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1. INTRODUÇÃO 

 

O Universitatea Craiova é um dos maiores clubes de futebol da Romênia. Com quatro 

títulos do campeonato romeno e seis da Copa da Romênia, a equipe fundada em 1948 é a 

primeira de seu país que chegou às quartas-de-final da UEFA Champions League e também a 

primeira que conseguiu chegar mais longe – nas semifinais – em uma Copa da UEFA/Liga 

Europa, competição da qual participou 13 vezes (sendo assim o time de fora de Bucareste, a 

capital romena, que mais esteve presente). A partir de 2013, este clube se vê dividido em dois: 

Clubul Sportiv Universitatea Craiova e Fotbal Club Universitatea Craiova brigam pela 

história e pela identidade do time fundado em 1948, conflito que receberá o foco do 

documentário apresentado neste projeto. Esta cisão ocorre em um momento de profunda crise 

no futebol romeno, com diversos clubes de tradição indo à falência e sendo extintos. 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

 

O jornalismo esportivo está cada vez mais cobrindo o futebol internacional sobre o 

exemplo do futebol europeu, tomando por referência no máximo sete grandes centros deste 

esporte, em que se concentram os principais jogadores do mundo, os maiores clubes. Logo, 

são os países mais tradicionais e mais ricos dentro deste esporte. É o caso de Inglaterra, Itália, 

Espanha e Alemanha, França, Holanda e Portugal. Numa confederação europeia como a 

UEFA, que possui 54 países e territórios afiliados, incluindo aí alguns países asiáticos como 

Azerbaijão e Israel, tomar como referência sete países e tratá-los como “o futebol europeu” se 

torna temerário e generalista. Esta disputa de identidade em um dos maiores clubes de um 

país europeu é apenas um dos frutos do falido e desorganizado futebol romeno, e contradiz o 

exemplo de futebol europeu que o jornalismo esportivo brasileiro reverencia e toma por regra. 

A pauta é motivada também principalmente pela carência de diversidade sobre o 

futebol internacional ao qual parecemos estar consumindo. Ouve-se muito de Bayern de 

Munique, de Real Madrid, de Barcelona, de Juventus, de Manchester United, de Chelsea, de 

Paris Saint-Germain, e dos principais campeonatos europeus. Outros lados do esporte mais 

popular do mundo, histórias curiosas, times diferentes, outras visões são interessantes para se 

ter uma noção mais aberta do futebol em âmbito mundial, e muitas vezes sofrem preconceito 

por não figurarem nos cenários mais visados. Este caso no futebol romeno é um exemplo de 

uma história inédita, curiosa, e com um clube relevante. Assim, o documentário torna-se 

justificável por desafiar o público brasileiro sobre o que sabe e o que pensa sobre futebol 

europeu, sua organização e as relações entre clube e torcedor. Bernard (2008) deixa claro: 
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Em sua melhor forma e realização, os documentários devem ser mais do que um 

passatempo para o espectador. Devem demandar seu engajamento ativo, desafiá-lo a 

pensar sobre o que sabe, como sabe e sobre o que mais pode querer saber. Um bom 

documentário confunde nossas expectativas, impele fronteiras para mais além e nos 

leva a mundos – tanto mundos literais como os das ideias – que até então não 

imaginávamos (BERNARD, 2008, p. 4). 

 

O ineditismo de tamanha crise num dos clubes mais populares de um país que teve 

grandes jogadores, como Gheorghe Hagi, uma seleção que participou de sete Copas do 

Mundo, um país que chegou aos oito melhores do mundo em 1998 só a deixa mais chocante. 

Centenas de milhares de torcedores passam por uma situação que até 2013 era inimaginável, e 

fica impossível não fazer paralelos com o futebol brasileiro. A grosso modo, é como se um 

dos chamados 12 grandes clubes do Brasil (Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, 

Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e 

Vasco) tivessem sido extintos e passassem por conflitos de identidade com um clube 

homônimo, com as mesmas cores e na mesma cidade. 

É importante lembrar a relevância do Brasil dentro do futebol romeno em geral: só na 

temporada 2013-14, no ápice dos conflitos entre FC U Craiova e CS U Craiova, mais de 30 

jogadores de futebol brasileiros atuaram em clubes das duas primeiras divisões romenas. É 

mais do que em Inglaterra e Alemanha, dois dos países com os times e campeonatos mais 

populares do mundo. O Brasil também é um dos países que possuem mais jogadores atuando 

em território romeno, rivalizando com Espanha e Portugal a cada temporada. O país possui 

dois recordes: o atacante brasileiro Wesley Lopes da Silva é o maior artilheiro da Liga I 

(primeira divisão romena) em uma única edição do campeonato no Século XXI e é o primeiro 

jogador estrangeiro a ter se tornado artilheiro de uma edição da Liga I. Os dois recordes foram 

obtidos com 27 gols na temporada 2011-12. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Compreender os conflitos de identidade entre CS Universitatea Craiova e FC 

Universitatea Craiova através da ótica de torcedores, jornalistas, jogadores, ex-jogadores, 

dirigentes e políticos ligados ao caso, com uma abordagem sobre as relações humanas 

presentes no futebol e os conflitos estudados. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 
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Verificar o clube que tem o maior apoio popular no momento e qual possui mais 

argumentos e respaldos legais para se autoproclamar como o Universitatea Craiova fundado 

em 1948; evidenciar a força do Universitatea Craiova dentro da identidade cultural da cidade 

e da Oltênia, que transcende o futebol em si. 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

2.1. CRAIOVA E O INÍCIO DO FUTEBOL NA CIDADE 

 

Fundada no Século XIV, Craiova é uma cidade romena e a capital do distrito de Dolj, 

na região histórica da Oltênia, no sudoeste romeno. Além de Dolj, há outros 41 distritos 

romenos, e além da Oltênia, existem as regiões Muntênia, Dobrogea, Moldávia, Bucovina, 

Maramures, Transilvânia, Crisana e Banat. O município possui cerca 270 mil habitantes (o 

sexto maior da Romênia) e sua região metropolitana, 420 mil. É uma das cidades mais 

importantes do país e a mais importante da Oltênia, tendo como principal atividade 

econômica o comércio. 

Em 1921, quando o campeonato romeno de futebol já estava sendo disputado há 12 

anos (desde 1909), e com algumas equipes já figurando entre as mais tradicionais do país, a 

cidade de Craiova teve os seus primeiros clubes de futebol: Rovine Grivita e Craiovan. 

Nenhum dos dois conquistou grandes feitos a nível nacional, até o ano de 1940, em plena 

Segunda Guerra Mundial, quando os dois se fundiram e formaram o FC Craiova, com as cores 

vermelho, branco e preto. O novo time chegou a ser campeão nacional na temporada 1942-43, 

mas o título não é reconhecido pela Federação Romena de Futebol em função da guerra. Em 

1949, o clube acabaria extinto, após rebaixamentos e fracos desempenhos desde o 

rebaixamento em 1946-47. 

 

2.2. OS PRIMEIROS ANOS DO UNIVERSITATEA CRAIOVA 

 

Em 5 de setembro de 1948, um ano antes da extinção do FC Craiova, um grupo de 

estudantes e professores da Universidade de Craiova (Universitatea din Craiova, em romeno), 

fundaram o Clubul Sportiv Universitar Craiova, então pertencente à Associação Nacional de 

Estudantes da Romênia (Asociației Naționale a Studenților din România - ANSR). 

Aqui, vale lembrar que na Romênia comunista os clubes de futebol quase sempre 

pertenciam às instituições do país, que eram estatais. Politehnica Timisoara, Politehnica Iasi, 

Universitatea Craiova, Sportul Studentesc e Universitatea Cluj eram times de universidades; 

Steaua e Dinamo, ambos da capital Bucareste, pertenciam ao Exército e à polícia nacional, 

respectivamente. Otelul Galati era o clube dos siderúrgicos, Rapid Bucareste e CFR Cluj 

pertenciam às companhias ferroviárias; UT Arad era da indústria têxtil, e assim 

sucessivamente. 
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Em 1950, o Universitar Craiova mudou seu nome para Stiinta (literalmente “Ciência”) 

Craiova. Com este nome, foi o campeão da terceira divisão romena, em 1957-58, e da 

segunda em 1963-64, quando finalmente teve a oportunidade de estar na divisão principal da 

Romênia. Só em 1966 o original Clubul Sportiv Universitar Craiova teria o nome pelo qual é 

mais conhecido: Universitatea Craiova. O nome antigo, Stiinta, ficou como apelido. E um ano 

depois, seria fundado o Estádio Central de Craiova, com quase 30 mil lugares. 

A partir daí, o clube passou a colecionar desempenhos marcantes nos campeonatos 

nacionais e até mesmo nos Europeus, tradicionalmente dominados pelos clubes da Europa 

ocidental. O maior artilheiro da história do time, Ion Oblemenco, com 167 gols, foi revelado 

nesta época, nos anos 60. Após sua morte por infarto em 1996, quando era técnico no 

Marrocos, o Estádio Central foi rebatizado, tornando-se o Estádio Ion Oblemenco. 

 

2.3. A CRAIOVA MAXIMA E O AUGE 

 

Da década de 70 até a de 80, o Universitatea Craiova chegou ao seu ápice. O momento 

mais importante da história da “Stiinta” foi na temporada 1982-83. Naquela época, o clube já 

estava entre os grandes do país, com campanhas na primeira metade das tabelas, incluindo 

três títulos do Campeonato Romeno (Liga I), em 1973-74, 1979-80 e 1980-81 e três da Copa 

da Romênia, em 1976-77, 1977-78 e 1980-81, esta última com uma goleada histórica por 6×0 

sobre a Politehnica Timișoara na final. 

Na temporada 1982-83, o Universitatea Craiova foi o primeiro clube romeno a chegar 

nas semifinais da Copa da UEFA (atual Liga Europa). Eliminou Fiorentina, Shamrock Rovers 

(Irlanda), Bordeaux e Kaiserslautern (sendo com isso o primeiro clube romeno a eliminar um 

alemão em uma competição oficial) em partidas históricas. A equipe só foi cair nas 

semifinais, contra o Benfica. Um 0x0 em Lisboa e um 1×1 em Craiova definiram a 

classificação da equipe portuguesa por critério de gols fora de casa. 

Toda a Romênia torcia para aquela equipe de futebol aguerrido e técnico que era o 

Universitatea Craiova. Um de seus principais apelidos foi conquistado lá: “Campioana Unei 

Mare Iubiri” (“A Campeã de Um Grande Amor”), por ter sido tratado como “campeão 

moral”, pela imensa torcida que o clube agregou por todo o país. Além disso, esta geração foi 

a base da primeira seleção romena a participar em uma Eurocopa, em 1984. Ilie Balaci (o 

Milagre Loiro), Nicolae Negrila, Silviu Lung, Rodion Cămătaru, Costică Ştefănescu (o 

Ministro da Defesa), Zoltan Crişan, Ion Geolgău, Aurică Beldeanu, Costică Donose e Sorin 

Cârțu eram alguns dos grandes jogadores que participaram desta campanha de 1982-83, cuja 
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geração também ficou conhecida como Craiova Maxima. O apelido de “A Campeã de Um 

Grande Amor” motivou a composição de um novo hino para o Universitatea Craiova, 

composto pelo poeta Adrian Paunescu, o Cântec Pentru Oltênia (Canção para a Oltênia, em 

português). O refrão faz referência àquela equipe de 1982-83: 

 

[...]Oltênia, eterna Terra Nova 

Uma canção que hoje também se enxerga  

Viva Universitatea! Viva Craiova! 

Você, campeã de um grande amor [...]
1
 

 

2.4. AS MUDANÇAS COM O FIM DO COMUNISMO E A DECADÊNCIA 

 

Em 1991, após o Universitatea Craiova ter conquistado a Liga I e a Copa da Romênia, 

já fazia quase dois anos desde o fim do Comunismo de Nicolae Ceausescu no país. Assim, 

todos os clubes, que eram até então estatais e possuíam o prenome Clubul Sportiv (por serem 

poliesportivos) deveriam ser privatizados, à medida em que as instituições das quais eles 

faziam parte não conseguiam mais mantê-los. Muitos deles, inclusive o Steaua Bucareste, 

maior do país, mantiveram os outros esportes sob a manutenção das autoridades dos 

municípios e distritos e privatizaram apenas o futebol. Foi o que aconteceu com o 

Universitatea Craiova. O departamento de futebol se separou do resto do clube. Assim, o time 

de futebol do Clubul Sportiv (CS) Universitatea Craiova se tornava o Fotbal Club (FC) 

Universitatea Craiova, dando continuidade ao clube de 1948. Muitos outros clubes tomaram a 

mesma medida. Uma razão social foi feita, e o Universitatea Craiova seguiu, a grosso modo, 

como uma empresa e com proprietários. Em 1992-93, o time conquistou seu último título, o 

da Copa da Romênia. 

Depois, o U Craiova passou a ser um time de meio de tabela ainda que revelasse 

grandes jogadores para o continente europeu, como o lateral-esquerdo campeão mundial de 

clubes em 2010 com a Internazionale de Milão, Cristian Chivu, em 1998-99, após ter saído do 

CSM Resita. 

Em 2004, após uma pesada crise administrativa, o clube foi comprado pelo empresário 

Adrian Mititelu. Logo na primeira temporada, já houve o primeiro rebaixamento da história 

do clube, com o último lugar entre os 16 times da temporada 2004-05 da Liga I. O clube 

voltou à elite na temporada seguinte com o título da Liga II, mas ainda não conseguia voltar 

aos seus tempos áureos. 

                                                             
1
 Tradução livre, do original: ”Oltenia, eterna Terra Nova / Un cântec are aztazi și-n priviri / Hai Universitatea! 

Hai Craiova! / Tu campioana unei mare iubiri”. 
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2008-09 foi uma temporada atípica. O Universitatea Craiova, liderado pelo artilheiro 

Florin Costea, estava muito perto de retornar à Liga Europa, torneio no qual fez história nos 

anos 80 com a geração Craiova Maxima. Esta temporada é até hoje contestada pelos 

torcedores da Stiinta; Isto porque inúmeros erros escandalosos de arbitragem impediram a 

equipe de chegar ao sexto lugar do campeonato para alcançar a última vaga para o torneio 

continental, que acabou ficando para o Steaua Bucareste. O sétimo lugar daquele ano foi o 

melhor que o time havia conquistado em muito tempo. 

 

2.5. EXTINÇÃO, PROMESSA POLÍTICA E A LUTA PELO RETORNO 

 

O FC Universitatea Craiova chegou ao 15º lugar em 2010-11, sinônimo do segundo 

rebaixamento em sua história, o segundo em 6 anos, o segundo na gestão Mititelu. Porém, ao 

final da temporada, em 20 de julho de 2011, a Federação Romena de Futebol decidiu excluir o 

Universitatea Craiova, porque o clube não retirou um processo contra o ex-técnico Victor 

Piturca na justiça comum. Piturca queria o pagamento da cláusula da rescisão do seu contrato, 

no valor de 7 milhões de Euros. Conforme o artigo 57 do estatuto da FRF, a Federação tem 

jurisdição sobre todas as questões jurídicas de esportes. Adrian Mititelu não retirou o processo 

e assim o clube foi extinto, com a confirmação na Assembleia Geral da FRF em 14 de maio 

de 2012. Todos os jogadores da equipe tiveram os contratos rescindidos a custo zero e foram 

obrigados a assinar com outros clubes para continuar suas carreiras. O prejuízo ficou avaliado 

em quase 30 milhões de euros. Centenas de milhares de torcedores ficaram sem o time do 

coração. 

Em 22 de outubro de 2011, a Direção Nacional Anticorrupção (DNA) iniciou uma 

investigação contra os dirigentes da Liga de Futebol Profissional da Romênia (LPF) e da FRF, 

com acusações oficiais de erro de conduta grave e abuso de poder ao decidir a extinção do 

Craiova. O DNA fez confisco de bens de vários cartolas da FRF e da LPF, como os seus 

respectivos presidentes Mircea Sandu e Dumitru Dragomir. Em 22 de junho de 2012, a Corte 

de Recursos Judiciais de Bucareste estabeleceu que a exclusão do Universitatea Craiova da 

FRF é ilegal.  

Ainda em 2011, a então candidata à prefeitura de Craiova, Lia Olguta Vasilescu, do 

Partido Social-Democrata da Romênia (PSD), se aliou a Adrian Mititelu e, em sua campanha 

eleitoral, prometeu fazer o FC Universitatea Craiova voltar a existir. Além disso, uma das 

promessas de Vasilescu era demolir o Estádio Ion Oblemenco, que estava abandonado, para 
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construir uma moderna arena, nos moldes da UEFA e da FIFA. Lia Olguta Vasilescu venceu 

as eleições é a prefeita da cidade desde novembro de 2012.  

Desde a extinção, torcedores organizaram uma série de protestos em Craiova e em 

Bucareste, na sede da FRF, agregando milhares de pessoas e reivindicando o retorno imediato 

da Stiinta às competições. Um torcedor chegou a tentar suicídio do alto de uma das torres de 

refletores do Estádio Ion Oblemenco, no início de 2013. Os torcedores Ultras do clube foram 

mais longe e criaram o Justice for Craiova, movimento que além dos protestos na rua, 

promoveu invasões aos gramados nos jogos de futebol, incluindo jogos da Seleção Romena e 

jogos válidos pela Champions League e Liga Europa, como a partida entre Chelsea e Steaua 

Bucareste em 2013, no Stamford Bridge, em Londres. Após a pressão popular que sofria as 

instituições reguladoras do futebol romeno, o FC Universitatea Craiova pôde voltar às 

competições em 2013. 

 

2.6. CS UNIVERSITATEA CRAIOVA X FC UNIVERSITATEA CRAIOVA 

 

Em 2013, o FC Universitatea Craiova conseguiu na justiça o direito de voltar às 

competições. No entanto, a agora prefeita de Craiova, Lia Olguta Vasilescu e Adrian Mititelu 

romperam a parceria que tinham e se tornaram fortes inimigos. Em vez de Vasilescu ajudar na 

volta do FC U Craiova, ela se aliou com os investidores Adrian Andrici e Mihai Rotaru, 

criando o CS Universitatea Craiova, em julho de 2013.  

O CS Universitatea Craiova se autoproclama detentor de todos os títulos e história do 

time original fundado em 1948 até 1991, considerando o FC Universitatea Craiova um clube 

criado logo após a privatização e a separação entre o time de futebol do resto do clube 

poliesportivo. O time apoiado por Lia Olguta Vasilescu também afirma ter o aval do clube 

poliesportivo e da própria Universidade de Craiova. 

Apesar disso, torcedores do próprio CS Universitatea Craiova discordam em seus 

argumentos. Há uma linha de pensamento que defende que o FC Universitatea Craiova 

“deixou” de ser o legítimo quando mudou sua razão social em 2006, ou seja: se extinguiu e 

fundou-se outro de mesmo nome. Outros torcedores defendem que foi em 1994, e outros 

ainda entre 1991 e 1993, o que daria ao FC Universitatea Craiova um título da Copa da 

Romênia (1992-93) e deixaria o clube legítimo CS Universitatea Craiova com os outros cinco. 

O clube partilha desta visão das cinco Copas. 

Um dos argumentos do CS U Craiova é também o fato de Adrian Mititelu ter alterado 

fundado novas razões sociais para o FC U Craiova à medida em que o clube tinha uma crise 
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financeira grave e precisava se reorganizar. Na visão do CS U Craiova, novos clubes eram 

fundados a cada vez que isto acontecia, a última delas em 2013. 

Com a chegada do CS U Craiova, a Prefeitura da cidade boicotou o time de Adrian 

Mititelu, despejando-o do estádio Ion Oblemenco. O FC U Craiova teve de jogar em outras 

cidades, a centenas de quilômetros de Craiova, como Rosiori de Vede e Drobeta Turnu-

Severin. Muitos dos ídolos, que eram desprezados por Mititelu, abraçaram o projeto e lá 

trabalham até hoje, como os ex-jogadores Silviu Lung, Sorin Cârtu, Ion Geolgau e Emil 

Sandoi. O FC U Craiova se tornou um clube itinerante, buscando lugar para treinar e com 

jogadores que nunca foram pagos até hoje, dependendo apenas da solidariedade de seus 

atletas para entrar em campo. Mititelu, endividado, não conseguiu manter o FC U Craiova, 

que acabou mais uma vez, em março de 2014. Os torcedores, que a princípio estavam 

extremamente resistentes com o CSU, passaram a admitir o clube e a trocar de lado, tornando 

a divisão de torcida bastante acirrada. 

O CS Universitatea Craiova é atualmente apoiado por seus torcedores e por minorias 

da imprensa. Torcedores de outros clubes, jornalistas, jogadores, técnicos, dirigentes e ex-

jogadores não adotam a tese de que o CS Universitatea Craiova que foi implementado em 

2013 seja a refundação do legítimo clube fundado em 1948. Torcedores de clubes como 

Universitatea Cluj e Dinamo Bucareste se manifestaram contra o CSU em partidas disputadas 

contra o clube em 2014.  

O FC Universitatea Craiova e seus seguidores não concordam com o argumento do 

CSU, considerando-o um time criado como manobra política e de forma ilegal. Isto porque o 

time começou a temporada 2013-14 direto da segunda divisão romena, como “indenização” 

concedida pela Federação Romena de Futebol à cidade de Craiova por causa da extinção de 

2011. No entanto, os únicos ídolos que defendem o FCU são Ilie Balaci, maior ídolo vivo do 

futebol de Craiova e um dos três maiores da história da Romênia, e o ex-volante Aurel 

Ticleanu. 

CS Universitatea Craiova e FC Universitatea Craiova chegaram a se enfrentar na 

segunda divisão romena em duas oportunidades. As duas partidas terminaram em zero a zero. 

A segunda, no Estádio Ion Oblemenco, lotou o estádio com a grande maioria dos torcedores, 

apesar de o rival ser o mandante. O CSU conquistou o título da Liga II em 2013-14 e disputa 

a Liga I em 2014-15. O FCU não existe mais, e uma cooperativa de torcedores tenta refundá-

lo, a exemplo do que acontece com outras equipes na Romênia que já foram extintas. 
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2.7. HISTÓRICO RESUMIDO DO UNIVERSITATEA CRAIOVA 

  

O Universitatea Craiova (U Craiova) é um dos maiores clubes da Romênia, com uma 

das maiores torcidas do país. Fundado em 1948, o clube tem quatro títulos do campeonato 

romeno (1973-74, 1979-80, 1980-81, 1990-91) e seis da Copa da Romênia (1976-77, 1977-

78, 1980-81, 1982-83, 1990-91, 1992-93, sendo este último título controverso devido aos 

conflitos citados no item anterior). É o quarto colocado no ranking de clubes romenos de 

todos os tempos, atrás apenas de Steaua, Dinamo e Rapid, os três grandes de Bucareste.   

Apelidado de Stiinta (ciência, devido às origens universitárias), o time foi o primeiro 

clube de futebol da Romênia a se classificar para as quartas-de-final da Champions League 

(em 1981-82, eliminado pelo Bayern de Munique); o primeiro clube do país a eliminar um 

clube alemão (Kaiserslautern, 1982-83) e um inglês (Leeds United, 1979-80) em competições 

oficiais; o primeiro a chegar às semifinais da Copa da UEFA (atual Liga Europa, em 1982-83, 

eliminado pelo Benfica por critério de gols marcados fora do próprio estádio). Além destes 

recordes, foi cinco vezes vice-campeão romeno e cinco vezes vice-campeão da Copa da 

Romênia. Participou da UEFA Champions League, o maior torneio europeu de clubes, por 

quatro oportunidades, e da Copa da UEFA (atual Liga Europa), segundo maior torneio 

europeu de clubes, por 13 vezes, além da Copa dos Campeões das Copas em quatro 

temporadas e da Copa Intertoto da UEFA em 1996 e 2001, totalizando 23 participações em 

competições de nível continental entre 1973 e 2001 (28 anos). 

Radulescu, Firescu e Opris (1981) destacam a paixão da cidade de Craiova pelo 

futebol, que levava aos estádios mais de 40 mil pessoas, um público alcançado apenas pelos 

maiores e mais amados clubes: 

 

Se em 1969, na partida internacional de futebol Universitatea Craiova x São Paulo, 

com cinco horas antes do início da partida se encontravam 40 mil pessoas nas 

arquibancadas (recorde que chamou de maneira especial a atenção da imprensa 

esportiva), este mesmo rio vivo inundou, nos anos seguintes, rodada a rodada, o 

“Maracanã oltênio”. Nos jogos em que a tradição trazia também números 

impressionantes de público, este recorde era quebrado facilmente: assim, no returno 

da Divizia A, edição 1973-74, no jogo Universitatea Craiova x Dinamo Bucareste, o 

Estádio Central impôs um novo recorde: 50 mil pessoas! (RADULESCU, FIRESCU  

e OPRIS, 1981, p. 283).
2
 

3. DESENVOLVIMENTO 

                                                             
2
 Tradução livre, do original: “Dacă în 1969, la partida internaționala de fotbal Universitatea Craiova-F.C. Sao 

Paolo, cu 5 ore înaintea începerii acestei confruntări internaționale, în tribune se aflau 40 000 de spectatori 

(record care a suscitat în mod deosebit atenția presei sportive), același fluviu viu a inundat, în ani următori, etapă 

de etapă,  ,,maracana olteana”. La întîlniri în care tradițiaa impus și cifre impresionante de spectatori, recordul 

amintit a fost doborît ușor: astfel, în returul campionatului diviziei A de fotbal ediția 1973-74, la meciul 

Universitatea Craiova-Dinamo București, stadiounul Central a impus un nou record: 50 000 de spectatori !” 



17 

 

 

3.1. CONTEÚDO 

 

Como não há material em língua portuguesa sobre o tema deste trabalho, foram 

necessários dois anos de pesquisa da história do Universitatea Craiova e do conflito em 

questão. Desde o aprendizado do idioma romeno até pré-entrevistas via internet com 

jornalistas, jogadores e torcedores, foi executada uma fase anterior ao projeto, de preparação, 

para que o assunto fosse dominado e para que seja possível passar a história a um público que 

a desconhece por completo. Muitas destas atividades são fundamentais, conforme Puccini 

(2012): 

(...) o documentarista deverá ler tudo aquilo que for possível, dentro dos limites do 

tempo disponível para a produção, referente ao assunto escolido; fazer um exaustivo 

levantamento de material de arquivo, entre fotos, filmes e arquivos sonoros, buscando 

garantir permissão para uso no filme; fazer pré-entrevistas com todas as pessoas que 

possam estar envolvidas com o tema (PUCCINI, 2012, p.32). 

  

A ideia principal é iniciar com imagens de arquivo da partida entre CS Universitatea 

Craiova 0x0 FC Universitatea Craiova, realizada no estádio Ion Oblemenco em 2 de 

novembro de 2013, cobertas com a voz do narrador esportivo fazendo a exposição da temática 

principal. A partir de então, dá-se protagonismo aos torcedores, pelos olhos dos quais o 

espectador acompanha os conflitos, auxiliado através das entrevistas com as fontes listadas no 

próximo item. Esta opção pelo protagonismo objetiva uma aproximação com o público 

externo à Romênia, que pouco ou nunca ouviu falar sobre o caso estudado. De certa forma, os 

torcedores são protagonistas e antagonistas, à medida que discordam sobre qual dos 

“Universitateas” é o original de 1948. 

 Conforme Bernard (2008, p. 19), “tema é o assunto subjacente geral de uma história 

específica, uma ideia recorrente que não raro ilumina um aspecto da condição humana”. 

Assim sendo, o documentário não traz apenas um conflito de identidades em um grande clube 

de futebol romeno (a história), mas trata também da desorganização do futebol num país 

europeu (que por senso comum é exemplo no quesito) e envolvimento da política no esporte e 

seus limites, por exemplo. 

O documentário irá contextualizar a história do Universitatea Craiova, passando por 

sua fundação em 1948, seus primeiros títulos, tempos de glória na década de 1980 até a 

extinção do FC Universitatea Craiova em 2011, quando os conflitos que são o foco deste 

trabalho começam a ser desenhados. Isto para que possa ser dada ao espectador a noção do 

tamanho e da tradição do clube dentro do futebol romeno e europeu. A partir de então, 
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começa o aprofundamento da temática central do documentário, iniciando a narrativa a partir 

da implantação do CS Universitatea Craiova em 2013. 

Após a abertura com a maior representação que o conflito pode ter (um jogo entre os 

dois “Universitateas” no maior estádio da região da Oltênia), a ordem cronológica será 

constantemente aplicada no decorrer da narrativa, para melhor compreensão do público. 

Passa-se a uma contextualização, passando pela extinção do FC U Craiova em 2011 e a 

aparição do conflito em 2013, com seus desdobramentos e argumentos. Na medida do 

possível, serão utilizadas imagens de arquivo com lances de algumas partidas e com as 

paisagens da cidade de Craiova e de seus estádios, bem como do cenário das entrevistas, para 

evitar o uso exclusivo das imagens dos entrevistados e dar ritmo e fluidez ao documentário. 

Dar um uma palavra final e irrefutável sobre qual clube é verdadeiro não está entre os 

objetivos do documentário, embora isto possa acabar acontecendo com os avanços da 

apuração. Mas sim as relações humanas com o futebol, o drama dos torcedores que têm o seu 

time de coração duplicado, as decisões que eles tiveram de tomar sobre qual clube devem 

escolher; o ponto de vista de quem vive tal conflito. Um dos grandes exemplos é o zagueiro 

marfinense Stephane Acka, que chegou ao FC Universitatea Craiova em 2013, nunca recebeu 

um salário, não pôde comprar um agasalho para passar o rigoroso inverno romeno, e em 2014 

assinou contrato com o CS Universitatea Craiova. O lado oficial será mais um complemento 

para elucidar o caso e confrontá-lo com a visão passional dos torcedores. 

Esta questão da “verdade” sobre qual clube é verdadeiro também envolve o campo do 

documentário na questão ética. Ramos (2008), destaca a importância de se distanciar desta 

busca por uma verdade irrefutável: 

A definição do campo do documentário deve extrapolar o horizonte do eticamente 

correto, aprofundando e valorando sua dimensão histórica. Ao distanciarmos a 

definição de documentário do campo monolítico da verdade, criamos um espaço onde 

podemos discutir a distância de nossa crença em relação à voz que enuncia as 

asserções sobre o mundo, sem que tenhamos necessariamente de questionar o estatuto 

documentário do discurso narrativo (RAMOS, 2008, p.34). 
  

3.2. FONTES 

 

 Todas as fontes serão entrevistadas presencialmente em uma viagem de três meses à 

Romênia, com previsão de ser feita em julho de 2015. Algumas fontes, como técnicos e 

jogadores em atividade, podem estar em outras cidades romenas que não sejam Craiova, 

sendo necessário deslocamento interno para a realização destas entrevistas. Algumas das 
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entrevistas correm o risco de não serem feitas pela pouca acessibilidade, como a prefeita de 

Craiova, Lia Olguta Vasilescu. 

 As fontes são das seguintes “categorias”: jogadores e ex-jogadores; técnicos; 

jornalistas; dirigentes; torcedores, cada uma delas com seu momento de prevalecer em 

momentos do documentário. 

 

Nome Assunto 

Torcedores do FC U Craiova e do CS U Craiova 

 

Falar o que o Universitatea Craiova significa para a cidade e 

para eles. Contextualizar a importância do clube no cenário do 

futebol romeno e europeu. 

Falar sobre a crise de identidade e apresentar argumentos. 

Contar lado humano, histórias, conflitos entre familiares e 

amigos por conta da crise. 

Participação: média 

Ilie Balaci 

 

 

Maior jogador vivo da história do futebol de 

Craiova. Considerado um dos três melhores 

jogadores romenos da história, ao lado de 

Gheorghe Hagi e Nicolae Dobrin. 

Comentar auge da equipe, do qual ele fez parte, e os altos de 

baixos do futebol de Craiova no futebol. Expôr argumentos a 

respeito da guerra civil de Craiova.  

 

 

Participação: grande 

Lia Olguta Vasilescu 

 

Prefeita de Craiova desde o final de 2012. Em 

campanha eleitoral, prometeu ressuscitar o FC U 

Craiova e construir um estádio de alto padrão 

para o clube. Com a parceria com Adrian Mititelu 

rompida, foi pivô na (re)aparição do CS U 

Craiova 

Comentar relação da prefeitura de Craiova com o CS U 

Craiova e o fim da parceria com Adrian Mititelu no início de 

2013. 

Explicar processo de construção do novo Estádio Ion 

Oblemenco 

Argumentar pela legitimidade do CS U Craiova e explicar 

contradição da campanha eleitoral 

 

Participação: média 

Adrian Mititelu 

Proprietário do FC U Craiova desde 2004. 

Contribuiu para as duas “extinções” do clube, em 

2011 e 2014 

Falar sobre a parceria fracassada com Lia Olguta Vasilescu 

Argumentar pela legitimidade do FC U Craiova 

Participação: média 

Madalin Ciuca 

 

Zagueiro, um dos grandes ídolos da história 

recente do FC U Craiova 

Falar sobre o FC U Craiova de 2013-14. 

Argumentar pela legitimidade do FC U Craiova 

Participação: pequena 

Bogdan Vatajelu 

 

Lateral-esquerdo do CS U Craiova. Um dos 

grandes ídolos do clube na atualidade 

Falar de sua chegada ao clube e dos conflitos entre CSU e 

FCU.  

 

Participação: pequena 

Nicolò Napoli 

Ex-técnico do FC U Craiova. Italiano, treinou o 

time em sua última temporada, de julho de 2013 a 

fevereiro de 2014 

Vivências no FC U Craiova de Mititelu desde sua primeira 

passagem no clube até a demissão de 2014. Opinião sobre os 

conflitos CSU x FCU 

Participação: média 
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Sorin Cârtu e Emil Sandoi 

Ex-jogadores do Universitatea Craiova na época 

mais vitoriosa do time. Atuais técnicos do CS U 

Craiova 

Falar sobre mudanças de opinião (ambos já treinaram o FC U 

Craiova), e argumentar a favor do CS U Craiova. 

Participação: média 

Stephane Acka 

 

 

Zagueiro marfinense que chegou ao futebol 

romeno pelo FC U Craiova em 2013. Passou 

momentos desesperadores sem ser pago por 

Adrian Mititelu. Hoje joga no CS U Craiova 

Contar histórias dos tempos de FC U Craiova, quando chegou 

a ser oprimido por Mititelu e obrigado a jogar sem ser pago 

por quase um ano. Falar sobre a mudança ao CS U Craiova 

 

Participação: média 

Jornalistas 

 

 

Falar sobre os conflitos a nível nacional. Quem está do lado 

de qual clube. 

Participação: pequena 

Advogados de FCU e CSU 

 

Ponto de vista documental e argumentos referentes à lei em 

relação aos clubes 

Participação: média 

Autoridade da Federação Romena de Futebol 

 

 

Ponto de vista da Federação Romena de Futebol. Confrontar 

arquivos da UEFA, que legitimam o FC U Craiova, com visão 

da FRF 

Participação: pequena 

 

 

 

3.3 FORMATO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

 

O documentário será gravado nos formatos HDV e MOV, em alta definição, com 30 

frames por segundo e resolução de 1920x1080 pixels. Há previsão para composição de uma 

trilha sonora original, além do uso dos hinos “O iubire alb-albastra” e “Cântec pentru 

Oltenia”, através de autorização prévia. O som será captado por microfones de lapela, a 

câmera utilizada será uma Canon EOS600D e o tempo estimado de duração é de 40 minutos 

em um único bloco. 

 As imagens de partidas do FC U Craiova serão de arquivo, já que o time não existe 

mais. As do CS U Craiova serão de arquivo e gravadas em partidas da equipe 

 A intenção é que os cenários da maior parte das entrevistas sejam locais tradicionais 

da cidade de Craiova, como o Parc Romanesc (maior parque de Craiova), o Estádio Ion 

Oblemenco (que possivelmente estará em ruínas, pois deve ser demolido até a viagem), a 

Universidade de Craiova (onde o Universitatea Craiova foi originalmente criado, em 1948) e 

o Estádio Extensiv, onde o CS U Craiova manda suas partidas durante a reforma do Ion 

Oblemenco. Algumas fontes, como Madalin Ciuca e Nicolò Napoli, estão vivendo em outras 

cidades (no caso de ambos, Iasi, no nordeste romeno). Estas entrevistas específicas seriam 
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feitas nas cidades em que os jogadores estarão vivendo no momento da gravação das 

entrevistas. 

 A princípio, elementos artísticos serão utilizados somente aos caracteres, 

predominando as cores azul e branco, as mesmas dos clubes abordados no documentário. 
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4. CRONOGRAMA 

 

Tarefa/quinzena Mar a 

Mai/15 

Jun Jul Ago Set Out Nov/15 

a 

Mar/16 

Abr/16 Mai a 

Jun/16 

Elaboração do 

Projeto X X X X 
  

            

Pesquisa 

 

 

 

 

X X 
        

        

Pré- Roteiro 

 X X X X X 
 

           

Pré-contato 

com fontes   X X X X X X           

Produção 

    
X X 

X X X X X        

Gravações de 

Entrevistas       X X X X X X 
  

    

Roteiro e 

Montagem    X X X X X X 
         

Decupagem e 

Edição 
      X X X X X X X X X X   

Roteiro Final         X X X X 
  

    

Revisão e 

defesa do TCC 

 

              X 

 

 

 

X X X 
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5.  ORÇAMENTO 

 

O custo estimado para execução do projeto é de R$ 12.670,00. Os valores foram estipulados 

com base na seguinte tabela de gastos: 

 

 O gasto real se resume em transporte, alimentação e equipamentos. Hospedagem será 

cedida voluntariamente por colegas romenos. 

 Os recursos para a execução deste trabalho são do acadêmico proponente. 

  

NECESSIDADE DESCRIÇÃO Valor unitário Quantidade Valor total 

Transporte 

 
Seis passagens de avião: 

Florianópolis – São Paulo 

– Frankfurt - Bucareste 

(três de ida e três de 

volta) e duas de trem 

Bucareste – Craiova 

(duas de ida e duas de 

volta) 

R$ 5.000,00 1 R$ 5.000,00 

Alimentação Alimentação para uma 

pessoa 

R$ 50,00 

 

90 dias  R$ 4.500,00 

Hospedagem Oferecida 

voluntariamente por 

habitante de Craiova 

GRATUITA 3 meses GRATUITA 

Equipamento Câmera Canon EOS600D R$ 2000,00 1 R$ 2.000,00 

Equipamento Tripé R$ 120,00 

 

1 R$ 120,00 

Equipamento Iluminador Sun Gun R$ 450,00 1 R$ 450,00 

Equipamento Microfone Lapela R$ 100,00 

 

2 R$ 200,00 

Equipamento Bateria R$ 200,00 3 R$ 400,00 
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6. FINALIDADES 

 

 O vídeo foi a mídia menos trabalhada pelo autor do projeto, que durante a graduação 

se focou no radiojornalismo e no jornalismo impresso. A execução de um documentário em 

vídeo desde a concepção e estudo do tema, contato com as fontes e com a cultura destas 

fontes (que neste trabalho são estrangeiras), a apuração, operação de equipamento, o áudio, a 

apuração, edição, acabamento até a difusão é uma forma de complementar a formação 

profissional com o maior número de aptidões possível.  

 Com um trabalho de tema inédito fora da Romênia, busca-se a difusão da história do 

futebol internacional e uma alternativa ao público-alvo, o fã do futebol além das grandes 

competições e dos clubes e jogadores mais famosos, que pouco encontra conteúdo deste tipo 

de forma aprofundada. Além da história do futebol em si, é importante mostrar as relações 

humanas com o futebol e a paixão por um time e pelo esporte e como estas relações podem 

ser afetadas com as disputas de identidade tão peculiares deste caso. O caso estudado tem 

potencial para ser deixado para reflexão sobre a identificação de um torcedor com um time de 

futebol, fazendo com que o espectador coloque-se no lugar de um torcedor de Craiova, que 

passa uma situação inusitada e triste em relação ao seu time de futebol. 

 Como está entre as ideias a difusão da história, o documentário estará à disposição da 

TV UFSC para veiculação gratuita. Após tentar vender os direitos de transmissão do 

documentário à emissoras de TV brasileiras e romenas com alcance nacional, o mesmo deverá 

ser disponibilizado online de forma totalmente pública e gratuita. 
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9. ANEXOS 

 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO  

DEPARTAMENTO DE JORNALISMO 

 

 

 

TERMO DE ACEITE DO ORIENTADOR 

 

Eu, Cárlida Emerim, professor (a) do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal 

de Santa Catarina, assumo a responsabilidade pela orientação, no semestre 2015.1, do 

Trabalho de Conclusão de Curso do (a) aluno (a) João Vítor Chagas Roberge, matrícula 

12102205, que tem como título provisório “A Guerra Civil de Craiova”. 

 

Florianópolis, 23 de junho de 2015. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

DEPARTAMENTO DE JORNALISMO 

 
 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO de Uso de Laboratório 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Departamento de Jornalismo 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 
Declaramos que o acadêmico JOÃO VÍTOR CHAGAS ROBERGE, 

passaporte brasileiro de número FK564957, matriculado sob o número 12102205, no 

Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, está 

desenvolvendo o Trabalho de Conclusão do Curso com o título provisório “A guerra 

civil de Craiova”.  

Para o devido desenvolvimento do referido projeto, o acadêmico necessita ter 

acesso aos arquivos da emissora, a fim de colher e utilizar imagens do time de 

futebol chamado Universitatea Craiova, uma vez que o projeto em questão trata-se 

de um documentário em vídeo sobre a história do clube. 

Reafirmamos que o documentário não tem fins lucrativos, e as imagens da 

emissora serão utilizadas somente para finalidades educativas, rigorosamente sobre 

a história do Universitatea Craiova e do futebol romeno. 

Certos de sua compreensão e colaboração no sentido de atender às 

necessidades do acadêmico, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos. 

 

Cordialmente; 
 

Florianópolis, 23  de junho de 2015. 

 

__________________________________ 

Áureo Mafra de Moraes 
Coordenador do Curso de Jornalismo da UFSC 
 
__________________________________ 

 Carlos Augusto Locatelli 
Chefe do Departamento de Jornalismo da UFSC 
 
__________________________________ 
Cárlida Emerim 
Professora-orientadora do trabalho de conclusão de curso 
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 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
Departamento de Jornalismo 

 

 
D E C L A R A Ț I E 

 
 

 
Declarăm că studentul JOÃO VÍTOR CHAGAS ROBERGE, având seria de 

pașaport brazilian FK564957, număr matricol 12102205, ce urmează cursul de 

Jurnalism din cadrul Universității Federale din Santa Caterina (Universidade Federal 

de Santa Catarina), își întocmește lucrarea de licență, intitulată provizoriu „A guerra 

civil de Craiova” („Războiul Civil din Craiova”) 

În vederea realizării proiectului menționat, studentul are nevoie de acces și 

drept de utilizare al arhivei de emisiuni și materialelor video legate de echipa de 

fotbal Universitatea Craiova. Proiectul va fi finalizat prin producerea unui documentar 

despre istoria acestui club. 

Menționăm că acest documentar are caracter non-profit, iar imaginile vor fi 

folosite doar în scopuri educative, ce au legătură exclusiv cu istoria Universității 

Craiova și a fotbalului românesc. 

Convinși de înțelegerea și acceptul dumneavoastră de a coopera în vederea 

satisfacerii nevoilor academice, vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări. 

Cu stimă; 
 

Florianópolis, 23 Iunie 2015. 

 

_________________________ 
Áureo Mafra de Moraes 
Coordonatorul cursului de Jurnalism al UFSC 
 
__________________________________ 

 Carlos Augusto Locatelli 
Șeful secției de Jurnalism al UFSC 
 
__________________________________ 
Cárlida Emerim 

Profesor coordonator al lucrării de licență 


