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RESUMO 

Este trabalho tecnico-cientffico versou sobre a violencia nos Estadios de Futebol, na 
Cidade de Curitiba, onde do reafi%ados as maiores classioos do Futebol 
Paranaense, envolvendo as equipes do Parana Ctube, Coritiba Footbal Clube e 
Clube Attetico Paranaense. Os Holligans, da lnglaterra, ponto de partida para a 
preocupaQAo com o tema abordado, roram considerados os toroedores que mais 
promoviam desardens no Mundo, nao se utilizando de eruetdade, mat promoviam 
inumeros conflitos. desordens, arruavas, entre outros, cotocando a popula~o 
Londrina e~ ta vezes, dO$ pafses que iriam assistir aos jogos, em estado muito 
preocupante. Mas as autoridades locsis adotaram medidas severas contra estes 
torcedores, aplicando leis rigorosas, conseguindo solucionar os conflitos envolvendo 
os Holligans, voltando a ter pu: nos jogO$. Em Curitiba, capital do Parana, no ano de 
1999, tivemos um atletiba no Estidio Couto Pereira. pertencente ao Coritiba Football 
Clube. Em tal jogo, ocorreram fatos lamentaveis, como pessoas feridas e foram 
registrados atos de selvageria e vandalismos. A partir deste epis6dio, as autoridades 
tomaram medldas &eVeras, principaJmente para as torcidas organizadas, visando 
minimizar tais conflitos. Atrav•s deste incidente. procurou .. se atraves de pesquisas 
jomalistica, lntemet, trabalhos t6cnit.x>-Cientfficos, aplicaQao de questionario, 
entrevistas, cobertura fotognifica. inspeQOes nos estadios e aoompanhamento das 
torcidas organizadas em tree jogos, realiar urn levantamento de dados e dar 
seq06ncia a e&te trabalho. Este trabalho buscou informaQOes, fatos e documentos 
pertinentes ao tema. e, ap6s anaftses, falhas foram apontadas, e que, na conclusao 
serao abordada&, bern como as sugeataes aos clubM. organizadores e 
essencialmente a Policia MiJit$r. visando a volta dos torcedores aos nossos estadios. 
PAlAVRAS-CHAVE- Estadios, VIOI!ncia e Torcedor. 

X 
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1. INTRODUCAO 

0 presente trabalho consiste em fazer uma abordagem sobre o esporte de 

maior impacto e mais popular do Brasil: o futebol, bem como transmitir informagoes 

sobre sua origem, sua implantaQAo, desenvolvimento no Brasil e aspectos da 

violencia gerada durante partidas de futebol. 

Alem disso, o refertdo material apresentara os resultados de uma pesquisa 

sobre a violencia ligada ao futebol, pesquisa esta realizada a partir de documentos 

oficiais, tegislaQao e impressos jornaUsticos. 

Os ca$OS mais graves relatados sobre a vioteneia nos estadios ocorrem em 

dias de cfassico. logo buscar.,...ao os mQtivos que levam torcedores ao descontrole 

emocionat. relatar-se-3 a natureza da violencia. tanto aquela que acontece no 

gramado. dentto do estadio, como fora dele. bem como se avaliara a conduta de 

membros das torcidas organitadas. Outro fator de especial relevancia e o da atitude 

da Policia Militar do Parana em situa~ de contronto. assim como das delegacies 

responsaveis peJas medidas punitivas para com os infratores levados ate elas. 

PQde..se diZer que o objetivo ~ntral do trabalho nlo e s6 elencar 

problemas, tuendo tevantamento de dados $Obre brigas em estadios, mas tambem 

apontar possiveiS soluc;oe& para evitar eonfrontos. ou entao. minimizer suas 

ocorrencias. 

Com isso pretend•te ofertar mais segura099 a popula91o. principalmente 

as families que moram perto de estadios e dos proprios torcedoresf para que estes 

possam deseontrair..se em momentos que, se nao lhes proporcionarem prazer pela 

vit6ria do seu time, ao meno$ nlo propicie desgra~ atraves da viotencia. Assim, os 

torcedores podem freqOentar ()S estsdios, inclusive levando sua familia para 

presenciar um espetaculo, que pode fazer com que as pessoas unam--se mais e 

possam desfrutar do Jazer juntas. 

Os meios de comunieayto sao de extrema importancia na transmissao dos 

cJassioos de futebol e tam papal de interfer6ncia sQbre a opinilo publica. Portanto, 

tambem sera avaliada a sua atuacao, bem como o discurso utilitado em dias de 

jogos. 

Alem da bibliogra:fia consultada para o referencial te6rico deste trabalho, 

tambem foi elaborado um questionario que foi aplicado a pessoas ditetamente 
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ligadas aos tres maiores clubes do Parana (Atletico, Coritiba e Parana Clube), 

Torcedores, Policiais--Militares e Membros de Torcidas Organizadas. 

0 trabalho esta dividido em capitulo& de acordo com a diferente abordagem 

dos temas, ou seja, num primeiro momento existira o registro sobre o hist6rico do 

futebol, desde o surgimento dele ate a sua completa aceitaQ~o no Brasil, a evoluyao 

do esporte, a sua pratica e um perfil das camadas sociais das pessoas envolvidas. 

Na sequencia, fa:t-se necessaria uma refeFencia as torddas organizadas, ja 

que elas sao em muitas vetes, responsaveis pelos confrontos. 

Amarra-se a esse· itfm1 a questao da violtncia propriamente ditay subdividida 

em t6picos que pennitem avaliar as diferentes manifesta90e8 da violencia dentro e 

fora dos estadios. 

Entao, e a hora de mostrar os pianos de aQ~o e a intetferencia da Policia 

Militar do Paranai em dias de jogos na capital. 

Aspectos teferentes a midia e a transmissio de jogos merecem urn capitulo 

especial. 

A partir daf, procurar .. se--a fa2:er uma analise entre os aoontecimentos e os 

documentos oficiais que embasam e dao suste~o para as medidas punitivas 

cabiveis em caso de confronto. E nessa ocasilo que serao mostrados artigos da 

legisla~ brasileira eo estatuto do torcedor. 

A entrevista, tambem ja oitada, e um dos uftimos itens a serem abordados 

assim como a vislo psicol6gica sobre a viotencia (item que justifica, muitas vezes, 

as atitudes descontroladas dos seres humanos), para que entao as conclusaes e 

possiveis solu~ para o problema da viotencia em estadios de futebol possam ser 

explanadas. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 HISTORICO SOBRE A ORIGEM DO FiUTi.BOL 

Registra-se (no fivro A historia i/ustrada do futebol brasileiro; Edobras -

Editora documenta~o brasileira - vol. 1) que no antigo Oriente. os japoneses 

jogaram Kemati. Nobres da corte imperial chutavam uma bola de fibras de bambu, 

enquanto escravos apanhavam as bolas que atravessavam a cerca e as devolviam 

ao campo. Na China, no ano 2600 antes da nossa era, local de onde se originou o 

Kemari, ele era praticado como treinamento miUtar, mais tarde passou a servir de 

passatempo a nobreza, para muito mai& tarde se popularizar. Neste jogo, porem, a 

bola (chela de cabelo de crina) nio podia encostar-se ao ohio. 

Ja na Grecia. o jogo nao era um J>a$Safempo, praticant:es. adeptos do culto 

a saude do corpo e da mente, o adotaram como exereicios para aperfeigoar a 

estetica do corpo. porem era uma modalidade de menor pre&tigio nos jogos 

Olimpicos, que reeebia o nome de Epyskiros. 

Em Roma surge o harpastum. um descendente do epyskiroa. jogado com 

uma bola de bexiga de boi, e eada jogador tinha de arremesu...ta atraves da linha de 

meta adversaria. 

Na ldade Media, especiatmente na Fran98 e na lnglaterra, parte da nobreza 

desocupada praticava o soule. criado a partir do harpastum romano. tambem 

chamado de choute em alguns lugares. Havia uma linha de meta a transpor, ora 

para o arremesso da bola. ora para que esta passasse entre bastOes presos ao 

chao. ComeQeram entao as di$putas de bola e dal tem·se a primeira fase de 

violencia do soule (provavelmente equiValente ao futebol de hoje). embora nao se 

tenha comprovaQto disso. No livro Desctipto NobiHssimtte Civitatis Londinae, de 

Wtflaim Fitzstephen, em 1175. ha referencia a urn jogo em que jogadores chutavam 

a bola (de courQ). A bola slmbolizava a cabeya de urn ofictal dinamarquh {periodo 

de domfnio anglo-saxao). E foi com esta que o jogo teve sua origem. Pratica esta 

condenada por muitos por causa da crueldade e viol&ncia Era disputado somente 

nos festejos anuais. Na lnglaterra, em 1314. o Rei Eduardo II proibiu sua pratica, 

preocupado com a popularidade ~da; temia que o arco e flecha, esporte 
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praticado e muito util na epoca, perdesse espaQO para o jogo de bola. Por causa da 

rivalidade no jogo entre ingleses e escoceses. o rei proibiu que soldados chutassem 

a bola durante a guerra. E a$$im aconteceu com varios de seus sucessores. 

A ltalia tambem teve seus adeptos no esporte. lniciou com um jogo que 

tinha por objetivo resolver as rixas existentes entre dois grupos politicamente 

opositores. 0 jogo para eles chamava-se calcio. Porem uma diferen~ se faz 

necessaria salientar: o jogo tinha regras bern definidas e posicionamento dos 

jogadores. al6m de juiz. Fora da lnglaterra, o futebol perdeu a foTQa depois da ldade 

Media. Na lngtab;lrra, onde havia registros de vrtimas por c::ausa dos jogos. o esporte 

se tomou mais popular. Surgem os primeiros campos no seculo XVIII. Aos poucos, 

na lnglaterra. o futebol ~ a ser aceito e praticado por jovens ricos de familias 

aristocraticas (que ja tinham visto openirios e camponeses jogando) nas escotas, 

como pratica de EducaQAo Ftsica. Era o futebot universitario. 

0 futebol chega ao teculo XIX mais ci\liliZado, admirado pelos cronistas, 

aceito no meio universibirio, movido peta paixio popular. 

Jogos intercotegiais foram organilados para eompet~s. surgiam os 

primeiros ctubes. Em 26 de outubro de 1863, foi feita uma reuniao entre os 

representantes do clube e fundaram The Football ABsooiation e deram forma e 

regras definitivas para que o que conhecemos hoje por futebol. 

A primeira partida intemadonal de futebof foi reafiZ~ em Glasgow, a 30 de 

novembro de 1872. entre a Esc6cia e a lnglaterra. Em 1885, o profissionalismo no 

futebol era reconhecido. 

Outros pafses foram reconhecendo e praticando o futebol, que foi, pouco a 

pouco, conquistando muitos adeptos: Fran~ (1872); ltalia (1893); pafses da Europa 

Central (1900), Em 1908, passou a fazer parte des Jogos Olimpicos. 

Muitas na~s foram se unindo por causa do f'utebol e sua poputariza~o 

deu...se rapidamente, os jomais, cartazes e fOihetos tiveram urn papel importante na 

divulgayao. Come.;aram a aparecer os adeptos de determinados clubes e pessoas 

fascinadas por determinados jogadores. 

Os grupos e ctubes eram formados por pessoas da elite; o primeiro (de fora 

das univel'$idades) foi o Guy's Haspital Football Club, era de um grupo de 

estudantes de medicina. 
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2.2 A INSER<;AO DO FUTEBOL NO BRASIL 

No Brasil. na epoca da colonizaQao, foi o criquete que ganhou for~. era 

pratioado por estudantes e as reuniaes que aconteciam para a sua pratica, eram 

tambem visitadas por mulheres. dando origem ao que hoje chamamos de clube. 

Em 1900, com a fundayao do Esporte Cfube Rio Grande, e reconhecido o 

inicio da historia desse esporte no Rio Grande do Sui. 0 clube foi fundado por 

funcionarios da Swift. vindos da lnglaterra. Depois da exibiQio desse time e desse 

esporte, mais dois clubes foram fundados, entre eles o Gremio Foot...Sall Porto

alegrense. 

0 Coritibano Foot·SaU Club foi o primeiro time paranaense a ser fundado, 

isso aconteceu em 1909.0 nome passou para Coritiba FootbaH Clube. 

Quando se pensa no infcio da histbria do futebol no Brasil, lembra-se logo 

do nome de Charles Muller, bra$ileiro~ filho de inglese$, nascido no bairro do Braz, 

Sao Paulo, em 1874. lnieiou seus 8$tudos na lngJaterra. tendo sido educado na 

Banister Court School, Southampton, lnglaterral onde conheceu o futebol, por ete se 

encantou. jogando no time do Condado de Hampshire. 

Ao retomar ao Brasil. em 1894, trouxe consigo o $$porte. que foi logo aceito 

e pratioado. alem de ter trazido as duas primeiras bolas, uniformes e chuteiras. 

Organizou e participou do primeiro jogo num ctube fundado por ingle$8$ em 1888, 

Iugar onde se jogava principalmente o crfquete (praticado pela aristocracia ingfesa, 

por volta do seculo XVIII). 

Charles Muller falava sobre o esporte e oonveneia a todos de que valia a 

pena joga-lo em terras brasileiras. Ele era apaixonado pelo futebol. Foi jogador, juiz 

etorcedor. 

Em 1895, Charles MuUer conseguiu organiZar um grupo que treinava 

regutarme.nte. o Qlube era o Slo Paulo Athletic. fundado em 1888. 0 primeiro clube 

totalmente brasileiro foi a A$$0oia~ Atletica Mackenzie College de sao Paulo, em 

1896. 

0 alemio Hans Bobiling fundou um novo clube, motiVando uma equipe com 

curiosos. o clube era o Hans Hobiling Team. A partir dele surgiram Sport Club 

Germania, o Clube Atletico Paulistano e Sport Clube lntemacional, que, juntos, 

formavam a Liga Paulista de Futebol. 
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0 primeiro estadio, o Paulistano, surgiu depois da constru~o da pista de 

ciclismo; o campo foi feito no interior da pista. e arquibancadas foram construidas ao 

red or. 

Charles Muller, com a ideia de divulgar o esporte, organizava times e 

partidas de futebof. Sua equipe era formada por funclonarios da ferrovia. 

No Rio de Janeiro, o nome que despontava como o divulgador do esporte e 

o organizador dos primeiros jogos e ode Oscar Fox. Este resofveu fazer uma partida 

entre os times do Rio de Janeiro e de sao Paulo. Os cariocas foram uniformizados e 

o resultado do jogo foi transmitido pela SQincia tefegnifica Havas. 0 dima era de 

amizade e os integrantes dos dois times jantaram juntos. 

os clubes foram s.e modemiZando e outros se organiZando, e o futebol foi 

se tomando cada vet mais popular. Os argentinas e os uruguaios com~ram a vir 

ao Brasil para partidas e o patrocinio nos jogos passou a ser mais freqQente. Mais 

tarde, portugueses e chilenos tambem vieram. 0 jomal Correio da Manhi instituiu 

uma Ta~ como premiaQIO ao time vencedor de uma competi~. Participavam da 

disputa os times que mais haviam se <ieatacado no Rio e em Sao Paulo. 

A primeira equipe of~eial bfasileita enfrentou os inglese$. em 21 de julho de 

1914, que, em sua perteita forma atfetica. pareciam imbatrveis. Mas foram os 

brasileiros que desenvolveram um futebot mais: atftstico e de habilidade instintiva e, 

assim, ganhafam a partida par 2 x 0. 

Em setembro de 1914, tem inicio uma compe~o internacional entre Brasil 

e Argentina, o evento receberia o nome de Copa Roca, uma homenagem ao seu 

criador. No mesmo ano, os itatianos vieram participar de jogos no Brasil. 

Em 1925, AntOnio Prado Junior~ presidente do Paulistano, resolveu levar 

seu time a Europa, com o intuito de fazer propaganda do Brasil no exterior. 0 

referido time participou de 10 jogos; s6 perdeu um, e foi recebido no Brasil com 

homenagens. 

2.3 0 FUTEBOL E AS CLASSES SOCIAlS 

Quem pratieava o fUtebol, no iniQio, eram os membros das classes mais 

abastadas, pois estes tinharrt mais tempo OCioso do que os trabalhadores. Alem do 
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mais, o custo dos uniformes, das bolas e demais equipamentos utilizados durante 

uma partida era alto. pois eram importados. Eram os brancos. representantes (ou 

membros} das elites que participavam. os jogos eram mais viofentos, sem contar que 

esses jovens nio levavam o esporte tio a serioJ ou seja, nio treinavam porque seus 

objetivos eram outros: estudar. especialmente no exterior, para dar continuidade aos 

neg6cios da familia. 

Enquanto isso, nas varzeas dos suburbios das grandes cidades, cria~s 

provenientes de familias menos favorecidas, assim como os negros "brincavam" com 

vigor. 

lsso causou um contraste interessante na pratica do esporte no Brasil, pois 

enquanto os representantes oficiais do futebol jogavam a moda europeia, com 

grandes passos, os novos apaixonados peto esporte. os suburbanos brasileiros, 

tomaram-se artistas do futebol, criavam passes e dribles, pois suas condi~es de 

"treino" eram muito precarias. seus campos eram irregulares. suas bolas eram 

qualquer coisa de formato arredondado; logo, o deSenvolveram oom mais 

criatividade e resistencia a$ jogadas especiai& e muito habilidosas. 

Aos poucos. o grupo elitiZado foi abrindo espac;o para que operarios 

fizessem parte de seus times, assim as iodostrias passararn a contratar fUncionarios 

tambem por suas habilidades esportivas. Estes funcionarios recebiam tratamento 

diferencial no seu ambiente profissional. poislhe$ cabia horario para treino. 

Houve crises polfticas das federaQaes nas primeiras decadas do seculo XX, 

entao as Iigas organizadoras propunham criterios mais rigorosos para participa~o 

nas competi~oes. como: cada jogador deveria provar o exercfcio de uma profissao 

ou a posse de alguma fortuna e assinar a somula do jogo; era mai& uma forma de 

exclusio dos menos favorecidos, que. geralmente, eram anatrabeto$. Entao alguns 

c.lube$ tiVeram a inieiativa de propioiar alfabetizat;ao a esses rapaz&s. 

Com o passar do tempo, o futebol foi se popularizando e, 

conseqOentemente, outrQs aetores da sociedade acabaram se envoJvendo e muitas 

das profissoes de hoje podem ser desenvoMdaa em prol do futebol. 
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2.4 0 FUTEBOL COMO 0 ESPORTE MAIS POPULAR NO BRASIL: UMA PAixAO 
NACIONAL 

0 inicio oficial do futebol profissional aconteceu com o Tomeio Rio-Sao 

Paulo, na decada de 20. 

0 futebol passa, entao, a ser praticado em Fortaleza, parada obrigat6ria dos 

marinheiros para carga e descarga de produtos no cais. 

Em 1912, o Brasil Football Club de Manaus fOi fundado. No Para, a 

funda~o da FederaQio Paraense de Desportos aconteceu em maio de 1913. Em 

1903, na Bahia, surgiu o Sport Club Baiacu. 0 primeiro campeonato em 

Pernambuco aconteceu em 1915. 

De Ia para ca. se tem o futebol como o esporte mais praticado no pais. Ao 

Iongo das decadas, o referido esporte foi adquirindo earactertsticas diferentes, e 

uma das caracteristicas neg$tivas, apontadas por $0Ci61ogos, e a de que o futebol 

criou desvios de comportamento a partir da massifica(:io e da comercial~o. itens 

nos quaiS a televislo tern grande influ6ncia. A oompeti(:ao tomou-se violenta. Como 

tern muito dinheiro no meio futebotistico. a maiotia dos atletas procura mostrar o 

me1hor desempenho e, para tanto. alguns do capazes de cometer infrat;Oes para 

que oonsigam atingir MUS objetivos. Entre as atitudes realizadas pot eles estao: a 

fraude em competiQOe$ eo uso de doping. 

Como o Brasil tem produzklo grande& nomes para o futebol mundial, muitos 

atletas iniciam suas carreiras em clubes nacionais. A partir do momento em que eles 

ganham reconhecimento, seus nornes passam a ser projetado& para fora do pais, 

ganhando fama, conseqUentemente ganham dinheiro. Entlo e dificil para o jogador 

rejeitar contratos milionarios, atraves dos quais ele pode garantir todo o seu futuro, 

ate porque a carreira de urn jogador de futebol dura aproximadamente 12 anos. 

Quando se pergunta a meninos o que querem ser quando crescerem, boa 

parte deles responde que quer ser jogador de futebot E af vern o drama das 

familias. que tentam convenci-tos de que, apesar desse sonho, devem garantir o 

futuro com estudo. 

Quando crescem, se nio se tomaram jogadores profissionais, aproveitam 

os fins de tarde e de sernana e procuram manter regularidade nos seus joguinhos 
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para brincar de futebol, freqOentam inclusive clubes amadores e discutem sobre o 

futebol profissional. 

2.5 TORCIOAS ORGANIZAOAS 

Torcida organizada e urn grupo de pessoas que gosta de se reunir para 

assistir as partidas de seu cfube, acompanhando-o nos jogos em sua cidade ou, ate 

mesmo, viajando para torcer pelo seu time. A torcida organizada pode inffuenciar 

positivamente o resultado de uma partida, com o seu apoio incondicional, ou pode 

desmotivar os atletas caso percam a esperan~ de urn resuftado positivo. Elas sao 

formadas por cidadaos comuns, e pregam a paz no esporte, ao contrario do que 

pensam algumas pessoas que julgam as torcidas organizadas como urn grupo de 

vandalos, uma gangue, urn bando ou marginais reunidos para fazerem arrua~ nos 

estadios. 

Estes torcedores nao vao ao esttdio com o objetivo de promover confusoes, 

gerar desordem e violencia, nem para agir contra a vida de outras pessoas. 

Nem sempre foi ou e assim. Como muitos conftitos ja ocorreram. causando 

ate a motte de algumas pessoas1 isso gera uma expectatiVe do pior por parte do 

torcedor, que acaba pensando que as torcidas organizadas sao formadas (mica e 

exclusivamente por marginais. 

Nos sites das torcida& organizadas dos fres maiores Clubes de Cutitiba -

Atletico Paranaense, Coritiba Futebol Clube e Parana - encontram-se textos com 

manifestos contra vioteneia. A dir~ da torcida dos Fanaticos (Atletico) revela 

indignaQio contra atos extremamente vio,.ntos e pede paz para que as famili~s 

possam voltar aos estadios. A torcida Mancha Verde (Coritiba) elaborou os dez 

mandamentos do torcedor, entre os quais se tem: respeitar todos os torcedores e 

nao se envolver em brigas nem cometer atos de vandalismo. dentro ou fora dos 

estadios. 

o lema da maioria dos torcedores das torcidas organizadas e que o 

espetacuto PQ$$a "r vi$to e e ~~ promovid• du,..nte as partidas. 
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2.6 A VIOU!NCIA EM JOGOS OE FUTEBOL 

Em declara~ emitidas pela maiOria dos clubes de futebol do Brasil, ou 

atraves de textos informatiVos. fica clara a proposta de respeito a torcida adversaria. 

· Torcedores pregam movimentos contra a viotencia. 
Entende-se que o futebol, por ser o esporte mais popular do Brasil, traz 

consigo uma onda de fanatismo e intolertncia. Nessa caso, adversaries sao vistos 

como profundos e etemos inimigos. 

A vioiEmcia nos estadios nao acontece s6 no Brasil. Na Europa tambem ha 

casos de violencia, contudo a puniQAo pratieada e muito rigorosa. assim os excessos 

de viotencia sao confides. 

Ha de se compreender que urn evento esportivo funciona como uma valvula 

de escape para os iodivfduos, pois e atraves dele que os torcedores depositam suas 

esperant;as e vivem suas frustra96eS. Oessa forma. toma-se mais f8cil compreender 

o aspecto psicol6gico da viotencia praticada por esses indivfduos em estadios de 

futebol. Geralmente, os homens extravasam suas em()98es assistindo a uma 

partida, especialmente se eles estiverem dentro do estadio, emocoes essas que 

refletem a preocupa~o com o dinheiro, com os neg6cios, com a familia, com a 

saude. t o momento em que ete se agita, grita, xinga os jogadores e ate mesmo 

outros torcedotes, sem contar no fato de que, nesta oportunidade, alguns deles 

tambem ingerem bebida alc061iea, as ve:zes, drogam-se, perdendo o controle de 

suas atitudes, pois o futebol e usado como descarga dos seus dramas mais intimos, 

a partir do qual ele exterioriza rejeiQ()es que enfrenta no seu dia-a-dia, a 

discriminac;ao, o desrespeito e a desigualdade $0cial, muitos vividos por eles. 

As vezes, os tumultos com~m por violincia verbal como provocacoes, 

enfrentamento da torcida adversaria, e chegam ao extreme das agressoes fisicas. 

E claro que o fato dos indivfduos estarem nervosos nao justifica valerem-se 

de atos de violencia, mas abre o caminho para a compreensao sobre o inicio dessas 

situacoes. 

Quanta aos atos de vandalismo, ou seja, quando os torcedores, atiram 

objetos ao campo, arrancam oadeiras. de$troem sistemas de iluminaoao. roubam 

lampadas, nao ha nervosismo que de conta de explicar o motivo para tal selvageria. 

lsso fica associado a acaes cametidas por gangues, formadas por pessoas com as 
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piores intenc;oes e sem o minima respeito por nada., Pessoas que nao vao ao 

estadio para assistir ao futebol, mas para poder destruir algo e chamar a atenc;Ao. 

Como oonseqOtlncia dessas atitudes de vandafismo e violencia, tem-se a 

ausencia das ftmilias nos et?tadios. Mulheres, crianc;as e pessoas com mais idade 

deixam de frequentar por nao se sentirem seguras, o que e lamentavel, pois o 

futebol e um espetaculo, euja emoc;ao de estar em um estadio e indescritivel. 

2.7 A VIO~NCfA NO CAMPO 

A violencia ligada a eventos futebolisticos nao tern como protagonistas 

apenas os torcedores. Jogadores tambem praticam aQOes antidesportivas. Os 

motivos vartam. Ora os conflitos sio causados peto desgaste emocional provocado 

por uma partida importante, senao decisiVa. Ora porque os proprtos tecnicos 

orientam determinados jogadores a cometerem uma falta grave para que sejam 

suspensos em um jogo que nao venha a ser tao significativo. Ora por t'mlldade. E. o 

que se pode observar no relato abaixo, que diz respeito a urn fato ocorrido na 

decada de 90: 

Tudo estava definido. Se houvesse possibilidade de derrota. Choupa e 
Cia. iriam para a briga. Mes nada tirou Q brilho do artilheiro, autor do 
gol do titulo. 
Nunca uma dec~ de campeonato foi urn jogo comum para mim. 
Naquela tarde de 2 de detetnbro de 1984. no entanto. ha\lia algo 
diferente. Algo ~ de tomar aquete $lotos e Corinthians o maior 
jogo da minha vida. senti.- no at o Clima de final durante a semana 
inteira ( ... }. 
Por isSo, ja ~amo$ ao Morurnbi com a estraU!gia defJnida. se 
sentfssemos qualquer ri$CO de derrota no campo, o Santos iria melar a 
deciSiio. A primeira porrada sana dada p0r mim, 0 jogo acabaria ali e, 
em seu Iugar, com•ria uma grande pancadaria. Quando chegamos 
ao Morutnbi. por volta das 14h30, portrn. percebemos que nada 
daquilo seria necassari.o ( ... ). 
A malandragem * parava por at com o apito o juiZ Jos6 de Assis 
Aragao, a espinha dorsal do time samista entrou em ~- Primeiro, o 
Marcio Rossini pegou duro no Artur:tinho e Rodoffo Rodriguez deu um 
croque no centroavante Lima. Eu, para nao per<k;H" o hi:'ibito, acertei o 
zagueiro Juninho. A equipe dele$, que ja estava tremendo. sumiu de vez 
( ... ) 

BETTI, Mauro. Vio141rcla em campo ... dinheiro. midi$ e transgressao 
as regras nofutebol espet(lculo. f;:d. Unijui, RS, 1997, p. 31 
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Esta entrevista foi publicada na revista Placar, n° 1085, julho de 1993, p. 28. 

Ela revela perfeitamente o espfrito agressivo nao com o qual os jogadores agiram na 

hora, inflamados pelo nervosismo, mas a intefl91o de maldade com que ja chegaram 

ao estadio, ou seja, para conquistar a vit6ria, entenderam que valia a pena fazer 

qualquer coisa, mesmo que a atitude fosse ilicita. 

Como vit6ria gera reconhecimento, que gera sucesso, que gera muito 

dinheiro, muitos atletas esquec:;em .. se do principal em urn jogo: que o fato que 

realmente importa e o espirito de equipe para a competi~o. 

E claro que tensao e de$equilibrio fazem parte de partidas importantes, 

afinal de contas, uma final de campeonato, por exemplo, e o objetivo principal de 

todos os jogadores. Entao 6 necessaria que se faQS um trabafho psicol6gico e de 

conscie~o de que ganhar e bom, mas que alguem tem de perder. 

2.8 A VIOLtNCIA MORAL 

No inicio do seculo passadO, ern 1919, lima Barreto. escritor, jornalista e 

mulato atacou, na imprensaj o futebol por acht\;.lo um esporte racista, uma vez que 

sua pratica nao estava acessivel a todas as classes e cores. 

os tempos mudaram, mas, apesar de todo o trabalho contra a 

discrimina~o. ainda existern pessoas que usam esse aspecto, ou. a cor das 

pessoas, para mexer com suas em~; pois agridem verbafmente. dando mostras 

de uma atitude totalmente preconceituosa. 

Muito& casos recentes dessa ocorrencia foram parar na justi9Et. Porem o 

fato divide opiniaes. Ha quem diga que o jogador agredido deve esquecer-se do fato, 

ignorando tat atftude~ E ha os defen&ores dos direitos humanos que inoentivam os 

negros. que vierem a enfrentar esse problema. levem a situa~ a justi~. 
especialmente porque a soeiedade esta vivendo um momento muito forte de apelo a 
inclusao social. 

2.9 A VIOltNCIA FORA DOS ESTAOIOS 
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As atitudes geradas fora dos estadios estao ligadas com a falta de 

policiamento, a ingesta.o de bebida a1co61ica e, em muitas ocasiaes, pelo resultado 

obtido por sua equipe. Na vit6ria, o torcedor extravasa pela alegria, pela provocac;ao 

ou pelo simples prazer de ver seu adversario irritado ou chateado. 

Quanto a equipe derrotada, seus torcedores agem de maneira agressiva, 

provocativa e, na maioria dos casos, utiliz.am a violencia e o vandatismo, pais seu 

time ja perdeu. seu rival est& cantando, sorrindo e contente, e, pior, tirando urn sarro 

deste, portanto estes sao os motivos para tal atitude. 

A atua9Bo preventiva da Poticia Militar deve ser realizada de maneira mais 

contundente nas imedia¢es do e$tcldio, logradouros pUblico$, ooibus e terminais, 

proximo ou mais distante. procurando evitar qualquer tipo de conflito entre 

torcedores, atuac;lo que devera ser atraves do Policiamento Preventive. 

Com a ado9Ao de medidas preventivaS, a Policia Militar estar6 protegendo toda 

a pop~o. nAo s6 os torcedores. mas os moradores das regi6es, objetivando a 

confratemiZaeto e nio os confrontos. 

2.10 0 PAPEL DA POUCIA MlliTAR DO PARANA EM JOGOS DE FUTEBOL 

Compete ao poder pOblieo, atrav6s da presen9a da Policia Militar do 

Parana, promover e garantir a seguran~ de jogadores. atbitros, dirigentes, 

torcedores e demais envolvidos. dentro e fora do$ estadios nas ocaSi6es de 

realizaQ8o de ewntos esportiVos. 

0 Comando-Geral da Policia Militar do Parana e quem estabelece, atraves 

de Planejamentos, Diretrtzes, Normas e Procedimentos Permanentes de Opera~o. 

a atua~ do seu efetivo, delimitando as missOes e os papeis das Unidades 

envoMdas nos eventos. 

A atqa9fio da Polfoia Militar do Pi~rana acontece desde a abertura dos 

portoes ate o fechamento doa mesmos. dentro e fora dos e$t6di0$, e compreende a 

realiZaQSo de qualquer medida necessaria para manter a ordem e permitir que o 

evento transcorra sem pengo aos presentee. A unidade da PM responsavel pelo 

jogo e quem efabOra o planO de 89AO de acordo com um planejamento estrategico, 



24 

levando em considerac;ao a localizac;ao do estadio, a capacidade e estimativa de 

publico. 

A opiniao publica geralmente considera a atuac;ao da Policia Militar do 

Parana, como agressiva. POi$ para proteger a popula~o e cooter os mais e.xaltados, 

as vezes, e necessaria usar a for98. E a midia, como sera abordado em outro 

capitulo, aproveita--se dessas cenas registradas para refor98r a violincia, denegrindo 

a imagem da Corporayao. 

De ~rdo com o art. 18, do Estatuto do Toreador, todos os estadios com 

capacidade superior a 20 mil pessoas devem viabilizar o monitoramento por imagem 

do publico presente. l&SO coopera com o trabalho que a Policia tern que executar, no 

caso de urn contronto interno. 

2.11 A INTERVENc;AO OA POLICIA MJUTAR DO PARANA EM CONFUTOS 

A interve0980 por parte da Poticia Militar e pautada nos OireitoS Humanos e 

na Legislac;ao em vigor. Oentro dessas disposi90es a Polfeia pode empregar todas 

as tecnicas e taticas netes$8rias para a conten~o dos torcedores. 

Para os oasos de ex:cessos cometidos por alguns poftciais, eXistem 

dispositivos disciplinares e puniyaes que sao aplicados aos mesmos. para que 

sejam responsabifilados. Todos os tatos sao apurados cautelosamente, o que faz 

com que as medidas tomadas para com os polieiais estejam dentro dos principios 

legais, hurnanos e eticos. 

A Policia Militar prepara-se e equipa...se para agir em qualquer tipo de 

violencia. e para iSso que todos Os policiai& $10 instruldos e treinados, para que 

estejam preparados para buscar a sol~ de conflitos de quatquer natureza que 

venha a ocorrer em estadios de futebol. 

o que tem dificultado o 1rabalho da Poticia nos diu de hoje e que muitos 

torcedores nao respeitam ot agentes da lei. desafiando os podere& para alcan~r 

seus objetivos. 

Em se tratando da falta de educac;ao da populac;ao, as previsoes nao sao 

muito animadoras, pois essa atitude de desrespeito ja reflete os acontecimentos da 

sociedade como um todo. E assim, existe o risco de haver mais crian~s que, ao 
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inves de serem eduoadas de maneira pacifiCa e a evitar conflitos, sao estimuladas a 

reagir e/ou provocar, a que podera comprometer eventos futuros. 

2.12 ESQUEMA DE SEGURANCA PARA OIAS DE Cl.ASStCO 

A Pollcia Mi1itar do Parana prepara-se para enfrentar dias de classico a 

partir da elaboraQAo de ptanejamento estrategico. Para taz&.lo, e necessaria que 

seja previsto todo e quafquer tipo de conflito, seja entre torcedores, jogadores, 

dirigentes, arbitros. entre outros. 

No que diz respeito aos torcedores, a preoeupayao e o trabalho sao 

intensificados, pais controlar torcidas rivais nom mesmo ambiente, em um evento 

toma-se uma tarefa diffciJ. 

Convem lembrar que os inimos de alguns torcedores ficam inftamados e 

tudo pode ~r a partir de otensas verbais (xingamentos), empurrOes. pontapes, 

ate atitudes mai& drasticas. Portanto, o efetivo recebe refor~ de policiaitrmilitares. 

Sao levados tambem para os esbidios, como maneira de coibir tais aoontecimentos, 

caes e cavalos que ficam sob controle dos policiais treinados para atu~ dentro e 

fora dos estadios. 

Nos dias de classico, o policiamento e refon;ado tanto dentro como fora do 

estadio; e realfZado patrulhamento nos terminals de Onibus e pra.;as, lugares que 

podem ser palco para tumultos. pois reune um grande numero de pessoas, 

principalmente~ membra$ des torcidas organiZadas, facilitando a ocorrencia de 

brigas, algazarras. atos de vandalismo. depreda¢es. entre outros Hicitos penais. 

2.13 A MIOIA E OS CONFUTOS EM EST ADIOS DE FUTEBOL 

Os meios de comunicac;io. em MPecial a teteviSio, do os grandes 

responsaveis peto futebol ter • comercialiZado tanto. tomandQ..se um negocio muito 

lucrativo. E quanto mais tucrativa for a competic;io, mais artimanhas tendem a 

ocorrer, como fraudes e ate mesmo violincia dentro do campo, como faltas graves, 

para impedir o got adversano e garantir a vitoria. 
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Quanto mais agressiva for a partida, mais atenc;ao ira despertar nos 

telespectadores ou torcedores nos estadios. Mas. existem profissionais que estao 

sempre muitO atentos aos conflitos. Fafa .. se aqui dos profissionais esportivos, 

especialmente daqueles que transmitem e comentam partidas pela televisao, pois, 

para garantir audiencia; fazem comentarios superficiais, acessfveis a qualquer 

pessoa, reforQam situa~s de violencia, alimentando tais incidentes quando 

ocorrem. Tais incidentes tim o apoio apelativo das imagens visuais, que procuram 

explorar as tragedias, associam a elas textos interpretativos sobre os 

acontecimentos. Porem, esses wxtos apresentam um s0 ponto de vista. que e 
aquele que a mfdia quer transmitir. 

Nao se pode esquecer de que a televisio mostra quase sempre so uma 

parte da verdade, assim os profJSSionais e$portivos tern um forte poder de 

persuasao sobre a opiniio piiblica. E e atraves da linguagem que eles articulam 

suas ideias para transmitir. 

Como e mais facti, e tatvez mais confortavel, assistir aos jogos da poltrona 

de casa, o toroedor toma-se cada vez mais alienado e .-petidor das palavras dos 

profissionais esportivos, ficando evidente o poder de influinoia da midia. 

2.14 ESTATUTO DO TORCEDOR E LEGISLACAO 

o Estatuto de Defesa do Torcedor, que data de 15 de maio de 2003, e uma 

importante terramenta para dar suporte a todas as situaQOel relacionadas ao tutebol, 

especialmente, aos torcedores. 

Nele fica claro que a seguran98 antes. durante e depois de jogos cabe ao 

poder piiblico, representado pela Policia Militar. Seus membros deverao se 

apresentar pontualmente e identificados. 

Cabe aos Policiais--Militares: a vistoria das cond~s de seguran~ dos 

estadios a serem utilizados em competi~; assegurar ao ·toreador participe o 

acesso ao tra0$porte seguro e organkado; a ampla divulgaclo das providencias 

tomadas em rela9Ao ao acesso ao local da partida. seja em transports publico ou 

prjvado; a organi%a.;Ao das imediaQOes do estadio ern que sera disputada a partida, 

bern como suas entradas e safdas, de modo a viabitizar, sempre que possivel, o 

acesso seguro e rapido ao evento, na entrada. e aos meios de tra0$porte, na saida; 
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garantir a integridade fisica do arbitro e de seus auxiliares, conforme artigos 23, 26 e 

31. 

A legisla~o oferece todo suporte para que a Poficia Militar possa realizer 

seu trabalho para impedir ou minimizer conflitos. 0 Art. 39 do Estatuto do T arced or 

diz o seguinte; 

"Art. 39. 0 torcedor que promover tumulto, praticar ou incitar a viotencia, ou 

invadir local restrito aos seus competidores ficara impedido de comparecer as 

proximidades, bem como a quatquer focal em que se realize evento esportivo, pelo 

prazo de tres mesas a um ano, de acordo com a gravidade da conduta, sem prejuizo 

das demais sanqaes cabiveis. 

§1° lneorrera nas mesmas penas o torcedor que promover tumulto, praticar 

ou incitar a violencia num raio de cinco mil metros ao redor do local de realizayao do 

evento esportivo. 

§~ A verifica9io do mal toreedor devera ser feita peta sua conduta no 
ev&nto esportivo ou por Boletins de Ocort'encias Polieiais lavrados. 

§3° A apena~o se dara por sentern;a dos Juizados Especiais Criminais e 

devera ser provocada palo Ministerio PUblico, pela Polieia Judiciaria. por qualquer 

autoridade. pelo mando do evento e$portlvo ou por qualquer toreador participe, 

mediante apresenta~o". 

3. PESQUISA 

No presente trabalho, utilizamos pesquisas de campo nos tres maiores 

Estadios da Cidade de Outitiba. vistoriando todas as dependencias intemas e 

extemas, visando observar a aplieaQio das medidas previstas no Estatuto do 

T orcedor. com realil&c;iO dejogos e sem a presen~ de r>Ublico. 

3.1 ENTREVISTAS 

No presente trabalho, utilizamos pesquisas de campo nos tre& maiores 

Estadios da Cidade de Curitiba. vistoriando todas as dependencias intemas e 
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extemas, visando observar a apli~o das medidas previstas no Estatuto do 

Torcedor, tom realizaQio de jogos e sem a presenc;a de publico. 

Foi entrevistado o Dr. JOAO KOPVTOWSKI, Desembargador do Tribunal de 

Justic;a do Parana, o qual informou que a criaQao de um JuizadO especial depende 

de um estudo mais aprofundado, sendo possfvef a indicaQIO de um conciliador para 

os dias de jogos. Quanto a aplica9io de penas altemativas. achou uma Otima ideia, 

tambem merecendo um estudo, direcionando as a~ normativas. 

0 Dr. RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO, Juiz: de Direito do Juitado 

Especial de Slo Jose dos Pinhais, tambem entrevistado, informou que a cria~o de 

um Juizado Especial. para grandes eventos e uma boa ideia, no entanto, devera ser 

estudada uma fOrma para a sua aplicaoAo, pois~ na maioria dos eventos. o numero 

de infr~ nlo e tao etevado. Segundo o Dr. RICARDO. ja foram realizadas 

expenencias com delegaeias volantes, para onde os detidos eram levados. Porem, 

pela sua vivencia entende que, conforme o problema, e rnelhOr procurar resolve-lo 

mais tarde, pelo fato de os envolvidos estarem emocionalmente alterados, cuja 

solu~o irnediate pode ser ptejudicial a todos. 

Quanta a aplica91o de penas altemativa, disse ser interessante. merecendo 

estudo, eorno tambern o tiPO de infra(;lo, podendo ser apenado com preeta~o de 

servi~ comunitirios, por exemplo. 

0 Senhor AFONSO ViTOR DE OLIVEIRA, ex...Srbitro e atualmente 

presidindo a Comisslo de ArbitrO$ da Federa9io Paranaense de Futebol, 

parabeniza a proposta para cri~ de urn JuiZado Especial nos estadios, 

declarando que e essencfaf. podendo teduzir, em muito, os conflitos.A aplica¢ao de 

penas alternatives e 6timo, pois reduzira as ocorrlncias nos estadios. 

Quanto a seguranQa dos estadios no Parana, informa que os estadios sao 

vulneraveis e inseguros, porem, destaca que a seguran~ maxima e impassive! de 

se atingir. 

Perguntado sabre o trabalho realizado pels Policia Militar, disse que durante 

seus vinte e quatro anos de profi$$10, como arbitrO e agora President& da ComissAo 

de Arbitragem~ 0 trabalho desenvolvido e 6timo e sempre contou com 0 apoio dos 

Policiais-Militares, referenciando nota deZ a corpora~o. 
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Salienta que devemos mudar a cultura do povo brasileiro. Educar e 
necessaria, para nao termos problemas nos estadios de futebot, como atos de 

vandalismo, violencia, arruayas entre outros. 

Na seqOencia, aplicamos dois tipos de entrevista, sendo entrevistados 

Torcedores, Polioiais-Mifltares, Torcedores de Torcidas Organizadas, Oirigentes de 

Clubes e Administradores dos Estadios, e, a sesuir, foi apficado um questionario a 

quarenta torcedol'e$ ern tn1s jogos distintos. 

3.2 ANALISE DAS ENTREVISTAS 

Foram entrevistados membros dos tris maiores clubes de futebol de 

Curitiba. pess~s tigadas il organi%aQio de eventos ft.rtebolfsticos, assim como 

membros da Poltcta Militar ·do Parana, ou seja,. Oficiais que estiveram no Comando 

de OperaQ()es de Seguraf198 ou mesmo que. atuando como torcedores, colaboraram 

com este trabalho no sentido de participarem de uma entrevista, atraves da qual 

apontaram falhas e opinaram sobre meJhorias para o esquema de seguran~ em 

dias de classico. 

Todos OS entrevistados abordam pontos de vista diferentes porque vern de 

categorias, proftssOes e times diferentes. Eles costumam freqnentar EJStaciios de 

futebol na Cidade de Cunnba em dias de cfassico, e alegam conhecer o Estatuto do 

Torcedor. A maioria deles (apenas com exGe980 de um entrevistado) aponta os 

seguintes itens como situa9ftes que podem prejudicar um jogo de futebol: a falta de 

seguranya; as atitudes violentas das torcidas organizadas; as mas condiQOeS dos 

estadios; a ma arbitragem; os Pl"e90S dos ingressos e a atltude da imprensa. Para 

ALEXANDRE OIAS LOPES. Oficial da Polfcia Militar do Parana, p(J&.graduado e 

especialista em treinamento desportivo. a ma arbitragem e a atitude da imprensa 

sao os fatore~ maiS prejudiciais noma partida. 

Com relat;ao aos atos de viol6ncia e de vandalismo par eles verificados e 

sinatilados estio: furto de extintores, cadeiras quebradas, fuzes de emergencia 

arrancadas, portas quebradas (ftens apontados par HENRIQUE MEHL, 

administrador do estadio do Pinheirlo, ha 40 anos no futebol); arremesso de objetos 

para dentro do campo e furto de r•mpadas (PeRICLES MACEDO SOUZA, 
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administrador da Arena); arremesso de objetos para dentro do campo (ARTEMIO 

MELEK, coordenador do esbktio do Coritiba); ingestao de bebidas atcoOiicas e 

objetos arretn$$$ados ao campo (dadO$ apontados por DOUGLAS SABATINI 

DABUL, chefe de planejamento do CPC)~ e. segundo ele. quem realiza essas 

atitudes sao os membros das torcidas organizadas); brigas, rixas, depreda~o das 

instala~ e brigas entre torcedores da mesma equipe (ALFREDO EUCLIDES 

DIAS NETO, Oftcial da Polfcia Militar do Parana, p6&-gradoado e especialista em 

treinamento desportivo); bebidas, depreda9AO e brigas (ALEXANDRE OIAS LOPES); 

objetos arremessados, uso de drogas e consumo de bebidas alco6Hca; (DRAUSIO 

CORDEIRO SANTOS JONIOR, diretor de Marketing da torcida organizada dos 

Fanaticos); enquanto que LUtZ CARLOS CASAGRANDE. gerente social do Parana 

Clube, salienta que os torcedores nao •tao promovendo qualquer tipo de viotencia 

ou vandalismo. mas estio utilizando o servic;o de som do estadio. para conscientizar 

os demais torcedores para nao cometerem qualquer tipo de vioftlncia ou vandatismo, 

poc;lendo acarretar puni(:lo ao clube. 

HENRIQUE MEHL e PERICLES MACEDO DE SOUZA disseram que as 

campanhas educativas sao o methor meio para se evitar conftitos e ato& de violencia 

nos estadios. Para HENRIQUE. a conscientfuyao de torcedores tambem e um fator 

que pode minimizer situa9Qes de conflitos. 
0 contato estreito de torcidas e clubes. a proibf9io do uso de camisetas de 

torcidas organizadas~ o prtJ90 do ingresso, a arbitragem, a imprensa. a divisao de 

torcidas, a safda dos estadios e o reforQO na seguran~ foram itens apontados pelos 

enttevistados como fatores de risco; portanto, que merecem maior destaque no 

estudo de casos e violencia e planejamento de esquemas de seguranga., Alem do 

que outro fator relevante foi citado e apontado como sugestio para melhorias no 

esquema de seguran~. por LUIZ CARLOS CASAGRANDE. Efe t partidario de que 

seja permitida a ""rmanen~ de uma s6 torcida em grande& classieo$ Ql,l qoe. a 

saida de uma torcida so acont~ ap6s minutos da saida da torcida adversana. 

Foi perguntado tarnbem aos entrevistados se eles sao a favor da instala~o 

de urn Juizado Especial nos estadios de futebol~ prinoipalmente em grandes 

classicos, para que, em caso de qualquer ato de viQIAncia ou vandali$mo, nao sendo 

motivo de crime. sejam julgados de imediato e cumpram penas alternativas num 

proximo evento. A opiniio dos entrevistados foi unAnime: todos concordam que se 
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deve instalar o juizado para que as decisoes judiciais sejam mais praticas, rapidas e 

menos burocraticas. Entre as sugestoes de penas para serem aplicadas, estao: 

trabalhos sociais (para 6 dos 8 entrevistados}; penas educativas tambem ficou como 

item escolhido. 

As atividades praticas dessas penas correspondem a limpeza do estadio, 

auxilio na seguran~. venda de ingresses e reposiyao de material quebrada. 

Dos oito entrevistados s6 urn, DRAUSIO CORDI;IRO SANTOS JONIOR, 

considera razoavel o trabalho da Policia Mititar nos estadios. Os demais acham que 

esta satisfat6ria a aQio da policia e colaboram com opinioes que podem ajudar a 

melhorar o esquema se seguranc;a promovido pela Policia Militar, como: evitar 

mudanQas nos comaodos das equipes, pois cada comandante direciona seu 

trabalho de maneira diferente dos outros; duplicar o efetivo, caso haja necessidade; 

manter a pontualidade do efetivo, para nlo tumultuar a entrada dos torcedores; 

adaptar os estadios de acordo com o estatuto do torcedor; e promover a 

aproxima~o dos policiais--militares com as torcidas. 

0 aUJTI$nto do nmnero do efetivo, foi um ponto repetido na fala de quatro 

entrevistados. Complementando lUtZ CARLOS CASAGRANDE cita a necessidade 

do reforco do policiamento ao final dos jogos. 

LUIZ FERNANDO, conhecido par Papagaio~ presidente da Torcida Imperio 

do Coritiba Futf)bol Clube tambem colabQrou com a pesquisa. Conhecedor de varios 

estadios brasileiros, cita que uma das ~ que poderia melhorar a situaQio em 

muitos dos estadios que conhece (mas nao no do seu time) e o fato de ser colocada 

uma divis6ria opaca de torcidas. diminuindo problemas que hoje elristem, ate 

tambem o reforco do pQiiciamento nas saidas dos estadios. Comenta que urn fator 

que o preocupa, atem de concordar com os outros entrevistados, no que diz respeito 

aos principals problemas nos estadios, e a prom~o fanQada pefa Nestle; o acesso 

aos preQOS dos ingr$$Sos. pois essa medida enche o estadio. criando mais situa¢es 

de conflito. Citou tambem que a fafta de puni9io e um dos maiores problemas, pois 

quem e detido, numa situa9iQ de conflito, e levado a delegacia. porem ninguem 

informa qual e o procedimento adotado nesses casos. Quanto a atuaQ~o da Policia 

Militar do Parana, disse que e muito ruim. pois os pr()prios policiais nlo ee entendem 

quanta as a¢es a serem realizadas, atem do que o tratamento dos mesmos para 
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com os torcedores e pessimo, pois estes nao utilizam born senso, e isso e ruim 

porque denigre a imagem da corpora~o junto na sociedade. 

Os administradores dos estadios, os representantes e diretores de torcidas 

organil:adas demonstraram total cooperac;ao com este trabalho tecnico-Cientifico, 

bern como, segundo suas informaQOe$, os presidentes dos cfubes estao se 

empenhando ao maximo para cumprir o que estabelece o Estatuto do Toreador, 

muito embora o custo para isso seja elevado, mesmo assim, estao cumprindo as 

etapas previstas. 

3.3 QUESTIONARIO 

Neste trabalho, foi aplicado urn questionario a quarenta pessoas, contendo 

dez perguntas. Entre os entrevistados estao torcedores, frequentadores de estadios 

ou nao, e Polieiais-Militares, podendo o entrevistado optar por uma ou mais 

respostas de acordo com a pergunta. 



TABELA 1- NUMERO (absolute e percentual) DE ENTREVISTADOS 
QUE AFIRMARAM TER PRESENCIADO VIOLtNCIA OU VANDALISMO 
NOS ESTADIOS 

RESPOSTAS ABSOLUTO PERCENTUAL 
Sim 36 90 
Nao 4 10 
FONTE: Pesquisa de campo 

GRAFICO 1- PERCENTUAL DE ENTREVISTADOS QUE AFIRMARAM 
TER PRESENCIADO VIOLtNCIA OU VANDALISMO NOS EST ADIOS 
DE FUTEBOL 

FONTE: Pesquisa de campo 

Nesta questao, constatou-se que a maioria absoluta dos entrevistados a
firmaram ter presenciado algum tipo de violencia ou vandalismo nos esta
dios de futebol. 
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TABELA 2- TIPOS DE VIO~NCIA OU VANDALISMO PRESENCIADOS 
NOS ESTADIOS 

TIPOS FREQO~NCIA PERCENTUAL 
AGRESSOES 31 43 
DEPEDRACOES 26 36 
FURTOS 7 10 
OUTROS 8 11 

GRAFICO 2- NUMERO ( absoluto e percentual) DOS TIPOS DE VIOLt;NCIA 
MAIS PRATICADOS NOS ESTADIOS 

(7)10°/o (31) 43°/o 

AGRESSOES • DEPEDRA~OES o FURTOS o OUTROS 

FONTE: Pesquisa de campo 

(1): Como "outros1
" obtivemos como exemplo: destru~ placas indica-

tivas entupimento de vasos sanitjrios com papel higi6nico 

Constatou-se nessa pergunta que as agres&Oes s1o as que mais ocorrem 
nos estadios de futebol, seguido de d preda¢es e em numero menor de 
furtos e no ultimo item (outros1

) ha destru~o de placas de identifica~o e 
entupimentode vasos sanitarios. 
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TABELA 3- TIPO DE TORCEDOR QUE MAIS PROMOVE ATOS DE 
VIOL~NCIA E VANDALISMO NOS EST ADIOS 

TIPO DE TORCEOOR FREQO~NCIA PERCENTUAL 
T. Organizada 18 45 
Torcedor 8 20 
Outros1 14 35 
FONTE: Pesquisa de campo 

GRAFICO 3 - NUMERO (absolute e percentual) DOS TIPOS DE 
TORCEDORES QUE MAIS PROMOVEM ATOS DE VIOL~NCIA 
E VANDALISMO NOS EST ADIOS 

T. Organizada •Toreador o Outros1 

FONTE: Pesquisa de campo 

(1): Como "outros1 
", obtivemos como exemplo: toreador de outras 

torcidas nao vinculadas ao jogo adentram ao estadio 

Verificou-se que, segundo a pesquisa, o tipo de toreador que mais 
promove conflitos em estadios sao os integrantes das torcidas or
ganizadas seguido de outros1 e torcedores de outros clubes e tor
cedores comuns. 
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TABELA4- OPINIAO SOBRE 0 TIPO DE JOGO "ClASSICOS" ONDE 
OCORREM OS MAIORES CONFLITOS 

RESPOSTA FREQO~NCIA PERCENTUAL 
Sim 10 25 
Nao 30 75 
FONTE: Pesquisa de campo 

GRAFICO 4- MAIOR NOMERO (absolute e percentual) DE CORR~NCIAS 
SOMENTE EM ClASSICOS 

Sim • Nao 

FONTE: Pesquisa de campo 

Nesta tabela, constatou-se que nao e somente em grandes classicos que se 
praticam atos de violencia ou vandalismo. Conclui-se que nao havendo uma 
estrutura boa no estadio, podera ocorrer conflitos em qualquer evento. 
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TABELA 5- AGENTES RESPONSAVEIS PELOS CONFLITOS NOS EST ADIOS 
DE FUTEBOL 

AGENTES RESPONSAVEIS FREQOtNCIA PERCENTUAL 
Clubes 8 12 
Jogadores 8 12 
Arbitragem 12 18 
PoUcia Militar 15 21 
Condi¢es do estadio 10 15 
lmprensa 12 18 
Outros 1 3 4 
FONTE: Pesquisa de campo 

GRAFICO 5- RESPONSAVEIS POR GERAR CONFLITOS EM EST ADIOS DE 
FUTEBOL (absolute e percentual) 

(10) 15°/o 

Clubes 
o Arbitragem 
• Condi~oes do estadio 
• Outros 1 

FONTE: Pesquisa de campo 

• Jogadores 
o Policia Militar 

lmprensa 

(1): Como "outros1
", tem-se: torcedor de outras torcidas nao vinculadas ao jogo 

adentram ao estadio. 

Neste item, mostrou-se que os maiores responsaveis pelos conflitos nos estadios 
sao ocasionados pelo despreparo da Polfcia Militar, seguido pela arbitragem, im
prensa e a seguir os demais itens. Conclui-se que a Pollcia Militar devera apri
morar suas instru~s, visando um melhor atendimento ao publico. 
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TABELA 6- TIPOS DE CAUSAS PRINCIPAlS DE VIOL~NCIA E 
VANDALISMO NOS ESTADIOS DE FUTEBOL 

TIPOS DE CAUSAS FREQO~NCIA PERCENTUAL 
Estresse 5 5 
Rixas 19 20 
Estravasar 11 11 
Sensacao de poder 13 13 
Seguranca 8 8 
Uso de bebidas alco61icas 23 24 
Arruacas 14 15 
FONTE: Pesquisa de campo 

GRAFICO 6- PRINCIPAlS CAUSA DE VIOL~NCIA NOS EST ADIOS 
( absolute e percentual) 

(19) 20°/o 

(23} 25°/o 
(11) 1~/o 

13; 14°/o 

Estresse • Rixas 
o Estravasar o Sensac;ao de poder 

• Seguran~a Uso de bebi das alco61i cas 

• Arruac;as 

FONTE: Pesquisa de campo 

Nesta tabela, mostrou-se que a principal causa gerada de conflito nos estadios 
de futebol e a injestao de bebidas alco61icas, sendo que rixas e arruayas vern 
a seguir, portanto, devera ser proibida a venda de bebidas alco61icas nos esta
dios e fora deles. 
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TABELA 7- OPINIAO SOBRE A CAPACIDADE DE IDENTIFICA<;AO DAS 
TORCIDAS ( USO DE CAMISETAS) EM GERAR CONFLITO 

RESPOSTAS ABSOLUTO PERCENTUAL 
Sim 26 65 
NAo 14 35 
FONTE:Pesquisa de campo 

GRAFICO 7 - NUMERO(absoluto ou percentual) MOSTROU QUE 0 USO DE 
CAMISETAS DE TORCIDAS ORGANIZADAS PODE SER MOTIVO PARA 
GERAR ATOS DE VIOLtNCIA OU VANDALISMO 

65'. 

Sim • Nao 

FONTE: Pesquisa de campo 

A tabela acima mostrou que uso de camisetas de torcidas organizadas 
e urn motivo, principalmente para torcedores mais fanaticos causarem 
algum tipo de violencia ou vandalismo nos estildios de Mebol. 
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TABELA 8- OPINIAO SOBRE A SEGURANCA DOS EST ADIOS 

RESPOSTAS FREQOt:NCIA PERCENTUAL 
Sim 17 42.5 
NAo 12 30 
Em parte 11 27.5 
FONTE: Pesquisa de campo 

GRAFICO 8- SEGURANCA NOS EST ADIOS PARA EVENTOS 
ESPORTIVOS 

(12) 30°/o 

Sim • Nao o Em parte 

FONTE: Pesquisa de campo 

Nesta tabela, verificou-se que os estadios da Capital do Estado sao 
Seguros para realiza~o de grandes jogos d Mebol, havendo 
necessidade de pequenas adequa~s como: divis6ria de torcidas 
com material opaco e ~ no policiamento na fda dos estadios. 
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TABELA 9- OPINIAO SOBRE A CAPACIDADE DE MINIMIZAR 
CONFLITOS NO CASO DA CRIACAO DE UMA COMISSAO 
PERMANENTE DE ESTUDOS E A APLICACAO DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

RESPOSTAS ABSOLUTO PERCENTUAL 
Sim 36 90 
Nao 4 10 
FONTE: Pesquisa de campo 

GRAFICO 9 - NUMERO ( absolute e percentual) DE TORCEDORES QUE 
APOIAM INSTALACAO DE UMA COMISSAO PERMANENTE PARA 
EVENTOS ESPORTIVOS E ADOCAO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
NOS ESTADIOS. 

Sim • Nao 

FONTE: Pesquisa de campo 

Nesta pergunta, verificou-se que a maioria dos pesquisados aprovam a cria
~o de uma Comissao Permanente de Estudos, podendo ser composta par 
um representante da Policia Militar, Ministerio Publico, Procon e Federa~o 
Paranaense de Futebol, realizando reuniOes peri6dicas buscando a padro
niza~o de procedimentos e a realiza~o de nspeCC)es constantes nos es
tadios de futebol. 
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TABELA 10-APROVACAO DOS PESQUISADOS SOBREAAPLICACAO 
DE PENAS ALTERNATIVAS A INFRATORES NOS EST ADIOS (absolute e 
percentual) 

RESPOSTAS FREQO~NCIA PERCENTUAL 
Sim 37 92 
Nao 3 8 
FONTE: Pesquisa de campo 

GRAFICO 10- PESQUISADOS APROVAM A APLICACAO DE PENAS 
ALTERNATIVAS PARA INFRATORES NOS ESTADIOS (absolute e 
percentual) 

Sim • Nao 

FONTE: Pesquisa de campo 

Nesta questao, a maioria absoluta aprovou a implementa~o de penas 
alternativas para aqueles que venham infringir as regras preestabelecidas 
e que poderao ser: doa~o de cestas basicas, presta~o de servi~os co
munitarios 
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TABELA 11 - AVALIAf;AO DO TRABALHO DA POLICIA MILITAR NOS 
EST ADIOS DE FUTEBOL 

RESPOSTA FREQO~NCIA PERCENTUAL 
QTIMO 3 10 
BOM 16 54 
REGULAR 7 23 
RUIM 4 13 
FONTE: Pesquisa de campo 

GRAFICO 11- SATISFAf;AO NO ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR 

(7} 23°/o 

OTIMO • BOM D REGULAR D RUIM 

FONTE: Pesquisa de campo 

Ficou demonstrado que o desempenho da Policia Militar e born, neces
sitando algumas instru~ visando melhorar o tratamento para com os 
to reed ores. 
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TABELA 12. GRAU DE CONHECIMENTO DO ESTATUTO DO 
TORCEDOR 

GRAU DE CONHECIMENTO FREQO~NCIA PERCENTUAL 
Conhecedor 7 23 
Pouco conhecimento 4 13 
S6 ouvi falar 191 64 
Fonte: Pesquisa de campo 

GRAFICO 12 • NOMERO ( abs e percentual) DO CONHECIMENTO 
DO ESTATUTO DO TORCEDOR 

(4) 13°/o 

Conhecedor • Pouco conhecimento o S6 ouvi falar 

FONTE: Pesquisa de campo 

Neste grafico, demonstramos que, a grande maioria dos torcedores 
somente ouviu falar do Estatuto do Toreador, portanto, nao e conhe
dor de seus direitos e obriga¢88 como toreador, ocorrendo um de
sinteresse pela Lei que esta em vigor. 
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3.4 VISTORIA NOS EST ADIOS 

Os tres estadios da capital do Estado. Pinheirao, Arena e Couto Pereira, 

atualmente usados pelos clubes no Campeonato Srasileiro, foram inspecionados em 

todos os setores, sendo veriftcadas. atravcn de fotografias (material incluido nos 

anexos) e "in loco". as reais eondiQOes de cada urn. 

Durante as visitas nos estadios, foram observadas as entradas, saidas de 

emergencia. bares. sanit~rios, arquibancadas. catracas de acesso, cadeiras; luzes 

de emergencia, extintores. alambrados, enflm. todas as instala~ pertinentes aos 

estadios. 

0 EstAdio Couto Pereira, pertencente ao Coritiba Futebol Clube, dentre os 

vistoriados foi o que apresentou a estrutura mais completa, inclusive dos padr6es 

estabelecidos pelo Estatuto do Toreedor e com um eamarote exclusivo para a 

Diretoria do Clube Visltante junto com a sua torcida. apreMntando excelentes 

camarotes. arquibancadas boas, sanHirioS monitorados, cAmeras de fitmagem em 

todo estadio, placas indicativa& 6timas. enftm, todas • ineta~ excelentes, 

inclusive com divis6ria de torcida instalada QOm material opaco, nio p$1mitindo a 

visualizaqao das torcidas de perto. 

o Estadio do Ctube Atletico Paranaense. a Arena Kyocera. tambem esta em 

excelentes condiQOes em tados os aspectos. dentro dos padroes ettabefecidos pelo 

Estatuto do Toroedor, faltando apenas a instafa91o de uma divisoria de torcidas com 

material opaco. 

Na visita realizada no Estadio Pinheirio, atualmente sendo utilizado pefo 

Parana Clube. foi verificado que suas condiQOe$ sao boas. necessitando de algumas 

corr~ees, como: instala~o de divis6ria de torcfdas com material opaco; em alguns 

locais do estadio faltam placas indicative; estadio nlo possui cameras para 

filmagem, neqessitando uma manuten9lo mais apurada para suprir o pre:visto no 

Estatuto do Torcedor. 

o saldo das vistorias foi otimo, pois tados os clubes foram muito receptivos, 

nao medindo esfofVO$ para dar 0 melhOr atendimento a pesquisa, dispensando 

pessoal especializado para. acompanhamento em todas as dependincias dos 

estadios, mostrando que estio realizando todas as adaptaqa&s previstas no Estatuto 
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do Toreador e, em momento algum deixaram de explicar ou mostrar qualquer 

depenctencia para a vistoria. 

Nas conversas com os administradores dos estadios, notou-se que o 

empenho financeiro dos clubes e imen$0 para dar cumprimento as normas 

estabelecidas. Foi sentido tambem que nao estao medindo esfor9QS para melhorar a 

qualidade de seus estadios, e principalmente para proporcionar aos torcedores as 

melhores cood~OE$ posslveil para apreeiar um born espetaculo. 

3.5 PERFIL DAS TORCIDAS 

Durante a pesquisa, em tr6s jogos do Campeonato Brasifeiro, foi 

acompanhado o comportamento das torcidas organiZadas chegando a seguinte 

conclusao: a torcida do Coritiba, embora o resultado do jOgo nio tenha sido positivo, 

apresentou .. se de forma exemplar. incentivando teu time ern todo o decorrer do jogo 

atraves de gritosl canc;Oes e gestos. Porem. cabe destacar que. conforme ja foi 

exposto na ~inafise das entreviStas, esta torek:ta costuma envotver-se- em brigas, 

depredaQOe& e atos de vandali&mo, seus membros ingerem bebidas alcoOiicas, mas 

mesmo sendo monitorados e afertado& por seus responsaveis, em alguns 

mementos, devido ao n6mero de toreedores presentes, nlo e possivef impedir que 

alguns membros cometam excesso. 
Segundo LUll FERNANDO, o papagaio, responsavel pela torcida 

organiZada, sempre se mostrou cooperador para com a Policla MUitar o que nao 

aconteceu por parte dela. 

A tordda do Parana Clube, F6ria Jndependente. m0$trou...se um pouco mais 

agressiva. cantando mllsieas provoeativas, e, durante os intervalos de jogos, 

normalmente os toreedores vio ate a divisio de torcidas provoear seus adversarios 

e por muitas vezes se envolvem em cenas lamentaveis, promovendo o arremesso 

de pedras. xingamentos e. 6s vezes. Iota corporal. Tal fato ocorreu pela inoperancia 

da Policia Militar, que deixou de empregar o efetivo sufaciente e as medidas cabiveis 

para o isotamento das torcidas, no jogo Parana e Rio Branco, pelo Campeonato 

Paranaense. 
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Na obterva~o da Torcida do Clube Atletico Paranaense, os Fanaticos, a 

ingestao de bebidas alcOOticas provoca atgazarras; as torcedores cantam miJsicas 

provocatives, inclusive contra equipes que nem fazem parte do jogo, no caso do 

Coritiba Football Clube, rivais tradicionais e mentores de cenas lamentaveis em 

ocasioes anteriores, mas, sempre incentivando seu time. 

Em todas as observa¢es, na aplica~o dos questionarios e nas entrevistas, 

todos os membros de torcidas organizadas mostraram-se, aparentemente, 

co1aboradores da Polfcia Militar, faltando, porem, segundo eles, um pouco mais de 

entrosamento entre torcidas e orglos de seguran9a, o que tambem foi eomprovado 

durante a realite~o do trabalho. 
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4. CONCLUSOES E SUGESTOES 

4.1 CONCLUSOES 

Nao adianta achar que s6 de boas intenf})es se resolve o problema. 

Campanhas isotadas podem minimizar, mas nao tern poder de eliminar o 

problema. 

Oeve haver um trabalho oonjuoto entre a Policia Militar, Clubes, Torcidas, 

Federac;ao Paranaense de Futebol, Poder Judiciario, Ministerio Publico e a 

lmprensa. 

Nas entrevistas. verifteou .. se que a implanta~o de urn Juizado Especial nos 

eventos esportivos e unanimidade; a cria9Ao de uma Comissao Permanente de 

Estudos tern $0% de aprov•9io. Ja, 92% das pe$SOas QQiaboradora$ ~m o 

questionario apoiam a apllca~ de penas altemativas como prestac;to de serv~ 

aos clubes e a comunidade. 

VISiumbra-se com a implantayio dessas medidas a redu~ na ayio da 

vandatos e J)$$$08$ que costumam propon;ionar atos de violencia nos estadios. 

Nos questionarios, evidenciou--se que 90% do$ l)e$(1Uisados ja 

preseooiaram algum tipo de Yiolencia ou vandalismo, tais como agressoes e 

depreda¢eS; que 75% dos entrevistados afirmaram nio ser nos ctassicos que 

ocorrem os maiores conflitos, conflitos estes, gerados pela Pollcia Militar, pelos 

arbitros e pela imprensa e conforme a pesquisa. conelui·&e que estes 6rgj()S devem 

rever seus conceitos e normas. 

As principais oausas de violinaia e vandalismo nos estadios apontados sao 

o uso de bebidas alco61icas. rixas, arrua~ e a sensaQAo de poder, como tambem, 

o uso de camisetas de torcidas organizadas nio e motivo para gerar conflito, 

segundo 65% dos pesquisadO$. 

Verificou .. se, ainda. que 42% de nossos estadios sao aeguros para eventos. 

Na entrevista n°1, o trabatho da Policia Militar foi considsrado born por 54o/o dos 

entrevistadO$, e 64% das pe$$08$ afirmaram somente terem ouvido falar sobre o 

Estatuto do Tor<:edor, demonstrando a falta de conhecimento, quanto a seus direitos 

e obrig~oes. 
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Em analise das Visitas realizadas nos estadios; no material fotografico e nas 

entrevistas, pode ser afirmado que os estadios do Coritiba e Attetico estao em 

6timas condiC()es. apenas o estadio do Pinheirao requer algumas adequa¢es. 

Ap6s analisadas tOdas as pesquisas. concluimos que: quando os meios 

humanos e materiais sao empregados de forma correta por parte dos envolvidos no 

esporte e a aplicac;ao das Leis forem cumpridas. teremos grandes espetaculos, 

dentro e fora dos estadios, como o ocorrido na Copa do Mundo deste ano, em que 

nao houve vioiAncia e sim uma grande confratemizac;Ao de torcidas. 

Conclui.-se finalmente que: a Polfcia Militar. apesar de apresentar hoje um 
born servi~, deve rever co.nceitos, reciclar ... se tanto operacionalmente como no 

tratamento com o ser humano. aproximar-se tanto do cidadio espectador como das 

autoridades envolvidas e dos integrantes da imprensa em geral: e entender que a 

reeduca~o nio acontece de uma hora para outra, e um trabalho a Iongo prazo, 

investindo--se numa eduoa9fio baseada nos principios etieoS. morais e legais dessa 

nova gera~ para que se possa Vislumbrar no futuro atitudes mais dignas do ser 

humano para com seus semelhantes e a sociedade. 

4.2 SUGESTOES 

- Cria«;ao de um Juizado Especial representado por um membra do Judiciario e outro 

do Ministerio Palblico indicado para 1al;um Cia Feder~o Paranaense de Futebol; urn 

de cada dube envolvido no evento; um da Potrcia Militar e um de cada Torcida 

Organizada, para sotucionar Jegalmente e de imediato intraQOes cometidas por 

torcedores e que nio ~nstituam crimes. 

- Cria\3o de uma Comisdo permanente de estudos para eventos esportivos, 

composta por representantes da Policia Militar. Federa~o Paranaense de Futebol, 

Ministerio Publico e Procon. a qual deveni reunit-se periodicamente buscando a 

padronizaQAo de procedimentos operacionais e realizar inspecaes constantes nos 

estadios. 
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- Ctia(:io e tMdequ891o pela Polieia Militar de normas para todos os eventos; 

constante atualiza~o dos Policiais-Militares para desempenharem suas atividades 

dentro das tecnicas e tatieas previstas nos ensinamentos, adotando atitudes 

educadas e polidas; promover reuniOes com os envolvidos. antes e apc)s os eventos; 

rigoroso cumprimento dos horarios pre-estabeleeidos; emprego maior de efetivo, 

intema e e:xternamente dos estadios . 

.. Fief cumprimento do contido no E$latuto do Torcedor pelos Clubes Esportivos. 

- Difusao nos eventos esportivoa. pelos club$$, de panfletos mformativos sobre o 

Estatuto do Toreador. para que eonhe9am seus direitos e obriQaQOes. 

- Filmagem do comportamento das torcidas. intema e extemamente, em todos os 

jogos, visando eventuais responsabilidades e ad~o de nova$ estrategias 

operacionais. 

- Divisao de toreidas com obst6cutos opacos. evitando visualiza~o entre elas. 
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1. 0 Senhor ja presenciou atos de violencia ou de vandalismo em estadios de 
futebol , na cidade de Curitiba? 

( ) Sim ( ) Nao Quando e que jogo? _ ___ ____ _ 

2. Quais os tipos de violencia ou de vandalismo que o Senhor presenciou em 
urn estadio de futebol? 

( ) Agress6es ( ) Depreda~o ( ) Furtos ( ) Algazarras ( ) Outros 

3. Quem mais pratica atos de violencia ou de vandalismo nos estadios de 
futebol? 

( ) T orcida organizada ( ) T orcedor ( )Outros 

4. Na sua opiniao os atos de violencia ou de vandalismo ocorrem somente em 
grandes classicos? 

( ) Sim ( ) Nao 

5. Na sua opiniao quem e ou quem sao os outros responsaveis pelos atos de 
violencia ou conflitos nos estadios de, futebol? 

( ) Clubes ( )Jogadores ( ) Arbitragem ( ) Policia Militar 

( ) Condi9oes dos estadios ( ) lmprensa ( ) Outros 

6. Qual o(s) principal(ais) motivo(s) causador(es) de atos de violencia ou de 
vandalismo nos estadios de futebol? 

( ) Estresse ( ) Rixas ( ) Arruayas ( ) Estravazar ( ) Seguranya 

( ) Sensa~o de poder ( ) Uso de bebidas alco61icas 

7. 0 Senhor e a favor do nao uso de camisetas de torcidas organizadas em 

grandes jogos? 

( ) Sim ( ) Nao 
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8. 0 Senhor acha nossos estadios seguros para eventos, principalmente jogos 
de futebol? 

() Sim () Nao ( ) Em parte 

Justifique ---------------------

9. Uma comissao permanente de estudos e aplica~o de medidas preventivas, 
pode minimizar os problemas em jogos de futebol? Em caso positivo indique 
as pessoas que poderia compor esta comissao? 

() Sim ( ) Nao 

10.A implanta~o de penas altemativas, para quem gera ou participa de conflitos 
em estadios, pode ser uma saida para evitar atos de violencia ou 
vandalismo? 

( ) Sim ( ) Nao 
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1. Como o Senhor considera o trabalho da Policia Militar nos estadios de 

futebol? 

( ) Excelente ( ) 6timo ( ) Born ( ) Regular ( ) Ruim 

2. Qual o seu grau de conhecimento do Estatuto do Torcedor? 

( ) Conhecedor ( ) Pouco conhecedor ( ) Somente ouviu falar. 
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1. 0 senhor ja presenciou atos de violencia ou de vandalismo em estadios de 

futebol , na cidade de Curitiba? 

( ) Sim ( ) Nao Quando e em que jogo? _________ _ 

2. Quais os tipos de atos de violencia ou de vandalismo que o senhor 

presenciou em urn estadio de futebol : 

( ) Agressoes ( ) Depreda~ao ( ) Furtos ( ) Algazarras ( ) Outros 

3. Quem mais pratica atos de violencia e vandalismo nos estadios de futebol? 

( ) T orcida Organizada ( ) T orcedor ( ) Outros 

4. Na sua opiniao, os atos de violencia ou de vandalismo ocorrem somente em 

grandes classicos? ( ) Sim ( ) Nao 

5. Na sua opiniao quem e ou quem sao os outros responsaveis pelos atos de 

violencia ou conflitos nos estadios de futebol? 

( ) Clubes ( ) Jogadores ( ) Arbitragem ( ) Policia Militar 

( ) Condi~oes dos estadios ( ) lmprensa ( ) Outros 

6. Qual o(s) principal (ais) motivo(s) causador (es) de atos de violencia ou de 

vandalismo nos estadios de futebol? 

( ) Estresse ( ) Rixa ( ) Arrua~ ( ) Extravasar ( ) Sensa~ao de poder 

( ) Seguran~a ( ) Bebida Alco61ica 
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7. 0 senhor e a favor do nao uso de camisetas das torcidas organizadas em 

grandes jogos? 

( ) Favor { ) Contra 

8. 0 senhor acha nossos estadios seguros para os eventos de jogos de futebol? 

( ) Sim { ) Nao ( ) Em parte 

Justifique ---------------------

9. Uma comissao permanente de estudos e aplica~o de medidas preventivas 

pode minimizar os problemas em jogos de futebol? Em caso positivo, indique 

as pessoas que poderiam compor esta comissao? 

() Sim {) Nao 

1 0. A implanta~o de penas altemativas, para quem gera ou participa de conflitos 

em estadios, pode ser uma saida para evitar atos de violencia ou 

vandalismo? 

( ) Sim { ) Nao 
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FOTOS DOS EST ADIOS 

Entrada dos Estadios 

Entradas Principais 
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Catracas 

Acesso aos Estadios 
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Banheiros 
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Lanchonetes 

Visual 
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Arquibancadas 

Visao parcial 
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Pia cas -Campo 

Indicativa para torcedores 
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Said as 

Saidas de Emergencia 



65 

Placas lndicativas 

Interior dos estadios 



colocando a dis~o 24 
aviOes de remnhecimento para 
protfgU 01 esddios e vigiar o 
~ aaeo almW>. Especia-
. an amaas quimicas, bio-

alemi£5. l6gias e atbmicas estao de 
foi momado um - prontidio. Tambem foi resta-
ma de ~ 0. - bdecido o controle de frontei-
listas garamem tocb os ras e proibidas manifesta9)es 
detalhes foram para que grupos neonazistas pre-

tendiam realizar nas cidades 
de Gelsenkirchen e Frankfurt. 

Com tamanho aparato, o mi
nislro do lntaior alem.ao, Wolf
gaDS Schal1be, garante que a paz 
pmalecer3 na Copa, apesar da 
ptomessa p6blica de hooligans, 

- e poloneses, de agirem 
nestes prmimos 30 dia 'Esta
mos realmeate bml prepara
dos, as pesaoas se sentido segu
ras·, ganmte Schaiibe, embora 
admita ser impossfvd oferecer 
100% de ~ priocipal
mente em evmtos da magni
tude de mn Mundial 

Mas ha OS ~ otimistas -

ou talW2 mais realistas. }ens Vie
ring, subcbefe de poUcia em Gel
seokin:beo, cidade que retEbeia 
a panida entre PolOnia e Equa
~ pre'it um dia complicado 
por conta da Presell9l dos too:e
dores pol.ooeses. ~ cmo de 
que haftn problemas·, admitiu. 

A p~ dos alemks 
nio e s6 rom OS dvis. Apesar de 
o goYmlO dizer que nao ba indi
cios de ataques tmoristas, ~ 
n.llea que esse riam e:Dste e nio 
e pequeoo. A preocupac;io e 
mm a~ das selfQ)es dos 
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Estados Unidos e do lia. Princi
palmente com os asiaticos e de
pais que o presidente iraniano 
Mahmoud Ahroadinejad deci
diu manter o programa nuclear, 
alem de pedir a extin~o do Es
tado de Israel e dedarar ter dUvi
das se o Holocausto realmente 
aconteceu. 0 presidmte irania
no nao estar.i ho;e no Allianz 
~ mas o vice, Mohamad 
Aliabadi, vai e t.ambem ja avisou 
que assi.mri, no domingo, a par-
tida mtre Ira e · 

Bldm·AE 
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=...:..:.....:..::...~-- I festa das torcidas organizadas nos estadios pode acabar nos pr6ximos que 

as responsabilidad crimi-
nai.; no lam nti d epis6di 
oconid no cl ico. egund 
o coordenador criminal d 
MP. Dartagnan bilhoa. o 

entro de Apoio Open ional 
das Prom t ri riminai do 
Estado d Pamn.r.. o pro:timo 
p· e "encmninhar ao pr l 

curodor-geral <k Estn.d umn 
a a civil publica para ar 
com as lorcida. · or anjz dao; 
n Paran:f'. 

mi 
com ru irnagens da torcida no 
jo o de domingo ·-para le
\'antar a re pon bilidad cri
minal das pessoas env h i
d .. 

to que eu vi entre as torcidas . 
declarou o major Nemesio 
Xa\;er d F~. , ubcoman
danre d 12.0 Batalhiio da PM. 
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'J • 
OJflncn:Jo da Poffcia Militar nao assumem responsabilidade pelos problemas ap6s o jogo e Coritiba e Atletic 

JoOo Cartos Azev.do 

A confudo gerada por torcedores de Coritil 
e AIJrrico. q proiDO\-eraJD lf'IJide destnri~ e 
carros que esu am no estaciouamento do Est 
dio Couto Perrin., IO!O depots do jO!Q em que 
Coritiba ·enceu o Atl~tico por 2 a 1, no 4Jtin 
domingo, continua c:rUndo muita polemica ent 
dirizentes e o da Policia Miliur. Nenh 
ma das partes ~\-olvi qucr usumir a respo. 
sabilidade por danos c~d a terceiro e pe 
soas que ficar.un feridas. 

Os carros mai prejudicados fonm os de in 
prensa, Clllbon um da Policia Civil tambem tive 
sc ido bastante destruido. Um deles chegoo a . 
virado. 0 estaciooameuto ao lado do es~o. Of)( 

estavam c:stxionados o carros, fica oa mesma e 
trada que foi reservada para a torcid do Atlttic 
0 comandaate pelo policiamento nos estadio 
Major Nem6sio Xavier de F~ Filho, disse 01 

tem que fez uma \istoria no locaJ an do jogo, a 
scxta-feira, e solicitoo que fo retirada uma c. 
~ carrepda de entulbos e pedras. Mas o Co 
ritiba nlo mirou o material, que acabou sendo u1 
liudo como anna pelos torcedore . 

A brip emre as torcidas ~ tes mesn 
do Joco, com pedns scndo jogadas pelos co:u 
bnaeu cc.lrl os alleticanos, que estavam em un 
.,.te iafcriar ells arquibancadas dos fundos do Cou 
Pereira - do& SO mil iDfressos, apenas S mil fora 
clesai..:kJa ao ~. De baixo, os adeticano~ jc 
pv.a de JIOVO as pedns. Maitos ton:edotu fora. 
-.dido& DO ea6dio, mas alpns preciS3CIID ser L 
Yadol pan clfnicas. A maior ~ dos lOre• 
dcrea en a bka de policiamento. 

"'s ton:edores quebnlram os banheiros e us: 
nm esse malaial pan serenn jogados na torcic 
lollver*ia~, disse Xarier de ~ "'s I 0'11 c 
iDpasos clcstiDados aos atleticanos e os tof'cedl 
ra du orpaiDdlls que poham os inJfCSSOC tan 
~ slo motiYOI de Wlla brip-. Segundo 0 !DO 

jor, ·a Polk:ia Militar nio vai mais autoriur qt 
BCIIIIama torcicla fiQUC apenas DO aael inferior d 
Coato Pereira. '"Sou toU.bnence cootta de uma to 
cida f1ear por cima da ourra. Daqui para lreut 
alo ~ou mais permitir que isso acont~-. afi 
mou XaYier de F~ 
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