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Resumo: Este artigo trata da intolerância à violência nos estádios de futebol, por ocasião de 

campeonatos, entre torcidas organizadas. O trabalho, dentre vários assuntos que esse tema propõe, 

ocupar-se-á em buscar o melhor modelo, para o torcedor e os operadores, da segurança a ser aplicada, 

no local dos jogos. Se Segurança Pública, Privada ou Híbrida, observando o mandumus
2
 legal e a 

eficácia. O problema é que, enquanto as pessoas que normalmente não frequentam os estádios 

discutem sobre o melhor caminho, jovens, até hoje, em sua totalidade homens, perdem suas vidas em 

locais construídos para diversão. Como não vivemos mais na era medieval, a violência gratuita entre 

pessoas, não deveria fazer parte dos jogos.  O monopólio da violência, da força, da aplicabilidade da 

violência pertence ao Estado, mas, por vários motivos, essa violência vem se manifestando no 

indivíduo social, porém isso deveria ser prerrogativa do Estado. "As forças estaduais de segurança 

possuem o dever de proteger o monopólio da violência de Estado" (Defrance, 2001:233). Assim, este 

artigo apresenta um caminho a ser adotado dentro do tema, para que, com urgência, tenha-se a 

segurança necessária à realização de eventos futebolísticos e talvez outros, nos quais ocorra grande 

aglomeração de pessoas. Conseguir promover segurança aos torcedores e operadores, sejam eles locais 

ou não, por ocasião dos campeonatos, será um marco na intervenção preventiva no processo de 

violência nos estádios do nosso País. Neste contexto observamos que ordem pública é uma condição 

de tranquilidade, uma sensação de as coisas estão bem e tudo isso assegurado pelo Estado, às 

instituições e a todos os membros daquela sociedade, de acordo com os normativos sociais pré-

estabelecidos. Chamamos isso na Segurança Pública de sensação de segurança. 

 
 
Palavras Chave: Violência; Segurança Pública e Privada; Torcida Organizada. 
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1. O Futebol e sua mística, competição. 

          O esporte é algo consagrado como a disputa entre pessoas ou equipes preparadas, em 

que o principal objetivo, por mais hipócrita que possa parecer na contemporaneidade, é 

competir. As competições coletivas levaram a sociedade à necessidade da construção, com 

recursos públicos, de arenas, estádios para a realização dos campeonatos.  

          As atividades desportivas fazem parte da nossa história. O homem, através dos 

esportes, sempre buscou encontrar e superar seus limites. Algumas pessoas se perguntam o 

porquê desse comportamento? Na realidade competir faz parte da existência humana. 

         Disputas levam tempo, envolvem clubes, dinheiro e uma grande quantidade de 

torcedores, sejam eles organizados ou não. Estes se agrupam, nestes espaços híbridos, pois 

foram construídos com recursos públicos e atendem a interesses públicos e privados e em 

grande quantidade de pessoas, pois existem arenas que comportam aproximadamente 80 mil 

torcedores. 

         Ao longo da história, homens, e mais recentemente mulheres, têm dedicado suas vidas 

ao preparo de seus corpos, para as atividades desportivas e o grande dia da competição, em 

que se elegerá, por mérito, o mais ou os mais preparados, consagrando-os à vitória.  

         O futebol é o esporte dos brasileiros. A bola chegou ao Brasil por Charles Miller 

(CALDAS, 1994:42), um brasileiro que em viagem pela Europa, na Inglaterra, ficou 

deslumbrado com o que nós apelidamos de "pelota"3. Inicia-se a construção do futebol 

brasileiro, clubes foram criados em São Paulo, pessoas conheceram a arte desse magnífico 

esporte.  Construção é a palavra certa, pois o desenvolvimento do futebol no Brasil aconteceu 

como uma construção. Material disposto, areia e cimento misturados, tijolo sobre tijolo, ferro, 

madeira e começam a surgir os primeiros vestígios da obra pronta, que nunca se acaba. 

          Inicialmente, só tinham acesso a esse esporte pessoas que possuíam recursos ou seus 

próximos. Era comum a prática do futebol nas praias do Rio de Janeiro, mas somente pela 

elite carioca, negros e pobres não tinham bola, por isso não jogavam. Surge a expressão: 

"você manda! Você é o dono da bola!" Alguns anos mais tarde, já no século XX, os negros 

                                                 
3
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começaram a jogar em clubes. Essa é uma bela característica do futebol, por mais que a 

sociedade tenha tentado segregá-lo, não conseguiu, pois como a maioria dos esportes, ele é 

meritório. O Vasco da Gama, de São Januário, de Roberto Dinamite, foi o primeiro dos clubes 

a vencer títulos com uma equipe de jogadores negros e pobres.  

         A Era Vargas, a construção do Maracanã e a copa de 1950, alargaram as necessidades 

para o desenvolvimento dessa paixão e o Brasil promoveu toda a estrutura necessária. Clubes 

crescendo, disputas no Maracanã. Isso era o desejo do povo e do governo de Getúlio Vargas, 

que, percebendo esse amor que os torcedores nutriam pelos seus times e os jogadores pela sua 

camisa, entendeu que o futebol show da época não cruzou os braços e muito menos fechou as 

mãos.  

 

2. Violência no Interior dos Estádios 

 

          Os torcedores pacíficos presenciam, ao longo do tempo, a manifestação de selvageria 

gratuita protagonizada nos estádios, por ocasião da realização de campeonatos de futebol, em 

que, em sua maioria, os autores são os integrantes das torcidas organizadas. É importante 

salientar que o trabalho não se presta a indicar responsabilidades, mas sim identificar qual o 

modelo eficaz de segurança a ser aplicado, pois existem fatores diversos envolvidos no 

processo de violência, levado a efeito nessas ocasiões. São fatores da psicogênese, da 

sociogênese, da estrutura física dos estádios, da intervenção do Estado com os normativos e 

da presença da segurança, seja ela Pública ou Privada. 

         Os anos passaram os times já não são da família. Não existe mais a paixão pela 

camisa. Jogadores, claramente, jogam por dinheiro, uma remuneração que assusta os 

torcedores, devido ao vulto dos valores percebidos.  

         O futebol torna-se uma grande indústria do entretenimento. Clubes se organizam para 

torcer e formam suas torcidas, algumas organizadas, outras nem tanto. A paixão pelo time 

extrapola e como em surto psicótico, a vida dos torcedores perde seu valor e em substituição 

ao riso e as lágrimas da alegria da vitória ou da tristeza da derrota, elas rolam pela face, pela 

tristeza da perda de um ente querido e de um torcedor, que queria só se alegrar. 

         A violência protagonizada por torcedores está preocupando toda a sociedade, pois as 

famílias, já não deixam a segurança de suas casas para irem aos estádios torcerem por seus 
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times, visto o medo e a sensação de insegurança que as torcidas promovem. Sabe-se que a 

violência está no indivíduo, a qual se reflete no grupo, as torcidas organizadas, mas não seria 

correto se responsabilizar tão somente as torcidas organizadas pela violência nos estádios. Há 

que se analisar as condições dos estádios, da segurança e dos relacionamentos entre clubes, 

torcidas organizadas e o Estado, sem jamais tirar a responsabilidade de cada um. 

         Se alguém ou um grupo de pessoas vai a um local de diversão, de lazer, as regras 

precisam ser claras e socializadas antes e durante os eventos. É interessante como se exigem 

dos indivíduos comportamentos sociais normativos, mas não se ensina sobre eles. Em nossa 

formação, obrigatória e formal, não aprendemos os normativos sociais. Todo o aprendizado 

legal é prático. Verdade é que existem coisas que estão claras que são erradas, mas um jovem 

de 15 anos, em um estádio, com os amigos, não conhece seus limites legais em uma eventual 

reação, diante de uma agressão, sua proporcionalidade e quais as consequências. 

 

3. Violência 

 

         Se a violência é nata, nasce incrustada no indivíduo, o foco deveria ser sempre o 

indivíduo e não a violência. Cuidando do ator e lhe confiando um roteiro de qualidade, pode-

se esperar um belo espetáculo e é o que se deseja nos estádios. Os fatores “cultura” e 

“política” estão diretamente ligados a muitos dos atos agressivos, conforme propõe Tidei, “a 

violência está presente quando os seres humanos são persuadidos de tal modo que suas 

realizações afetivas, somáticas e mentais, ficam abaixo de suas realizações potenciais” 

(GALTUNG apud TIDEI, 2002: 3).   

         Falar sobre violência não é uma tarefa fácil, pois ela é plural, multifacetada, sofre 

alterações profundas, no tempo e espaço. Conforme expõe WIEVIORKA (1997: 5-41), ela 

“não é a mesma de um período a outro”. O saudosismo dos anos dourados, do futebol show, 

acabou, precisa-se fazer o futebol show dos nossos dias e construir um legado.  

        Cenas de violência física, como as mortes macabras na prisão do Maranhão, em 

Pedrinhas, que mais parecem masmorras do período medieval. Segundo a folha de São Paulo, 

do dia 7 de janeiro de 2014, onde deveriam ter 1.950 internos, existem, "amontoados" 4.980. 

Neste mesmo jornal, existem fotos de três presos que foram decapitados pelos seus 

companheiros de cela. Isso agridem as pessoas e banaliza a vida.  
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         Quando o individuo é confrontado em suas vontades, ele reage, e o limite é pessoal e 

não legal ou moral, pois o conhecimento dos limites está gravado em suas mentes, através de 

fatos do dia-a-dia, que são mortes, violência e impunidade. 

         A ideia é acabar com a violência, dentro e fora dos estádios, porém, já é sabido que 

isso só será possível quando todos deixarem de existir, pois, se o indivíduo é mau por 

natureza e isso vem se agravando com o passar dos tempos, ao menos nos estádios, não há 

que se falar em acabar, mas de se criar mecanismo de prevenção, para que os atos das pessoas 

sejam os menos danosos possíveis. Quanto mais se reduz a matéria-prima, as commodities do 

crime, melhores serão os resultados, e, lembrando, que resultados não são números, mas sim, 

percepção de um estado de segurança.  

       A Organização Mundial da Saúde, no WORLD REPORT ON VIOLENCE AND 

HEALTH (2002:5), define violência como: "[...] o uso intencional de força física ou poder, 

em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa, ou contra um grupo ou a 

comunidade que resulte ou tenha uma alta probabilidade em resultar em ferimento, morte, 

dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação." 

        A criatividade é fundamental no enfretamento à violência, precisa-se inovar de tempos 

em tempos, como sociedade organizada, pois o que serve hoje para conter a violência, com 

certeza não servirá em outros momentos e talvez já não sirva em outro lugar. O espaço e o 

tempo modificam o indivíduo, a geração e a sociedade. A mudança dos padrões sociais, 

levados por essas alterações precisam ser acompanhados. 

        Quando a Segurança Pública, seus entes, negligencia o processo de transformação do 

comportamento e das estruturas da personalidade, denominada “psicogênese” e da 

"sociogênese", não desenvolverão ferramentas eficazes para a prevenção da violência, visto 

que o meio influencia o indivíduo e o indivíduo o meio. 

         Nobert Elias, no seu entendimento das abordagens da psicogênese, observa um 

controle externo das emoções e dos sentimentos, pelos quais os indivíduos sofrem influência 

da sociedade a que pertencem, são regras, leis ou costumes, que alteram posturas, conduzindo 

o indivíduo a um "modus vivendi,"4 imposto, levando-o ao convívio e aceitabilidade naquela 

                                                 
4
 Palavra latina, que significa comportamento. 2007-2014 7Graus - Dicionário de Latim Online: significados de 

palavras e expressões em latim.  

http://www.7graus.com/


Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e 
Financeiros - Ano V – Número 13 – JAN/MAR   

ISSN: 2178-2008 – Brasília-DF                                         
Jooziel de Melo Freire 

2014 

 

[6] 

 

sociedade. Como diz o próprio Elias: “as pessoas em certas sociedades são obrigadas a 

reproduzir, uma vez ou outra, determinados padrões de conduta e cadeias funcionais 

especificas” (ELIAS, 1980:91-119). 

         A psicogênese e a sociogênese estão diretamente ligadas. A sociogênese ocupa-se das 

mudanças sociais que de alguma forma influenciará e alterará as estruturas psicológicas dos 

indivíduos. Se o meio está total e diretamente ligado ao comportamento do indivíduo, como 

"acabar" com a violência, tratando as consequências e não suas causas?  

         A teoria, construída por BALLONE e ORTOLANI (2014:4), conhecida como teoria 

da frustração, salienta que o indivíduo frustrado pode se tornar agressivo. A agressividade 

pode estar direcionada ao frustrador ou a análogos. Se levarmos isso para os torcedores, 

veremos que os alvos são deslocados dos jogadores, que perderam o jogo, para os torcedores, 

seus representantes alcançados.  

         Porém, a violência não está relacionada tão somente com a vitória e a derrota de seus 

times. Torcedores levaram essa violência para fora dos estádios e temos visto que elas 

acontecem, mesmo antes do resultado dos jogos e de se iniciar a partida. Isso nos remete ao 

fato que existem frustrações internalizadas no histórico de vida dos torcedores.  

 

4. A Tolerância e a conivência  

 

  Existe a tolerância, a intolerância e a conivência. A palavra tolerância vem do latim 

"tolerare"5 que significa "suportar", "aceitar". Para quem vive em comunidade, a tolerância é 

fundamental, pois com ela acontece o milagre da aceitabilidade dos pensamentos e ações do 

outro. A tolerância nos ensina, que nem sempre estamos certos. 

         A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o dia 16 de novembro como o 

Dia Internacional para a Tolerância. Esta é uma das muitas medidas da ONU no combate à 

intolerância e não aceitação da diversidade cultural. Na medicina, há um forte significado da 

palavra tolerância. As medicações possuem sua capacidade de serem toleradas pelo 

organismo, e essa capacidade de tolerância difere de um corpo ao outro, nas bulas de 

medicação está escrito: "em algumas pessoas tivemos essa... manifestação" ou "pessoas 

                                                 
5
 Palavra com origem latina, que significa Tolerar. 2007-2014 7Graus - Dicionário de Latim Online: significados 

de palavras e expressões em latim.  
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sensíveis ao composto da fórmula". Se a tolerância é individual e está muito ligada ao bom 

senso, não se pode esperar que a tolerância seja um comportamento generalizado, uniforme e 

absoluto. 

         Ao longo dos anos, filósofos e religiosos tentam ensinar a arte de tolerar as pessoas, 

em suas diversidades, mas o tempo tem passado e esse aprendizado fica cada vez mais 

distante. Fruto de um egoísmo exacerbado, em que indivíduos desejam que suas vontades 

sejam atendidas a qualquer custo, e muitos se utilizam da violência. Impõe pela força a sua 

vontade, gostariam que somente eles existissem, que seus times fossem os únicos e se 

esquecem da beleza da diversidade, a qual permite a disputa, a competição e a vitória. 

         Não se pode, vivendo em sociedade, namorar a intolerância. Porém, longe de ser 

correto, estão as atitudes coniventes. Existem leis estabelecidas em uma sociedade, que regem 

suas atitudes, seus atos. Fugir a essas leis, viver na marginalidade, ou seja, à margem das leis, 

é levar a sociedade a um estado deplorável de descontrole e anarquismo. 

         Em tempos de ditadura do relativismo, precisa-se diferenciar o que é tolerância do que 

é conivência. Suportar e aceitar têm limites, e esses limites são normativos, podem estar 

escritos ou não, pois podem representar o modus vivendi6 de cada sociedade, família ou 

pessoa.  

         Ser conivente e aceitar o inaceitável. É suportar o peso que a sociedade não dispõe de 

recursos para carregá-lo. Vamos imaginar que os jovens desistam de estudar, devemos tolerar 

esta atitude? Claro que não, o País e o mundo precisam do desenvolvimento de cada um de 

seus entes. Assim, não podemos tolerar, suportar, aceitar, sermos coniventes com atos de 

violência, contra pessoas e contra o patrimônio público. A sociedade precisa se levantar 

contra todos os atos de violência, sejam elas simbólicas ou não. Em um mundo civilizado, não 

se admite que a sociedade civil se utilize de meios violentos, para fazer valer suas vontades e, 

se calar a isso, é ser conivente, é somar responsabilidade com quem faz. 

         O indivíduo de hoje está preocupado com sua vida, com sua segurança e a dos seus. 

No caso em questão, basta ele olhar a violência nos estádios e dizer, "por isso é que eu não 

vou lá". Isso não resolve, pois seus familiares e amigos podem ir e sofrerem com a atitude, 

                                                 
6
 Palavra latina, que significa comportamento, modo de agir. 2007-2014 7Graus - Dicionário de Latim Online: significados de palavras e 

expressões em latim.  
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conivente, de quem tem condições de fazer algo para mudar o cenário. Alguém já disse que 

para os maus prosperarem, basta que os bons se calem.  

 

5.  Normativos Sociais 

 

        A lei 10.671/03, alterada pela lei 12.299/10, Estatuto do Torcedor, estabeleceu os 

normativos sobre os clubes, campeonatos, torcidas e outros. "Art. 1-A. A prevenção da 

violência nos esportes é de responsabilidade do poder público, das confederações, federações, 

ligas, clubes, associações ou entidades esportivas, entidades recreativas e associações de 

torcedores, inclusive de seus respectivos dirigentes, bem como daqueles que, de qualquer 

forma, promovem, organizam, coordenam ou participam dos eventos esportivos. (Incluído 

pela Lei nº 12.299, de 2010)."  

          O Estatuto do Torcedor estabelece o comportamento de todos os envolvidos nos 

eventos desportivos e as condições físicas dos espaços, nos quais os eventos ocorrerão. 

Inadmite o Estatuto que quaisquer atos que impeçam o torcedor de participar dos eventos, 

ocorram e, para isso, cercou-se de normas, as quais, inclusive, penalizam os atores envolvidos 

nos eventos, chegando a proibir a sua participação em outros. 

         Os espaços, os estádios, as arenas precisam promover todos os meios de segurança, 

higiene, saúde e alimentação para os torcedores, ficando análogas as normas estabelecidas no 

Estatuto do Torcedor, aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Esses 

mandumus7 legais tem o fito de fazer com que o espetáculo possa acontecer, de maneira que 

atenda às expectativas do consumidor, do torcedor, dos atletas, dos árbitros e de todas as 

entidades partícipes. 

         Neste diapasão, o Estado, cumprindo preceito Constitucional, Art. 217. "É dever do 

Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, 

observados:" vem, em que pesem grandes e diversas manifestações, com relação as suas 

prioridades, fomentar, através do fazimento de leis e da construção de estádios, com recursos 

                                                 
7
 Palavra latina, que significa ordenamento. 2007-2014 7Graus - Dicionário de Latim Online: significados de palavras e expressões em 

latim.  
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públicos, a prática desportiva mais comum entre os brasileiros e talvez no mundo, que é o 

futebol, sendo inclusive, neste ano de 2014, o Brasil sede da Copa do Mundo. 

          As arenas foram construídas para que a prática desportiva fosse desenvolvida dentro 

dos ditames normativos. Essas arenas não remontam a era medieval, em que a disputa estava 

relacionada com o morrer ou viver, os estádios não se prestam a praças de guerra. Não são 

espaços para a presença de criminosos, mas sim de torcedores e famílias, que cultuam, à sua 

maneira, o desporto. 

          Não se trata de posicionamento de defesa ou de ataque, mas as investidas de parte da 

população, que não são maioria, contra a construção dos estádios com recursos públicos, para 

que os recursos fossem utilizados em bibliotecas, escolas e hospitais, são infundadas, visto 

que o desporto está intimamente ligado com o lazer, que jamais se desvincula da saúde. 

Precisa-se de mais saúde, educação e segurança, mas sem nos esquecermos do lazer.  

 

6. A Responsabilidade pela Segurança no Interior dos Estádios. 

 

          A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através 

dos seguintes órgãos, art. 144, CF, polícia federal; polícia rodoviária federal; polícia 

ferroviária federal; polícias civis; polícias militares e corpos de bombeiros militares. Para a 

consumação do desporto, em cada Estado, só trataremos das forças de segurança, estaduais e 

distritais. 

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 

incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia 

judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. § 5º Às 

polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas 

em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. §6º As polícias 

militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do 

Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos 

Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 7º A lei 

disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela 

segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. 

          

 Os normativos apresentados não nos deixam dúvidas, que a Segurança Pública é, em 

sua responsabilidade, atribuída constitucionalmente a todos. Verdade é que o Estado deve, 
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mas os beneficiários desse dever do Estado são incluídos como responsáveis pela segurança 

própria. 

          A formação, os equipamentos, o efetivo e o profissionalismo garantem as forças de 

segurança estaduais e distritais, meios de suprirem a necessidade de segurança no interior dos 

estádios. Dentro do preceito constitucional, da ordem social, a função das policias militares 

estaduais e distritais são de ostensividade e de preservação da ordem pública, que deve ser 

preventiva. Cabe à Segurança Pública a apuração de infrações penais, a defesa civil e a 

preservação da ordem pública, que significa fazer com que o indivíduo não atue, à margem 

dos normativos. 

          Salienta-se que a segurança citada é pública e que é também responsabilidade do 

cidadão a promoção de sua própria segurança, dentro dos limites da lei. Assim, existe em 

nossa sociedade o advento da segurança privada, que, como o nome já diz, trata das 

necessidades privadas de cada indivíduo.  

         A segurança privada no Brasil é disposta pela Lei 7.102/1983, regulamentada pelo 

Decreto 89.056/1983 e Normatizada pela Portaria 387/2006 - DG/DP8, são de 

responsabilidade do Ministério da Justiça, e disciplinadas e fiscalizadas através do 

Departamento de Polícia Federal - DPF.  

         As atividades de segurança privada são as seguintes: "vigilância patrimonial – 

atividade exercida dentro dos limites dos estabelecimentos, urbanos ou rurais, públicos ou 

privados, com a finalidade de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade 

do patrimônio no local, ou nos eventos sociais..." (grifo nosso). Portaria 387/2006 - 

DG/DPF, dentre outras. 

          Os normativos da segurança privada deixam com que o cidadão exerça plenamente 

sua responsabilidade com sua segurança. O alcance da segurança privada chega aos espaços 

públicos, com objetivos de proteção da vida e do patrimônio das pessoas que estão 

participando de eventos sociais. 

         De uma maneira geral, eventos sociais são encontros programados por diversos 

motivos, podem ser culturais, familiares, científicos e desportivos. Assim, a responsabilidade 

do promotor do evento social é, dentre outras, providenciar para que a segurança necessária 

                                                 
8
 Departamento Geral – Departamento de Polícia Federal. 
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aos partícipes do evento se estabeleça. Sob pena de se ver responsabilizado, penal e 

civilmente.         

 

7. O Modelo da Segurança no Interior dos Estádios. Público, Privado ou Híbrido 

 

         As atribuições são normativas de cada um dos entes sociais, no que se refere à 

segurança das pessoas, por ocasião dos jogos no interior dos estádios. É importante salientar, 

que a segurança determinada no Estatuto do Torcedor, refere-se aos locais, "Art. 13. O 

torcedor tem direito a segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos antes, 

durante e após a realização das partidas". Grifo nosso. 

       Não se pode ficar limitado ao interior dos estádios, pois o texto do art. 13 fala nos 

locais, isso infere dentro, fora e nos deslocamentos. Antes, durante e depois. O Estatuto deixa 

claro que o objeto de preocupação são os torcedores. 

         Nessa linha de amplitude da segurança, nos locais onde serão realizados os eventos 

desportivos, observam-se as competências para a atuação. Quais seriam os modelos, com 

maior competência, e suas dificuldades? 

       Segurança privada está dentro de normativos legais, e eles são competentes para 

desempenharem a referida segurança, mas esbarram e sem medo de errar, pois conheço o 

desempenho da segurança privada em locais de grande aglomeração de pessoas, na formação 

e na disponibilidade de equipamentos, se o Brasil ainda não conseguiu formar, com 

excelência seus agentes públicos de segurança, ainda está distante de se ter os privados em 

plenas condições de emprego. A professora doutora Heloisa Reis (2012:1), da UNICAMP, 

com pós-doutorado em sociologia do esporte, ratifica essa situação.  

       As empresas de segurança privada não possuem formação própria, voltada para o 

desempenho de suas atividades, seu quadro de funcionários é composto por profissionais 

formados em academias, com currículos que não abordam, com a necessária profundidade, os 

problemas enfrentados nestes contextos de aglomerações de pessoas. O tempo dispensado à 

formação desses profissionais é exíguo. 

        Outra questão, fortemente complexa, é que a população, de maneira geral, não os 

enxerga como alguém que está ali para garantir a sua segurança, a população não confia 

nesses profissionais. Em Brasília temos inúmeros condomínios que possuem segurança 



Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e 
Financeiros - Ano V – Número 13 – JAN/MAR   

ISSN: 2178-2008 – Brasília-DF                                         
Jooziel de Melo Freire 

2014 

 

[12] 

 

privada, mas estão sempre reivindicando a Segurança Pública. Isso é notório nas escolas, nos 

bancos e nos hospitais. 

         Existe o problema do efetivo a ser empregado, a maioria das empresas não dispõe de 

quadro de funcionários suficientes para fazer frente a um evento, com eficácia, de mais de 

20.000 pessoas. A complexidade de um evento com essa quantidade de torcedores, que já é 

um diferencial, requer preparo do efetivo e equipamentos, que os empresários, da segurança 

privada não possuem. 

          No que concerne à Segurança Pública, apesar de possuir limitações, tanto de efetivo, 

como de formação e equipamentos, reúne as melhores e maiores condições de atender as 

demandas de segurança nos locais de eventos desportivos, com aglomeração de pessoas. 

        Na visão da Segurança Pública, a tropa que realiza a segurança em estádios deve ser 

específica. Carece de formação especial para cada agente que desempenhará suas funções. O 

relacionamento com o público é uma arte, que faz parte dos currículos das academias de 

formação, ultimamente essa relação tem sido levada ao extremo, fazendo com que as forças 

de segurança estaduais e distritais, ofereçam em seus currículos, quando da formação de seus 

quadros, o curso de policiamento comunitário, bem como o tiro defensivo, o qual visa à 

imobilização do agressor armado. 

      A Segurança Pública possui recursos, como cães, veículos, aeronaves, detectores de 

metais e a formação adequada, inclusive em outros países, com larga experiência em violência 

nos estádios, que a capacita a oferecer a segurança que determina o Estatuto do Torcedor.  

       Se o Estado que possui o monopólio da violência mantiver seus recursos, para a 

promoção da segurança, somente nas imediações dos locais de eventos desportivos, quando 

da necessidade no interior dos estádios, as ações já serão reativas, descumprindo com sua 

missão constitucional da ostensividade, com vistas à prevenção, não terá êxito. Ao relatar que 

o Estado, por meio das forças de Segurança Pública, possui o que foi chamado de monopólio 

da violência, é constitucionalmente sabido que o policiamento ostensivo e a preservação da 

Ordem Pública devem ser garantidos, pela Polícia Militar, devendo esta utilizar da força 

necessária para reprimir qualquer fato que ponha em risco essa tranquilidade, ou qualquer ato 

de violência praticada pela população civil. 
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        A Segurança Pública precisa se fazer presente em todos os ambientes de realização do 

evento, pois o maior bem empenhado é a vida das pessoas que dele participam. As pessoas 

chegando ao estádio e adentrando, percebendo a presença ostensiva da Segurança Pública, 

ficam inibidas do cometimento de ilícitos, e as que chegam para diversão sentirão segurança. 

Uma das características fundamentais das ações de Segurança Pública é o seu posicionamento 

nos espaços a serem guarnecidos. Não se consegue fazer deslocamentos em locais de 

aglomeração de pessoas com equipamentos. 

         Quando se pensa em segurança dos torcedores e de todos os envolvidos nos eventos 

desportivos, não se pode abrir mão da Segurança Pública, sob pena de se ter resultados 

adversos as nossas vontades, se houver a prática de violência, principalmente no interior dos 

estádios. O Brasil não está preparado para deixar de usar esses recursos. Como recentemente 

aconteceu em Santa Catarina, onde a Segurança Pública não colocou policiamento no interior 

do estádio, e a violência se deu na sua pior forma. 

         A discussão não pode ser tão somente jurídica, precisa ser moral. Os indivíduos não 

foram feitos para as leis, mas as leis feitas para os indivíduos. De que adiantariam as leis, se 

elas não tivessem como bem maior a preservação da vida e a vontade das sociedades 

organizadas? 

       Como a Segurança Pública possuem, no momento das atividades desportivas, outros e 

enormes afazeres constitucionais a serem desempenhados em outras regiões de sua 

responsabilidade direta, ou seja, a Segurança Pública do cidadão nas ruas, residências, 

rodovias etc., precisa-se construir um modelo misto de segurança, algo híbrido, no que se 

refere à segurança nos locais de eventos desportivos. 

        O modelo FIFA9 traz a figura do assistente da ordem, os chamados stewards10 que são 

a segurança privada, preparada, para atuarem dentro dos estádios, mas eles fazem parte de 

uma equipe de apoio às necessidades imediatas dos torcedores. Como localizar locais de 

assentos, a mobilidade no interior dos estádios, o controle de acesso e fornecer primeiros 

socorros. Não são orientados e muito menos preparados, com formação e equipamentos, para 

atuarem em confrontos. 

                                                 
9
 Federation Internationale de Footbal Association. 

10
 FIFA Stadium Safety and Security Regulations. 
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        A ideia inicial da FIFA era de que a Segurança Pública ficaria na área externa ao 

estádio, mas foi comprovada tecnicamente a dificuldade de deslocamentos, quando da 

ocorrência de tumultos. O tempo pode ser fator determinante nos resultados. 

        A segurança privada é uma grande aliada na execução da segurança nos locais de 

eventos desportivos. Pode promover a redução de efetivo a ser utilizado pela Segurança 

Pública, integrando o sistema de comunicação, as tropas presentes de pronto emprego, 

estariam próximas sempre que um privado identificasse uma necessidade. 

       Ao adentrarem ao estádio, este relacionamento seria visto por todos os partícipes do 

evento, fortalecendo as ações dos privados, pois seriam vistos, como parte integrante da 

Segurança Pública, presente. Assim, a Segurança Pública não ficaria desmobilizada para 

cumprir com a segurança, nas ruas e poderia exercer suas atividades dentro dos estádios e em 

suas imediações. Penso ser esse o melhor modelo. Em Brasília, deu certo! 

 

Conclusão 

         O que se deseja é o retorno da liberdade de se ir ao um estádio, sem medo de sofrer 

violência física. Não se pode mais tolerar que indivíduos se utilizem da violência, para fazer 

valer suas vontades ou frustrações. O monopólio da força, da aplicabilidade da violência 

pertence ao Estado, a sociedade civil não pode dispor desse recurso, cita Defrance, que as 

forças estaduais (ele fala de militares, mas em nosso país, seriam as policias militares) têm o 

dever  de proteger o monopólio da violência de Estado. (DEFRANCE, 2001:233).   

 É intolerável, que em um sistema democrático, viva-se refém da vontade da minoria. 

Vivemos o que chamo de ditadura da minoria, em que a maioria faz o que a minoria deseja. 

Minoria é cuidada e tem seus direitos preservados, porém, jamais sobre-elevados ao da 

maioria em uma democracia. Se a minoria deseja manifestar suas ideias, como sendo corretas, 

que apresentem seus argumentos, de maneira normativa, não com imposição. As torcidas 

organizadas não são maioria nos estádios, não representam a vontade do legítimo torcedor, em 

Brasília, elas quase não se fazem representar. Assim, precisamos respeitar e atender a vontade 

da maioria, que deseja se divertir e de verdade torcer pelo seu time e muitas vezes lamentar, 

dentro da legalidade, a derrota. 
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        Não se pode mais tolerar a violência protagonizada em nossos estádios. Precisamos 

envidar todos os esforços, sejam públicos ou privados, para que o vandalismo seja banido dos 

locais de eventos desportivos. 

        A responsabilidade é de todos, do Estado, do mandante do campo e dos indivíduos, 

não podemos nos furtar e apontar o dedo em outras direções. O resultado, seja bom ou ruim, 

será consequência de nossas ações.  

        Assim, precisa-se agir e rápido, pois este é um ano de jogos. O modelo precisa ser 

estabelecido e colocado em prática, pois com certeza, todos participando teremos êxito. 

  O Estado está fazendo a sua parte, verdade que não com a excelência que deveria, mas 

ao longo das décadas, vem aprimorando suas competências, estabelecendo normativos, 

construindo espaços próprios para os eventos desportivos, estabelecendo a mobilidade 

necessária para os torcedores. 

         Ainda se está longe de sermos os melhores e mais ordeiros, mas somos novos, e o 

Estado não é composto de pessoas que vieram de Marte, mas sim da sociedade neófita e 

carente de várias necessidades. Os que representam o Estado, no legislativo, escolhido pelo 

povo, no executivo, os governadores e no judiciário concurso e indicações do executivo, estão 

se esforçando exemplarmente, alguns para que a população possa gozar de dias melhores, em 

suas atividades, o que nos resta é entender e ajudá-los. 

         A responsabilidade do indivíduo, cidadão desta nação chamada Brasil, é muito grande. 

Só colheremos se plantarmos, não existe fórmula mágica. Educação, saúde e segurança só se 

estabelecem, com trabalho de todos. Não adiantam boas escolas, com professores brilhantes, 

se não temos alunos interessados e motivados. 

         O suprimento de que dispomos irá se acabar, ou poderíamos pensar que consumindo, 

sem produzir, traria bons resultados? Insanidade. O indivíduo possui grande responsabilidade 

nesse cenário de violência. Construir "muletas" para se justificar atitudes violentas, 

responsabilizando o Estado, a sociedade e a família, talvez seja o caminho mais fácil, porém, 

não é o correto. Em um silogismo simples, deveríamos, já que a sociedade é responsável pelos 

atos de violência de seus entes, prender a sociedade e liberar as “vítimas” sociais. 

          Há responsabilidade em nossos atos, sejam de ação ou de omissão. Pode-se fazer 

melhor e não se faz, foi uma escolha e não uma determinação social. O indivíduo ser 
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influenciado pela sociedade é uma coisa, mas a sociedade determinar seus atos é outra muito 

diferente. Imagine um marido justificando sua violência contra a esposa devido ao pai ter sido 

violento com ele e com a mãe. Onde fica a responsabilidade desse indivíduo em buscar ajuda? 

Nada justifica a violência, esta precisa ser evitada a todo instante, mesmo por quem possui o 

seu monopólio, no caso o Estado. 

      Os clubes, as agremiações e as torcidas organizadas precisam conhecer de suas 

responsabilidades civis e penais, quando da prática de violência, daqueles que elas 

representam. Seus associados precisam conhecer suas responsabilidades. Estas entidades 

precisam promover palestras, encontros, com vistas a socializar os normativos sobre suas 

condutas. 

 Assim, fica claro que podemos e devemos inserir a maior quantidade de partícipes no 

processo de promoção da segurança, no interior dos estádios. Se unindo duas forças, 

Segurança Pública e Privada, teremos melhores resultados, qual o motivo de não ser feito? 
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