
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

 

 

 

 

 

FELIPE DE ARAÚJO E SILVA 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA NO FUTEBOL E A COPA DO MUNDO EM RECIFE: 

UM ESTUDO ENVOLVENDO NOTÍCIAS “PRODUZIDAS” PELOS 

JORNAIS RECIFENSES ACERCA DA COPA DO MUNDO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

2015 



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E CIÊNCIA DO ESPORTE 

 

 

FELIPE DE ARAÚJO E SILVA 

 

 

 

VIOLÊNCIA NO FUTEBOL E COPA DO MUNDO EM RECIFE: 

UM ESTUDO ENVOLVENDO NOTÍCIAS “PRODUZIDAS” PELOS 

JORNAIS RECIFENSES ACERCA DA COPA DO MUNDO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 

  

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

2015 

 

 

TCC apresentado ao Curso de Educação 

Física Bacharelado da Universidade 

Federal de Pernambuco, Centro 

Acadêmico de Vitória, como requisito 

para a obtenção do título de Bacharel em 

Educação Física. 

 

Orientador: Francisco Xavier dos Santos 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na Fonte  
Sistema de Bibliotecas da UFPE. Biblioteca Setorial do CAV. 

Bibliotecária Giane da Paz Ferreira Silva, CRB4: 977 
 
 
 

 
          
S586c   Silva, Felipe de Araújo e . 

     Violência no futebol e a copa do mundo em Recife: um estudo envolvendo 
notícias “produzidas” pelos jornais recifenses acerca da copa do mundo de 2014. 
/ Felipe de Araújo e Silva. Vitória de Santo Antão: O Autor, 2015. 

                     41 folhas. 
  
 Orientador: Francisco Xavier dos Santos. 

      TCC (Graduação) – Universidade Federal de Pernambuco, CAV,Bacharelado 
em Educação Física, 2015. 

                     Inclui bibliografia. 
           

      1. Copa do mundo. 2. Violência no futebol. 3. Imprensa esportiva. I. Santos, 

Francisco Xavier dos  (Orientador). II. Título.  
 
 
 
                      
                    796.334  CDD (23.ed.)                                            BIBCAV/UFPE-064/2015                                     

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

FELIPE DE ARAÚJO E SILVA 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA NO FUTEBOL E A COPA DO MUNDO EM RECIFE: 

UM ESTUDO ENVOLVENDO NOTÍCIAS “PRODUZIDAS” PELOS 

JORNAIS RECIFENSES ACERCA DA COPA DO MUNDO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

.  
 
 
 
Aprovado em: ___/___/______. 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

________________________________________ 

Profº. Ms. Francisco Xavier dos Santos (Orientador) 

Universidade Federal de Pernambuco 

 

 

 

_________________________________________ 

Profº. Dr. Marcelus Brito de Almeida  

Universidade Federal de Pernambuco 

 

 

                                _________________________________________ 

Profº. Ms. Adriano Bento Santos 

Universidade Federal de Pernambuco 

 

 

TCC apresentado ao Curso de Educação 

Física Bacharelado da Universidade 

Federal de Pernambuco, Centro 

Acadêmico de Vitória, como requisito 

para a obtenção do título de Bacharel em 

Educação Física. 

 

Orientador: Francisco Xavier dos Santos 

 
 



 

 

 

Dedicatória 

 

 
 
 
Dedico a minha graduação primeiramente aos meus pais que tanto amo, principalmente 

a minha mãe Maristela Ferreira de Araújo que sempre confiou e se dedicou por mim, 

estando sempre do meu lado dando sua atenção, sei que estou lhes presenteando com 

uma enorme alegria com a minha conclusão de graduação. Dedico também a minha 

família materna e paterna que sempre me apoiaram e estimularam me dando bastante 

força no meu período de graduação. Dedico também a minha namorada Nanda Paixão 

que sempre me encorajou e me manteve no foco, me ajudando com palavras e ações. 

Dedico a todos os meus amigos da universidade, principalmente os meus amigos mais 

próximos que fizeram parte da minha infância. E dedico também a quatro pessoas que 

sempre me apoiaram tanto na infância quanto depois de adulto e que são as melhores 

pessoas, meu querido avô materno Severino Ferreira de Araújo, minha avó materna 

Maria Rita Marques de Araújo e meus tios Severino Ferreira de Araújo Filho e Manoel 

Ferreira de Araújo Neto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço em primeiro lugar aos meus pais, que sempre me ajudaram que estão do meu 

lado desde o começo. Que me colocaram no caminho certo, a partir da educação, da 

conversa, da paciência, do amor. Se não fossem eles, eu não estaria agora concluindo o 

meu Curso. Tenho certeza que estarão ao meu lado na busca pelo meu principal sonho e 

objetivo: ser um profissional respeitado na minha área. E porque não um grande 

Treinador Esportivo? Agradeço também todo apoio, motivação e carinho que recebi e 

recebo de minha namorada Nanda Paixão. Isso foi importantíssimo para a minha 

conclusão de graduação. Agradeço a todos da minha família por sempre me motivar, me 

ajudar em tudo que eu precisei. Agradeço muito a todos os meus amigos do Centro 

Acadêmico de Vitória- CAV, Bruno, Amaro, Renata e Túlio, e principalmente meus 

amigos de infância, Emerson Cunha, José Henrique, Emerson Gregório, Túlio Bonagura 

e Arthur Lopes, que tanto me ajudaram nos momentos mais difíceis da minha vida. Sem 

a ajuda deles tudo seria muito mais difícil no início. Também gostaria de agradecer aos 

meus amigos do Núcleo de Produção – NP: Iane, Ubira, Marcelle, Tamires, Nicolly, 

Marquinhos e Márcio, que foram minha segunda família por algum tempo. Agradeço 

também a todos os professores do CAV, principalmente, o meu professor e orientador 

Francisco Xavier, que tanto me ajudou na minha graduação e principalmente no meu 

TCC. Agradeço a família da minha namorada por todo o apoio e compreensão. Muito 

obrigado Dona Cláudia, e família. Agradeço a minha tia Márcia Elizabete, que foi como 

uma segunda mãe para mim em certos momentos. Agradeço ao meu pai Edson de Souza 

que me trouxe a vida. Também agradeço a minha avó paterna Dona Elizabete por todo 

seu carinho por mim. Vale lembrar-se dela novamente minha querida mãe Maristela 

Ferreira de Araújo, um amor de pessoa, uma das mais humildes que conheci, amo-te 

mãe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

A violência no futebol é uma temática social discutida no Brasil e no mundo, portanto, trata-se de um 

fenômeno social de relevância, que merece ser debatido e investigado. Para compreendê-lo e dessa forma 

colaborar com a construção de alternativas de políticas públicas. Ou seja, um tema pertinente para aqueles 

que de alguma forma estão envolvidos com o esporte no âmbito acadêmico. A transformação de um 

momento prazeroso para a maioria dos brasileiros em “cenários de guerra” é o que vem preocupando os 

governos, torcedores, atletas, dirigentes, a população geral e os estudiosos do tema. No Recife, a capital 

pernambucana, essa realidade não difere do restante do Brasil. Pensando nisso, desenvolve-se um estudo 

que buscou mostrar o fenômeno da violência no futebol, antes, durante e depois de um dos maiores 

eventos esportivos do planeta: a Copa do Mundo 2014. Onde Recife foi uma das cidades sedes da 

competição mundial. Do ponto de vista metodológico, foi utilizada a pesquisa qualitativa valendo-se do 

instrumento da pesquisa documental baseada em dois jornais, mais antigos, em circulação na cidade no 

Estado de Pernambuco. Foram feitas coletas de micro dados nesses jornais durante três meses, ou seja, a 

construção dos dados especificamente falando no mês que antecede; no mês da realização; e no mês 

posterior a Copa do Mundo em Recife. A explicação é simples: Partimos de um micro realidade, 

objetivando tecer relações maiores e universais sobre o fenômeno. Algo que, segundo Elias (2001) é 

possível empreender. Diante dos dados construídos e as análises de conteúdos proposta por Bardin (2009) 

vislumbram-se certos detalhes que merecem ser pormenorizados, dentre eles, de que os dois jornais 

mostraram similaridades nos assuntos abordados, mas, também, uma discrepância. 
 

Palavras-chave:  Recife, Futebol, Violência, Imprensa, Copa do Mundo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Violence in football is a social issue discussed in Brazil and worldwide, so it is a social phenomenon of 

relevance that deserves to be discussed and investigated. To understand it and thus contribute to building 

public policy alternatives. That is, a pertinent topic for those who are somehow involved with the sport in 

the academic environment. The transformation of a pleasant moment for most Brazilians in "theaters of 

war" is what is worrying governments, fans, athletes, officials, the general population and theme scholars. 

In Recife, the capital of Pernambuco, this reality does not differ from the rest of Brazil. Thinking about it, 

it develops a study that sought to show the phenomenon of football violence, before, during and after one 

of the biggest sporting events on the planet: the World Cup 2014. Where Recife was one of the host cities 

of the world competition. From a methodological point of view, we used qualitative research making use 

of the instrument of documentary research based on two newspapers, the oldest in circulation in the city 

in the State of Pernambuco. Micro data collections were, made in these newspapers for three months, o 

the construction of the data specifically talking in the month before; in the month of fulfillment; and the 

following month the World Cup in Recife. The explanation is simple: We start with a micro reality, 

aiming to weave larger and universal relations on the phenomenon. Something that, according to Elias 

(2001) can be undertaken. Built on data and content analysis proposed by Bardin (2009) glimpse up 

certain details that deserve to be detailed, among them that the two newspapers showed similarities in the 

issues addressed, but also a discrepancy. 

 
 

Keywords: Recife, Football, Violence, Press, World Cup. 
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Figura 1 - Embora estejamos 

tratando da violência no futebol, 

como a primeira página do 

jornal acima demonstra, esse 

fato é amplo, relatando fatos 

tanto no esporte, quanto na 

sociedade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo aborda a violência futebol no período da Copa do Mundo 

FIFA 2014. Para tanto, recorre-se inicialmente a alguns estudiosos que filtraram o tema 

e algumas de suas diretrizes sobre o tema. Conteúdo, que serviu de balizamento para as 

discussões que são feitas neste artigo. O fenômeno da violência no futebol é o principal 

fator dessa discussão e revela-se de diversas formas de pensar no tema, porque a 

modalidade em questão se mostra deveras complexo. O futebol faz parte de uma teia 

das relações humanas que engendra um enredo com tramas por vezes nada simples de se 

caracterizar e isso possivelmente ocorre porque estamos diante de um fenômeno social 

multicausal. Tem como uma de suas principais características a influência da dinâmica 

da vida social, desse modo, pode-se pensar o fenômeno da violência geral do contexto e 

as conexões dela com a violência que especificamente ronda o futebol. 

O futebol é muito praticado no Brasil e de fato esse esporte comove diversos 

grupos sociais (AZEVEDO et al, 2007). É importante considerar essa paixão, pois, é 

assim que em grande parte o futebol é conhecido e manifesto no Brasil. Na história 
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somos o país que participou de todas as copas do mundo de futebol, sendo campeão em 

cinco oportunidades, isso pode demonstrar a força e o interesse da sociedade por esse 

esporte. Vale salientar também a influência que o poder midiático exerce há décadas no 

povo brasileiro (DRUMMOND, 2013). 

Todavia, com relação à mídia, ou se quisermos ser mais específicos, a 

imprensa, é comum não mostrar somente o lado positivo do futebol, também se ocupa 

de estampar a violência praticada por diversos atores envolvidos com este esporte. Seja 

dentro dos gramados ou fora deles. De modo que observar-se que essa violência não é 

coisa só do espaço do jogo, ela vai se alastrando para diferentes espaços da sociedade. 

Das arquibancadas, as ruas, praças e estradas, etc. Passa a interferir além na 

peculiaridade do que é o jogo e o próprio esporte num sentido mais amplo, acaba por 

mexer com outras esferas e espaços da vida social. Afastando cada vez mais os 

torcedores e admiradores do futebol, estorvando sua imagem ao menos é o que dizem 

(PIMENTA, 2000; BARROSO, 2005) e mexendo com a rotina de quem não está 

envolvido com o futebol. A imprensa nos mostra esse lado da moeda, mas, fica a 

questão: essa mesma imprensa/ mídia que deixa transmite ao leitor informações com 

suas imagens, reportagens, posições, e espaços destinados ao fenômeno, ao menos como 

ela o aborda o tema no Brasil, ela também não fomentaria esse processo de violência. 

Aliás, na ótica de Elias ela é parte da cadeia de interdependência e, portanto, um dos 

elos que põe em movimento a figuração social da violência, pois, resulta das relações 

entre humanos. 

Esse trabalho procura por em evidência esse mecanismo invisível que, segundo 

Bourdieu (1989), é tão sutil que somente conseguem enxergar o modo como à imprensa 

o promove àqueles que dispõem de certos capitais, noutras palavras, instrumentos para 

ler e analisar o cenário. Evita-se assim as explicações simplórias e mais comuns em 

nosso cotidiano de que o futebol é por si só violento, da forma como entendemos é 

preciso olhar o fenômeno com as lentes aumentadas, senão, só compreendemos os 

efeitos dele e não a estrutura que o produz. 

Sobre este fenômeno Daolio (2005) sustenta o poder de expressões no futebol 

que só são permitidas naquele ambiente, e por isso que alguns aspectos dessa a 

violência são vistos e caracterizados no futebol por uma jogada e outra mais dura e pelo 

próprio recurso da falta. Mas fora dele isso não deveria ocorrer, nem é aceitável de 
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serem manifestadas no meio social, neste espaço, essas ações são normalmente 

rechaçadas e punidas pela lei. Acontece que aqui e acolá, talvez pela excessiva exibição 

na mídia
1
 vinculado a necessidade que tem de vencer a todo custo, vez por outra nos 

deparamos com diversos tipos de postura agressiva dentro do campo, sendo “tolerado” 

pela sociedade (BARROSO, 2005). Mas, como que por imitação ou outra coisa 

qualquer ele não se restringe a esse espaço extrapola e vai para além das quatro linhas. 

As principais análises entendem que a violência difundida pela mídia em busca 

de audiência não pode ser considerada como “do” futebol, mas “no” futebol. Sem essa 

perspectiva analítica corremos os riscos de olhar a violência que aparece naquela jogada 

mais dura (já citada) e contemplamos apenas os detalhes do retrato, que sem dúvida são 

importantes, mas, não nos apropriamos da geografia mais ampla do fenômeno que está 

para além da “simples” disputa mais dura. Nessa interpretação, mesmo reconhecendo 

que o futebol em si se desenvolve dentro de uma dinâmica que favorece o confronto 

físico, este deve ser controlado, e não suprimido, a fim de garantir a igualdade ao jogar 

(DAMATTA, 1982).   

Pensando nisso, é importante salientar que tanto o futebol como outros 

esportes, como vôlei, handebol, quando massifica a violência implica em consequências 

junto ao ambiente. Alguns dos patrocinadores demonstram insatisfação pelo o esporte 

que abandona seu caráter competitivo, para se transformar em um esporte questionável 

para a sociedade, ao menos é o que se comenta (SOUZA JÚNIOR; DARIDO, 2010). 

Com relação ao espaço de jogo e a diminuição da violência nele a FIFA 

(Fédération Internationale de Football Association) vem tomando várias medidas de 

incentivo ao Fair Play - jogo limpo - (FULLER; JUNGE; DVORAK, 2012), e isso, 

dentre outras coisas, tem colaborado com a diminuição das lesões dos atletas 

(DVORAK JUNGE; DERMAN; SCHWELLNUS, 2011). 

Com relação a perspectiva metodológica, neste estudo recorremos ao método 

qualitativo, que segundo Santos (2009, p. 150) envolve: entrevista, observação, 

levantamento bibliográfico e documental, roteiro de entrevista com perguntas abertas ou 

sequências de tópicos e sub-tópicos, planilha de observação, guia de termos e forma de 

compilação, texto narrativo, mídias audiovisuais, fichamentos bibliográfico e 

                                                           
1
Sobre essa exposição ver: (BETTI, 1997; LEONCINI; SILVA, 2005) 
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documental, arquivos de dados de entrevistas ou documentos. Com a organização dos 

dados em temas e a contextualização e interpretação do significado de imagens e sons, 

análise de discurso de depoimentos e análise de conteúdo de documentos. Precisamente, 

são fichamentos bibliográficos e análise documental e neste particular analisa-se dois 

jornais de maior circulação no Estado de Pernambuco, o Jornal do Commercio e o 

Diário de Pernambuco. Assim como se analisa algumas teses e dissertações a fim de 

compreender o que outros pesquisadores revelam do tema e proceder a nossas próprias 

considerações. Com respeito aos dados construídos recorremos à análise de conteúdo de 

Bardin (2009) que nos permitiu observar certos detalhes que ao longo da discussão 

realçar. 

Com base no exposto o objetivo é analisar como parte da imprensa escrita do 

Recife - PE tratou a questão da violência no futebol durante o ano da copa de 2014. Nos 

momentos pré-Copa, Copa e pós-Copa. Diante do objetivo proposto, a hipótese 

levantada é que aquilo que circulou nos jornais locais na época do evento esportivo 

aponta contradições, sobretudo, com relação à questão da violência no futebol no ano da 

Copa do Mundo no Brasil. Ou seja, ora ela mascara e oculta o fenômeno, ora ela o 

ressalta e ainda por vias indiretas até promove o fenômeno. A questão como afirma 

Bourdieu (1989) é que essa tática é na maioria das vezes orquestrada para um fim que 

na maior parte das vezes é camuflado, a fim de que poucos enxerguem. Também, 

porque uma vez descortinado pode colocar em cheque a condição de neutralidade da 

imprensa, que como alguns não sabem é uma das promotoras da violência e neste 

sentido é importante esclarecer que ela é parte da cadeia social da violência. 

A partir da questão levantada e pensando numa melhor inserção do leitor, 

buscamos subdividir o respectivo trabalho em algumas partes, a saber: a primeira é 

destinada a uma breve introdução em que o leitor tem em torno da temática e lhe tem 

uma perspectiva do estudo. A segunda foi reservada a fundamentação teórica a qual se 

subdividiu em quatro partes, a saber, na primeira discutimos em linhas gerais sobre o 

futebol em linhas gerais, em seguida aborda-se o fenômeno da violência, depois a 

relação entre violência e futebol e por fim, a perspectiva revelada pela imprensa escrita 

de Recife sobre o fenômeno da violência vinculada a Copa do Mundo de 2014 em 

Recife tendo como suporte os dados construídos e a análise dos mesmos e por fim 

considerações finais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Futebol 

 

Quando de algum modo nos reportamos ao futebol estamos tratando daquele 

que na atualidade é considerado por muitos como o esporte mais praticado e popular do 

planeta e disso fala Giulianotti (2002). É claro que essa difusão não se dá de modo igual 

“ipisisliteris” e neste sentido, vários países aderem a essa modalidade, com suas 

características próprias e peculiares. Para chegar aos moldes que conhecemos hoje o 

futebol passou por diversas fases e transformações. Hoje ele é uma modalidade 

profissional, mas no passado não tinha essa concepção e, talvez, muitos nem 

imaginassem de que ele se tornaria o esporte de maior expressão no planeta, onde é de 

suma importância para diversos países, movendo diversos deveres para cada 

nacionalidade. 

Os mais antigos vestígios que traçam uma ideia do futebol são de pinturas ou 

relatos escritos, encontrados no oriente, onde os japoneses fazem menção a um jogo 

chamado “Kemari” praticado pelos reis onde a bola deveria passar de pé em pé sem 

tocar no solo, sem objetivo do gol e sim, do controle e a arte de chutar a bola. Duarte 

(2004) relata diversas prática antecessoras ao futebol. Na verdade, o “Kemari” praticado 

no Japão era um jogo oriundo praticado na China, onde os escritores da época Tao Tsé e 

Yang Tsé registraram um tipo de jogo com bola. Praticada na China em 

aproximadamente 2700 a.C. este jogo era disputado por oito jogadores de cada lado, 

com uma bola de 22 cm de diâmetro e cheia de cabelos tentando atingir, sem deixar a 

bola cair, o espaço deixado por duas estacas fincadas no chão, esse jogo era atribuído 

por Yang Tsé por “Tsu Chu” que significa golpear com os pés. 

 Outra prática antecessora ao esporte é um jogo exercitado na Grécia antiga. 

Batizado como “Epyskiros”, o jogo era disputado com uma bola feita de bexiga de boi, 

sendo coberta com uma capa de couro. Segundo Duarte (2004), os detalhes desse jogo 

se perderam com o tempo, sabendo-se apenas que sua prática foi adotada pelos 



15 

 

romanos, e seu nome ficou conhecido como “Harpastum”.  Um tipo de jogo de muito 

competitivo e violento que caiu no agrado das tropas romanas, que o praticavam na 

Europa (CABRAL, 1978). 

 Duarte (2004) nos fala que na Idade Média os registros sobre este jogo são 

poucos claros. Fala por exemplo, de que na Inglaterra, o futebol era violento e sangrento 

e que em muitos momentos ficaram marcados pelas proibições reais. No século XVII o 

rei Carlos II proíbe sua prática, mas, logo depois por pressões políticas volta atrás 

autorizando a prática da modalidade, tornando também um praticante assíduo do 

futebol. Com o passar do tempo esse jogo britânico ganhou regras, delimitações e 

começa a parecer mais com o futebol atual. Mesmo assim, o jogo era popular e sem 

muitas regras. A grande mudança desta prática ocorre quando ele atinge as escolas 

superiores e a corte inglesa e consequentemente se consolidando nos clubes. Essa é uma 

versão abordada por Duarte (2004), mas claro que há outras perspectivas apresentadas 

por outros autores.  

Ao chegar às escolas superiores, a corte começou a tornar essa brincadeira uma 

coisa séria. Segundo Duarte (2004), os jovens ricos que praticavam esgrima e tiro 

deixaram de lado suas modalidades, e passaram a praticar o futebol, como alguns não 

levavam jeito para o futebol, pegava a bola com a mão. Sendo assim houve uma divisão 

em dois esportes, o rúgbi e o futebol, apesar de usar o mesmo campo e ter o mesmo 

objetivo que era transpor as traves, o uso das mãos ou dos pés estabelece características 

que envolvem o futebol moderno segundo Frisselli e Mantovani (1999). O esporte, 

portanto, foi se espalhando pelo mundo, chegando à França em 1872, à Suíça, em 1879; 

à Alemanha, em 1889; à Itália, em 1893. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, 

surge em 1904. 

Os jogos com bola, praticados com os pés, encontram-se existentes desde 

começo do homem no planeta. Algumas teorias antropológicas, falam de um de jogo 

praticado com uma bola feita de granito numa época pré-histórica e que era praticado 

como diversão pelos primeiros homens aonde eles chutavam frutas ou até mesmo 

crânios humanos, (FRISSELLI E MANTOVANI, 1999). 

O futebol, já naquela ocasião, era um jogo violento, perigoso e totalmente 

lesivo, mas teve um tempo em que isso fora deixado para trás e aos poucos o futebol vai 
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assumindo certos aspectos, a exemplo, de seu lado técnico, organizado sobre os 

princípios da lealdade, da destreza e do cavalheirismo algo que está assegurado nos 

valores de uma época e que são disseminados, sobretudo por uma elite já que se jogava 

nas universidades um jogo proibido às classes menos abastadas e assim se firmou os 

clubes. Neste momento não fica difícil entender o futebol organizado dentro de um 

ambiente burguês de produção do conhecimento, a universidade (FRISSELLI E 

MANTOVANI, 1999). 

O futebol na ótica de Rinaldi (2000) é, também, explicado como forma de 

repassar valores. Contudo, conforme fala nosso autor não é ideológico em si, adquire 

uma função de pensamentos no qual é medido e demonstrado o contexto social, 

interpretando e transparecendo valores e verdades decididas para gerar uma ação 

predominante. 

Na perspectiva da teoria do processo civilizatório formulada por Norbert Elias, 

conforme Reis e Escher (2006), o futebol representa diversos grupos, sendo um meio de 

grande identificação com a sociedade. Em especial porque ele concede as pessoas com 

ele envolvidas uma noção de prazer. 

Mas, não é só essa ideia que o envolve, também, comporta uma dimensão de 

caráter competitivo, embora nem por isso elimine o sentido prazeroso. A competição se 

reveste de sentidos e significados a “[...] tensão chega ao extremo nos jogos de azar e 

nas competições esportivas” (HUIZINGA, 2000).  

 

2.2 Violência 

 

 De um modo geral a violência se refere a vigor, aplicação de força, contra 

qualquer coisa ou ser humano. Violência busca a causa do dano à outra pessoa, ser vivo 

ou objeto e neste sentido nega-se a integridade física ou psicológica e mesmo até a vida 

do outro. É o uso de força excessiva além do necessário ou esperado (VIAL, 2009). 

 Uma ideia qualquer que se faça da violência implica em buscar tecer associações 

com diversas coisas, perceber a sua complexidade, compreendendo a sua historicidade e 

suas várias terminações, pois esse é um fenômeno que produz e se reproduz em 
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qualquer espaço sendo ele público ou privado. Um entendimento mais amplo do 

conceito e de certas relações que o fenômeno estabelece, por exemplo, entre a violência 

e a desigualdade social revela o quanto o tecido social está à mercê de certas tensões 

que pode se manifestar nos diferentes atos de violência.  

Só para ilustrar o processo de que tratamos em parte aqui vale pensar que tudo 

se remete as múltiplas formas encontradas de violência em nossa sociedade 

contemporânea, se temperando diretamente a uma violência da própria estrutura 

(SILVA, 2007). 

A violência diferencia-se de força, mesmo sendo palavras que comumente nos 

referimos como sinônimos. Enquanto que “força” demonstra energia ou “firmeza” de 

algo, a violência caracteriza-se pela ação corrupta, o ser que agride o outro. 

Pierre Bourdieu é um dos muitos autores da contemporaneidade que se debruça 

sobre o tema da violência dentro da sociologia e da sociologia do esporte especialmente 

em sua obra O Poder Simbólico, onde traz o conceito de violência simbólica e este autor 

é quem norteia parte da discussão que fazemos aqui neste trabalho. De acordo com 

Bourdieu (1989), a violência simbólica é um tipo de coação interiorizada pelo 

indivíduo, naturalizada, que o posiciona segundo o discurso dominante. Os “sistemas 

simbólicos” dos quais fala o autor englobam as representações sociais, que, assim, 

podem agir legitimando um discurso pela violência:  

 

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 

conhecimento que os “sistemas simbólicos” cumprem a sua função 

política de instrumento de imposição ou de legitimação da dominação, 

que contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre outra 

(violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações de 

força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de 

Weber, para a domesticação dos domesticados. (BOURDIEU, 1989: 11). 

 

 

Também aqui se pode mencionar nossa discussão Simmel que trata da noção 

de conflito e que traz outro importante ajuda ao campo da sociologia da violência e que 

nós nos apropriamos para debater o fenômeno esportivo. Para este autor, a ideia de 

conflito, que não tenha como motivo um fato especifico, seria uma forma de “sociação”, 

termo que se usa para designar uma relação entre os indivíduos e que comum, por 
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exemplo, no futebol. Desta forma, Simmel apresenta o “conflito” não como algo 

patológico, mas como um elemento que possui uma capacidade criadora de unidade no 

meio social, a partir da articulação entre antagonismos. O autor faz, então, uma 

abordagem positiva do conflito. 

Também é de destacar a visão de Norbert Elias por meio de quem podemos 

atribuir tais ações aos indivíduos dentro de suas figurações sociais. Para Elias as pessoas 

estão ligadas uma a outra através de uma cadeia de interdependência e essa reunião 

forma o que ele chama de figuração e muitos grupos dentro do futebol são responsáveis 

por formar figurações inclusive àquelas que revelam ações de caráter violento.  

Essas perspectivas por nós mencionadas são por assim dizer, uma forma de 

abordagem geral que se faz sobre o fenômeno, mas, é claro que nós o intencionamos 

discutir dentro de um espaço social delimitado que é a figuração social do esporte ou 

mais especificamente do futebol. 

  

2.3 Violência e Futebol 

 

A violência é um fenômeno, assim como outros, comum no cotidiano do 

brasileiro. Ela atinge diversos setores da sociedade e assim, como não poderia deixar de 

ser o futebol não é imune a sua influência. A violência se manifesta no futebol enquanto 

fenômeno social, cujas origens são as mais difusas possíveis e por isso mesmo difícil de 

localizar e isolar. Na esfera do esporte ela avança para alguns espaços específicos a 

partir de determinadas características e um desses lugares diz respeito aos estádios em 

que aparecem como seus mentores diferentes grupos de indivíduos. Entendendo o 

fenômeno pela ótica da cadeia de interdependência de que fala Elias (2001) nós 

compreendemos que para estudar e analisar a violência no futebol seria necessário 

entender os problemas que ocorrem na população, ou seja, no meio social, pois, esta 

abordagem é útil para refletir sobre o porquê, por exemplo, de uma figuração fundada 

nas emoções, como é o espaço do futebol se torna um contexto para a manifestação da 

violência, ou seja, um ambiente apto para a reprodução da violência durante sua disputa 

e competição que é característica da sociedade moderna.  

Em seu livro ‘A violência e o futebol – dos estudos clássicos até os dias de 

hoje’, Mauricio Murad aborda esta relação entre este esporte e a violência, mostrando o 

que ele considera as causas principais desta situação crítica que o futebol atravessa. Não 
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obstante apontar essa questão não deixa o sociólogo de também afirmar que o esporte 

tem sido uma instituição de combate à violência em diferentes aspectos.  

E neste sentido, 

 

 
Sua lógica está fundamentada, em tese, na igualdade de oportunidades, no 

respeito às diferenças e na assimilação de regras e normas de convivência 

com o outro. A grande questão é transformar essa força em realidade 

manifesta. (MURAD, 2007, p.12) 

 

 

Apesar do caráter social deste esporte, a violência está presente nele, de modo 

que o autor em momento, não nega a presença de atos de truculência nesta modalidade 

de esporte. 

 
A presença da violência no futebol, dentro e fora de campo, é real, 

indiscutível e preocupante, não se pode negar. Os dados e informações 

estão à disposição dos estudiosos e são irrecusáveis. Contudo nosso 

referencial básico de investigação é que a violência no futebol – nos 

esportes de uma maneira geral – é periférica, muito inferior à sua 

dimensão não violenta, ritualística, simbólica, coletivizada a, criativa, 

sócio pedagógica, em síntese. (MURAD, 2007, p.13) 

 

Muitas são as possibilidades explicativas para pensar sobre o porquê da 

proporção apresentada do índice de violência no esporte e no próprio futebol. Por 

exemplo, para Marivoet (1992) antes da Segunda Guerra Mundial os jovens iam 

tradicionalmente aos jogos acompanhados pelos pais, tios ou irmãos mais velhos, ou por 

vários grupos etários de sua vizinhança e, assim, o seu comportamento era 

prioritariamente sujeito a um controle social. Porém, depois de 1960, há inúmeras 

mudanças de comportamentos sociais e de hábitos- numa alusão a conceito 

desenvolvido por Bourdieu - e os jovens passam a assistir a jogos com rapazes da 

mesma idade, perdendo-se pouco a pouco este mecanismo auto regulador (Reis, 2003). 

Por seu turno Reis (2003) e Pimenta (1999) destacam que neste espaço social 

aconteceram fatos relevantes para esse processo: a destreza de ir ver os jogos fora de 

casa às mudanças, operadas na estrutura do futebol nos últimos tempos em decorrer da 

intervenção cada vez mais clara do dinheiro, as tentativas de cooptação dos membros 

das torcidas pelos dirigentes dos clubes e a maneira dos adeptos, o modo sensível dos 

clubes em relação à própria demanda da violência e o significado que ela possui para 
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seus membros, e bem que se dizem os meios mais poderosos de imprensa que evidencia 

o valor da notícia comprada por meios comercias. 

Carvalho (1985) em seus comentários apresenta o fato de que a violência, além 

de não ser inata, não advém só de situações de frustração como muitos imaginam, nem 

tão pouco é somente provocada e condicionada pelo ambiente. Diz ele que não é a visão 

condicionada pelo econômico que explica tudo, assim como é inadmissível aceitar e 

pensar que os impulsos agressivos são o problema da violência, neste caso, a violência 

concentrada no cenário do desporto em geral e, tomando um caso específico, o das 

torcidas sejam elas espontâneas ou estruturalmente organizadas. O fenômeno assim 

como nossa sociedade é algo que revela uma complexidade típica das tramas e enredos 

que marcam as figurações sociais e da qual o esporte é uma destas. 

Outra linha explicativa aponta de modo mais direcionado ao fenômeno das 

torcidas e neste aspecto dentre outras coisas que se possam destacar, se faz saber que o 

surgimento das torcidas organizadas (T.O) foi registrado inicialmente em Portugal, nos 

fins de 1960 e daí expandindo-se para o resto do planeta sob a influência dos hooligans 

ingleses como torcidas uniformizadas e este movimento de caráter social global chega 

ao Brasil aproximadamente por volta de1969. Os dados mais incisivos deste processo 

social tomam a “Gaviões da Fiel”, do Corinthians-SP como a pioneira desse processo 

no Brasil.  

 Como é “natural” com a difusão das torcidas neste formato acima destacado, 

tornou-se um tanto habitual que a violência ganhasse uma maior notoriedade dentro do 

contexto esportivo, porém, ressaltamos que não se pode perder de vista que a violência 

não algo é tão simples de localizar e apontar seu referente único haja vista se constituir 

num fenômeno que por ser social revela muitas possibilidades e vertentes. 

 Voltamos, porém, ao cenário das torcidas para pensar sobre: a violência física 

que ocorre em casos de “brigas de torcida”; a representação social do estádio como um 

local violento, onde predomina um comportamento “truculento”, hostil, “viril”; e como 

espaço onde se convive com o risco de ocorrência de violência, enfim, para tecer uma 

compreensão conjunta do fenômeno de natureza social nos pareceu útil aqui recorrer ao 

conceito de violência simbólica como instrumento do poder simbólico que atravessa os 

grupos sociais que é o caso das Torcidas Organizadas. A violência neste plano tem essa 
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conotação porque é algo que se desenvolve, se manifesta sob um manto do 

mascaramento e é vista antes como poder para aqueles que detêm seu monopólio, o 

monopólio da força. 

 O medo da violência gerada pelas torcidas organizadas acaba por ser uma das 

causas do crescente “esvaziamento” dos estádios observado nos últimos anos no Brasil, 

segundo comentam a maioria da mídia. Embora nosso texto fale de violência associada 

ao futebol a nossa pretensão não é somente fazer esse alerta como temos reafirmado, 

mas, também, convidar o leitor a tecer reflexões mais amplas, a fugir das análises 

simplistas e de relação direta que atribui à violência que se apresenta no futebol como 

algo isolado. Neste sentido, propomos ao leitor, por exemplo, pensar que os homicídios 

que é a causa específica de mortalidade em maior crescimento hoje no Brasil é uma 

situação que está presente no meio social com maiores identificações junto à população 

jovem, de baixa renda, de baixa qualificação profissional e sem perspectivas no 

mercado de trabalho formal, que vivem em Regiões Metropolitanas e que muitos destes 

jovens, são partes do futebol e do que a sociedade local. É, pois, por essa perspectiva 

que importa pensar fenomenalmente os efeitos da violência social como recomendam 

(MINAYO, 1994) e (SIMÕES, 2002). Para nós pensar sobre a questão da violência 

implica tecer relações maiores do fenômeno a fim de compreender o que se passa nesse 

sentido com o esporte, pois, não se deve esquecer que ele é parte de um retrato social 

maior que é atravessado e condicionado por várias esferas, inclusive, a que diz respeito 

à imprensa brasileira e para uma de suas vertentes direcionamos o nosso olhar. 

 

2.4 IMPRENSA ESPORTIVA ESCRITA: UMA IDÉIA DO PROCESSO 

É dito por alguns que o jornalismo, a imprensa e/ou a mídia como quer que 

desejem foi constituído por uma escrita que preza pela objetividade e pelo modo de ser 

imparcial, mesmo que haja quem coloque essas coisas em suspensão. Assim como 

afirma Abramo (2003) os meios de comunicação mostram não como eu quero ver, mas 

como eles querem que eu veja, de certo modo induzem o leitor.  

Não obstante não haver consenso quanto ao seu papel, o surgimento da 

imprensa, segundo Sousa (2003) foi o primeiro passo para democratizar a cultura, de 

maneira mais solta para a uniformização e a simplificação das mensagens, foi um modo 
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de compreensão do tempo passado, fazendo as pessoas ficarem em contato com uma 

dada realidade. 

No início como é do conhecimento de muitos. Tal prática social se apresenta de 

forma artesanal produzida no séc. XVII e XVIII semelhante ao livro foi assim que deu 

início ao jornalismo segundo Marcondes Filho (2000). Porém, com as mudanças 

produzidas na sociedade de que já falamos ao longo do tempo foi transformada em 

conteúdo político, comandada por políticos a partir do séc. XIV sendo marcada por sua 

objetividade e composta por informações fidedignas.  

Num contexto bem geral, nos dizem Castro e Galeno (2002), que o olhar 

jornalístico se aproxima da literatura e ambas se aproximam de espaços, palavras, e 

induzem os leitores. É por conta disso que esses dois campos se encontram em 

constantes momentos da história e da construção de texto, desempenhando um papel 

que ora é promovido e ora escondido. Essa condição reflete um processo histórico e 

social e, talvez, assim se manifeste sob essa alternância por refletir algo típico do poder 

simbólico de que fala Bourdieu (1989) que pouco se deixa captar de sua essência.  

Retomando, porém, o curso do processo histórico envolvendo o 

desenvolvimento da imprensa Marcondes Filho (2002) afirma que no séc. XVII e XVIII 

está se fundamenta nas informações embasadas nas construções literárias e um pouco 

depois, no séc. XIX, ela se apresenta como suplemento de objetividade literária, e “a 

objetividade e a concisão substituem as belas narrativas” (PENA, 2006). 

Ainda que seja apenas um esboço que apresentamos do cenário, se só 

pensarmos que nesse bojo de transformações a sociedade se complexa fica, assim como 

seus interesses por assuntos e temas que vão ganhando espaço e importância na vida 

humana. Assim é relevante saber que com o passar dos tempos, o povo queria 

informações de outros fatos e é no próprio séc. XIX que o jornalismo esportivo começa 

a surgir meio que paralelo ao próprio profissionalismo do futebol. Segundo Negreiros 

(1998), no caso específico do Brasil, o jornalista Mario Filho serviu como espécie de 

contribuinte de certa forma de escrita jornalística e pouco a pouco se viu desenvolver o 

interesse de um lado dos clubes e jogadores e de outro do que ousamos chamar de 

“mercado jornalístico”. Nesse tempo a imprensa se constitui e passa a servir como parte 

de promoção do evento. 
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O jornal, portanto, por esse momento possuía o poder de documentar todos os 

detalhes sobre os jogos. Assim é que a gazeta Esportiva, criada em 1928 pelo jornalista 

Cásper Líbero, voltava sua atenção, essencialmente, para o futebol. O olhar do jornal 

centrava-se, como citas Negreiros (1998), na tarefa de juntar as classes mais nobres e 

populares mediante um noticiário que alcançasse o cotidiano dos leitores dessas duas 

esferas. 

Negreiros (1998) também, nos diz que nessa época, o futebol que era 

habitualmente disputado nos fins de semana se constituía como parte da vida social do 

Paulistano. Paralelo a tal observação, também, se nota e isso é dito pelo autor que eram 

frequentes e comuns os casos de violência envolvendo os jogos. Isso ocorria tanto em 

disputas de times rivais que as torcidas passaram a ser separadas, a fim de evitar 

conflitos.  

Só para corroborar com nossa colocação recuperamos do autor um trecho de 

uma matéria que se encontram o Jornal o Estado de São Paulo e que revela o seguinte: 

 

Verificando-se amanhã o encontro entre os quadros dos dois grêmios 

locais Paulista e Corinthians, o delegado de polícia tomou severas 

providências no sentido de evitar qualquer problema. Além da separação 

das torcidas, a separação se dará também em relação aos botequins. O 

policiamento do estádio será dirigido pessoalmente pelo delegado de 

polícia de Jundiahy. (JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO, 03/04/1921, 

apud NEGREIROS, 1998). 

O texto retrata parte de um universo que se encontra marcado por uma forma 

especifica de comportamento que é social e que, também está presente nas relações 

humanas mais amplas. Sobre a manifestação acima específica nos fala Da Silva (1996) 

que havia certa tolerância dos juízes das partidas em cessarem a violência em campo, a 

qual inflamava a torcida, espalhando violência nos jogos e também no campo. 

Seja de qual modo e aspecto for o que nós tomamos conhecimento de que 

quando o assunto era voltado ao futebol à imprensa da época comum ente relaciona os 

acontecimentos de violência, culpando as pessoas mais pobres como revela uma matéria 

abaixo estampada pela Gazeta Esportiva de 1945; 

Sim, afirmamos que nem todos os clubes varzeanos estão definitivamente 

preparados para os campeonatos. A várzea é grande, histórica e 

monumental, mas não está devidamente educada para a competição e 
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obrigá-la a tanto será provocar os mais sérios conflitos. (JORNAL 

GAZETA ESPORTIVA, 07/07/1945, apud. NEGREIROS, 1998). 

 

Pimenta (1996) comenta num de seus textos que na época de 1940, em que 

começam a aparecer às torcidas uniformizadas fundadas na ideia de torcer de um modo 

diferente das demais torcidas. Nessa época a imprensa não atribuía a esses grupos 

sociais a ideia de violência de modo que até os apoiavam e os via com bons olhos, basta 

observar o seguinte comentário que o jornal abaixo descreve: 

Bom rendimento na competição das torcidas arregimentadas e 

uniformizadas dos três grandes da terra- o Corinthians, São Paulo e 

Palmeiras, que apresentaram belas alegorias e cânticos guerreiros, 

oferecendo espetáculo admirável de esportividade. (JORNAL GAZETA 

ESPORTIVA, 19/06/1943, apud. NEGREIROS, 1998).  

 

Por seu turno nos diz Santos (1998) que entre 1942 e 1943 a imprensa 

esportiva destacava que as torcidas eram fundamentais para o ambiente do espetáculo 

esportivo, sobretudo, pelo seu comportamento contagiante e de beleza dentro do estádio. 

Apesar disso, não deixavam de haver alguns atritos entre os grupos de torcedores e que 

aparece neste trecho da Gazeta Esportiva; 

Declaram-nos nossos informantes que de uns jogos para cá, vários 

indivíduos se colocam em redor da torcida, ou então na frente e passam a 

insultar seus componentes com palavrões, ou então dirigem gracejos que 

também vestem o uniforme alviverde. Disseram-nos ainda, que no prédio 

no prélio Corinthians x Palmeiras, realizado em disputa pela taça ‘Cidade 

de São Paulo’, um dos chefes da ‘torcida’ pretendeu repreender em desses 

indesejáveis e quase foi vítima de agressão por parte do mesmo indivíduo. 

Não é a primeira vez que recebemos queixas de acontecimentos dessa 

natureza, tendo se dado o mesmo com outras torcidas, pois existem 

muitos que chegam atrasados ao campo e pretendem enfronhar-se no 

recinto onde se encontram instaladas as torcidas uniformizadas, a fim de 

se colocar num bom lugar. (JORNAL GAZETA ESPORTIVA, 

12/07/1943, apud. NEGREIROS, 1998). 

 

De certo é que os níveis desses desentendimentos somente tendiam a aumentar 

e, mais para frente com sua tendência a ultrapassar o ambiente em que o jogo ocorre. 

Um dessas manifestações de violência é descrita por Galeano (1995) assim: 

O inimigo não bateu em retirada, mas seus ataques não conseguiam 

semear o pânico nas trincheiras locais e se despedaçavam uma e outra vez 

contra nossa encouraçada retaguarda. Seus homens disparavam com 

pólvora molhada, reduzidos à impotência pela galhardia de nossos 
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gladiadores, que se batiam como leões. E então, desesperados ante a 

rendição inevitável, os rivais lançaram mão do arsenal da violência, 

ensanguentando o campo de jogo com se tratasse de um campo de 

batalha. Quando dois dos nossos ficaram fora de combate, o público 

exigiu em vão o castigo máximo, mas impunemente continuaram as 

atrocidades próprias um conforto bélico e indigno das regras 

cavalheirescas do nobre esporte futebol. (GALEANO, 1995, p-19). 

 

Por coisas semelhantes as que foram apresentadas aqui nós inferimos que cada 

vez mais os veículos midiáticos assumem importância significativa para a sociedade e, 

de modo específico, como fonte para análises de conteúdo dos mais diversos. 

Possivelmente, porque segundo Betti (1998, p.35) “[...] entramos numa nova fase, a de 

que colocamos os esportes como grandes espetáculos sociais e de outras tarefas, que 

incluem também o jornalismo formal”. Assim com a grande demanda, o jornalismo 

esportivo impresso é de suma relevância quanto à elaboração de opinião sobre 

elementos desse campo esportivo. O próprio discurso sobre a importância do estudo das 

mídias esportivas é de fator diferencial destas mídias é que nelas, um pequeno número 

de agentes sociais seleciona os dados que irão passar para população. “Desse modo eles 

englobam a capacidade de argumentar e demonstrar valores diferentes tendo o princípio 

“espetacularizar” as ações e eventos – com tarefas bem simples para que o grande 

público possa absorver e assim comercializar” (BETTI, 1998). Sobre tal questão acima 

posta se pode acrescentar que: 

O esporte atual é essencialmente um discurso sobre a mídia esportiva; 

essa falação sobre a falação da imprensa tem a aparência do discurso 

político e o substitui, e, ao consumir e disciplinar as forças do cidadão 

desempenha o esporte seu papel de falsa consciência. Então, o esporte 

como prática “real” poderia eventualmente deixar de existir, pois só 

subsiste por motivos econômicos (ECO, 1984 apud BETTI, 1998: 69). 

 

Dentro do viés da abordagem que temos debatido até aqui e que envolve a 

imprensa escrita de um modo geral e particularmente à esportiva, há um espaço mais 

pontual em que essa parece haver se especializado no decorrer do tempo, ou destinado 

um olhar, a saber: o contexto da violência esportiva. Assim falamos, porque é bastante 

comum enquanto leitores termos acesso cotidianamente a notícias jornalísticas que 

veiculam coisas relacionadas ao tema. Foi pensando nesse debate mais localizado que 

nós nos pomos a indagar sobre a figuração social constituída na época da Copa do 

Mundo de 2014 em Recife envolvendo a relação violência e notícias jornalísticas, 
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noutras palavras, nos ocupamos em investigar os jornais pernambucanos, a fim de 

revelar que tratamento foi dado pelos mesmos à temática da violência no ano de Copa 

do Mundo num período de tempo que nós já apontamos em nossa metodologia. 

2.5 A Copa do Mundo de 2014 em Recife e a Questão da Violência na Perspectiva 

da Imprensa Escrita Local.  

O debate que temos empreendido até aqui e que toca a relação entre futebol e 

violência, é tratado pela imprensa de um modo geral e naturalmente pela imprensa 

escrita alvo de nosso interesse investigativo. Os jornais que investigamos, por exemplo, 

dão conta de mostrar que ao longo dos tempos a imprensa parece vir alargando a 

atenção destinada ao fenômeno e as explicações para esse deslocamento são as mais 

diferentes de modo que não ousamos apontá-las. O que destacamos, porém, é o viés 

para onde nos encaminhamos com o nosso trabalho e que devota um interesse de 

compreender como esse fenômeno da violência se manifesta, por exemplo, em grandes 

espetáculos como a copa do mundo pelas lentes de nossos jornais. 

No intuito de trabalhar com as representações sociais construídas pela mídia 

esportiva nós elegemos dois periódicos, no caso, os mais antigos em circulação em 

nosso Estado, a saber: o Jornal do Commercio e o Diário de Pernambuco. Desde que o 

retrato que trazemos como todo e qualquer recorte tem suas limitações de modo que não 

esgotamos com o respectivo trabalho a visão total do cenário e do fenômeno em estudo. 

Dentro do recorte que fizemos para fins da pesquisa, foram analisados todos os 

cadernos esportivos do período, pré-copa que foi no mês de maio de 2014, onde ocorria 

o Campeonato Brasileiro Série A e B, período copa, onde foi o mês de junho e o pós-

copa, no qual vimos o mês de julho, onde iriam ocorrer as finais da copa. Dentro desse 

modo abdicamos a ideia de averiguar os períodos que iria ter jogo, um dia antes, o dia 

após o jogo, a fim de observar, o que os jornais relatam sobre o tema violência nesse 

período.  
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Quadro 1 – O fenômeno da violência no mês que antecede a Copa em Pernambuco. 

Data Fonte Nome da 

Reportagem 

Sobre o Fenômeno Violência 

03-maio-2014 Diário de 

Pernambuco 

 Torcedor morre 

atingido por privada 

 

Mais uma tragédia causada pela selvageria no 

futebol pernambucano. Paulo Ricardo Gomes da 

Silva morreu ao ser atingido pelo objeto 

arremessado no anel superior no arruda.  

04-maio-2014 

 

Jornal do Commercio  

BASTA!  

As latrinas jogadas da arquibancada do Arruda 

mataram o rapaz de 25 anos e feriram outros 

três. Ato causa revolta e reacende o debate sobre 

a violência nos campos de futebol. Ninguém 

aguenta mais. 

05-maio-2014 Diário de 

Pernambuco 

 

A morte após a 

morte 

 

Joelma Vederino fechou os olhos. “Joelma, abra 

os olhos. Quando você abrir os olhos, nós 

vamos levar você novamente para perto dele”, 

pediu uma amiga. O despertar que a mãe 

desejava, naquele momento, era outro. Queria 

deixar o Cemitério de Santo Amaro na 

companhia do filho mais velho, Paulo Ricardo 

Gomes da Silva, de 26 anos. Por isso, passou a 

suplicar a todo o momento que ele levantasse do 

caixão [...]. 

 

07-maio-2014 Jornal do Commercio  Impunidade da 

força as 

organizadas 

 

O sentimento de impunidade é um dos 

principais pilares para o crescimento da 

violência nos estádios pernambucanos. Essa é 

uma das conclusões do psicólogo DA Faculdade 

Mauricio de Nassau e pesquisador da 

Universidade federal de Pernambuco (UFPE) 

Eduardo Araripe, que passou quase três anos 

estudando o comportamento dos integrantes das 

três maiores e mais violentas organizadas do 

Estado: Jovem do Sport, Fanáutico e Inferno 

Coral [...]. 

11-maio-2014 

 

 

Diário de 

Pernambuco 

 

A violência que 

destruiu uma 

família 

 

A morte de Daniel Ramos da Silva, em 2001, a 

primeira no estado, causada entre violência 

entre organizadas, foi esquecida pelo poder 

público. 

 

10-maio-2014 Jornal do Commercio  Operação Inferno 

 

Polícia Civil fechou cerco à Inferno Coral e 

realizou blitz na sede da torcida, no Arruda, 

apreendendo armas brancas, Delegada Gleide 

Ângelo disse que os três suspeitos da morte de 

Paulo Ricardo serão indiciados por homicídio 

qualificado. 

 

24-maio-2014 Diário de 

Pernambuco 

 

A Tática certa 

 

Investigar, identificar e processar. As 

autoridades, enfim, agem de forma eficaz contra 

a violência no futebol pernambucano 

 

29-maio-2014 Jornal do Commercio Arena passa por 

teste 

[...] cerca de 200 pessoas participaram da 

simulação, mas, nos dias de jogos na Arena será 

de 500 a 800 agentes [...]. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Conforme os dados da do Quadro 1acima nos mostram, entre outras coisas 

possíveis de destacar encontram-se o seguinte: o mês de maio de 2014 o fenômeno da 

violência aparece como discussão nos dois jornais alvos de nossa pesquisa. 

Precisamente as notícias dão conta de que ocorreu à morte de um rapaz membro de uma 

das torcidas organizadas de um dos clubes de Recife que se encontrava no jogo 

envolvendo uma equipe rival da cidade e um clube paranaense. Em nossa compreensão 

tal fato deixa entrever que a violência não é algo tão simples de mapear por que os 

indivíduos com ela envolvidos nem sempre se localizam nos espaços comuns e 

previsíveis. É o caso deste torcedor que num primeiro instante está envolvido com um 

jogo que não envolve seu time. 

Neste fato específico o comportamento de ambos os jornais é caracterizado por 

críticas ao modelo de segurança no futebol Pernambucano, como se o fenômeno fosse 

uma coisa específico do futebol. No decorrer do mês, portanto, a tônica do discurso 

produzido toma essa direção onde esse fato é relembrado, assim como são feitas 

associações com outros ocorridos na região metropolitana. Foi costumeiro nesse mês se 

deparar com cenas horrendas, sendo elas colocadas durante toda semana do ocorrido, 

tanto antes dos jogos dos clubes, tanto no dia, tanto após as partidas, sempre tinham o 

espaço policial na área provida ao esporte. 

O curioso em nossa compreensão é que os jornais traziam em diversas edições 

títulos amplos e destacados na página principal relacionado com o tema. E de certo 

modo a discussão prosseguia no caderno esportivo, porém a chamada já não era tão 

evidente o que nos leva a cogitar até que ponto a imprensa esportiva de fato tem 

compromisso com a notícia em si ou o interesse é de empreender um sensacionalismo e 

com isso o que é natural numa sociedade como a nossa desencadear a venda dos jornais 

a uma sociedade ávida por espetáculo da qual a violência é uma das tantas existentes. 

 No caso do caderno esportivo encontramos diversos debates conduzidos pelo 

acontecimento do vaso sanitário, que faz sobressair outros acontecimentos que pareciam 

ocultos. Nisso nasce uma questão: porque então somente nessa ocasião vêm a tona os 

outros fatos violentos ocorridos dentro do esporte? Do mesmo modo porque os jornais 

em seu papel social não apresentaram esses debates antes? Será que há um acordo em 

virtude da Copa do Mundo em Recife em não trazer a tona discussões como essa? São 

questões que deixamos para o leitor pensar. Vale salientar que no bojo dos debates 

aparece o Ministério Público do Estado, empenhado em pôr fim às organizadas e coisas 
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semelhantes.  Ganha destaque o tema de ser o primeiro Juiz do país a proferir essa 

sentença, no caso, o Sr. Marupiraja Ramos Ribas, responsável pelo Juizado do Torcedor 

da cidade de Agrestina o qual alertou para o perigo de Pernambuco “ficar reféns das 

organizadas”, caso não se posicione de maneira enérgica para o fato. 

Enfim, depois de uma grande repercussão no Brasil e no Mundo no dia 29 de 

maio de 2014, já publicavam no caderno esportivo do Jornal do Commercio, “Combate 

ao Terrorismo Exército testou equipes de socorro médico, durante simulação de 

bomba.” A partir desse cenário surge uma questão que nos parece óbvia, mas que, no 

entanto, cabe ser feita: porque no dia a dia, no cotidiano dos pernambucanos essa 

mesma segurança não aparece? É coisa somente para Copa do Mundo?  

Quadro 2 – Copa do Mundo e o quadro de violência no futebol pernambucano. 

Data Fonte Nome da Reportagem Sobre o Fenômeno Violência 

03-Jun-2014 Diário de 

Pernambuco 

 PF terá efetivo triplicado 

na copa 

 

Agentes de outros estados reforçarão o 

trabalho da corporação, que utilizará viaturas 

blindadas adquiridas visando o mundial. [...] 

após os cincos jogos na Arena Pernambuco, 

nos dias 14, 20, 23,26 e 29 de junho, os 

agentes que participarão do esquema especial 

serão transferidos para o Rio de Janeiro e São 

Paulo [...]. 

15-Jun-2014 

 

Diário de 

Pernambuco 

 

Metrô mais rápido e sem 

tumulto no embarque  

A redistribuição do público com mais modais 

para o deslocamento até a Arena Pernambuco 

foi à chave para oferecer mais conforto e 

segurança a quem optou para seguir até São 

Lourenço da Mata de metrô. 

03-Jun-2014 Jornal do 

Commercio  

Japoneses temem assaltos 

no Brasil 

 

[...] os apresentadores sugerem que o turista 

utilize duas carteiras, uma falsa, para que não 

dificultem a abordagem de um assaltante. Até 

uma simulação foi realizada com exemplo. No 

começo da matéria, um vídeo mostra pessoas 

atirando com uma metralhadora: “Será esse o 

cotidiano de um lugar conhecido como ‘país 

do crime’? ”, indaga. Estima-se que cinco mil 

turistas japoneses estarão no país. O Japão 

joga na Arena Pernambuco no dia 14/06, 

contra Costa do Marfim. 

 

15-Jun-2014 Jornal do 

Commercio  

No metrô, houve protesto Apesar do esquema de segurança montado nos 

modais de transporte que levam à Arena 

Pernambuco, houve ontem um inicio de 

protesto com pneus queimados nos trilhos da 

estação de metrô Cosme e Damião. Confusão 

resultou no atraso de alguns torcedores ao 

estádio. Além disso, um trem sofreu duas 

quedas de energia entre as estações 

Rodoviária e Cosme e Damião. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Nesta parte do trabalho a análise desenvolvida tem como alvo os dados e 

informações apresentadas no Quadro 2 e cujas notícias com relação ao fenômeno da 

violência se atem ao mês da Copa do Mundo de 2014 na cidade de Recife. O primeiro 

fator para o qual chamo à atenção é que em todo o mês de junho – período de realização 

da copa - o que nós observamos é que em relação à violência não se veicula nenhuma 

informação neste sentido em nenhum dos dois jornais em que realizamos nossa coleta. 

Fica então uma pergunta: será que a violência desapareceu em nossa sociedade? Ou 

seja, dentro do material pesquisado, há um fato interessante de se mencionar: as 

narrativas que trazem tanto um como outro jornal falam não de temas ligados a 

violência como a insegurança, mas, do contrário destacam a segurança encontrada num 

espaço relacionado com o evento da Copa e que diz respeito ao metrô. 

 

Vejamos, pois, o que dizem ambos os jornais: 

 

“A redistribuição do público com mais modais para o deslocamento até a 

Arena Pernambuco foi à chave para oferecer mais conforto e segurança a 

quem optou para seguir até São Lourenço da Mata de metrô. ” (Diário de 

Pernambuco, 15 de junho de 2014) 
 

Nesse caso notamos que o jornal acentua o padrão de tranquilidade e de 

normalidade que reina absoluta na cidade pernambucana, e a impressão é que vivemos 

outra realidade, diferente daquela com a qual são acometidos trabalhadores e torcedores 

desta cidade nos seus dias ou em dias de jogo quando tem que usar o mesmo transporte 

público, então, volta à pergunta qual mesmo o papel da imprensa, há de fato essa paz, 

ou vivemos uma trégua que ela mesma não anuncia, talvez, por que haja um pacto 

envolvendo muitos atores neste sentido. É dito que ocorreu tudo normal no 

deslocamento para Arena Pernambuco, e que foi a chave para um conforto e segurança 

o transporte público. É mister dizer que não estamos dizendo se a imprensa é boa o 

ruim, afinal esse não é nosso papel enquanto pesquisador, mas, tão somente de trazer a 

luz um discurso que às vezes se desenvolve sob certas maquiagens. 

 

O Jornal do Commercio, por sua vez vai à mesma direção, embora ressalte que 

nem tudo é calmaria há um pouco da fumaça no ar. 
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“Apesar do esquema de segurança montado nos modais de transporte que 

levam à Arena Pernambuco, houve ontem um início de protesto com pneus 

queimados nos trilhos da estação de metrô Cosme e Damião. Confusão 

resultou no atraso de alguns torcedores ao estádio. Além disso, um trem 

sofreu duas quedas de energia entre as estações Rodoviária e Cosme e 

Damião.” (Jornal do Commercio. 15 de junho de 2015) 

 

Observando, o que foi dito pelo Jornal do Commercio, notou que ele optou em 

contar outras coisas além do que ocorreu no dia 14 de junho, com as pessoas que foram 

para a Arena Pernambuco. Talvez, se deva destacar o seguinte: parece haver um 

comportamento diferenciado no caso da forma como Jornal do Commercio, veicula as 

informações durante o me da Copa ressaltando alguns detalhes, mas, contudo, sem fazer 

também grandes alardes. 

 

Analisando os dois jornais nesse período, nos indagamos se “os jornais de 

forma orquestrada mascaram o fenômeno da violência no mês da copa?” Além disso, 

qual a relação do Estado nesse período será que eles intervêm de forma que a violência 

seja controlada? 

 

Pelos dados levantados neste trabalho também é de se questionar por que no 

mês da copa não apareceu o fenômeno da violência em Pernambuco? 

 

Em suma o que captamos, em linhas gerais é que o jornal diário de 

Pernambuco se limitou a falar do aumento do número de segurança, do conforto, da 

acessibilidade, deixando de lado fatos sobre a violência. Já em relação ao Jornal do 

Commercio, embora siga um caminho similar, demonstrou alguma preocupação com os 

turistas no Recife, com dicas de como se proteger na terra recifense, e também vale 

lembrar que ele não omitiu e contou o transtorno que foi o primeiro jogo da Copa de 

2014, aqui na Arena Pernambuco. Há neste cenário duas posturas com relação à 

violência, e que, porém, não deixa de demonstrar a existência de um pacto social de 

certo silêncio. 

 

Mas, e depois da Copa o que sucede? 
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Quadro 3 – A violência depois da copa: A maquiagem se foi? 

Data Fonte Nome da Reportagem Sobre o Fenômeno Violência 

28-jul-2014 Diário de 

Pernambuco 

 Violência em Caruaru 

 

Torcidas uniformizadas de Central e 

Campinense criaram um clima tenso na 

partida que terminou empatada em 1 a 1 pela 

Série D. A brutalidade de torcedores de 

Central e Campinense foi capaz de cessar o 

jogo entre as equipes durante exatos 23 

minutos [...]. 

09-jul-2014 

 

Jornal do 

Commercio 

Decepção e Violência 

 

O Bairro do Recife, tradicional ponto de 

comemoração do Carnaval da capital, reviveu 

momentos de folia ontem. Sorrisos 

estampados, caras pintadas, fantasias em verde 

e amarelo. Até saírem os gols da Alemanha. 

Depois, o clima de festa do local foi trocado 

pela decepção, tristeza e o pior: de violência. 

Várias confusões foram registradas nas 

proximidades do Cais da Alfândega, o palco 

da FanFest, e na Avenida Rio Branco, onde 

telões também transmitiam a partida. 

17-jul-2014 Jornal do 

Commercio 

Nove indiciados 

 

Acidente no Itaquerão matou dois no ano 

passado. Nove pessoas foram sendo sete da 

Odebrecht, foram indiciadas pelo acidente no 

Itaquerão que matou dois operários em 

novembro do ano passado. Se condenados os 

acusados podem ser presos por um ou até três 

anos. 

29-jul-2014 Jornal do 

Commercio  

Juizado investigará briga 

 

O Juiz aponta falhas no esquema de 

policiamento no estádio e de escolta à torcida. 

A confusão aconteceu anteontem, na partida 

entre Central e Campinense-PB, no estádio 

Luís Lacerda em Caruaru, válido pela Série D 

do Campeonato Brasileiro deve ser 

investigada pelo Juizado do Torcedor. O juiz 

responsável, Marupiraja Ramos Ribas, está 

esperando um relatório policial para abrir uma 

investigação sobre o caso[...]. 

29-jul-2014 

 

 

Jornal do 

Commercio  

Volta das Gangues 

 

 

Mal recomeçou o Campeonato Brasileiro e a 

violência já está de volta ao futebol. Com 

estádios mais vigiados, as gangues infiltradas 

nas organizadas estão promovendo arruaça 

longe das praças esportivas. A noite de 

sábado, após Santa 2 x 3 Ceará, foi de terror 

para quem mora na Tamarineira. Hora de PM 

ampliar o raio de atuação pós-jogos. 

14-jul-2014 Diário de 

Pernambuco 

Duelo com Argentinos Várias brigas foram registradas ontem pelas 

ruas do Rio de Janeiro envolvendo argentinos 

e brasileiros. A polícia militar precisou 

intervir em alguns casos, como também no 

protesto que ocorreu antes da partida. No 

maracanã, não faltaram vaias à presidente 

Dilma. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Ao estabelecermos uma análise do mês pós-copa sobre a questão que envolve o 

noticiário da imprensa escrita de Pernambuco e o tema da violência e para o qual nos 

baseamos no recorte apresentado no Quadro 3, nós iniciamos o processo com um 

retrospecto do fim deste grande evento na sede de Recife. Então, o que de entendimento 

nos sobreveio é que de fato aquilo que era para se constitui num legado na área da 

segurança para nós parece não haver se consolidado. Mas, ainda no fim da Copa os 

sintomas do fenômeno reaparecem, pois, aconteceu de no dia 9 de julho de 2014 como 

vimos no Quadro acima, após a derrota da Seleção Brasileira de 7x1 contra a Seleção 

Alemã, a torcida que assistia ao jogo no Cais da Alfândega se rebelou, acontecendo 

várias confusões na localidade, as intervenções precisaram ser contidas pelos policiais 

que ali estavam e por pouco não se transformou em vandalismo generalizado. De certo 

que nós temos a ilusão de imaginar que em nossa sociedade não haja conflitos se eles 

estão presentes em diversos lugares do mundo, apenas estamos a ponderar sobre o que 

teria sido deles no mês do evento e porque na imprensa pouco dele ou nada se falou.  

A copa acabou dia 13 de julho com a Alemanha campeã, no dia seguinte o 

Diário de Pernambuco, parece nos acordar do “mundo mágico de Narizinho
2
” 

abordando em suas páginas o lado infeliz da torcida. O duelo com argentinos, relatado 

em várias brigas envolvendo brasileiros e argentinos nas ruas do Rio de Janeiro e junto 

a esse fato era posto que a presidenta, seu governo passava, por protestos de canto a 

canto do Brasil, mas, é duvidoso porque esses fatos não tinham repercussão durante a 

copa.  

A realidade pós-copa, mal recomeçou o Campeonato Brasileiro, e o Jornal do 

Commercio dia 29 de julho relata “a volta das Gangues”, fala que os estádios estão com 

um maior número de policiais em sua volta fazendo a segurança e que agora eles têm 

que ampliar o raio de ação, pois os torcedores voltam a marcar encontros entre si. O 

que, pois, teria acontecido com a calmaria do metrô? Vivemos uma realidade de paz ou 

a maquiagem da copa se foi? Acabou a segurança 24hrs e de fato existiu? 

No mesmo dia também foi visto uma notícia antiga, de dois dias atrás no Jornal 

do Commercio sobre a violência no jogo em Caruaru, onde torcidas se confrontaram e 

pararam o jogo pela Série D do Campeonato Brasileiro. Vale salientar que o Diário de 

                                                           
2
 Uma alusão a personagem da menina Narizinho que vivia imersa num mundo de fantasia, personagem 

esta criada pelo escritor brasileiro Monteiro Lobato. 
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Pernambuco publicou a mesma notícia um dia antes, dia 28 de julho dia do jogo do, 

Santa Cruz, lembrando que o mesmo tinha jogo pela Série B contra o Ceará.  

Enfim, os jornais recifenses – mas, acreditamos que não só eles, é possível que 

este seja o retrato do Brasil todo - voltaram a publicar fatos sobre violência em 

diferentes pontos e proporções, inclusive, no esporte. Diante disso nós propomos ao 

leitor algumas reflexões, dentre as quais, que no caso dos jornais e do que eles 

disseminam, até que ponto é a verdade total dos fatos? Até que ponto nesta figuração 

social as tramas e enredos construídos por uma cadeia ampla devem ser lidos pelo que 

se mostram as primeiras páginas, pois, em nossa ótica, talvez, e só talvez, o drama vá 

além das notícias, essas são uma parte nem sempre a parte, mas, completa do que é 

figuração social brasileira, pois, de que lugar da sociedade mesmo parte essa voz?  

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

As conclusões sobre as questões aqui levantadas por esse estudo não tem 

pretensão de generalizar, nem no espaço nem no tempo, dadas as limitações acerca de 

dados e metodologias de pesquisa. Na realidade não esgotamos tal debate com um 

trabalho de conclusão de curso de modo que cabe a outros estudiosos aprofundarem o 

estudo do fenômeno da violência e suas associações perante o futebol e a imprensa 

escrita esportiva, e também poder contribuir para a produção acadêmica dessa área, 

formulando várias questões e relatando novos fatos sobre esse fenômeno. 

Vale ressaltar que os dados coletados foram de dois jornais de muita circulação 

em Pernambuco, remetendo apenas a imprensa escrita esportiva sem atingir sua 

totalidade, fornecendo um pensamento e discurso de um grupo específico de imprensa 

escrita esportiva do país, pois sabemos que há mais jornais em circulação no estado e 

em todo o Brasil. Porém deve-se levar em conta que ambos os jornais são os mais 

antigos do Estado e, portanto, dignos de credibilidade no que levanta e aborda, então, 

válido em nossa proposta de análise. 

Como resultado da nossa empreitada, analisando os conteúdos das matérias de 

maio de 2014, observou que foi destacado em ambos os jornais à morte de um rapaz 
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membro de uma das torcidas organizadas de um dos clubes de Recife que se encontrava 

no jogo envolvendo uma equipe rival da cidade e um clube paranaense. Em nossa 

compreensão tal fato deixa entrever que a violência não é algo tão simples de mapear 

por que os indivíduos com ela envolvidos nem sempre se localizam nos espaços comuns 

e previsíveis. O que de fato mostrou que a imprensa escrita esportiva estava se 

importando com o ocorrido, dando muita ênfase a ele, a tônica do discurso produzido 

tomou uma direção onde esse fato é relembrado, assim foram feitas associações com 

outros ocorridos na região metropolitana. 

Foi constatado também no mês seguinte, o mês da Copa do Mundo no Brasil, 

especificamente a sede em Recife, que essa mesma imprensa escrita esportiva se quer 

relatou fatos em relação à violência. Não se veiculou nenhuma informação neste sentido 

em nenhum dos dois jornais em que realizamos nossa coleta. O fato com ênfase que 

ocorreu foi o protesto no metro, onde o jornal Diário de Pernambuco, não anunciou o 

ocorrido, um fato é meio que vivemos uma trégua que ela mesma não anuncia, talvez, 

por que haja um pacto envolvendo muitos atores neste sentido. No Jornal do 

Commercio no mesmo dia vimos que parece haver um comportamento diferenciado no 

caso da forma como veicula as informações durante o mês da Copa ressaltando alguns 

detalhes, mas, contudo, sem fazer também grandes alardes, embora siga um caminho 

similar. 

No mês de julho de 2014, com mais uma coleta observamos o retorno dos 

noticiários com o foco para o fenômeno da violência e os protestos contra a presidenta. 

Com diferentes pontos e proporções, inclusive no esporte. Sobre o tema estampando em 

primeiras páginas, mas interessante que eles não relataram isso durante a copa, até que 

ponto nesta figuração social as tramas e enredos construídos por uma cadeia ampla 

devem ser lidos pelo que se mostram as primeiras páginas, pois, em nossa ótica, talvez, 

e só talvez, o drama vá além das notícias. 

Para os autores Betti (1997) e Murad (2012), a mídia possui papel de extrema 

importância, na medida em que se torna o maior veículo com informações rápidas 

acerca de diversos temas entre eles o futebol e, neste sentido, devem se ponderar nas 

informações, com intuito de diminuir a insegurança, e em colocar as Torcidas 

Organizadas como único elemento responsável pela violência que “afasta os torcedores 

dos campos de futebol”. 
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Enfim o que esperamos é ter contribuído de algum modo para alargar as 

discussões nos campos da Educação Física do esporte e por que não do debate mais 

amplo que envolve a violência, levantando novos questionamentos sobre os fatos que 

ocorrem na imprensa escrita esportiva, envolvendo, torcedores, futebol, violência no 

futebol, tudo isso no ano de Copa do Mundo no Brasil, onde Recife foi cidade sede. 

Mas, em minha opinião, a resolução desta questão, tratada pela imprensa escrita 

esportiva a mercê da violência no futebol, está tão distante de acabar quanto o fim da 

violência na sociedade em geral. 
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