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TORCIDA ÚNICA EM CLÁSSICOS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO: UMA MEDIDA EFETIVA OU PALIATIVA?

Thoracolumbar Fascia and Release of Myofascial as Physiotherapeutic 
Treatment in Pain Lumbar: Literature Review

RESUMO
O futebol é considerado um fenômeno esportivo mundial 

e, há um prazer ligado ao ato de torcer. Tal sentimento exige a 
compreensão da medida que este ato pode restringir a capacidade 
de esclarecimento do indivíduo, bem como excitar a violência. O 
presente estudo visa analisar a efetividade da medida de torcidas 
únicas em clássicos no estado de São Paulo. Durante o período 
da pesquisa, foi feito um levantamento de dados, referente aos 
principais clássicos dos times de futebol da Série A1 do Campe-
onato Paulista e da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol 
em 2015, 2016 e 2017, com enfoque em identificar os níveis de 
violência antes e após a promulgação da medida, que obriga a 
presença de apenas uma torcida, no caso, a torcida da equipe 
mandante do clássico. Os resultados coletados evidenciam que 
antes da promulgação da medida, houveram, em somatório do 
período estabelecido, 13 casos de violência em decorrência dos 
clássicos de São Paulo, e, após a promulgação da medida, houve 
um decréscimo para apenas 3 casos noticiados até o término das 
buscas. Em caráter conclusivo, houve uma queda nos casos de 
violência nos clássicos analisados após a promulgação dessa 
medida, entretanto, pouco tempo se passou após a promulgação 
da mesma, o que torna – de certa maneira – precipitada qualquer 
afirmação se tratando da efetividade dessa medida nos principais 
clássicos do estado de São Paulo.
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ABSTRACT
Football is consider a global sports phenomenon and there 

is a pleasure attached to the act of cheering. Such a feeling re-
quires the understanding of the extent that this act may restrict 
the individual’s enlightenment capacity as well as excite the 
violence. The present study aims to analyze the effectiveness 
of measuring single twists in classics in the state. During the 
period of the research, a data survey was carried out, referring 
to the main classics of the football teams of the A1 Series of the 
Campeonato Paulista and the Series A of the Brazilian Football 
Championship in 2015, 2016 and 2017, with a focus on identi-
fying the levels of violence before and after the promulgation 
of the measure, which requires the presence of only one twist, 
in this case, the twist of the team principal of the classic. The 
results show that before the promulgation of the measure, 
there were 13 cases of violence because of the classics of São 
Paulo, and after the promulgation of the measure, there was a 
decrease for only 3 reported cases until the end of searches. In 
a conclusive way, there was a decrease in cases of violence in 
the classics analyzed after the promulgation of this measure, 
however, a short time after the promulgation of the measure, 
which makes - in a certain way - precipitated any statement 
regarding the effectiveness of this measure in the main classics 
of the state of São Paulo.
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INTRODUÇÃO
Atualmente o futebol é considerado um fenômeno espor-

tivo mundial1. Por ser visto como a superação do humano, o 
futebol é considerado uma arte. Visto isso, há um prazer ligado 
ao ato de torcer e tal sentimento exige a compreensão da medida 
que este ato pode restringir a capacidade de esclarecimento do 
indivíduo, bem como excitar a violência2.

O futebol começou a ganhar notória simpatia popular 
no Brasil a partir da década de 19703. Nessa época, o futebol 
brasileiro foi considerado uma potência após a conquista de três 
Copas do Mundo, obtendo, assim, visibilidade no exterior e a 
massificação no país. Porém, anteriormente à massificação do 
futebol, na década de 1940, já nascia na cidade de São Paulo, 
os primeiros agrupamentos de torcida, as chamadas torcidas 
uniformizadas, que tinham como intuito propagar o futebol ofi-
cial dos clubes. Posteriormente surgem as torcidas organizadas, 
que a partir de 1990 começam a apresentar traços de violência1.

Alguns pesquisadores especialistas no assunto relacionam 
o aumento da violência nos estádios de futebol ao desenvolvi-
mento das torcidas organizadas, por conseguinte, a violência 
acaba por invadir os estádios como reflexo dos problemas 
sociais4. Após décadas, as torcidas organizadas ainda são vistas 
como principal foco de violência em estádios de futebol, por 
isso, são constantemente combatidas e contestadas1. 

Motivado pelo combate à violência e indiretamente pelo 
combate as torcidas organizadas, o Ministério Público solicitou 
junto à Federação Paulista de Futebol, em Abril de 2016, uma 
medida governamental na qual previa-se a presença de apenas 
a torcida do clube mandante da partida em todos os clássicos 
disputados entre Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos 
no estado de São Paulo, até o final de 2016. Tal medida dividiu 
as opiniões entre os dirigentes dos clubes de futebol e críticos 
do assunto. Considerando-se que a medida foi proposta para o 
estado de São Paulo, questiona-se nesta pesquisa se a presença 
de uma única torcida em clássicos dos clubes desse estado seria 
uma medida efetiva para e redução e/ou extinção da violência 
entre torcidas organizadas.

Os clássicos de futebol são confrontos futebolísticos entre 
equipes que possuem uma rivalidade desencadeada por determi-
nados aspectos, sejam eles religiosos, históricos e, em sua grande 
maioria, nacionais, regionais ou locais. Esses clássicos atraem 
multidões de espectadores e telespectadores, explicando a sua 
grande visibilidade e inserção midiática, apresentam conflitos 
de interesses por parte dos mais envolvidos, considerando que 
o futebol é uma maneira que muitos torcedores encontram para 
expressar conflitos de interesses oriundos de realidades sociais5. 
Devido a determinados aspectos que envolvem um clássico, 
principalmente com fatores extra-campo, casos de violência no 
futebol – em sua grande maioria – ocorrem neste tipo de partida, 
o que pode explicar o motivo da medida governamental em 
questão ser aplicada somente aos jogos considerados clássicos 
em São Paulo.

Assim, esta pesquisa teve como objetivo investigar se a 
medida de torcidas únicas em clássicos entre os clubes paulistas 
durante a Série A1 do Campeonato Paulista das temporadas 
de 2015 e 2016 e da Série A do Campeonato Brasileiro das 
temporadas de 2015 e 2016 foram efetivas para a redução do 
índice de violência entre torcidas organizadas.

MATERIAIS E MéTODOS
Foi realizada uma revisão bibliográfica, utilizando-se a 

busca combinada dos descritores presentes no DECS (Descrito-
res em Ciências da Saúde): ‘’futebol’’ e ‘’violência’’. Utilizou-se 
também, para a procura em outros bancos de dados, o termo 
‘’torcida organizada’’, para tanto, a investigação foi realizada 
nas bases de dados Google Acadêmico e Portal de Periódicos 
da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior). 

Como material de análise foi feito um levantamento de 
dados relativos aos casos de violência envolvendo torcidas 
organizadas, em um período de quatorze meses antecedentes 
à medida (início da Série A1 do Campeonato Paulista de 2015 
no final de janeiro de 2015) até a conclusão da Série A do 
Campeonato Brasileiro de 2017. O levantamento destes dados 
foi realizado nos sites esportivos dos portais: Globo Esporte, 
Terra e Esporte UOL. As buscas foram orientadas a partir das 
datas dos clássicos definidas pela tabela de jogos da Série A1 
do Campeonato Paulista de 2015, 2016 e 2017 e da Série A do 
Campeonato Brasileiro de 2015, 2016 e 2017. Foram conside-
rados clássicos os jogos entre os times do estado de São Paulo 
que participam da primeira divisão dos campeonatos citados, 
sendo eles: São Paulo Futebol Clube, Sport Club Corinthians 
Paulista, Santos Futebol Clube e Sociedade Esportiva Palmeiras. 
Foram incluídas matérias e notícias que abordassem aos atos 
violentos entre torcidas organizadas dentro e fora dos estádios.

Os critérios de exclusão foram notícias relacionadas a 
torcidas organizadas que não pertenciam aos times citados e 
notícias relacionadas a clássicos ocorridos em outros campeo-
natos regionais ou antecedentes aos campeonatos supracitados 
das temporadas de 2015, 2016 e 2017.

RESULTADOS
Foram analisados os times Sport Club Corinthians Paulis-

ta, Sociedade Esportiva Palmeiras, Santos Futebol Clube e São 
Paulo Futebol Clube, no qual foram totalizados 61 clássicos no 
período de 2015 e 2017 englobando apenas a Série A1 do Cam-
peonato Paulista e a Série A do Campeonato Brasileiro, sendo 
que, em 16 dessas partidas aconteceram relatos de violência. 
No 1º semestre de 2015, foram noticiados 5 casos de violência 
em 14 jogos, representando 35,7% de incidência de violência 
nesse período. No 2º semestre de 2015 foram noticiados 4 casos 
de violência em 8 jogos, representando 50% de incidência de 
violência nesse período No 1º semestre de 2016 foram noticia-
dos 4 casos de violência em 11 jogos, representando 36,3% de 
incidência de violência nesse período. No 2º semestre de 2016, 
onde a medida já havia sido promulgada, foram noticiados 
apenas 2 casos de violência em 8 jogos, representando 25% 
de incidência de violência nesse período. No 1º semestre de 
2017, não foi noticiado nenhum caso de violência em 12 jogos, 
entretanto, no 2º semestre de 2017 foi noticiado apenas um caso 
de violência em 8 jogos, representando 12,5% de incidência de 
violência nesse período. O período antecedente à implementa-
ção da medida é constituído por 33 clássicos, com 13 casos de 
violência, tendo 39,3% de incidência de violência, enquanto o 
período posterior à implementação da medida é constituído por 
28 clássicos, com 3 casos de violência, representando 10,7% de 
incidência de violência nesse período.  
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DISCUSSÃO 
VIOLÊNCIA RELACIONADA AO FUTEBOL NA 

ATUALIDADE
Mesmo com as inúmeras tentativas de resistência, as tor-

cidas organizadas continuam a existir. Atualmente, as torcidas 
organizadas vêm desenvolvendo um sentimento maniqueísta, ou 
seja, só existe um lado bom, que no caso é o lado de sua própria 
torcida, e, o que não estiver desse lado, é negativo e deve ser 
combatido6. As torcidas organizadas brigavam e praticavam atos 
de violências verbais e físicas apenas contra torcidas rivais, no 
passado. Além das brigas motivadas entre torcidas rivais, as 
torcidas organizadas praticam atos de violência entre si, por 
não concordarem com as perspectivas que a outra torcida tem 
sobre o mesmo time7.

 Os números de mortes, relacionados à violência ligada 
ao futebol, são alarmantes. Segundo a Folha de SãoPaulo, atra-
vés de notícia publicada em 2016, de 2010 até Abril de 2016, 
foram relatadas cento e treze mortes decorrentes à violência 
ligada ao futebol.

 Não se pode generalizar, em relação as torcidas organi-
zadas, afirmando que todos os integrantes são violentos, pois, de 
acordo com Murad (2012), apenas 5% a 7% das pessoas envol-
vidas dentro das torcidas organizadas praticam atos de violência. 
Porém, causa preocupação para a segurança pública, pois, essa 
pequena parcela sente prazer ao praticar atos de violência, como 
salientou Norbert Elias9. Os atos de violência que geram prazer 
e satisfação, se tornam símbolos de reconhecimento e virilidade 
entre as pessoas que os praticam10.

 Para a ocorrência de briga entre torcidas não é preciso 
necessariamente ter ocorrido um clássico no dia ou a derrota 
para outro time. Muitas torcidas organizadas estão utilizando 
as redes sociais para se encontrarem e se digladiarem, gerando 
muitos atos de barbárie e vandalismo11.

PROJETO DE LEI N°6569/09 PARA TORCIDAS 
ÚNICAS: EVIDÊNCIAS E IMPLICAÇÕES 

Motivado pelos casos de violência, tendo como autores 
principais membros de torcidas organizadas, segundo a Lei n° 
12.229 de 2010, artigo 4º, define-se por torcida organizada a 
‘‘[...] pessoa jurídica de direito privado ou existente de fato que 
se organize para o fim de torcer e apoiar entidade de prática 
esportiva de qualquer natureza e modalidade’’. No que diz res-
peito aos estádios, foi criado o Projeto de Lei 6569/09 que prevê 
mudanças no Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/03). O projeto 
traz como proposta a limitação da venda de ingressos a apenas 
uma torcida em competições esportivas, tendo como punição 
aos clubes que não acatarem a decisão da perda de mando de 
campo pelo período mínimo de seis meses12. 

O Projeto de Lei 6569/09 apoia-se na experiência de 
outros países que adotaram a medida de torcida única, como 
é o caso da Argentina, país no qual, após vários episódios de 
violência no ano de 2007 em jogos de futebol, passou a adotar 
como medida para todos os jogos a presença de apenas uma 
única torcida de futebol13. Adicionalmente, pode-se citar o caso 
da Europa, onde as brigas entre as torcidas organizadas são 
estimuladas por aspectos além do futebol, como é o caso das 
torcidas de Celtic e Rangers, times escoceses, que se opõem 
em questões religiosas, por isso, apenas uma das torcidas pode 
comparecer aos estádios em clássicos. A Turquia também adotou 
a proibição de torcidas rivais em clássicos, como ocorre no caso 
dos times Galatasaray e Fenerbahçe14.

Ainda, o Projeto de Lei 6569/09 traz em seu escopo, 
como justificativa, que a arrecadação dos clubes com a venda 
de ingressos para as torcidas visitantes são ínfimos quando em 
comparação aos danos causados pelas torcidas visitantes aos 
estádios, assim como os danos causados ao patrimônio públi-
co e particular12. Alguns times de futebol como Corinthians e 
Palmeiras, foram favoráveis à medida em questão no presente 
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estudo, quando a analisam do ponto de vista econômico, pois, 
com a separação das torcidas é preciso criar espaços vazios nas 
arquibancadas para que haja o distanciamento das torcidas, e, 
portanto, com a presença de uma única torcida estes espaços 
não precisariam ser criados, consequentemente, haveria maior 
contingente de ingressos para venda. Paulo Nobre, presidente 
do Palmeiras na época, em entrevista, citou que a medida é fa-
vorável para diminuir o receio do torcedor comum, que não faz 
parte das torcidas organizadas, e afirmou que toda medida que 
tenha o intuito de coibir a violência será apoiada pelo Palmeiras, 
porém, Nobre ressalta que esta não deve ser a única medida a 
ser tomada no combate a violência nos estádios11.

Modesto Roma Júnior, presidente do Santos Futebol 
Clube, declarou, naquele momento, que a torcida única não 
acabará com os casos de violência, afirmando ainda que a 
responsabilidade pela segurança pública é dever do Estado 
e não dos clubes de futebol15; como salienta Elias (1985), a 
sociedade perante algum enigma que afete seu bem-estar, trata 
de estabelecer ordens e normas a fim de solucioná-los, porém 
estabelecem essas como se fossem algo exterior e sem levarem 
em consideração as pessoas e grupos envolvidos.

Após análise, o Projeto de Lei 6569/09 foi rejeitado pela 
Comissão de Turismo e Desporto, sendo então arquivado. A 
motivação principal para a rejeição do projeto de lei é que o 
mesmo é contrário a Constituição, que assegura autonomia às 
entidades esportivas16.

Entretanto, é cedo para podermos definir quaisquer con-
clusões taxativas referente a isso, pois essa medida entrou em 
vigor em Abril de 2016. Dessa maneira, percebemos que casos 
de violência não serão diminuídos consideravelmente apenas 
com a implantação de uma lei de torcida única.

Conforme relatado por Murad (2007), os problemas di-
retamente associados à desigualdade e violência na sociedade 
são refletidos nos estádios de futebol, havendo uma interação 
dialética entre o esporte e a população. Sendo assim, nota-se que 
a violência ligada ao futebol está ligada diretamente à problemas 
sociais, como as valências que são expostas na sociedade bra-
sileira no geral, como tráfico de drogas, desigualdades sociais 
e de gêneros, entre outras que acabam sendo transferidos para 
brigas de torcedores, mortes em estádios de futebol, entretanto, 
apesar desses problemas serem refletidos no futebol, não são 
exclusivos deste contexto.

CONSIDERAÇõES FINAIS
Para os casos de violência entre torcidas organizadas de futebol, 
através dos dados obtidos, observa-se que a aplicação de medi-
das contra a violência no futebol vem sendo apresentada como 
solução para tal problema, porém, faz-se necessário considerar 
que a violência presente no esporte é um reflexo de problemas 
sociais, com isso, são necessárias medidas pensadas em contexto 
extra esporte e/ou extra-campo.
Sugere-se, para novos trabalhos, a verificação das relações 
causais que desencadearam determinados atos de violência. 
Assim como, vale a verificação dos índices de violência para 
os jogos que não tiveram a presença de uma única torcida em 
comparação a aqueles que cumpriram tal medida, considerando 
outros times fora do estado de São Paulo.
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