos a escala Tausch e colaboradores (2011) adaptada ao contexto de violência 

de adeptos desportivos, que pretende verificar a disposição para apoiar e legitimar atos 

violentos. Os participantes tiveram de responder numa escala de 1 (discordo totalmente) 

a 7 (concordo totalmente) as seguintes afirmações (1)  “Em geral, apesar de não tolerar 

a violência em si, entendo as razões de alguns adeptos do meu clube para o uso de 

violência e ações mais extremas.”; (2) “Em geral, entendo que, por vezes, para defender 

os interesses do meu clube, os seus adeptos tenham de recorrer a atos mais extremos.”; 

(3) “Em geral, entendo que, por vezes, os adeptos do meu clube tenham de recorrer a 

atos mais extremos para mostrar a grandeza do clube.”. A escala apresenta boa 

consistência interna (α de Cronbach = .90; M = 2.14, DP = 1.52). 

 

Motivação para Ação Coletiva Violenta contra o Exogrupo  

Criamos, especificamente para o presente estudo uma escala de 3 itens que 

pretende avaliar a motivação para ações coletivas não normativas violentas, direcionadas 

ao exogrupo. Assim sendo, os participantes responderam numa escala de 1 (nada 

motivado) a 7 (muito motivado), em que medida se encontravam motivados para realizar 

os seguintes comportamentos: (1) “Juntar-me com outros adeptos do meu clube e atirar 

petardos contra os adeptos de equipas adversárias.”, (2) “Em conjunto com os adeptos 

do meu clube, incendiar objetos ou acessórios de equipas adversárias (ex. cachecóis, 

bandeiras, autocarros).”, (3) “Juntar-me com outros adeptos do meu clube para 

confrontar adeptos de equipas adversárias.” 

A análise fatorial revelou a presença de um único fator que explica 87% da 

variância total. Calculamos a média das respostas dos participantes e criamos uma medida 

de Ação Coletiva Violenta (α de Cronbach = .923, M = 1.47, DP = 1.195).  
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2. Resultados 

 
Analises preliminares  

 

2.1. Favoritismo do Endogrupo 

Uma ANOVA com o Resultado e Autor como variáveis independentes e o 

Favoritismo do Endogrupo como variável dependente revelou a inexistência de um efeito 

principal de Resultado F (1, 241) = 2.64, p = .106, e de Autor F (1, 241) = .28, p = .599, 

ou interação Resultado X Autor significativa, F (1,241) = 1.14, p = .354, sugerindo que, 

as condições partiram para o estudo de forma equivalente. 

 

2.2. Demonização do Exogrupo 

Uma ANOVA com o Resultado e Autor como variáveis independentes e a 

Demonização como variável dependente revelou a inexistência de um efeito principal de 

Resultado F (1, 241) = .02, p = .886, e de Autor F (1, 241) = 2.84, p = .094, ou interação 

Resultado X Autor significativa, F (1,241) = 1.70, p = .193. 

 

2.3. Descomprometimento Moral 

Uma ANOVA com o Resultado e Autor como variáveis independentes e o 

Descomprometimento Moral como variável dependente revelou não existir nenhum 

efeito principal de Resultado F (1, 241) = 1.86,  p = .174, Autor F (1, 241) = 0.37, p = 

.546, e nem de interação Resultado X Autor, F (1, 241) = 0.08, p = .773. 

 

2.4. Legitimação da Violência 

Uma ANOVA com Resultado e Autor como variáveis independentes, e a 

Legitimação da Violência como variável dependente, revelou apenas existir um efeito 

principal de Resultado, F (1, 241) = 3.98, p = .047 (Autor: F 1, 241 = .07, p = .779; 

interação Resultado X Autor: F 1, 241 = .201, p = .654).  



14 

 

Em situação de vitória do exogrupo, os adeptos legitimam mais a violência (M = 

2.34, DP = 1.68), comparativamente com a condição de vitória do endogrupo (M = 1.95, 

DP = 1.33). 

 

2.5. Motivação para Ação Coletiva Violenta contra o Exogrupo 

Uma ANOVA Resultado X Autor sobre Motivação para Ação Coletiva Violenta 

contra o Exogrupo como variável dependente, revelou a existência de um efeito principal 

do Resultado, F (1,241) = 6.29, p = .013.  No entanto, o mesmo não se verificou com a 

variável o Autor, F (1,241) = .08, p = .715, ou interação Resultado X Autor, F (1,241) = 

1.16, p = .283. 

Na condição de Resultado Vitória do Exogrupo, os participantes tendem em 

demonstrar mais motivação para ação coletiva (M = 1.66, DP = 1.42) comparativamente 

em situação de Vitória do Endogrupo (M = 1.28, DP = .89). 

 

2.6. Análise de Mediação 

De seguida, procurou-se perceber melhor a relação entre o Favoritismo de 

Endogrupo (variável independente), a Legitimação da Violência e Motivação para Ação 

Coletiva Violenta Contra o Exogrupo (variáveis dependentes), tendo como mediadores o 

Demonização do Exogrupo (mediador 1) e o Descomprometimento Moral (mediador 2). 

Seguimos esta linha dado que, a literatura refere que o favoritismo do endogrupo pode 

promover atitudes discriminatórias relativamente ao exogrupo especialmente na condição 

em que o autor do ato violento é membro do exogrupo, o que pode levar ao 

desenvolvimento de uma tendência de demonização dos membros do exogrupo e, 

consequentemente o descomprometimento moral como forma de desinibição na adesão à 

agressividade. Assim sendo, é de esperar que este processo se relacione com a legitimação 

da violência e motivação para ação coletiva violenta. 

Para comprovar isto, testámos dois modelos conceptuais de mediação serial, 

ambos tendo como variável independente o Favoritismo de Endogrupo, como variáveis 

mediadoras a Demonização (mediador 1) e o Descomprometimento Moral (mediador 2) 

e como variáveis dependentes, a Legitimação da Violência (Modelo 1) e Motivação para 

Ação Coletiva Violenta Contra Exogrupo (Modelo 2).  Foi utilizada a macro PROCESS 

versão 3.5 para o SPSS, Modelo 6 com 10.000 amostras de bootstrap (Hayes, 2018). Na 
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impossibilidade do PROCESS realizar análises de mediação seriada moderadas, 

realizámos na prática, 8 modelos de mediação seriada, os dois modelos conceptuais por 

cada condição. 

 

2.6.1 Relação entre Favoritismo do Endogrupo e a Legitimação da Violência. 

Tendo em consideração os modelos de mediação seriada entre Favoritismo do 

Endogrupo e Legitimação da Violência, os resultados evidenciam que, na condição 

Vitória do Endogrupo/ Autor Endogrupo1 assim como na condição Vitória Exogrupo/ 

Autor Endogrupo2, o modelo serial não se verificou significativo. 

Ao contrário, e como previsto, o modelo de mediação seriada apenas é 

significativo quando o Autor é do Exogrupo. 

 

Figura 1. 

Modelo de mediação entre Favoritismo do Endogrupo como preditor, Demonização e 

Descomprometimento Moral como mediadores, e Legitimação da Violência como 

variável dependente. 

(Condição Vitória Endogrupo/ Exogrupo) 

 

 
1 Na condição de Resultado Vitória Endogrupo, Autor Endogrupo, o Favoritismo do Endogrupo não tem 

efeito na Legitimação da Violência. Não obstante, a Demonização tem um efeito significativo em 

Descomprometimento  Moral, β=.58, SE =.06, t =5.27, p <.001, 95% IC [.20, .45],  e este último tem efeito 

na Legitimação da Violência,  β=.54, SE =.13, t =4.64, p <.001, 95% IC [.35, .88]. O efeito total não se 

revelou significativo, β =.14, SE =.16, t =1.10, p =.276, 95% IC [-.14, .48]. Nesta condição, nenhum dos 

efeitos indiretos do Favoritismo do Endogrupo na Legitimação da Violência se revelou significativo, 

Demonização, β=.06, SE=.04, 95% IC [-.03,.14],Descomprometimento Moral, β=.03, SE=.05, 95% IC [-

.10,.12], Demonização e Descomprometimento Moral, β=.07, SE=.05, 95% IC [-.00,.20]. 

 
2 Na condição Resultado Vitória Exogrupo, Autor Endogrupo, o Favoritismo do Endogrupo não tem efeito 

na Legitimação da Violência. Não obstante, a Demonização tem um efeito significativo em 

Descomprometimento  Moral, β =.80, SE =.06, t =9.93, p <.001, 95% IC [.47, .72],  e este último tem efeito 

na Legitimação da Violência, β =.70, SE =.14, t =5.70, p <.001, 95% IC [.52, 1.09]. Nesta condição, o efeito 

total do Favoritismo do Endogrupo na Legitimação não se verificou significativo, β =.15, SE =.16, t =1.21, 

p =.231, 95% IC [-.12, .52]. O efeito indireto do Favoritismo do Endogrupo na Legitimação da Violência 

não se revelou significativo, através  da Demonização, β=.03, SE=.03, 95% IC [-.04,.10], nem através da 

Descomprometimento Moral, β=-.01, SE=.04, 95% IC [-.10,.07], nem através da Demonização e 

Descomprometimento Moral, β=.12, SE=.08, 95% IC [-.04,.27]. 
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O modelo de mediação serial na condição Vitória Endogrupo/ Exogrupo (ver 

Figura 1), explica 63% da variância total da Legitimação da Violência, F (3,58) = 33.56, 

p < .001.  

Os resultados mostram que nesta condição, o Favoritismo do Endogrupo tem um 

efeito significativo na Demonização, β = .42, SE = .22, t = 3.63, p < .001, 95% IC  [.36, 

1.24 ], e este último tem efeito no Descomprometimento Moral,  β = .63, SE = .08, t = 

5.56, p < .001, 95% IC [ .27, .57 ]. Ademais, o Descomprometimento Moral tem um efeito 

significativo na Legitimação da Violência, β = .73, SE = .11, t = 7.17, p < .001, 95% IC 

[.57, 1.01]. O efeito direto de Favoritismo do Endogrupo não se verificou significativo, β 

= .16, SE = .18, t = 1.32, p = .189 95% IC [-.12, .58].  

O efeito indireto do Favoritismo do Endogrupo na Legitimação da Violência não 

se revelou significativo, através apenas da Demonização, β = .06, SE = .05, 95% IC [-

.02,.16], nem através apenas do Descomprometimento Moral, β = -.01, SE = .04, 95% IC 

[-.11,.06]. No entanto, através do processo serial Demonização e Descomprometimento 

Moral, revelou-se significativo e positivo, β = .19, SE = .06, 95% IC [.08,.32]. Quanto 

mais acreditam num valor positivo para o endogrupo, mais demonizam o exogrupo, mais 

se descomprometem moralmente com a violência, e mais a legitimam. 

 

Figura 2. 

 Modelo de mediação entre Favoritismo do Endogrupo como preditor, Demonização e 

Descomprometimento Moral como mediadores, e Legitimação da Violência como 

variável dependente. 

(Condição: Vitória Exogrupo/ Exogrupo) 

 

  

O modelo de mediação serial na condição Vitória Exogrupo/ Exogrupo (ver 

Figura 2), explica 64% da variância total da Legitimação da Violência, F (3,55) = 32.39, 

p < .001. 
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Neste modelo, o Favoritismo do Endogrupo revelou um efeito significativo da 

Demonização, β = .33, SE = .18, t = 2.66, p = .009 95% IC [.12, .87], e este ultimo revelou 

um efeito significativo no Descomprometimento  Moral, β =.73, SE = .07, t = 7.61, p < 

.001 95% IC [.40, .69]. É possível ainda verificar um efeito do Descomprometimento 

Moral na Legitimação da Violência, β = .84, SE = .15, t = 6.99, p <.001 95% IC [.74, 

1.33]. No entanto, o efeito direto de Favoritismo do Endogrupo sobre Legitimação da 

Violência não se revelou significativo, β = .16, SE =.18, t = 1.24, p = .219 95% IC [-.14, 

.58].  

O efeito indireto do Favoritismo do Endogrupo na Legitimação da Violência não 

se revelou significativo, através apenas da Demonização, β = -.01, SE = .06, 95% IC [-

.11,.11], nem através apenas da Descomprometimento Moral, β = .01, SE = .07, 95% IC 

[-.12,.16]. No entanto, através da Demonização e Descomprometimento Moral, revelou-

se significativo e positivo, β = .20, SE = .07, 95% IC [.07,.35]. Quanto mais os 

participantes creem num valor positivo para o endogrupo, mais demonizam o exogrupo, 

mais se descomprometem moralmente com a violência, e mais a legitimam. 

2.6.2 Relação entre Favoritismo do Endogrupo e a Motivação Para Ação 

Coletiva Contra o Exogrupo. 

Tendo em consideração os modelos de mediação seriada entre Favoritismo do 

Endogrupo e Motivação para Ação Coletiva Violenta contra Exogrupo, os resultados 

evidenciam que, nas condições de Autor Endogrupo3 e 4, os modelos seriais não se 

verificaram significativos. 

 
3 Na condição de Resultado Vitória Endogrupo, Autor Endogrupo, os resultados mostram o Favoritismo do 

Endogrupo não tem efeito na Motivação para Ações Coletivas Violentas. Não obstante, a Demonização 

tem um efeito significativo em Descomprometimento  Moral, β=.58, SE =.06, t =5.28, p <.001, 95% IC 

[.20, .45], e este último tem efeito na Motivação para Ação Coletiva Violenta, β =.57, SE =.11, t =4.35, p 

<.001, 95% IC [.26, .70]. O efeito total não se revelou significativo, β=.08, SE =.12, t =.59, p=.557, 95% 

IC [-.16, .30]. Nesta condição nenhum dos efeitos indiretos se revelou significativo, Demonização, β=.02, 

SE=.04, 95% IC [-.07,.08], Descomprometimento Moral, β=.03, SE=.06, 95% IC [-.11,.12], nem através da 

Demonização e Descomprometimento Moral, β=.08, SE=.05, 95% IC [-.00,.20]. 

 
4 Na condição Resultado Vitória Exogrupo, Autor Endogrupo, Os resultados mostram que nesta condição, 

o Favoritismo do Endogrupo não tem efeito na Motivação para Ações Coletivas Violentas. Não obstante, a 

Demonização tem um efeito significativo em Descomprometimento  Moral, β=.80, SE =.06, t =9.93, p 

<.001, 95% IC [.48, .72], e este último tem efeito na Motivação para Ação Coletiva Violenta, β=.57, SE 

=.16, t =3.35, p =.001, 95% IC [.21, .83]. O efeito total não se revelou significativo, β =.18, SE =.13, t 

=1.41, p =.163, 95% IC [-.08, .44]. O efeito indireto do Favoritismo do Endogrupo na Motivação para Ação 

Coletiva Violenta não se revelou significativo, através  da Demonização, β=.01, SE=.05, 95% IC [-.08,.12],  

Descomprometimento Moral, β=-.01, SE=.03, 95% IC [-.08,.06], nem através da Demonização e 

Descomprometimento Moral, β=.10, SE=.07, 95% IC [-.03,.24]. 
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De modo semelhante aos resultados em relação aos resultados referentes à 

variável dependente anterior, também em relação à Motivação para Ação Coletiva 

Violenta contra o Exogrupo, verificamos que o modelo de mediação seriada apenas é 

significativo nas condições Autor Exogrupo. 

 

Figura 3. 

Modelo de mediação entre Favoritismo do Endogrupo como preditor, Demonização e 

Descomprometimento Moral como mediadores, e Motivação para Ação Coletiva 

Violenta Contra o Exogrupo como variável dependente. 

(Condição Vitória Endogrupo/ Exogrupo) 

 

 

O modelo de mediação serial na condição Vitória Endogrupo/ Exogrupo (ver 

Figura 3), explica 40% da variância total da Motivação para Ação Coletiva Violenta 

Contra o Exogrupo, F (3,58) = 13.15, p < .001. 

Neste modelo, os resultados demonstram que, o Favoritismo do Endogrupo prediz 

a Demonização, β = .42, SE = .22, t = 3.64, p< .001 95% IC [.36, 1.24], que tem efeito 

significativo no Descomprometimento Moral, β = .63, SE = .08, t = 5.56, p < .001 95% 

IC [.27, .57], que por sua vez, prediz a Motivação para Ação Coletiva Violenta, β = .69, 

SE = .09, t = 5.35, p < .001 95% IC [.29, .63]. No que diz respeito ao efeito direto de 

Favoritismo do Endogrupo sobre a variável dependente, o mesmo não se revelou 

significativo, β = .10, SE = .11, t = .76, p = .449 95% IC [-.13, .30].  

O efeito indireto do Favoritismo do Endogrupo na Motivação para Ação Coletiva 

Violenta, não se revelou significativo, através unicamente da Demonização, β = -.03, SE 

= .05, 95% IC [-.10,.11], nem do Descomprometimento Moral, β = -.01, SE = .04, 95% 

IC [-.12,.05]. Somente através da Demonização e Descomprometimento Moral, o efeito 

indireto revelou-se positivo e significativo, β = .18, SE = .08, 95% IC [.02,.33]. Quanto 

mais os participantes creem num valor positivo para o endogrupo, mais demonizam o 
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exogrupo, mais se descomprometem moralmente com a violência, e mais motivados se 

encontrem para o envolvimento de ações coletivas violentas. 

 

Figura 4. 

Modelo de mediação entre Favoritismo do Endogrupo como preditor, Demonização e 

Descomprometimento Moral como mediadores, e Motivação para Ação Coletiva 

Violenta Contra o Exogrupo como variável dependente. 

(Condição Vitória Exogrupo/ Exogrupo) 

 

O modelo de mediação serial na condição Vitória Exogrupo, Autor Exogrupo (ver 

Figura 4), explica 65% da variância total da Motivação para Ação Coletiva Violenta 

Direcionada para o Exogrupo, F (3,55) = 33.93, p < .001.  

Os resultados revelam que o Favoritismo do Endogrupo prediz Demonização, β = 

.33, SE = .19, t = 2.67, p = .009, 95% IC [.12, .87]. A Demonização revelou um efeito 

quer no Descomprometimento Moral, β = .73, SE = .07, t = 7.61, p < .001, 95% IC [.40, 

.69], quer na Motivação para Ação Coletiva Violenta, β = -.37, SE =.10, t = -3.07, p = 

.003, 95% IC [-.49, .10]. Existe ainda, um efeito direto do Descomprometimento Moral 

na Motivação para Ação Coletiva Violenta, β = 1.05, SE = .13, t = 8.92, p < .001, 95% 

IC [.87, 1.38]. O efeito direto não se revelou significativo β = .04, SE = .16, t = .34, p = 

.737 95% IC [-.26, .37].  

O efeito indireto do Favoritismo do Endogrupo na Motivação para Ação Coletiva 

Violenta, não se revelou significativo, através unicamente do Descomprometimento 

Moral, β = .02, SE = .09, 95% IC [-.16,.19]. Porém, através da Demonização o efeito 

revelou-se significativo e negativo, β = -.12, SE = .06, 95% IC [-.25,.-.02], sugerindo que, 

quando maior é a crença num valor positivo para o endogrupo, mais os participantes 

demonizam o exogrupo e menor é a motivação para o envolvimento de ações coletivas 

violentas contra o exogrupo. Por fim, através da Demonização e Descomprometimento 

Moral, o efeito indireto neste modelo, é positivo e significativo, β = .26, SE = .08, 95% 

IC [.10,.43]. Neste caso, quanto mais acreditam num valor positivo para o endogrupo, 
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mais demonizam o exogrupo, mais se descomprometem moralmente com a violência, e 

maior é a motivação para o envolvimento de ações coletivas violentas. 
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3. Discussão 

 

Numa análise inicial verificámos que, em situação de Vitória do Exogrupo, os 

adeptos tendem a legitimar mais a violência e demonstrar maior motivação para ação 

coletiva violenta, do que em situação de Vitória do Endogrupo. 

O modelo de mediação revelou que quando a agressão é provocada por um adepto 

do Exogrupo, independentemente da condição do Resultado, podemos verificar que 

quando maior o Favoritismo do Endogrupo, maior a Demonização do Exogrupo, maior o 

Descomprometimento Moral, e, por sua vez, maior é a Legitimação da Violência e 

Motivação para Ações Coletivas Violentas.  

No entanto, na condição Vitória e Autor do Exogrupo quanto maior o Favoritismo 

do Endogrupo, maior a Demonização do Exogrupo, e menor é a Motivação para Ação 

Coletiva contra o Exogrupo, existindo assim um efeito indireto negativo do Favoritismo 

do Endogrupo na Ação Coletiva através apenas da Demonização do Exogrupo.  

Globalmente, os resultados demostram que a Demonização do Exogrupo e o 

Descomprometimento Moral ajudam a explicar a Legitimação da Violência, bem como a 

Motivação para Ação Coletiva Violenta apenas em situação de violência provocada por 

um membro do Exogrupo. 
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4. Conclusão 

 

O objetivo do presente estudo era compreender os processos psicossociais por trás 

da legitimação da violência e da motivação para ação coletiva violenta nos adeptos de 

futebol. Neste sentido, realizou-se uma manipulação do resultado de um jogo decisivo de 

modo a realçar a competição existente neste contexto desportivo, com o intuito de 

verificar se existem diferenças nos processos legitimadores do comportamento violento 

dos adeptos. Posto isto, concluímos que os adeptos têm tendência a legitimar mais a 

violência, assim como apresentam maior predisposição para ações coletivas violentas 

direcionadas ao exogrupo especialmente quando se deparam com uma situação de derrota 

do Endogrupo. Daqui é possível inferir que, numa situação de derrota da respetiva equipa, 

uma vez ameaçada a imagem positiva do grupo, os adeptos se encontrem mais propícios 

a aderirem a comportamentos violentos.  

Para além disso, foi também manipulado o autor de uma agressão, de modo a 

averiguar se a perspetiva de legitimação de violência e da motivação para ações violentas 

por parte dos adeptos, variam consoante o grupo do autor da agressão. Conclui-se que, 

em caso de uma agressão provocada por um membro do exogrupo, o favoritismo pelo 

endogrupo parece estar associado processos de demonização do exogrupo e de 

descomprometimento moral, o que se traduz numa maior legitimação da violência e a 

uma maior motivação para ação coletiva violenta direcionada ao exogrupo. Podemos 

supor que, esta agressão de origem exogrupal, despoleta nos adeptos um processo de 

desvalorização exogrupal traduzido no apoio à violência, seguindo um pouco a máxima 

“olho por olho, dente por dente”. 

Em termos gerais, podemos concluir que, como principais resultados retiramos o 

facto de a descomprometimento moral e a demonização do exogrupo, funcionarem como 

mediadores importantes na legitimação da violência e na predisposição para ações 

coletivas violentas, em contexto de competição, especificamente quando há uma agressão 

iniciada por um elemento do exogrupo.  

 

Limitações 

O presente estudo apresenta algumas limitações, nomeadamente a falta de 

validação de algumas escalas para a população portuguesa, como a escala de 

Demonização. Aliado a isto, o facto de algumas das escalas terem sido criadas por nós, 
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especificamente para este estudo, como por exemplo a escala da motivação para ação 

coletiva violenta direcionada para o exogrupo, pode ter tido impacto na forma como os 

participantes interpretaram e responderam a isso.   

De seguida, outra das limitações a apontar é referente aos estímulos do resultado 

do jogo (derrota vs. vitória), dado que, o mesmo não foi testado num estudo piloto. Assim 

sendo, esta manipulação pode não ter sido sentida de forma equivalente pelos 

participantes do FCP e do SLB. 

Por fim, referimos como última limitação, as oscilações sentidas no decorrer da 

recolha de dados. Concretamente, o lançamento do questionário ocorreu dois dias antes 

de um jogo entre o FCP e o SLB. Os dados foram recolhidos durante um mês, e, no 

decorrer deste tempo, a posição do ranking do Campeonato Português de Futebol (CPF) 

viu-se alterada. Esta situação pode ter tipo impacto na perceção de estatuto dos diferentes 

participantes e, pode, de certa forma, ter influenciado as respostas dos participantes. 

 

Direções para Investigações Futuras 

Como direções para futuras investigações, sugerimos que, no futuro, ambas as 

escalas deverão ser submetidas a um processo de validação para a população portuguesa, 

a fim de garantir os resultados mais viáveis.  

Para além disso, seria interessante em estudos futuros, explorar diferentes tipo de 

ação coletiva, como ações normativas e não normativas (violentas e não violentas), uma 

vez que a literatura demonstra resultados relevantes entre a demonização e os diferentes 

tipos de ações coletivas. 
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Apêndices 

 

A - Questionário de Estudo 

 
Consentimento informado 

Introdução e Contexto. Convidamo-lo a participar no estudo de opinião sobre violência 

no futebol, integrado num projeto de mestrado em Psicologia, que está a ser realizado na 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP). 

A investigadora responsável por este estudo é Ana Filipa Rodrigues. 

Objetivos do estudo. O objetivo deste estudo é compreender os processos psicossociais 

envolvidos na violência entre adeptos de futebol. 

Procedimentos. A participação no estudo envolve a resposta a questões sobre a relação 

com o seu clube de futebol e equipas adversárias, bem como conhecer a sua opinião sobre 

a violência no futebol. Ser-lhe-ão também pedidos alguns dados pessoais, como a sua 

idade, sexo, escolaridade, situação profissional e orientação política. Em nenhum 

momento lhe será pedido o nome, endereço eletrónico ou outro dado que o possa 

identificar pessoalmente. Ou seja, o seu anonimato estará sempre totalmente garantido. 

Elegibilidade. Poderá participar neste estudo qualquer adepto do Futebol Clube do Porto 

(FCP) vs. Sport Lisboa e Benfica (SLB) com, pelo menos, 18 anos de idade. 

Riscos e benefícios. Não há riscos previsíveis associados à sua participação neste estudo. 

Embora este estudo não o beneficie pessoalmente, esperamos que os resultados ajudem a 

conhecer melhor certos processos psicológicos associados a alguns fenómenos sociais 

importantes. Esperamos também que a participação neste estudo será interessante e 

informativa, e/ou lhe permitirá refletir sobre questões importantes da vida do dia-a-dia. 

Pagamento ou compensação. Não irá receber qualquer tipo de recompensa material pela 

participação neste estudo. 

Participação voluntária. A participação neste estudo é totalmente voluntária. É livre de 

recusar participar ou de parar de responder a qualquer momento, bastando, para isso, 

fechar o browser. 

Confidencialidade e anonimato. As suas respostas são totalmente anónimas e 

confidenciais. Os dados recolhidos não serão analisados individualmente, mas de forma 

agregada, ou seja, no conjunto das respostas dadas por todas as pessoas que respondem 

ao estudo. Cada participante apenas será identificado, para o investigador, com um código 

alfanumérico atribuído de forma automática e aleatória pelo software utilizado para 
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responder ao questionário.  Os seus direitos de acesso, retificação e/ou pedido de 

esquecimento relativos às suas respostas deixarão de existir após a submissão uma vez 

que não será possível identificar os participantes. 

Responsável pelo tratamento de dados e encarregado pela proteção de dados. A 

investigadora Ana Filipa Rodrigues será a responsável pelo tratamento e proteção dos 

dados recolhidos neste questionário. A investigadora responsável compromete-se a 

respeitar e a salvaguardar a privacidade e confidencialidade das suas respostas; assegurar 

a proteção dos seus dados pessoais, respeitando as normas e orientações nacionais e 

europeias aplicáveis ao seu tratamento e armazenamento. 

Armazenamento e tratamento dos dados. As suas respostas serão gravadas numa base de 

dados para tratamento estatístico. Apenas os membros da equipa de investigação 

responsáveis por este estudo terão acesso a esta base de dados. Os dados serão 

armazenados e conservados apenas pelo período necessário para cumprir as finalidades 

que motivaram a sua recolha e tratamento, ou após cinco anos da conclusão da recolha de 

dados, os mesmos serão confidencialmente destruídos. 

Finalidade do tratamento de dados e disseminação dos resultados. A recolha e tratamento 

de dados é, exclusivamente, para fins de investigação científica. Os resultados finais do 

estudo poderão ser publicados em revistas científicas e jornais académicos, ou 

apresentados em seminários, conferências, aulas ou outras atividades académicas, nos 

quais serão apenas mencionados os resultados de forma agregada e nunca de forma 

individual. A investigadora responsável assegura que os seus dados não serão tratados 

para outras finalidades que não as previamente indicadas.  

A base de dados de tratamento estatístico poderá ser eventualmente exigida pela revista 

científica para publicação dos resultados. Nesses casos, a base de dados de tratamento 

estatístico terá de ser partilhada com os responsáveis da revista científica. 

Contactos. Para esclarecer qualquer questão acerca deste estudo poderá contactar a 

investigadora responsável Ana Filipa Rodrigues, através do endereço eletrónico 

up201503110@fpce.up.pt. 

 

 

 Sim Não 

Declaro que tenho 18 anos ou mais; li e compreendi as informações acima 

e aceito participar de livre vontade neste estudo. 

  

mailto:up201503110@fpce.up.pt
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Autorizo a recolha, tratamento e armazenamento dos dados pessoais 

acima identificados para o fim a que se destinam – investigação científica 

  

Estou de acordo com o modo de disseminação dos resultados.   

 

 

Questões Sociodemográficas  

 

a. Qual é a sua idade:  

_____________ 

 

b. Qual é o seu género: 

o Masculino  

o Feminino  

o Outro: __________  

 

c. Qual o seu nível de escolaridade?  

o Ensino Básico 

o Ensino Secundário 

o Ensino Superior 

 

d. Qual é a sua situação profissional?  

o Estudante  

o Trabalhador(a) 

o Desempregado(a) 

o Outro: _________ 

 

e. Qual a sua orientação política? 

 

Esquerda 1 2 3 4 5 6 7 Direita 

 

1. Em primeiro lugar, gostávamos de saber qual o seu clube desportivo: 

o Futebol Clube do Porto 

o Sport Lisboa e Benfica 
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o Outro: _______ 

 

 

2. Manipulação Resultado (derrota vs. vitória) 

 [Vitória Benfica vs Derrota Porto]: Relembre o clássico que decorreu no 

passado dia 2 de março de 2019. Neste jogo, o FC Porto recebeu o Benfica no Estádio 

do Dragão. A equipa portista foi a primeira a marcar, aos 18' por intermédio de Adrián. 

No entanto, João Félix (26') e Rafa (52') inverteram o resultado fazendo com que o 

Benfica recuperasse a liderança do campeonato. Esta vantagem permitiu que o Benfica 

se sagrasse campeão nacional nessa época, 2018-2019.  

[Vitória Porto vs Derrota Benfica]: Recorde o clássico que decorreu a 15 de 

abril de 2018. Neste jogo o Benfica recebeu o FC Porto no Estádio da Luz. Neste 

confronto de muita tensão parecia não haver golos até que, ao cair do pano Herrera (90') 

marca o único golo do jogo. O resultado colocou novamente os portistas na liderança da 

liga. Esta vantagem permitiu que o Porto se sagrasse campeão nacional nessa época, 

2017-2018.  

 

3. Por favor assinala o algarismo que melhor traduz a tua opinião. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Quer ganhe ou perca, o meu clube é o melhor.        

Quer ganhe ou perca, o meu clube é o melhor 

clube a que podia pertencer. 

       

 

 

4. Manipulação do Autor da Violência 

[Autor FCP] Pouco depois do final do jogo e durante os festejos de alguns 

adeptos da equipa vencedora, assistiu-se a um confronto entre adeptos do FCP e do 

SLB. Ainda perto do estádio, uma troca de palavras rapidamente se tornou em algo mais 

violento depois de um adepto do FCP agredir um adepto do SLB com uma garrafa de 

vidro, deixando-o no chão sem reação. 
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[Autor SLB] Pouco depois do final do jogo e durante os festejos de alguns 

adeptos da equipa vencedora, assistiu-se a um confronto entre adeptos do FCP e do 

SLB. Ainda perto do estádio, uma troca de palavras rapidamente se tornou em algo mais 

violento depois de um adepto do SLB agredir um adepto do FCP com uma garrafa de 

vidro, deixando-o no chão sem reação. 

 

5. Gostávamos de saber a sua opinião sobre este evento. Por favor, para cada 

afirmação, assinale o algarismo que melhor traduz a tua opinião, numa escala de 

1 = Discordo totalmente a 7 = Concordo totalmente. 

 1 2 3 4 5 6 7 

O acontecimento acima mencionado foi causado 

inteiramente pela maldade dos adeptos do FCP 

[vs. SLB  outgroup]. 

       

A gravidade do evento deveu-se ao facto dos 

adeptos do FCP [vs. SLB outgroup] só estarem 

motivados a destruir tudo o que é bom. 

       

A gravidade do evento deveu-se ao facto dos 

adeptos do FCP [vs. SLB outgroup] parecerem 

gostar de magoar os outros. 

       

Os adeptos do FCP [vs. SLB outgroup] são 

imorais.  

       

Quando penso nos adeptos dos FCP [vs. SLB 

outgroup] só consigo imaginar como são maus. 

       

 

 

6. Gostávamos também de saber como avalia os adeptos do FPC e do SLB. Por 

favor, para cada afirmação, assinale o algarismo que melhor traduz a tua 

opinião, numa escala de 1 = Discordo totalmente a 7 = Concordo totalmente. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

É correto confrontar os adeptos do SLB [vs. FCP] 

quando a honra do nosso clube é ameaça. 
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Agredir adeptos SLB [vs. FCP] que são 

destetáveis é apenas ensinar-lhes uma lição. 

       

O comportamento violento ou mais extremo dos 

adeptos do meu clube não é nada comparado a 

alguns comportamentos dos adeptos SLB [vs. 

FCP]. 

       

Se o meu clube não alcança os seus objetivos, os 

seus adeptos não podem ser responsabilizados por 

usar violência ou ações mais extremas. 

       

Se um grupo de adeptos do meu clube decide 

prejudicar alguém é injusto atribuir culpa a cada 

um dos adeptos individualmente. 

       

O uso de violência ou ações mais extremas por 

adeptos do meu clube para alcançar os seus 

objetivos não é assim tão sério. 

       

Se os adeptos do meu clube usam violência ou 

ações mais extremas, a culpa é dos adeptos SLB 

[vs. FCP]. 

       

Os adeptos SLB [vs. FCP] merecem ser tratados 

como animais. 

       

 

 

7. Por favor, para cada afirmação, assinale o algarismo que melhor traduz a 

tua opinião, numa escala de 1 = Discordo totalmente a 7 = Concordo 

totalmente. 

Em geral, apesar de não tolerar a violência em si, 

entendo as razões de alguns adeptos do meu clube para 

o uso de violência e ações mais extremas.  

       

Em geral, entendo que, por vezes, para defender os 

interesses do meu clube, os seus adeptos tenham de 

recorrer a atos mais extremos.  
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Em geral, entendo que, por vezes, os adeptos do meu 

clube tenham de recorrer a atos mais extremos para 

mostrar a grandeza do clube.  

  

 

     

 

 

8. Numa escala de 1- Nada motivado a 7- Muito motivado, por favor indique 

em que medida se sente motivado para as seguintes ações: 

 1 2 3 4 5 6 7 

Juntar-me com outros adeptos do meu clube e atirar 

petardos contra os adeptos de equipas adversárias.  

       

Em conjunto com os adeptos do meu clube, incendiar 

objetos ou acessórios de equipas adversárias (ex. 

cachecóis, bandeiras, autocarros). 

       

Juntar-me com outros adeptos do meu clube para 

confrontar adeptos de equipas adversárias. 

       

 

Debriefing 

Em primeiro lugar, agradecemos a sua participação e o tempo que disponibilizou para 

o preenchimento deste questionário. O seu contributo é extremamente importante para a 

nossa investigação.  

Em Psicologia Social, para podermos estudar determinados fenómenos e observar os 

processos cognitivos a eles associados, temos, muitas vezes, de recorrer à construção de 

cenários experimentais, para permitir que os nossos participantes sejam colocados em 

situações semelhantes às que queremos estudar. A construção destes cenários implica que 

toda (ou parte) da situação descrita aos nossos participantes seja criada artificialmente, 

mas que, por outro lado, seja visto como interessante e próximo dos nossos participantes. 

A construção de cenários artificiais resulta de 2 necessidades: 

1. Conhecer as causas de determinados fenómenos. Ao construirmos artificialmente 

estes cenários, estamos a controlar, dentro dos possíveis, as condições em que os nossos 

participantes se encontram. Assim, podemos conhecer que alterações das situações em 

que se encontram é que causam diferenças nos comportamentos das pessoas. 

2.  Proteger os nossos participantes enquanto estudamos temas delicados. Por 

exemplo, se queremos estudar a discriminação não devemos provocá-la de forma a vê-la 
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acontecer realmente, porque haverá sempre alguém que poderá ser vítima deste 

fenómeno. Assim, ao construirmos estes cenários protegemos potenciais vítimas. 

No estudo em que participou foi utilizada esta metodologia. Este estudo teve como 

objetivo perceber como contextos de competição social (ou seja, competição entre grupos 

sociais) têm impacto na avaliação de membros do nosso grupo que violam as normas do 

grupo, nomeadamente, o uso de violência contra adeptos rivais. Este objetivo não pôde 

ser mencionado de início porque, caso contrário, os participantes não responderiam de 

forma espontânea perante a situação que lhe propusemos. 

 


