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Resumo 

 

Nos últimos anos têm sido recorrentes atos violentos por parte dos torcedores no âmbito do 

futebol, seja essa violência simbólica (agressão verbal e/ou gestual) ou real (agressão física). 

Por diversas vezes observa-se, através dos meios de comunicação, torcedores queimando 

camisetas ou bandeiras de times rivais, entoando “cantos de guerra” endereçados à torcida 

rival, assim como confrontando diretamente com agressões físicas os torcedores adversários, 

o que resulta muitas vezes em tumultos generalizados. A partir do exposto, surge a 

necessidade de intervir com metodologias e alternativas para prevenir atos violentos no 

âmbito do futebol, na busca de um convívio harmonioso entre os torcedores.  Neste sentido, 

acredita-se que a Educação Física Escolar pode contribuir efetivamente, constituindo-se em 

momento privilegiado de reflexão/ação/reflexão para a formação do cidadão torcedor. Assim, 

o objetivo deste trabalho foi apontar metodologias de ensino e aprendizagem que possam ser 

utilizadas na Educação Física Escolar, no intuito de estimular comportamentos não violentos 

por parte de torcedores no contexto do futebol brasileiro. O estudo foi desenvolvido mediante 

realização de pesquisa bibliográfica, com análise qualitativa da literatura consultada.  São 

sugeridas as seguintes estratégias metodológicas a serem adotadas pelos professores e 

desenvolvidas pelos alunos, a partir das aulas de Educação Física Escolar: a) montagem, 

apresentação e discussão de vídeos; b) busca e discussão de reportagens veiculadas na mídia 

escrita, televisiva e internet; c) montagem e apresentação de peças teatrais; d) apresentação de 

paródias, poesias e poemas escritos pelos alunos; e) organização de júri simulado, com base 

nas normas previstas no estatuto de defesa do torcedor; f) formulação de cantos/gritos de 

alegria pelos alunos. Acredita-se que as metodologias citadas possibilitarão uma melhor 

conscientização para o “torcer”, verbo que o brasileiro adora conjugar, mas que em alguns 

casos torna-se sinônimo de intolerância. Por fim, ressalta-se que ao adotar as metodologias 

citadas acima, o professor dará ao futebol olhar e atenção diferenciada, que possam ir muito 

além das linhas do campo de jogo. 

Palavras chave: Futebol, Violência, Educação Física Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO  ..................................................................................................................  8 

2. METODOLOGIA  .............................................................................................................  11 

3. REVISÃO DE LITERATURA .........................................................................................  13 

3.1 O futebol como elemento do cotidiano brasileiro e como opção de lazer  ...................  13 

3.2 Violência no mundo futebolístico: alguns apontamentos  ............................................  19 

3.3 Possíveis contribuições da Educação Física Escolar quanto à prevenção de atos 

violentos no âmbito do futebol  ..........................................................................................  29 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................  33 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................  35 



 
 

8 
 

1. Introdução 

 

 

O futebol teve sua origem na Inglaterra, em meados do século XIX, entre os anos de 1845 e 

1862, sendo praticado inicialmente nas escolas públicas inglesas daquela época (ELIAS & 

DUNNING, 1992, apud REIS, 1998). 

Segundo Reis (1998), o reconhecimento do futebol como esporte moderno se dá a partir de 

1863, com a criação da Associação de Futebol Inglesa (“Football Association” – FA), 

instituição que regulamentou e criou as regras universais do esporte. 

Ainda que no início o futebol tenha sido praticado exclusivamente pela elite inglesa, não 

demorou muito para que ele fosse disseminado entre as classes menos favorecidas e até entre 

os ociosos
1
, sendo estes os responsáveis pela profissionalização do esporte em 1885, se 

tornando mais habilidosos que os frequentadores das escolas públicas inglesas devido à 

grande disponibilidade de tempo para a prática do esporte (REIS, 1998). 

O futebol chegou ao Brasil no final do século XIX, mais precisamente em 1894, quando 

Charles Miller, um jovem filho de ingleses, chega da Inglaterra após um período de estudos, 

trazendo consigo o conhecimento adquirido sobre o esporte, além de duas bolas de futebol, 

um livro de regras e um jogo de uniformes, divulgando assim o esporte pelo país com suas 

regras e costumes. Assim como na Inglaterra, o futebol no Brasil foi praticado inicialmente 

pelas pessoas pertencentes à elite daquela época, sendo difundido posteriormente por todas as 

classes e hoje é o esporte mais praticado no Brasil e no mundo, com milhões de adeptos 

(REIS, 1998). 

No Brasil, a sociedade está impregnada de futebol. Basta observar uma criança que já nasce 

com um clube para torcer sem sequer saber o significado do futebol, apenas pelo fato do pai, 

às vezes de forma apaixonada, escolher o time do coração para o filho. 

No contexto brasileiro há diversos filmes, peças de teatro e músicas que retrataram o futebol. 

Temos ainda a televisão que reserva horas diárias para transmissão de notícias desse esporte. 

                                                           
1
 Ocioso: adj. Que não trabalha, desocupado. S.m. Pessoa que não faz nada, que se entrega à ociosidade; vadio; 

preguiçoso (FERREIRA, 2001, p. 494). 
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Não podemos deixar de destacar os jornais impressos que dedicam bom espaço para o 

chamado “esporte das multidões”. 

É difícil explicar como um esporte que nasceu na Inglaterra se popularizou tanto em nosso 

país em tão pouco tempo, reconhecido já no início do século XX como o esporte popular mais 

praticado no Brasil. 

A popularização do futebol no Brasil pode ser explicada como uma combinação entre o 

código do futebol e o contexto cultural brasileiro.   De acordo com as palavras de Daolio 

(2000, p. 33) 

[...] o futebol demandaria um estilo de jogo, uma exigência técnica, uma eficácia e 

uma eficiência, que se adequaram às características culturais do povo brasileiro. 

Assim, o novo esporte que chegava da Inglaterra não oferecia apenas momentos 

lúdicos de lazer aos seus praticantes, mas permitia principalmente a vivência de uma 

série de situações e emoções típicas do homem brasileiro. Isso explicaria o alto poder 

simbólico que o futebol foi adquirindo ao longo deste século [século XX], passando a 

representar o homem brasileiro, da mesma forma que o fazem outros fenômenos 

nacionais, como o carnaval, por exemplo. 

Observando o futebol como elemento cada vez mais presente no cotidiano do povo brasileiro, 

percebemos que há nos últimos anos uma alta incidência de atos violentos em seu âmbito por 

parte dos torcedores, seja essa violência
2
 simbólica, racional ou real. 

Por diversas vezes podemos observar, através dos meios de comunicação, torcedores
3
 

queimando camisetas ou bandeiras de times rivais, entoando “cantos de guerra” endereçados à 

torcida rival, assim como confrontando diretamente com agressões físicas os torcedores 

adversários, o que resulta muitas vezes em tumultos generalizados. 

A partir do exposto acima, surge a necessidade de intervir com metodologias e alternativas 

para prevenir atos violentos no âmbito do futebol, na busca de um convívio harmonioso entre 

os torcedores. 

Neste sentido, acreditamos que a Educação Física Escolar pode contribuir efetivamente, 

constituindo-se em momento de reflexão/ação/reflexão quanto à questão da violência no 

contexto futebolístico. 

                                                           
2
 Trataremos com mais ênfase dos tipos de violência no esporte nos próximos capítulos do trabalho. 

3
 Reis (1998) divide os torcedores de futebol em quatro categorias: espectadores, torcedores, torcedores 

uniformizados e torcedores organizados. Para maiores esclarecimentos sobre essa categorização sugerimos a 

leitura de Reis (1998). 
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Assim, o objetivo deste trabalho é refletir sobre as possíveis contribuições da Educação Física 

Escolar quanto à prevenção da violência por parte de torcedores no âmbito do futebol 

brasileiro. Procuramos instigar o professor a visualizar o futebol com um olhar crítico, na 

medida em que poderá trabalhar de diferentes maneiras o futebol e o torcer em suas aulas. 

Com as discussões levantadas a partir da leitura do trabalho, gostaríamos que o professor 

fosse desafiado a buscar estratégias para o problema da violência dos torcedores nos 

espetáculos futebolísticos brasileiros. Buscamos uma educação e conscientização para o 

torcer, verbo este, que o brasileiro adora conjugar, mas que em alguns casos torna-se 

sinônimo de intolerância. 
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2. Metodologia 

 

 

O presente estudo foi desenvolvido mediante realização de pesquisa bibliográfica, com 

análise qualitativa da literatura consultada. Para tanto tratamos no decorrer do trabalho os 

seguintes temas: O futebol como elemento do cotidiano brasileiro e como opção de lazer; 

violência no mundo futebolístico: alguns apontamentos; possíveis contribuições da Educação 

Física Escolar quanto à prevenção de atos violentos no âmbito do futebol. 

No que se refere ao futebol como elemento presente na sociedade brasileira, buscamos relatar 

a chegada e expansão do futebol no Brasil, assim como a presença marcante do esporte no 

cotidiano da sociedade em questão, constituindo-se como efetiva opção de lazer para o povo 

brasileiro. Para tal estudo, procuramos seguir a linha de pensamento dos autores Sílvio 

Ricardo da Silva (2005), Jocimar Daolio (2000, 2006), Heloisa Reis (1998, 2005) e Heloisa 

Reis e Tiago Escher (2006). 

No segundo momento do trabalho, reconhecendo o futebol como elemento do cotidiano 

brasileiro, procuramos identificar e relatar episódios violentos no âmbito do futebol brasileiro, 

assim como os tipos de violência presentes nos espetáculos futebolísticos, suas possíveis 

causas e os reflexos que tais atos violentos levam à sociedade brasileira. 

Optamos por concentrar o estudo nas manifestações violentas praticadas por torcedores e 

espectadores nos espetáculos futebolísticos. Nossas discussões foram baseadas nos trabalhos 

anteriores dos autores Jocimar Daolio (2000, 2006), Heloisa Reis (1998, 2005, 2006), 

Maurício Murad (2007, 2008), Heloisa Reis e Tiago Escher (2006), além de alguns trabalhos 

realizados pelo Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas (GEFuT
4
) da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Na terceira parte do trabalho, buscamos uma reflexão sobre as possíveis contribuições da 

Educação Física escolar para a prevenção de atos violentos no âmbito do futebol por parte de 

torcedores. Para tanto, entendemos que o futebol está cada vez mais presente na cultura 

brasileira, assim como nos últimos anos as situações de violência nesse esporte aumentaram. 

                                                           
4
 O GEFuT objetiva contribuir com a produção do conhecimento sobre futebol e o torcer, entendendo que essa 

produção é de fundamental importância na elaboração de políticas publicas para o campo do esporte e do lazer. 

Disponível em: <http://gefut.wordpress.com/apresentacao>. 

http://gefut.wordpress.com/
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Nesse sentido, consideramos o futebol como um dos conteúdos da Educação Física e 

procuramos refletir na tentativa de oferecer ao professor diferentes maneiras de visualizá-lo 

de forma mais crítica, sugerindo diferentes metodologias e estratégias a serem trabalhadas em 

suas aulas, a fim de prevenir e minimizar atos violentos nos espetáculos futebolísticos por 

parte de torcedores. 

Para o desenvolvimento desta última parte do trabalho, buscamos embasamento teórico em 

Carmem Lúcia Soares, Celi Nelza Zülke Taffarel, Elizabeth Varjal, Lino Catellani Filho, 

Micheli Ortega Escobar e Valter Bracht (1992), além dos escritos de Luis Nicácio (2010) e 

Silvino Santin (1996). 
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3. Revisão de Literatura 

3.1 O futebol como elemento do cotidiano brasileiro e como opção de lazer 

 

 

Sob o olhar de Daolio (2006), o futebol é considerado o principal esporte no Brasil nos dias 

atuais, seu estilo de jogo é referência mundial e os principais jogadores brasileiros são ídolos 

em todas as partes do planeta. Tais jogadores são disputados por equipes de vários países, 

mesmo quando ainda são garotos e começam a se destacar em seus clubes de origem 

espalhados pelo país. 

Como dito anteriormente, o futebol chegou ao Brasil trazido por Charles Miller no final do 

século XIX, sendo restrito inicialmente à elite brasileira, aos descendentes de ingleses e 

proprietários de fábricas têxteis de São Paulo. Logo os operários também passaram a praticar 

o esporte em suas horas vagas, contribuindo para a popularização do esporte. 

As primeiras equipes apareceram nos clubes cujos sócios representavam a sociedade elitista 

da época. Já nos primeiros anos do século XX, começaram a surgir equipes de futebol não 

pertencentes a colégios, fábricas ou clubes sociais de elite. Era o início da disseminação do 

futebol pelo restante da população, deixando de ser restrito apenas à classe alta brasileira 

(DAOLIO, 2006). 

Em 1923, época em que as equipes dos principais clubes cariocas eram formadas por jovens 

de boa condição social e financeira, o Vasco da Gama venceu o campeonato estadual com um 

time composto por jogadores negros e pobres selecionados nos campos suburbanos da cidade 

do Rio de Janeiro. Era a vitória da técnica dos jogadores populares sobre a imposição da elite 

carioca, que procurava se manter vitoriosa, não permitindo que seus jogadores se misturassem 

com outras classes sociais em suas partidas de futebol (SILVA, 2005). 

No Brasil, assim como na Inglaterra, também ocorreu uma resistência ao inevitável 

profissionalismo. Em 1924, no Rio de Janeiro, foi criada a Associação Metropolitana de 

Desportos Terrestres (AMEA), uma liga de futebol que passou a exigir dos jogadores a 

comprovação de vínculo empregatício, ou comprovação de ser estudante, dificultando aos 

menos favorecidos e analfabetos a prática do futebol (REIS & ESCHER, 2006). 
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O Vasco da Gama não concordou em participar da AMEA e por isso ficou conhecido como o 

clube perseguido que enfrentou o racismo no futebol. Incluindo em seu elenco jogadores 

negros e mulatos além de outros oriundos de classes baixas, o time carioca foi então um dos 

clubes que mais contribuiu para a profissionalização do futebol no Brasil (REIS, 1998), 

conquistando títulos e ajudando a quebrar a influência da elite no que dizia respeito à presença 

de apenas atletas brancos e da alta sociedade nos times de futebol. 

Pelo fato de se impor perante a sociedade elitista da época, o time do Vasco da Gama foi o 

pioneiro da intensa relação existente hoje entre os torcedores com os diversos clubes 

espalhados ao redor do país. Não por permitir a existência de jogadores negros em seu elenco, 

já que alguns outros times já o faziam, mas pelo fato de dar condições a esses atletas de 

enfrentarem os grandes adversários, resistindo assim às imposições feitas pela elite quando 

insistia em manter o futebol restrito apenas a sua classe social (SILVA, 2005). 

Não podemos deixar de ressaltar um fato importante no futebol brasileiro que foi a criação do 

Estádio do Maracanã em 1950, para a realização da copa do mundo no país. A partir da 

inauguração do Maracanã, os homens iam aos estádios levando suas esposas e filhos, pois o 

próprio estádio atraía a todos. O futebol se transformava naquele momento no esporte das 

multidões, pois o Maracanã foi e é até hoje o estádio com maior capacidade de público no 

Brasil (REIS, 1998). 

Na mesma década há registros da chegada da televisão no Brasil, ainda em preto e branco, 

fato que contribuiu para a divulgação e popularização do futebol. As partidas que antes só 

eram ouvidas pelo rádio e assistidas nos estádios, agora poderiam ser acompanhadas também 

pela TV. A televisão se torna então o principal veículo para a espetacularização do esporte no 

país (REIS, 1998). 

Nos dias de hoje, vivemos em uma sociedade em que todas as notícias e acontecimentos 

passam pela televisão, e sem ela muitas manchetes não se legitimariam. Nesse contexto, o 

futebol pode ser encarado como mais um produto entre diversos a ser vendido e consumido, 

principalmente através da televisão, tornando-se assim, mais uma imagem a ser consumida 

(REIS & ESCHER, 2006). 

Daolio (2006) menciona que o futebol se popularizou de tal forma no país que atinge hoje, 

direta ou indiretamente, toda a população brasileira, e, Silva (2005) concorda, alegando que 
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ao observarmos nossa sociedade, podemos notar a gigantesca influência que o esporte tem em 

nosso cotidiano. 

Daolio (2006) considera o futebol como “[...] uma prática social que, como tal, expressa a 

sociedade brasileira, com todas as suas aspirações mais antigas, seus desejos mais profundos e 

suas contradições mais camufladas” (DAOLIO, 2006, p.108). Para ele “[...] a compreensão 

sociológica do futebol praticado em nosso país permitirá melhor interpretação da sociedade 

brasileira” (DAOLIO, 2006, p. 109). 

Para Daolio (1989), mais que um conjunto de regras, táticas e técnicas, o futebol é a “[...] 

expressão da cultura brasileira, com todas as suas virtudes e com todos os seus defeitos” 

(DAOLIO, 1989, apud Reis & Escher, 2006, p. 47). Logo, o futebol não se encontra isolado 

da sociedade e da cultura brasileira, mas sim espelhado pela própria sociedade em questão 

com todas as suas características. Parece haver uma relação de interdependência entre futebol 

e sociedade, onde os dois se completam. 

Acreditamos que o fato da seleção brasileira ter vencido cinco campeonatos mundiais de 

futebol também contribuiu bastante para a popularidade do esporte no país. Nas vésperas das 

Copas do mundo, por exemplo, a produção de bandeiras nacionais aumenta de forma 

significativa em todo o país (BRASIL, 2002). É comum observar também durante esses 

eventos, pessoas enfeitando suas ruas e casas, com pinturas e adereços variados, retratando a 

paixão do povo brasileiro pelo futebol. 

Com relação aos torcedores, podemos observar na sociedade brasileira milhares deles se 

dirigindo semanalmente aos estádios de futebol para torcer por seu time. Grupos organizados 

de torcedores acompanham seu clube, chegando a viajar centenas de quilômetros para apoiar 

seus jogadores quando jogam em outras cidades, acreditando que sua presença influenciará 

para o bom desempenho do time (SILVA, 2005). 

Silva (2005) afirma, com base em seus estudos, que os torcedores brasileiros colocam o 

futebol como sendo tão importante ou pouco menos que suas famílias e que a maior parte de 

suas relações sociais são adquiridas do contato que eles têm com o esporte. 

De acordo com a literatura consultada sobre o futebol e seus torcedores, podemos entender 

que o esporte exerce tamanha influência na sociedade brasileira que pode ser considerado 
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como uma paixão do povo brasileiro, chegando a ser reconhecido como um ritual onde os 

torcedores se identificam com os ídolos do clube do coração (REIS & ESCHER, 2006). 

Nesse sentido, o torcedor é capaz de entender seu comportamento apaixonado pelo time como 

sendo totalmente normal, ainda que pareça sem sentido para muitos, uma vez que ele 

presencia atitudes semelhantes por parte de outros torcedores (SILVA, 2005). 

As discussões sobre futebol acontecem no trabalho, na rua de casa, na escola e até mesmo em 

qualquer bar de esquina nos dias que antecedem um grande jogo ou nos dias após a ele, 

quando se relembram os lances que encheram de emoção os corações dos torcedores ou se 

lamentam os gols perdidos pelos jogadores do seu time (DAOLIO, 2006). 

Silva (2005) reforça a idéia da influência que o futebol exerce no povo brasileiro ao relatar 

que, para tal povo, ir ao estádio e ver seu time vencer é como concretizar um sonho ou desejo 

que não se realizou na vida fora do âmbito do futebol.  

O que parece é que o torcedor vai ao jogo buscando, muitas vezes, a alegria, a 

realização ou sucesso que não conseguiu ter naquele dia ou nos últimos tempos em 

sua vida. O seu time, assim, pode representar uma parte da vida que dá certo 

(SILVA, 2005, p. 25). 

DaMatta (1982)  também contribui para explicar a enorme popularidade que o futebol exerce 

na sociedade, descrevendo como esse esporte consegue se tornar elemento  fundamental da 

cultura de um povo, trazendo-lhes diversificadas emoções e tornando sua vida completa, de 

um certo modo. Para ele fica claro que: 

Nós choramos vendo nosso time seguir à risca as regras do jogo, estabelecendo um 

novo padrão de excelência, padrão que atualiza claramente um estilo nosso, que em 

outras esferas da vida não podíamos distinguir com tanta precisão e facilidade. O 

futebol, portanto, permite também descobrir a nossa “alma” e o nosso “coração” de 

modo positivo, como uma coletividade que pode, sabe e faz muito bem as coisas 

(DAMATTA, 1982, apud SILVA, 2005, p. 25). 

Ao observarmos a sociedade brasileira podemos notar a quantidade de termos futebolísticos 

presentes em nosso cotidiano, tais como “pisar na bola”, “dar um chute”, “fazer o meio 

campo” (DAOLIO, 2000). Segundo o autor, essas gírias são utilizadas constantemente pelos 

brasileiros, mesmo aqueles que não são torcedores fanáticos de futebol. Essas expressões 

foram incorporadas de tal forma à sociedade brasileira que demonstram claro significado no 

cotidiano das pessoas.  
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Nesse sentido, parece não haver qualquer dúvida de que o futebol faz parte da sociedade 

brasileira de uma forma mais efetiva do que podemos supor a primeira vista. Tal esporte se 

concretiza como clara opção de lazer para milhões de torcedores no país, seja na possibilidade 

da prática ou na torcida por um time, como destaca Nascimento (2010). Segundo ele, 

[...] sendo o futebol um elemento integrante da teia social brasileira, estabelecendo 

uma “relação umbilical” e de interdependência com esta sociedade, é bem provável 

que esse esporte se constitua como uma opção de lazer para muitos brasileiros, 

opção esta que se concretiza das mais diversas formas e interesses [...] 

(NASCIMENTO, 2010, p. 19). 

Logo, podemos considerar que o futebol, assim como o samba, o carnaval e as diversas 

cerimônias religiosas presentes no Brasil, se constitui como uma forma da sociedade brasileira 

se expressar. 

Existem vários aspectos que tentam responder a questão da popularidade do futebol no 

cenário brasileiro. Numa tentativa de se aproximar da resposta para tal questão, Daolio (2006) 

analisa quatro desses aspectos que parecem se relacionar com as características do povo 

brasileiro. Procuramos a seguir explicitá-los na tentativa de explicar a popularidade que o 

esporte exerce na sociedade em que vivemos. 

O primeiro aspecto diz respeito à busca da igualdade existente no futebol. De acordo com 

Daolio (2006), mesmo levando em conta que muitas vezes existem diferenças econômicas 

entre as equipes de futebol, e que por muitas vezes essas diferenças levam a resultados 

esperados nos confrontos, o futebol em si é um exercício de igualdade. 

Podemos relacionar diversas características dessa igualdade relatada por Daolio (2006). O 

campo de jogo é dividido em duas metades iguais, sendo que cada equipe ocupa um lado do 

campo durante um tempo. O time que sofre um gol tem o direito de reiniciar a partida com a 

posse de bola. Quando a bola sai em lateral ou linha de fundo, esta deve ser reposta em jogo 

pelo time contrário ao que a tocou para fora por último. Sem contar que todas as decisões 

durante a partida devem ser tomadas por um arbitro teoricamente imparcial. 

Não procuramos afirmar aqui que as partidas de futebol sempre ocorrem num clima de 

igualdade, mas que as regras do esporte foram criadas buscando essa igualdade. Igualdade 

essa que os torcedores não têm em sua vida pessoal, em seu trabalho, em seu lazer (DAOLIO, 

2006). 
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Para Daolio (2006), no futebol essa possibilidade de igualdade estaria sendo exercida pelo 

torcedor durante os jogos do seu time. O torcedor torce pelo time que quer, sem qualquer 

requisito. Para se torcer por um time ele só precisa da própria vontade e talvez da influência 

da família. Fora do futebol ele não tem tal liberdade. Há regras para se pertencer a 

determinada classe social ou a um determinado trabalho. 

O segundo aspecto que relaciona o futebol com a sociedade brasileira é que ele se trata de um 

esporte jogado basicamente com os pés, com exceção do goleiro que pode usar as mãos e os 

pés dentro da área e com exceção da reposição da bola em jogo pela lateral. Temos a 

influência da capoeira e do samba por parte dos nossos antepassados, assim como outras 

danças. Todas essas práticas têm no pé um papel essencial (DAOLIO, 2006). 

O bom capoeirista é aquele que consegue desviar do oponente e só pode acertá-lo com os pés 

assim como o bom sambista é aquele que tem o “samba no pé” (DAOLIO, 2006). De acordo 

com o autor, é possível que o povo brasileiro, sendo uma mistura das raças negras, indígena e 

branca, através da história e da cultura que tem com os pés, possua mais facilidade para a 

prática do futebol do que povos de outros países.  

Um terceiro aspecto do futebol que envolve a cultura brasileira é a necessidade e a 

importância, em uma partida, do drible. É através do drible que o atacante engana a defesa 

adversária e atinge seu objetivo máximo, que é o gol. Impossível lembrar-se do drible e não 

associá-lo ao malandro brasileiro, com seu jeito maroto tentando contornar tantas 

adversidades presentes em seu cotidiano para sobreviver (DAOLIO, 2006). 

O quarto e último aspecto levantado por Daolio (2006) é a permissão para a livre expressão 

individual. Apesar de o futebol ser um esporte coletivo, sua prática permite e até incentiva as 

jogadas individuais. São as jogadas individuais que fazem a diferença durante as partidas. É 

através delas que uma equipe consegue desestruturar a outra com um chute inesperado, um 

drible desconcertante, levando vantagem sobre a outra equipe e transformando essa vantagem 

em gols. 

Na vida fora do âmbito futebolístico também é assim, devemos seguir certas regras e condutas 

impostas pela sociedade, mas ao segui-las devemos nos perceber como indivíduos únicos e 

diferentes de todos os outros, procurando criar também nossas “jogadas individuais” 

(DAOLIO, 2006), na intenção de viver harmoniosamente perante a sociedade. 
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Ainda em consonância com a idéia da individualidade, Silva (2005) entende que episódios 

provenientes dos momentos durante uma partida de futebol são demonstrados de formas 

diferentes por cada torcedor que os presenciam e os experimentam. Isso está claramente 

relacionado com o povo brasileiro. Cada brasileiro tem sua vida particular, seus problemas, 

seus momentos de glória e tristeza. Levando em consideração o ponto de vista do torcedor, ele 

ressalta que “[...] não existe homogeneidade no torcer, visto que o sofrer, o comemorar, a 

alegria ou a tristeza são construídos de forma diferente em cada e por cada sujeito torcedor, 

portanto, geram sentidos diversos em cada um” (SILVA, 2005, p. 24). 

A partir dos aspectos levantados anteriormente pode-se considerar o futebol como parte da 

cultura brasileira, um espaço cultural no qual o povo brasileiro pode dramatizar, vivenciar e 

atualizar emoções, criando expressões que só são possíveis no contexto futebolístico 

(DAOLIO, 2006). 

A partir do exposto, podemos afirmar que a popularidade do futebol no Brasil e a presença 

marcante desse esporte na sociedade brasileira se devem a uma combinação de valores 

pertencentes ao futebol e à cultura brasileira. Daolio (2000) destaca que mesmo, 

[...] com todas as contradições possíveis, o futebol brasileiro é uma forma de 

cidadania. Nesse sentido, ele não é bom nem mau, certo ou errado, expressão 

generosa do povo brasileiro ou seu ópio
5
. Constitui-se numa forma do brasileiro 

expressar-se (DAOLIO, 2000, p. 36) 

Entendendo o futebol como elemento integrante da sociedade brasileira, não podemos deixar 

de relatar que há nos últimos anos uma incidência de atos violentos em seu âmbito. Nesse 

contexto, procuramos expor no capítulo seguinte as principais causas da violência no futebol, 

assim como os principais tipos e os reflexos dos atos violentos no contexto social brasileiro. 

 

 

3.2 Violência no mundo futebolístico: alguns apontamentos 

 

 

A partir da leitura do capítulo anterior, acreditamos que o futebol, assim como outros 

costumes nacionais, é uma forma de cidadania do povo brasileiro. Ele faz parte do nosso 

                                                           
5
  Ópio: Fig. O que causa embrutecimento moral; o que embota; narcótico (FERREIRA, 2001, p. 500). 
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cotidiano e se constitui como uma forma do brasileiro se expressar, mesmo diante de tantos 

problemas dentro da sociedade em questão. 

De acordo com Murad (2007), “[...] contrariamente aquilo que é divulgado nos meios de 

comunicação e das representações coletivas, a imensa maioria das torcidas é constituída por 

um público pacífico” (MURAD, 2007, p. 34), assim como as torcidas organizadas “[...] são 

parcelas muito pequenas no conjunto de milhões e milhões de fãs independentes ou, como às 

vezes são chamados em alguns estados brasileiros, torcedores anônimos” (MURAD, 2007, p. 

34). 

Não seria então coerente analisar as manifestações que ocorrem dentro dos estádios como 

sendo unicamente de responsabilidade de alguns torcedores mal intencionados. São 

manifestações que têm origem dentro da sociedade brasileira, que encontra no estádio um 

espaço para expressar certas ações que fora do contexto futebolístico seriam reprimidas. 

Devemos levar em consideração que as manifestações violentas que acontecem no âmbito do 

futebol expressam a violência geral da sociedade. Então, quando se aumenta a violência na 

sociedade, ela aumenta também dentro do âmbito futebol e mesmo dentro de outros esportes. 

O que podemos supor é que a violência encontrou no futebol o espaço para se destacar nos 

últimos anos devido à enorme influência que este exerce no contexto sociocultural brasileiro. 

De acordo com Reis (2005): 

[...] a relação entre violência e esporte é complexa, com maior visibilidade no 

espetáculo futebolístico por causa da dimensão e importância deste como um dos 

principais fenômenos socioculturais do século XX e da ampliação da projeção do 

futebol-espetáculo como um dos principais produtos da indústria cultural (REIS, 

2005, p. 107). 

A violência do torcedor de futebol está claramente relacionada com a formação do indivíduo e 

com seu entorno social. O torcedor que grita, e às vezes se exalta dentro do estádio, gerando 

tumultos e até agressões, é o mesmo torcedor que enfrenta problemas de desemprego, 

inflação, falta de moradia, falta de assistência médica, etc.. O que pretendemos esclarecer é 

que o brasileiro não tem condições de vivenciar e controlar suas emoções adequadamente nos 

espetáculos de futebol pelo fato de enfrentar tantos outros problemas em sua vida cotidiana 

fora do contexto futebolístico (DAOLIO, 2006). 

Temos observado nos últimos anos um aumento de manifestações violentas no âmbito do 

futebol por parte dos torcedores.  Para Daolio (2006), os torcedores são grupos fiéis que 
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acompanham seu clube durante os campeonatos. São eles os responsáveis por belos 

espetáculos nas arquibancadas, com sua vibração, cantos, gritos e bandeiras, na tentativa de 

incentivar seu time e chegar à vitória. 

Por isso, deixamos claro que o futebol expressa a sociedade brasileira com todos os seus 

costumes e contradições. Nesse sentido, devemos analisar o que tem acontecido na sociedade 

brasileira a ponto da violência nos estádios ganhar tamanha proporção nos últimos anos. 

Para se ter uma idéia do crescimento da violência em eventos futebolísticos no país nos 

últimos anos, dados de uma pesquisa indicaram que 42 torcedores morreram em conflitos 

dentro, no entorno ou nos acessos aos estádios de futebol, entre os anos de 1999 e 2008, o que 

corresponde a uma média de 3,8 mortes por ano. Nos últimos cinco anos, a média subiu para 

5,6 e nos dois últimos anos essa média chegou a 7 mortes por ano (MURAD, 2008). 

No Brasil, as questões relativas a problemas sociais são diversas. Podemos destacar o 

consumo excessivo de álcool e de outras drogas, relacionando esses a outros problemas como, 

por exemplo, o analfabetismo funcional e a baixa escolaridade da população brasileira em 

geral, a precariedade do transporte coletivo, a baixa qualidade do ensino público, o alto índice 

de desemprego e a pouca oferta por parte do governo de políticas públicas voltadas para o 

lazer da população (REIS, 2006). 

Além disso, podemos relacionar as atitudes violentas de torcedores no âmbito do futebol com 

a falta de competência na organização de eventos futebolísticos, os limites de agentes de 

segurança que trabalham nos estádios durante os espetáculos de futebol, as instalações e 

condições precárias dos estádios brasileiros, gerando revolta e insatisfação dentro da 

sociedade brasileira (REIS, 2006). 

É interessante lembrar que muitas das atitudes violentas que ocorrem nos estádios podem ser 

encaradas como reflexo dos episódios gerados pelos jogadores dentro e fora de campo. Nesse 

sentido, relacionamos também os veículos de comunicação com as atitudes violentas no 

entorno do futebol, já que atualmente esses “[...] exibem exageradamente as imagens e fotos 

dos atos violentos, muitas vezes de forma espetacularizada, sensacionalista e banalizada” 

(REIS & ESCHER, 2006, p. 75). Esse exagero por parte da mídia muitas vezes incentiva os 

torcedores a encarar como corretas quaisquer das manifestações violentas de seus ídolos 

dentro do campo de futebol. 
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Daolio (2000) esclarece que o futebol brasileiro gerou e gera ainda hoje muitos ídolos para os 

torcedores. Ídolos como Pelé, Zico, Rivelino, Ronaldo e Robinho. Mas são ídolos da torcida 

também Romário e Edmundo, jogadores que apesar da excelente capacidade técnica dentro 

dos gramados, são marcados por episódios polêmicos envolvendo suas vidas dentro e fora dos 

estádios. 

Nesta fundamentação, o autor chega a mencionar o fato de que o jogador Edmundo é 

conhecido como o “animal”, apelido este que parece ser mais adequado por suas atitudes 

violentas do que pelo futebol jogado dentro de campo. Apesar dos episódios polêmicos 

envolvendo seus atos, Edmundo nunca teve dificuldade em jogar por um clube brasileiro, pelo 

contrário, foi acolhido e idolatrado pela torcida dos clubes por onde passou. 

Vale lembrar que os tipos de violência são diversos e complexos. Eles são classificados a 

partir das formas mais evidentes manifestadas no âmbito do esporte. Nesse contexto, para 

melhor compreender os tipos de violência, especificamente no futebol, tentamos explicitar a 

seguir de forma simplificada três deles: a violência afetiva ou simbólica, a violência racional e 

a violência real. 

A violência simbólica é aquela em que os indivíduos manifestam-se com o intuito de 

demonstrar seus sentimentos, que em estádios de futebol pode ser observada a partir 

de gestos e de algumas canções e hinos cantados por torcedores de futebol (REIS, 

1998, p. 57). 

 

FIGURA 1: Violência Simbólica. 

Fonte: Getty Images
6
 

                                                           
6
 Exemplo de violência simbólica em estádios de futebol. Disponível em: http://www.gettyimages.com/. Acesso 

em: 23 maio 2011. 
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Podemos perceber a violência simbólica dentro dos estádios quando observamos torcedores 

entoando cantos com palavras de baixo calão endereçadas às torcidas rivais provocando uma 

reação com vaias e xingamentos por parte da torcida adversária.  

A seguir destacamos alguns exemplos de “canções” utilizadas pelos torcedores, seja nos 

trajetos para os estádios, nos momentos que antecedem os jogos ou durante as partidas: 

“- Segunda-feira, é terça-feira, 

filho da puta é quem torce pro Palmeiras.” 

 

“- Eta, eta, eta, 

corintiano (ou são paulino, santista etc.) quer buceta.” 

 

“- Doutor eu não me engano, filho da puta é corintiano.” 

 

“- Independente, vem dar o cu pra gente.” 

 

“- Corinthians campeão, pau no cu do meu patrão.” 

 

“- Au, au , au, au, au , au, 

pega o peixe e enfia o pau!”(REIS, 1998, apud REIS, 2005, p. 116). 

 

“- O, ô, ô, ô 

Todo viado que eu conheço é tricolor (São Paulo, Fluminense).” 

 

“- E o São Paulo (ou, Corinthians, Portuguesa, Santos etc.) se fudeu, 

E o São Paulo (ou ...) se fudeu, 

E o São Paulo (ou ...) se fudeu, 

E quem fudeu ele fui eu!” 

 

“- É, é, é, 

Pau na bunda do gambé (polícia militar).” 

 

“- Boi, boi, boi, 

Boi da cara preta,  

São Paulo é Campeão,  

Pau no cu da Ponte Preta.” 

 

“- Porra, caralho, torcida de cuzão, quem manda nesta porra é a torcida do Verdão!” 

 

“- Ai, ai, ai, assim já é demais, 

pegaram o corintiano 

[ou qualquer jogador escolhido do time adversário] 

dando a bunda lá no cais!”(TOLEDO, 1996, apud REIS, 2005, p. 116). 

 

Em concordância com as idéias apresentadas pelos estudos de Reis & Escher (2006), 

entendemos que para o brasileiro a violência simbólica é 

[...] socialmente aceita e satisfatória. É aceita porque está presente em outras 

situações do cotidiano brasileiro, faz parte de nossa cultura, e é satisfatória porque 

os aficionados
7
 do futebol sentem-se satisfeitos com a expressão pública de emoções 

                                                           
7
 Aficionado: S.m. Amador de touradas, de esportes, de uma arte (FERREIRA, 2001, p. 20). 
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em atividades de lazer, do tipo mimética
8
, como é o caso do espetáculo futebolístico 

(REIS & ESCHER, 2006, p. 89). 

O problema é que, na maioria dos casos, essas ações simbólicas não são perfeitas e os 

torcedores perdem o controle durante suas manifestações, partindo para o confronto com a 

torcida adversária, causando grandes tumultos e agressões generalizadas. 

“A violência racional é aquela em que os indivíduos, ou um determinado grupo, têm a 

intenção, premeditada ou não, de gerar confrontos violentos, sendo que quem a utiliza tem um 

objetivo a atingir” (REIS, 1998, p. 58). A violência racional pode resultar em contatos físicos 

ou não. 

Portanto, durante alguns jogos podemos observar torcedores, nas imediações do estádio, 

roubando e queimando camisetas e bandeiras do time adversário. O ato de agir contra a 

torcida rival roubando-lhes camisetas e bandeiras pode ser encarado como violência racional, 

enquanto o ato de queimar os símbolos mais importantes dos torcedores adversários se 

constitui em violência simbólica. 

A imagem a seguir retrata bem um exemplo de violência racional no âmbito do futebol: 

 

FIGURA 2: Violência Racional.  

Fonte: Google Imagens
9
 

 

                                                           
8
  Mimético: S.m. Camuflado, disfarçado (FERREIRA, 2001, p. 463). 

9 Torcedores do Coritiba, time paranaense, destroem estádio após o rebaixamento do time para a segunda divisão 

do Campeonato Brasileiro em 2009. Disponível em: 

<http://www.opovo.com.br/app/opovo/cienciaesaude/2011/03/26/noticiacienciaesaudejornal,2117654/quando-a-

paixao-se-torna-perigosa.shtml>. Acesso em 7 abr. 2011. 
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A violência real é aquela em que há a presença de contato físico entre os agressores. Há um 

desequilíbrio entre a violência simbólica e a racional, com predomínio da violência racional, 

sendo perceptíveis as agressões físicas de contato (REIS, 1998). A figura a seguir mostra a 

violência real gerada a partir de manifestações violentas em eventos futebolísticos: 

 

FIGURA 3:Violência Real.  

Fonte: Google Imagens
10

 

A violência no futebol é um fato que o acompanha desde seu início na Inglaterra. Com a alta 

incidência de atos violentos no âmbito futebolístico brasileiro nos últimos anos, essas 

manifestações tornaram-se uma questão de segurança pública. O que percebemos é que 

muitas vezes as autoridades não conseguem atingir os resultados desejados quando procuram 

enfrentar e resolver tais manifestações violentas. Segundo os argumentos de Reis (2005): 

Em muitos dos casos, é possível analisar que as próprias ações institucionais são 

realizadas utilizando-se de atitudes violentas e repressivas, principalmente as ações 

desempenhadas pela Polícia Militar. Percebe-se que os resultados não são 

satisfatórios, pois a população reage à violência dos policiais também com violência 

e revolta, através de agressões físicas, quando conseguem, e, em outros casos, com 

ações organizadas. Parece-me que os meios utilizados pelo Estado não têm sido 

eficazes para coibir ou minimizar o problema da violência em nosso país, nem 

mesmo em eventos esportivos (REIS, 2005, p. 121). 

No ano de 2003, foi sancionada a lei n. 10.671/03, denominada Estatuto de Defesa do 

Torcedor (EDT). Desde a criação do EDT, os torcedores passaram a contar com uma série de 

normas de proteção e defesa. As principais preocupações deste Estatuto parecem ser a 

                                                           
10

 Briga entre torcida e polícia no Couto Pereira, campo do Coritiba, na última rodada do Campeonato brasileiro 

de 2009. Disponível em: 

<http://www.wscom.com.br/esportes/futebol/GOVERNO+E+TORCIDAS+SE+UNEM-86836>. Acesso em: 7 

abr. 2011. 
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tentativa de controle e segurança dos espetáculos esportivos, restringindo a possibilidade de 

atos violentos (SILVA et al., 2007). 

Durante os espetáculos esportivos, podemos notar um alto contingente de espectadores em um 

recinto fechado, na maioria das vezes torcendo por uma das equipes que disputam a partida. O 

EDT foi criado para prevenir a violência relacionada a esses espetáculos esportivos, na 

tentativa de estabelecer leis claras que visem, por exemplo, a segurança do público e as 

condições de infra-estrutura dos equipamentos e do ambiente esportivo, porém ele ainda é 

bastante limitado (REIS, 2006). 

De acordo com o EDT, deve ser feito o afastamento de torcedores violentos dos estádios em 

casos que caracterizam descumprimento do mesmo (BRASIL, 2010). Porém, essa medida não 

se coloca como a solução definitiva dos problemas. Ainda que esse mecanismo seja previsto 

em lei, não tem se efetivado na prática devido à falta de uma ação conjunta entre clubes, 

federações, policiamento e ministério público. 

Além disso, essa punição gera no torcedor, muitas vezes indignado com seu afastamento dos 

estádios, um sentimento de revolta que pode contribuir para a continuidade de suas atitudes 

violentas. 

Neste sentido, acreditamos que o simples banimento dos torcedores dos estádios é mais uma 

medida emergencial que pode ter importância para o momento, entretanto não resolve 

efetivamente o problema da violência em âmbito geral, pelo fato de se tratar de um mal que se 

evidencia em várias outras relações sociais dos torcedores fora dos espetáculos futebolísticos. 

Apesar da violência nos estádios brasileiros ter diminuído bastante após a criação do EDT, 

ainda há muito que se fazer a fim de minimizar os atos violentos no âmbito do futebol. Há a 

clara necessidade da criação de políticas públicas de esporte e lazer que tenham como 

objetivo a prevenção e minimização de atos violentos nos espetáculos futebolísticos 

brasileiros (REIS, 2006). 

Acreditamos que mesmo pelo fato do futebol ter se tornado um grande negócio nos últimos 

anos, ele ainda é sinônimo de paixão para milhões de brasileiros. Esperamos que com a 

criação de políticas públicas e um trabalho efetivo de educação para o torcer, possamos no 

futuro formar torcedores mais conscientes quanto a questão da violência no mundo do futebol, 

minimizando os episódios de violências nos estádios e seus arredores. 
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Assim, teríamos espetáculos de qualidade com torcedores dispostos a torcer por seu time sem 

desencadear tumultos generalizados durante as partidas de futebol do time do coração. 

A partir das leituras anteriores percebemos que o futebol está cada vez mais presente na 

sociedade brasileira, assim como as manifestações violentas em seu âmbito aumentaram nos 

últimos anos. 

Considerando o futebol como um dos conteúdos da Educação Física e, entendendo que ele 

como diversos outros conteúdos são transferidos aos alunos de forma cultural, buscamos 

enxergá-lo de forma mais crítica, extrapolando as quatro linhas do ambiente em que ele é 

praticado. 

Podemos observar que o ambiente escolar reflete a sociedade, mas também é um espaço para 

novas criações e relações sociais. Não é que a escola seja capaz de resolver todos os 

problemas da sociedade, tampouco o professor pode fazer isso, mas é ele quem pode 

contribuir de forma decisiva para mudar a visão que a sociedade possui da Educação Física 

como disciplina formadora de atletas em busca de altos rendimentos apenas. 

Diante deste enfoque, percebemos que a participação do professor de Educação Física é 

fundamental no processo de formação humana do aluno e por isso acreditamos que ele pode 

tornar suas aulas mais dinâmicas, mesmo com todas as limitações encontradas na escola, de 

modo a beneficiar não só os alunos, mas toda a sociedade em questão. 

A partir do entendimento do futebol como peça integrante do cotidiano brasileiro e, 

ressaltando o aumento da violência em seu âmbito nos últimos anos, buscamos a seguir a 

visão do mesmo também como um esporte educacional. Com isso, colocamos a Educação 

Física como disciplina essencial para o desenvolvimento do esporte como tal. 

Portanto, as novas discussões devem despertar nos professores uma visão do futebol que 

ultrapasse as quatro linhas da quadra ou do campo, incentivando-os a criar metodologias que 

os auxiliem nas ações e reflexões em suas aulas de Educação Física na escola, 

especificamente quanto às contribuições que as mesmas possam trazer para uma formação 

cidadã dos torcedores de futebol. 
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3.3 Possíveis contribuições da Educação Física Escolar quanto à prevenção 

de atos violentos no âmbito do futebol 

 

 

A escola é um espaço de transmissão cultural e a cultura é um elemento central no trato da 

Educação Física. A transmissão cultural não ocorre exclusivamente no sentido do professor 

para o aluno, mas sim em vários sentidos, do professor para os alunos, dos alunos para o 

professor, de alunos para alunos (NICÁCIO, 2010). 

Ao trabalhar um dado elemento da cultura em sua aula, o professor deve ter em mente a idéia 

de que ele não estará simplesmente ensinando algo que possa beneficiar seus alunos, talvez 

eles já tragam consigo experiências passadas sobre determinado conteúdo a ser transmitido 

por ele. 

Durante muito tempo a Educação Física foi entendida como uma disciplina com o objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento da aptidão física de seus praticantes. Pensando por esse 

lado, o papel da Educação Física seria formar indivíduos com níveis de capacidades físicas 

aceitáveis dentro da sociedade. 

Santin (1996) defende o papel da Educação Física como formadora de “corpos” conscientes 

dentro da sociedade quando critica a prática esportiva em prol do vencer apenas. Para ele, as 

diferentes ferramentas utilizadas na busca de altos rendimentos no esporte têm como objetivo 

“[...] um resultado ou uma performance, mesmo ao custo da exploração do corpo até o 

esgotamento. Não se trata de desenvolver o corpo, mas de utilizá-lo até suas últimas forças” 

(SANTIN, 1996, p.40). 

Em consonância com as idéias de Santin (1996), compreendemos que o substantivo educação 

refere-se à formação do homem, enquanto o adjetivo física representa a especificidade no 

conjunto denominado Educação Física. Seu discurso leva a um entendimento claríssimo do 

papel da Educação Física escolar, como fundamental no processo de formação do cidadão. De 

acordo com as palavras de Santin 

[...] é a educação que deve definir o esporte e não o esporte ser o elemento principal 

da educacionalidade, caso queiramos que a força pedagógica esteja na ação 

educativa e não na prática esportiva. Em outras palavras, o esporte não é o projeto 

educacional, mas o processo educacional é que definirá a ação esportiva (SANTIN, 

1996, p. 19) 
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Entendendo a Educação Física como uma disciplina curricular como as demais, limitar o seu 

objetivo a apenas formar indivíduos fortes e saudáveis não seria coerente da parte do 

professor. Levando em conta a prática de atividade física para promoção da saúde e bem estar, 

podemos colocar o desenvolvimento da aptidão física como um dos objetivos da disciplina, 

mas não devemos limitar o objetivo da Educação Física apenas a isto. 

De acordo com Nicácio (2010), “A inserção da cultura como elemento central aproxima a 

Educação Física do entendimento da escola como espaço de transmissão cultural” (NICÁCIO, 

2010, p. 19). Nesse sentido, transformar crianças e adolescentes em atletas saudáveis e 

espetaculares não seria o objetivo principal da Educação Física. Devemos buscar ainda uma 

formação educacional maior, onde alunos passam a entender de fato seu papel dentro da 

escola e do contexto cultural em que vivem. 

Neste momento cabe pautar as observações de Nicácio (2010), mencionando que quando 

questionamos alguém sobre cultura brasileira, logo teremos exemplos como o carnaval, a 

capoeira e o futebol. Todas essas são manifestações culturais brasileiras transmitidas através 

do lazer. Destacamos aqui o futebol dentre essas manifestações, pelo fato desse esporte ter 

ganhado no país gigantesco status de fenômeno sociocultural. 

Milhões de brasileiros utilizam o futebol como principal ferramenta para a promoção do lazer, 

seja como praticantes ou como torcedores. A relação do brasileiro com o futebol é tão intensa 

que acabou por gerar uma monocultura esportiva. Essa monocultura também pode ser 

percebida nas aulas de Educação Física, em que os discursos, tanto de estudantes de 

graduação quanto de professores atuantes, anunciam a dificuldade em inserir outras aulas que 

não a prática do futebol (NICÁCIO, 2010). 

Levando em conta a influência que o futebol tem dentro da sociedade brasileira quando se 

trata de oportunidade de lazer para o povo, conseguimos criar uma ligação entre Educação 

Física, lazer e cultura. Podemos observar que o lazer é construído culturalmente e que o 

futebol exerce na sociedade brasileira clara opção de lazer para seu povo. 

Dentro ou fora da escola, professores e alunos não deixam de ser torcedores. Pelo contrário, 

eles levam para a escola muitas das relações sociais vividas de seus envolvimentos com o 

futebol. Assim, entendemos que a Educação Física se constitui como disciplina fundamental 
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no processo de transmissão cultural dos alunos, principalmente com relação ao futebol, já que 

é um de seus conteúdos. 

A partir da observação de todas as disciplinas escolares, constatamos que a Educação Física é 

uma das que permite maior liberdade ao professor nas escolhas de seus temas, mesmo que 

seus os conteúdos já estejam previamente definidos (NICÁCIO, 2010). 

A Educação Física então contribui efetivamente para o desenvolvimento da identidade social 

dos alunos, favorecendo a construção de seus valores, seja na escola ou sociedade. Nesse 

sentido, “O ensino da Educação Física tem também um sentindo lúdico que busca instigar a 

criatividade humana à adoção de uma postura produtiva e criadora de cultura, tanto no mundo 

do trabalho como no do lazer” (SOARES et al., 1992, p. 40). 

Santin (1996) destaca que “[...] a Educação Física é a única modalidade de educação que o ser 

humano não pode dispensar” (SANTIN, 1996, p.18). Então não podemos esquecer o papel 

fundamental que a Educação Física exerce no processo educacional de seus alunos. Devemos 

aproveitar ao máximo tudo que pode ser criado dentro da Educação Física e que não poderia 

ser executado em outras disciplinas. 

Assim, nada mais coerente que a Educação Física, entendida aqui como elemento integrante 

no processo de formação humana, usar de suas ferramentas dentro do ambiente escolar para 

formar cidadãos mais conscientes no que diz respeito aos episódios violentos no futebol 

brasileiro. 

Observando a incidência de atos violentos no âmbito do futebol brasileiro por parte de 

torcedores e, entendendo futebol como um conteúdo escolar da Educação Física, surge a 

necessidade de trabalhar o esporte a partir de um olhar diferente, um olhar crítico que 

extrapole as quatro linhas da quadra ou do campo, na tentativa de prevenir e minimizar 

manifestações violentas nos espetáculos futebolísticos por parte de torcedores. 

Procuramos desenvolver aqui o entendimento do futebol como um esporte educacional, na 

busca da conscientização dos alunos torcedores. A partir desse entendimento, o esporte 

educacional tratado nesse estudo deve ser “[...] aquele que torna o corpo harmonioso e feliz e 

que busca a festa coletiva, não apenas a dos vencedores” (SANTIN, 1996, p.41). 
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Acreditamos que o professor de Educação Física pode contribuir efetivamente para a 

prevenção de atos violentos no futebol, intervindo com metodologias e estratégias na tentativa 

de prevenir tais atos. Em suas aulas deve oferecer aos seus alunos oportunidades para 

vivenciar novas e diversificadas experiências no que diz respeito ao torcer no futebol, 

despertando seu interesse e contribuindo para que haja uma conscientização na busca da 

minimização de atos violentos nos espetáculos futebolísticos. 

Nesse contexto, o professor pode levar para suas aulas vídeos e imagens que retratem 

situações de violência no âmbito do futebol, buscando discutir causas e formas de solução pra 

o problema da violência, seja essa violência dentro de campo ou por parte da torcida. 

Uma opção metodológica que também pode ser utilizada é a criação e apresentação de 

paródias, poesias e poemas por parte dos alunos, que tenham como eixo temático futebol e 

violência. Acreditamos que tal alternativa pode trazer algo de belo e estético para o futebol, 

além de propiciar um trabalho interdisciplinar com a literatura e gramática. 

O educador pode ainda criar debates, a partir de matérias jornalísticas e/ou artigos científicos 

lidos pelos alunos, onde os jovens poderão expor suas idéias quanto à prática do futebol e a 

incidência de manifestações violentas nos estádios e fora dos mesmos, permitindo discussões 

e reflexões coletivas, o que a nosso ver contribuirá efetivamente quanto à formação do 

estudante cidadão. 

Outra alternativa  a ser adotada pelo professor de Educação Física em suas aulas, ou mesmo 

na forma de projeto, diz respeito à criação de peças teatrais que tenham como pano de fundo a 

violência no âmbito do futebol, onde os alunos poderão representar situações de violência real 

ou simbólica. Entendemos que tal metodologia favorecerá uma maior conscientização por 

parte dos alunos quanto à problemática em questão. 

Ainda no que diz respeito à metodologia, o professor pode trabalhar com palestras onde serão 

convidados para irem à escola sujeitos integrantes de torcidas organizadas para relatos de 

experiências vividas em estádios ou fora destes. Em consonância com essa idéia, poderá haver 

durante essas palestras a leitura e a discussão do estatuto de defesa do torcedor, onde se 

debaterão os pontos cruciais do mesmo no que diz respeito à prevenção da violência nos 

estádios de futebol e arredores do mesmo. 
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O professor pode também desenvolver um trabalho em grupo com os alunos, onde os mesmos 

devem formular cantos/gritos de alegria, expondo suas idéias e possíveis paixões pelo seu 

clube. Após o desenvolvimento do trabalho, todos se reúnem em sala, apresentam seus 

trabalhos e refletem sobre o que foi desenvolvido. Caso haja características de violência 

simbólica nos cantos/gritos criados pelos alunos, a discussão deve procurar conscientizar os 

alunos quanto à prevenção desse tipo de violência. 

Por fim, sugerimos a utilização de júri simulado como metodologia de ensino e aprendizagem. 

O júri será idealizado e desenvolvido a partir de um fato violento acontecido no âmbito do 

mundo futebolístico ou mesmo um fato abstrato criado pelos próprios alunos. Esta atividade 

proporcionará aos participantes o conhecimento da legislação em vigor, além de conscientizá-

los sobre os efeitos do comportamento hostil sobre o torcedor adversário. 

Dessa maneira, o professor de Educação Física deve trabalhar de diferentes maneiras o torcer 

em suas aulas, contribuindo para formar um torcedor mais consciente quanto às suas atitudes 

no cenário futebolístico, educando-o no que tange aos seus direitos e deveres. Acreditamos 

que isso possa proporcionar ao aluno experiências variadas na busca por sua construção como 

ser humano que respeite a integridade física e moral do outro, mesmo que esse outro vista 

uma camisa de um time rival. 

Deste modo, perante as abordagens expostas, o que defendemos é uma Educação Física 

Escolar que trate o futebol além das linhas da quadra ou do campo, ou seja, que ofereça aos 

alunos um entendimento do futebol que extrapole a prática apenas.  

Ainda que haja uma competição no futebol ou em qualquer outro esporte, o que se procura 

aqui é o entendimento da Educação Física como parte integrante do processo de formação 

humana e cultural de seus praticantes, a partir da criação de novas metodologias a fim de 

prevenir e minimizar atos violentos no âmbito futebolístico pelos mesmos. 
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4. Considerações Finais 

 

 

A partir de sua chegada ao Brasil, no final do século XIX, o futebol passou a ter uma intensa 

relação com o povo desse país, constituindo-se em opção de lazer para o brasileiro, onde 

muitos dedicam parte do seu tempo livre para o futebol, seja praticando-o, torcendo pelo seu 

time preferido, no estádio ou à frente da televisão ou mesmo em conversas despretensiosas
11

 

com amigos no bar da esquina. 

Neste cenário, onde o futebol se apresenta como elemento integrante e identificador do 

contexto social e cultural do Brasil, tem ocorrido fatos violentos envolvendo torcedores, fatos 

estes que ofuscam de alguma forma o que há de alegre, belo e apaixonante nesse esporte. 

A partir do exposto, o presente estudo procurou refletir sobre possíveis contribuições que a 

Educação Física Escolar pode oferecer aos alunos torcedores no que tange aos seus 

comportamentos no âmbito do futebol, buscando uma conscientização a respeito dos seus atos 

e das possíveis consequências. 

Para tanto, foram apresentadas algumas sugestões de intervenções metodológicas a serem 

utilizadas nas aulas de Educação Física na escola, já a partir dos primeiros anos do ensino 

fundamental. Metodologias que a nosso ver podem se concretizar como alternativas efetivas 

no combate aos atos violentos no mundo futebolístico, na medida em que acreditamos que a 

educação é a pedra sobre a qual a convivência humana deve se sustentar. 

Neste estudo, procuramos inicialmente relatar a chegada e expansão do futebol no país, 

buscando ainda explicar as causas da popularização no Brasil de um esporte com raízes na 

Inglaterra. Ainda no que diz respeito à relação do torcedor brasileiro com o futebol, a primeira 

parte do estudo explicitou alguns aspectos do futebol que parecem se relacionar com as 

características do povo brasileiro, contribuindo assim para explicar a popularidade do esporte 

na sociedade em questão. 

Em seguida, a partir do entendimento do futebol como peça constituinte do cenário brasileiro 

quando se trata de lazer, procuramos mostrar a presença da violência em seu âmbito nos 

                                                           
11

  Despretensioso: adj. Que não tem pretensão; modesto, simples, singelo, desinteressado (FERREIRA, 2001, p. 

229). 
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últimos anos, citando os tipos de violência, suas possíveis causas e os reflexos que tais 

manifestações de torcedores levam ao país do futebol, ou seja, o Brasil. 

Após levantar fundamentos teóricos quanto à relação de interdependência que o futebol 

exerce na sociedade brasileira, assim como ressaltando a incidência de atos violentos por 

parte de torcedores no contexto do futebol brasileiro, chegamos à parte final do trabalho. 

Nessa parte, buscamos entender a Educação Física Escolar como disciplina não formadora de 

apenas corpos fortes e saudáveis, mas sim de cidadãos críticos, que passam a entender e 

enxergar de modo diferenciado a sociedade em que vivem. 

Acreditando, portanto, que a Educação Física pode contribuir efetivamente para a 

minimização da violência no futebol, procuramos sugerir metodologias para vislumbrar o 

futebol a partir de um olhar mais crítico, extrapolando as quatro linhas do campo de jogo. 

Assim, defendemos um trabalho diferente do futebol como conteúdo da Educação Física na 

escola; um trabalho educacional que não perpasse o jogar apenas, mas que torne o aluno 

torcedor brasileiro mais consciente quanto à questão da violência nos espetáculos 

futebolísticos. 

Entendemos que por muitos anos criou-se o entendimento da Educação Física como disciplina 

formadora de atletas e que proporciona altos rendimentos no esporte e por isso encontramos 

resistência por parte dos alunos quando tentamos trabalhar de forma diferente os conteúdos da 

Educação Física.Acreditamos que ainda assim a mudança pode despertar o interesse dos 

alunos e cabe ao professor tomar a iniciativa de intervir na tentativa de aperfeiçoar as aulas de 

Educação Física Escolar.  

Pressupomos que esta não seja uma mudança que ocorrerá da noite para o dia, mas lançamos 

aqui um desafio para que os professores passem a visualizar de modo mais crítico o papel da 

Educação Física Escolar no processo de formação humana e possam mudar a realidade das 

aulas de Educação Física que priorizam o esportivismo e a busca de resultados. 
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