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Devir torcedor 

Renzo Taddei 

 

Introdução 

Numa jornada ao mesmo tempo pessoal e etnográfica, neste texto percorro um 

trajeto onde a vivência de torcedor morre enquanto emoção individual e renasce como 

forma específica de experiência do mundo, não mediada pela experiência do eu. O texto 

argumenta que é essa a experiência paradigmática do torcer, que se apresenta então 

como antítese às abordagens teóricas dominantes dos trabalhos que buscam entender a 

torcida como fenômeno social. 

 

Morte no campo 

Faz alguns meses recebi, através de um email, a informação de que Paolo Rossi 

havia morrido, no dia 14 de janeiro de 2012. Apenas quarenta e um dias após a morte de 

Sócrates, o Dr. Sócrates, capitão da seleção brasileira de futebol que foi à Itália em 

1982. Que funesta coincidência, pensei. Paolo Rossi foi o algoz que retirou a seleção 

brasileira da Copa do Mundo daquele ano – justo aquela, a que talvez tenha sido a 

melhor seleção da história do futebol brasileiro. Na partida derradeira, ocorrida no dia 5 

de julho, o time brasileiro jogava pelo empate. Paolo Rossi, atacante da seleção italiana, 

colocou seu time em vantagem ao fazer o primeiro gol, aos cinco minutos do primeiro 

tempo; foi Sócrates quem empatou. Mas Paolo Rossi fez mais dois, e o Brasil apenas 

mais um, com Falcão.  

Eu tinha apenas dez anos de idade. Estava de férias com minha família, em Belo 

Horizonte. É a primeira Copa do Mundo da qual me lembro, e as lembranças são 

terrivelmente dolorosas – aos dez anos, argumentos como “é só futebol, há coisas mais 

importantes no mundo” são ininteligíveis. A intensidade afetiva com a qual o Brasil 

festejava aquela seleção indicava justamente o contrário; não havia nada mais 

importante no mundo, naquele mundo. No entanto, num início frio de noite de inverno, 

Belo Horizonte estava silenciosa como um túmulo. E eu não tinha a menor ideia do que 

fazer com aquela quantidade de frustração e tristeza, com aquela dor no peito.  
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Pensando bem, hoje me dou conta do que foi que aquela partida provocou em 

mim: apatia relacionada ao futebol, na contracorrente de tudo o que me cercava. Cresci 

em São Paulo, há poucas quadras do Palestra Itália, estádio do Esporte Clube Palmeiras, 

numa família de palmeirenses fanáticos - com a honrosa exceção de uma avó corintiana, 

que não se cansava de elogiar a beleza física do doutor Sócrates, para a irritação dos 

demais. Fui feito sócio de carteirinha do Palmeiras desde o nascimento; há fotos minhas 

trajado com o uniforme alviverde em diversos momentos da infância. Pai, tios e avós, 

no entanto, eram torcedores de sofá e televisão; raramente iam aos estádios. Uma única 

vez, com cerca de seis anos, um tio me levou a uma partida entre Palmeiras e Guarani 

de Campinas – e se esqueceu de me avisar que, naquela noite, o Guarani é que jogava 

de uniforme verde. Gritei o gol do Guarani no meio da torcida do Palmeiras, como não 

poderia deixar de ser.  

A adolescência, no entanto, foi vivida observando de longe, 

desinteressadamente, as dores e alegrias dominicais dos meus familiares. Para não dizer 

que não me interessava o futebol - afirmação que raramente é vivida sem algum grau de 

constrangimento em nosso país -, adotei o time de todos os paulistanos que não se 

importavam com futebol em meados dos anos 1980: o São Paulo Futebol Clube. Não foi 

uma atitude planejada; naquela época, eu realmente acreditava que torcia pelo time, 

ainda que não soubesse nomes de jogadores, datas de jogos, colocação nos 

campeonatos. O fato é que, pensando agora, era fácil e seguro torcer pelo São Paulo: a 

equipe atravessava uma fase excepcional, conquistando uma quantidade incrível de 

títulos. Entre 1991 e 1994, em apenas quatro anos, e sob a direção de Telê Santana - o 

mesmo técnico que dirigiu a seleção em 1982 -, o São Paulo ganhou 11 títulos. 

Mas, na verdade o futebol, pra mim, havia morrido em 1982.  

 

Ressurgimento da arquibancada 

Quase duas décadas depois, o futebol reaparece em minha vida, de forma 

absolutamente inesperada. No ano de 2001, eu era estudante de pós-graduação em 

antropologia na Universidade de Columbia, em Nova York, e precisava fazer pesquisa 

de campo para minha dissertação de mestrado. Meus planos de pesquisa estavam 

relacionados – sabe-se lá por que tara inconsciente – com a violência. Queria fazer 

etnografia no Capão Redondo, em São Paulo, bairro com mais alto índice de homicídios 
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no país, naquele momento. Meu orientador, professor Lambros Comitas, no entanto, me 

recomendou não ir ao Brasil: “Você acha que conhece o Brasil, e especialmente São 

Paulo, e por isso não vai prestar a atenção devida aos detalhes. Porque você não vai à 

Argentina?”  

Busquei então na Internet alguma informação a respeito do que se passava na 

Argentina. O dia era 20 de fevereiro de 2001. Acessei o site do jornal El Clarín. A 

manchete principal do jornal anunciava a morte de El Abuelo (“o avô”). Abuelo era o 

líder da La Doce (“a doze”), a maior torcida de futebol da Argentina, vinculada ao time 

Boca Júniors. Ele havia sido preso em 1994, por uma série de crimes, incluindo 

extorsão e associação ilícita – o seu grupo supostamente extorquia dinheiro dos 

vendedores ambulantes que trabalhavam no estádio do Boca, e também de alguns 

jogadores do time, e organizava um mercado negro de camisetas e ingressos. O 

faturamento anual de suas atividades lícitas e ilícitas chegou a ser estimado em três 

milhões de dólares no auge das suas atividades, de acordo com seus obituários. Diego 

Maradona menciona Abuelo e seu grupo em sua autobiografia, ao referir-se a uma 

ocasião em que torcedores invadiram os vestiários da Bombonera, o estádio do Boca, e 

fizeram ameaças de violência física a alguns jogadores que não estavam 

desempenhando a contento nas partidas (Maradona 2000: 31). Mas foi a acusação de ter 

liderado um grupo de torcedores do Boca num confronto com torcedores do River Plate, 

em 1994, onde dois torcedores do River foram mortos, que o enviou à prisão. Ele tinha 

48 anos no momento de sua morte, por complicações respiratórias. De acordo com o 

jornal, Abuelo “era a cara violenta do futebol na Argentina”
1
 (Clarín 2001). 

Ótimo, pensei, farei a pesquisa de campo com torcidas de futebol em Buenos 

Aires; talvez assim eu consiga de alguma forma me manter vinculado aos meus 

propósitos originais de pesquisa. Meu orientador me disse então que uma ex-aluna sua 

era agora professora na Universidade de Buenos Aires, e conduzia pesquisas sobre 

associações comunitárias na periferia da capital argentina. Como os times de futebol se 

constituem importantes entidades de bairro naquela cidade, ela certamente seria capaz 

de me colocar em contato com algum time. Foi o que ocorreu: a professora, Maria 

Teresa Sirvent, me consuziu à diretoria do Club Atlético Nueva Chicago, no bairro de 

Mataderos. Através da diretoria consegui acesso a ex-líderes de torcidas, e através 

                                                           
1
 Tradução do autor, desta e das demais referências a artigos de jornal publicados em espanhol. 
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destes aos líderes em atividade naquele momento. Realizei três meses de intensa 

pesquisa etnográfica, período no qual o time venceu o campeonato da segunda divisão 

do campeonato argentino e foi promovido à primeira divisão. Entre torcedores do 

Nueva Chicago encontrei torcedores do Racing Club de Avellaneda, um time da 

primeira divisão, e pude observar a torcida dessa equipe em atividade também. Como 

costuma ocorrer no Brasil, as partidas de primeira e segunda divisão eram realizadas em 

dias distintos. 

 

Experiência monumental 

Vou narrar aqui, de forma algo seletiva, fatos que vivenciei durante uma partida 

de futebol, entre os times Racing e River Plate, no estádio Monumental, o maior estádio 

desportivo da Argentina. Apesar de eu ter presenciado mais de uma dúzia de partidas 

dentro de estádios diversos, para a reflexão que pretendo desenvolver aqui, é essa 

partida específica que me interessa.  

A partida ocorreu no domingo, 13 de maio de 2001. Eu comprei ingressos para 

as arquibancadas da torcida visitante, ou seja, estaria com a torcida do Racing. Como de 

costume, membros da família que me hospedava em Buenos Aires tentaram me 

demover da ideia de ir sozinho à partida. Quando se deram conta de que nada me 

deteria, passaram a fazer prescrições sobre como eu deveria ir vestido, que objetos não 

deveria levar comigo, onde deveria me posicionar na arquibancada - tudo no intento de 

me proteger do que consideravam uma situação essencialmente perigosa. Um dos meus 

anfitriões me conduziu de automóvel até cerca de três quadras de distância do estádio – 

era impossível chegar mais próximo que isso. A partida estava agendada para as 17 

horas. Eram 16 horas e, a dez quadras do estádio, a densidade do fluxo de pessoas 

caminhando em sua direção começava a aumentar. A três quadras, o fluxo era tão denso 

que, em menos de cinco minutos após minha chegada, nenhum movimento de carros era 

mais possível. De fato, as ruas iam sendo bloqueadas por agentes de trânsito à medida 

que a torrente humana aumentava.   

Os torcedores de cada time entram por lados opostos do estádio; como de 

costume, os espaços são pensados e planejados de modo a manter as torcidas 

fisicamente distantes umas das outras. No estádio Monumental, não há continuidade 

espacial entre as arquibancadas, mas grandes vãos livres entre elas, de modo que é 
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impossível o choque entre torcidas dentro do estádio. Fora do estádio, havia um grande 

contingente da polícia militar, incluindo muitas unidades do batalhão de choque, com 

cães e cavalos, além de viaturas e motocicletas. Em partidas dessa importância e 

dimensão, onde são vendidos mais de quarenta mil ingressos, o contingente policial 

pode chegar a oitocentos agentes.  

Percebi que eu havia caminhado em direção à entrada da torcida do River Plate, 

ou seja, para o lado errado do estádio. Dirigi-me então ao outro lado do edifício, o que 

constitui uma caminhada arriscada: como os torcedores se dirigem às entradas 

especificas desde muitos quarteirões antes de chegar ao estádio, muito raramente 

alguém tenta circundá-lo. Para isso, é preciso atravessar barreiras policiais pelo meio, 

ou retroceder um ou dois quarteirões para longe do estádio e caminhar a essa distância. 

Foi o que fiz. 

No portão de entrada, depois de uma longa fila de torcedores para a revista 

policial, num clima geral mesclava exultação e nervosismo – o contato direto entre 

policiais e torcedores é sempre uma situação tensa, - um oficial me revistou e sentiu o 

volume da câmera fotográfica descartável que eu tinha no bolso. Não perguntou o que 

era e me deixou passar. Mais adiante, inseri meu ingresso na catraca, que o rejeitou. 

Tentei novamente, sem sucesso. Chamei um funcionário do estádio que estava passando 

por ali; ele olhou o meu ingresso e me disse que eu estava no lado errado do estádio, e 

que o ingresso era para a arquibancada do lado da torcida local. Tratava-se de algo 

perigoso para se dizer naquele contexto; o funcionário, no entanto, parecia não se dar 

conta disso. De qualquer forma, eu rapidamente disse que o erro havia sido do guichê de 

vendas, e que eu estava ali para assistir ao jogo com a torcida do Racing. Ele pediu para 

que eu esperasse um instante, no canto do corredor.  

O fluxo de pessoas passando diante de mim, através das catracas, era 

impressionante: um rio caudaloso de gente. O funcionário reapareceu então e, de longe, 

fez sinal para outro homem, que estava parado em pé, ao lado da entrada. Este então 

cruzou o rio humano e veio até mim. Tinha uma expressão grave, e um distintivo da 

polícia preso à camisa, apesar de estar vestido em trajes civis. O funcionário lhe 

explicou o caso. Ele enfiou então a mão no bolso, e retirou um cartão marcado com a 

palavra “polícia”. Em seguida esticou o braço e freou o fluxo de gente que atravessava a 

catraca mais próxima; inseriu o cartão na catraca e ordenou que eu passasse. 
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Escalei até o nível mais alto da arquibancada, e me posicionei em sua parte mais 

central, imaginando que seria ali, mais abaixo, que o grupo principal da torcida se 

alojaria. Dali eu podia observar toda a arquibancada, e também o outro lado do estádio. 

Havia ao meu lado uma pequena plataforma, sobre a qual estavam uma grande câmera 

de TV e um operador de câmera, com grandes fones de ouvido, e dois policiais. 

Por volta das 16h30, trinta minutos antes da partida, já não havia espaços livres 

visíveis na arquibancada. Perguntei-me onde o grupo de líderes da torcida iria se 

instalar. A entrada do grupo de líderes ocorre de forma ritualística: eles geralmente 

entram quando a partida está começando e os demais torcedores já estão na 

arquibancada. Nesta partida, o grupo de líderes da torcida do River Plate, conhecido 

como “Los Borrachos del Tablón”
2
, entrou poucos minutos antes da entrada em campo 

dos jogadores. Os líderes entraram em forma de parada, agitando bandeiras e cantando. 

Pude observar a forma como o grupo se instalou nas arquibancadas: à medida que foram 

se aproximando da parte central, os demais torcedores ali localizados começaram a se 

afastar, e um espaço vazio foi aberto. O grupo de líderes fica em geral nas partes mais 

baixas, de onde, virados de costas para o campo, podem “reger”, como maestros, o 

canto das torcidas.   

Uma chuva de papel picado saudou os jogadores em sua entrada em campo. O 

goleiro do Racing caminhou até a trave próxima à arquibancada visitante e acenou, 

cumprimentando a torcida. Foi entusiasticamente aplaudido. A torcida do Racing 

começou então a cantar: “llena la cancha, la concha, la concha, la concha de tu madre / 

sos el primero y no llenan la popular”
3
. Era um ataque à torcida do River, afirmando 

que, ainda que o time estivesse, naquele momento, em primeiro lugar no campeonato, 

não possuía torcida para encher seu próprio estádio. A torcida do Racing tem esse tema 

como um dos elementos centrais de seu simbolismo: é uma grande torcida, com 

características “de uma família”, e a presença massiva ao estádio é, afirmam os 

torcedores, independente do desempenho do time. O tema da “dedicação incondicional 

ao time” é recorrente nas narrativas das torcidas argentinas, de forma geral; no caso de 

                                                           
2
 “Os bêbados do tablado”; essa e as demais traduções das expressões e cânticos das torcidas foram 

realizadas pelo autor e são provisórias, indicativas de um sentido aproximado apenas.  

3
 “Enche o estádio, a buceta, a buceta, a buceta da tua mãe / você é o primeiro [no campeonato] e não 

enche a arquibancada”. 
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times como o Racing e o Boca Júniors isso se faz evidente, segundo os torcedores, no 

volume de gente que comparece aos estádios. 

Cerca de dez minutos após o início da partida, um rapaz ao meu lado comentou 

com o amigo: vão entrar os líderes da torcida do Racing. “Como você sabe disso?”, 

perguntei. O rapaz me explicou que havia uma canção específica para a recepção do 

grupo central da torcida, aquela que era cantada naquele momento. Ao ver que eu 

tomava notas em um pedaço de papel, me perguntou, rindo, se eu era um espião do 

River tentando aprender como se canta “de verdade” nas arquibancadas, para poder 

ensiná-los posteriormente.  

A torcida organizada mais ativa do Racing, a “Guarda Imperial”, trazia em sua 

entrada uma bandeira com listras azuis e brancas. Era imensamente longa; tão longa que 

foi atada, numa ponta, ao muro mais alto da arquibancada, e a outra ponta à grade de 

proteção, em seu ponto mais baixo. Os líderes se instalaram no centro da tribuna, e 

imediatamente alguns escalaram os pára-avalanches
4
, de onde têm visão privilegiada da 

torcida – e, eventualmente, do campo. Um jovem de longos cabelos loiros e cerca de 30 

anos é quem coordenava a cantoria. “Seu nome é Tano”, me disse meu vizinho de 

arquibancada, que agora fazia questão de me explicar como “eram as coisas” na torcida. 

Reparei que outro líder da torcida, em pé sobre o para-avalanches e próximo a Tano, 

usava uma camisa da seleção brasileira.  

O primeiro tempo da partida transcorreu sem surpresas: nas arquibancadas, as 

torcidas cantavam de forma incessante; no campo, o Racing perdia. Durante o intervalo, 

o camarada ao meu lado me explicou a situação em que o clube se encontrava: sua 

dívida era tão grande que as autoridades argentinas queriam fechá-lo, confiscando o seu 

estádio. Em 1997, momento em que o clube tinha uma dívida de 42 milhões de dólares, 

seu presidente decidiu solicitar a um padre a realização de um ritual de exorcismo nas 

instalações da entidade. Aparentemente, a intercessão espiritual não foi eficaz: dois anos 

depois, em 1999, a dívida alcançava os 62 milhões de dólares. Uma partida que seria 

jogada ali teve de ser transferida, porque o estádio do Racing seria finalmente fechado. 

Circulou então entre os torcedores a sugestão de que eles fossem ao estádio, mesmo sem 

                                                           
4
 Pára-avalanches são barreiras feitas com canos de aço, instaladas ao longo das arquibancadas, de modo 

a reduzir a mobilidade vertical dos torcedores, evitando assim o ritual das avalanches. Em tais rituais, a 

massa de gente corre arquibancadas abaixo, comprimindo-se contra a grade inferior, o que resulta, 

inevitavelmente, em indivíduos feridos. 
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haver jogo, para manifestar apoio ao clube. No dia em que a partida estava 

originalmente agendada, quarenta mil torcedores compareceram ao estádio, e cantaram 

como nunca – dados dos produtores do El Aguante, um programa de TV sobre torcidas, 

de uma emissora de Buenos Aires, pontuou o rapaz
5
. 

“Além disso”, disse ele, “o Racing tem a maior bandeira do mundo”. Enquanto 

eu tentava entender o sentido daquele “além disso”, isto é, a relação entre as coisas, ele 

continuou. “É uma bandeira que cobre toda a arquibancada, de cima abaixo, de um lado 

ao outro. Foi feita por um torcedor em homenagem a um amigo que faleceu, de modo 

que o amigo pudesse ver a bandeira do céu”, ele continuou. Posteriormente, ao longo de 

minha pesquisa, descobri que vários clubes argentinos possuem a maior bandeira do 

mundo. 

Iniciou-se então o segundo tempo. As torcidas seguiam cantando, e o River, 

ganhando. Mas isso, parecia cada vez mais claro, era apenas um – sofrido - detalhe. De 

repente, as pessoas começam a entoar coletivamente o som “shhhh”, com o dedo 

indicador em frente à boca, pedindo silêncio. “O que é isso”, perguntei ao meu colega 

de arquibancada. “Estão fazendo silêncio para poder escutar os Borrachos del Tablón 

cantarem”, me explicou. “Eles não cantam!”, disse, num tom de ironia indignada. Em 

seguida, a multidão de torcedores do Racing bateu palmas efusivamente, como que 

aplaudindo o “esforço” da torcida rival em cantar na mesma intensidade que eles. E 

passaram a cantar: “Olé, olé, olé, olá, callense todos que River quiere cantar! Olé, 

olé,...”
6
.  

Cada canção tinha a duração de alguns segundos apenas, mas se espalhava 

através da  multidão de dezenas de milhares de torcedores como uma fagulha, como 

ondas de energia. “No se escucha, no se escucha / sos amarga, gallina hija de puta”
7
, foi 

a canção seguinte. Enquanto os torcedores do River têm para si o apelido de millonários 

(milionários), em razão do fato de seu estádio não apenas ser o maior e mais moderno 

do país, mas, além disso, estar localizado em área habitada pela classe abastada de 

Buenos Aires, seus rivais os chamam de gallinas (galinhas). Os torcedores do Racing 

                                                           
5
 O site do clube afirma que foram cerca de trinta mil torcedores (Disponível em: 

http://www.racing.com.ar/secciones.php?codigo=2. Acesso em: 24 jun. 2012). 

6
 “Olé, olé, olé, olá, calem-se todos que o River quer cantar! Olé, olé,...” 

7
 “Não se escuta, não se escuta / você é amarga, galinha filha da puta” 
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referem-se à própria torcida como a academia. Alguns torcedores de Racing logo 

abaixo de onde eu me encontrava abriram uma bandeira onde se lia: “preferimos morir a 

ser amargos”
8
.  

A cada tentativa de gol por parte dos jogadores do River Plate, a intensidade e o 

volume da cantoria da arquibancada local crescia por alguns segundos; a energia 

colocada nas canções na arquibancada visitante aumentava, então, como reação. O 

mesmo se dava na situação inversa; no entanto, isso infelizmente mostrou-se bastante 

menos frequente naquela partida – em campo, a equipe do Racing tinha dificuldades 

visíveis frente ao River Plate. De qualquer forma, por toda a partida o estádio era 

perpassado por intensas ondas de energia sonora, de forma alternada - local, visitante -, 

quase ciclicamente.  

Aos vinte e cinco minutos do segundo tempo, percebi uma súbita pausa na 

cantoria, na tribuna onde eu estava. Por uma curta fração de tempo, não mais que alguns 

segundos, silêncio. O rapaz a meu lado se excitou. Tano então iniciou uma canção: “Y 

acade, acade / y acade, acade / academia”. Repentinamente, a massa de torcedores 

começou a saltar, sincronizados, repetindo as palavras da canção. Todos juntos, ao 

mesmo tempo, milhares de pessoas, saltando: senti a arquibancada chacoalhar. A maior 

arquibancada de concreto armado, do maior estádio de futebol da Argentina, tremia sob 

meus pés. Vergava-se e vibrava como uma vara. Por um segundo, aquilo me encheu de 

pânico: achei que tudo viria abaixo. Bastava a vibração atingir frequência específica, a 

tal frequência de ressonância, ou sei lá como se chama isso, e o desastre seria de 

proporções dantescas. Sentei-me, me segurei, nem me lembro onde.  

O estádio não ruiu. O Racing continuava perdendo, e tudo indicava que seria de 

goleada. A torcida, no entanto, cantava com energia: “vamos, vamos academia / vamos, 

vamos a ganhar / aunque ganes o perdas / no me importa uma mierda / soy de Racing, 

no voy a cambiar / soy de Racing, es um sentimento / no puedo parar”
9
. A performance 

dos saltos sincronizados se repetiu ainda em mais duas ocasiões. Na segunda vez, 

durante aqueles segundos em que a arquibancada vibrava sob os meus pés, o medo deu 

lugar a uma sensação extasiante. Sentia-me contagiado pelo movimento da massa e, 

                                                           
8
 “Preferimos morrer a sermos amargos” 

9
 “vamos, vamos academia / vamos, vamos ganhar / se você ganhar ou perder / não me importa uma 

merda / sou do Racing, não vou mudar / sou do Racing, é uma paixão / não posso parar” 
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num impulso mimético, me pus a saltar. Na terceira vez, saltei freneticamente, como 

todos os demais ao meu redor, sentindo o choque dos meus muitos quilos contra o 

concreto, o que fazia vibrar o estádio e tudo o que havia de sólido e líquido em meu 

corpo. E, sem me dar conta, estava bradando os cantos da torcida.  

Fim de jogo, 3 x 0 para o River. A multidão começou então a se dirigir para fora 

do estádio, “com algo de fluvial no seu lerdo escoamento”, na imagem exata de Nelson 

Rodrigues (1993, p. 17). Torcedores espremiam-se uns contra os outros na descida das 

escadas. A saída das arquibancadas é um imenso funil. O fluxo de gente era denso e 

inevitável; era impossível retornar ou tentar mover-se em qualquer direção que não 

fosse a da torrente humana. Do lado de fora do estádio, linhas de policiais obrigavam 

torcedores a continuarem o movimento para longe, radialmente, evitando que grupos fossem em 

direção às saídas da arquibancada rival. Já era noite. O rio humano invadia as vias de trânsito ao 

redor do estádio, ocupando todos os espaços, paralisando o tráfego. Cruzei a rua, encostei-me à 

porta de metal de uma loja fechada e fiquei observando por alguns minutos. Os semáforos 

alternavam verde e vermelho, sem que carro algum pudesse se mover, imersos que estavam no 

enxame de gente. Os motoristas observavam o movimento de dentro de seus vidros fechados, 

com expressões de irritação e medo. Continuei caminhando, e a situação se repetia por mais três 

quadras. O tráfego de automóveis, ícone do poder da cidade, era dominado por uma massa ainda 

mais forte de torcedores, ainda que estes caminhassem sem qualquer articulação intencional, 

para além da direção imposta pela polícia. 

A densidade do fluxo humano decrescia com cada quadra adicional caminhada. 

Em determinado momento, os torcedores se viram obrigados a abandonar o asfalto e 

voltar para as calçadas. À medida que o tamanho dos grupos diminuía, podia-se ver que, 

de pedaços de massa impessoal, eles passavam a ter alguma forma de identidade, 

transformavam-se em coletivos de pessoas conhecidas entre si. Mais adiante, com ainda 

menos densidade humana, que continuava caindo, indivíduos caminhando solitários 

passaram a ser visíveis. Caminhei por cerca de quinze quadras até a estação de trem de 

Belgrano. Cheguei lá solitário - a multidão havia se evaporado. 

 

O nós dos sismos 

Posteriormente, descobri que a experiência que eu tivera no Monumental era 

comum para frequentadores assíduos de estádios, ainda que nem todo estádio, por 

configurações estruturais e geológicas, vibrasse com intensidade sensível. O Nueva 
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Chicago, por exemplo, não possuía propriamente um “estádio” – não no sentido que a 

palavra ganhou na última década, no contexto dos superestádios construídos ao redor do 

mundo a cada quatro anos, por ocasião da Copa do Mundo. Como clube de bairro, de 

segunda divisão, o Nueva Chicago possui um campo com quatro arquibancadas de 

concreto, nas laterais e atrás dos travessões. As arquibancadas são relativamente baixas 

e escoradas por pilares de concreto, de modo que sua estrutura não favorece vibrações 

de amplitude perceptível. Estive muitas ocasiões na arquibancada da torcida principal, 

com mais de dez mil torcedores saltando, e não me lembro de sentir qualquer vibração. 

Em estádios maiores, no entanto, a experiência é comum. Há registros de vibrações que 

se tornaram célebres no jornalismo esportivo.  

No dia 5 de abril de 1992, por exemplo, Gimnasia y Esgrima, clube da primeira 

divisão do futebol argentino, enfrentava seu clássico rival Estudiantes de la Plata, no 

estádio deste último, na cidade de La Plata. Aos nove minutos do segundo tempo, José 

Perdomo, uruguaio de nascimento e, naquela ocasião, jogador do Gimnasia, fez o único 

gol da partida, de falta. O festejo da torcida gerou vibrações no estádio que foram 

registradas no sismógrafo do departamento de Sismologia e Informação Meteorológica 

do Observatório Astronômico de La Plata, a uma distancia aproximada de um 

quilômetro do estádio, como equivalentes a um sismo de cerca de 6 graus na escala 

Richter. Tal evento ficou registrado na história do clube e no jornalismo esportivo 

argentino como o “gol do terremoto” (Clarín, 2007; Hoy, 2009; Olé, 2001). 

“Terremoto” foi também o apelido que Perdomo ganhou na ocasião. 

Duas décadas mais tarde, no dia 8 de agosto de 2012, a empresa de materiais 

esportivos Nike instalou um sismógrafo logo abaixo da arquibancada que receberia a 

torcida visitante no estádio de San Juan, onde ocorreria a partida final da Copa 

Argentina. Na arquibancada estaria a torcida do Boca Júniors, clube patrocinado pela 

Nike, e que disputaria o campeonato com o Racing. Nessa partida, 12.600 torcedores 

pagaram entradas como visitantes. No decorrer do jogo, a primeira vibração foi sentida 

quando o Boca empatou o placar, que havia sido previamente aberto pelo Racing. Sua 

intensidade foi registrada como equivalente a 6.4 graus na escala Richter. No segundo 

gol da equipe, nova vibração, de intensidade 6.1. O Boca venceu a partida e sagrou-se 

campeão. Na cerimônia de premiação, nova vibração, de 5.9 graus (El Comércio, 2012; 

El Sol, 2012).  
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San Juan, localizada na base da cordilheira dos Andes, está na região argentina 

com maior incidência histórica de atividade sísmica. O “terremoto” de 6.4 graus 

provocado pela torcida do Boca naquela partida, se contabilizado entre os sismos 

geológicos, seria um dos quatro mais intensos dos últimos cem anos para a região. O 

registro do tremor da torcida foi filmado pela Nike e disponibilizado no Youtube, com o 

título “Boca fue local, donde no es local”
10

. Foi visto mais de 123 mil vezes em dois 

meses
11

. Para os membros da torcida, no entanto, o que provocou interesse foi a 

filmagem e a quantificação do sismo, sobre as quais se construíram novas narrativas de 

grandeza e de exaltação da dimensão multitudinária do fenômeno torcedor. A vibração 

em si é parte bem estabelecida do imaginário da torcida. Um chavão comum entre 

torcedores do Boca, reproduzido nos jornais após a partida de San Juan, diz que 

“cuando la hinchada de Boca Juniors festeja, la Bombonera late”
12

 – ou seja, pulsa (El 

Comércio, 2012; ênfase adicionada). 

Naqueles efêmeros instantes, saltando e cantando entre os torcedores do Racing, 

e em outras partidas entre os torcedores do Nueva Chicago, com cuja torcida estive por 

muito mais tempo na pesquisa de campo, me fiz torcedor – do Racing, do Nueva 

Chicago, das torcidas. Entendi - ainda que esse seja um verbo absolutamente 

inadequado para descrever esse processo de descoberta através da experiência corpóreo-

afetiva – que, com exceção de uma minoria de “racionalistas do futebol” que 

acompanham as estatísticas, avaliam as probabilidades, estão a par dos detalhes da 

compra e venda de jogadores, a maioria dos torcedores torce pelas torcidas. Isso se fez 

evidente quando decidi analisar a iconografia da torcida do Nueva Chicago, através da 

análise da produção fotográfica com a qual os torcedores se relacionavam, e suas 

manifestações de pichação e grafite. Em 2001, Carlin era o nome do fotógrafo que 

acompanhava o time nas partidas. Ele tirava fotos de dentro do campo, como fazem 

usualmente os fotojornalistas. Além das fotos dos jogadores ao longo da partida, 

produzia também fotos das arquibancadas. Estas últimas não eram úteis para as 

atividades de assessoria de imprensa do clube; no entanto, eram muito valorizadas pelos 

torcedores. Carlin fazia ampliações dessas fotos e as levava à sede social do clube, onde 

                                                           
10

 “Boca foi local, onde não é local”. 

11
 Ver http://www.youtube.com/watch?v=w6amqvB6p4A. 

12
 “Quando a torcida do Boca festeja, a Bombonera pulsa”. 
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as vendia ao longo da semana, complementando sua renda. Observei, em visita às 

residências dos torcedores do núcleo central da torcida do Nueva Chicago, no bairro de 

Los Perales, que estes possuíam grande número de fotos da torcida nas arquibancadas, 

em álbuns e porta-retratos, e raríssimas fotos de jogadores do time. 

Uma das estratégias que encontrei para ampliar o número de interlocutores na 

torcida foi produzir fotos de dentro das arquibancadas e, posteriormente, distribuir 

cópias de tais fotos entre os torcedores que se mostrassem interessados. No total, 

distribuí mais de duzentas fotos nos três meses em que estive em Buenos Aires. Isso 

rapidamente me fez uma pessoa popular entre o grupo estudado: fotos de dentro da 

arquibancada são muito raras, porque praticamente todos os jornalistas com os quais 

conversei temiam ser vítimas de furto ou violência, evitando assim adentrar o espaço do 

núcleo de líderes das torcidas. A distância, física e psicológica, mantida entre jornalistas 

e arquibancadas é um dos fatores que explica a pouca compreensão do fenômeno 

torcedor por parte do jornalismo esportivo, na Argentina e no Brasil (Taddei, 2002). O 

mesmo se dava no que diz respeito a grafites e pichações: a ampla maioria fazia 

referência às torcidas, e não aos jogadores. A torcida estava, desta forma, imersa em um 

ambiente discursivo fortemente autoreferencial, e onde a presença da multidão era 

elemento central.  

 

Massa sublime 

Eu esperava de tudo em Buenos Aires, e me sentia preparado para vivenciar 

situações de violência entre torcidas. Fui, no entanto, surpreendido de forma radical 

pelos “terremotos de arquibancada” e outros sismos afetivo-existenciais no âmbito das 

torcidas. O que me parece relevante discutir aqui é o fato de que, no vibrar do concreto, 

sob os pés de milhares de pessoas, diluiu-se a dimensão mais propriamente 

epistemológica do meu trabalho de campo.  

A etnografia pressupõe a dificuldade, algumas vezes extrema, em se estabelecer 

relações significativas entre a riqueza existencial das experiências de campo e a frieza 

esquemática e redutiva das teorias sociais. No meu caso, no entanto, essa dificuldade foi 

praticamente paralisante. Tardei uma década para ser capaz de “dar sentido” ao que vivi 

nas arquibancadas. E só fui capaz de fazê-lo – é a proposição que pretendo apresentar 

aqui - no momento em que desisti de dar sentido a algumas práticas de torcidas; quando 
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decidi recusar a ideia, aceita muitas vezes de forma tácita, de que a existência humana e 

suas práticas só são possíveis, ou pelo menos interessantes, se baseadas em algum 

fundamento semiótico. Uma abordagem empírica que busque resolutamente os sentidos 

e significados atribuídos às práticas da torcida, pressupondo que todo trabalho 

etnográfico – e em especial aquele realizado entre as chamadas “subculturas” – precisa 

entender os processos através dos quais os indivíduos constroem suas identidades, 

incorre no risco de alçar certo individualismo psicologizante à condição de teleologia. 

Em uma palavra, há fenômenos relevantes na experiência que indivíduos e grupos têm 

do mundo que não são fundamentalmente semióticos.  

Mas eu tinha toda a teoria social ligada ao estudo das torcidas contra mim. Uma 

rápida análise da literatura que toma as torcidas como objeto de estudo ilustra esse fato. 

De certa forma, a história do pensamento social sobre as torcidas é quase toda, desde o 

seu princípio, dedicada às formas de violência de alguma maneira a elas associadas. No 

âmbito das ciências sociais de viés funcionalista-quantitativo, as manifestações 

torcedoras foram frequentemente construídas analiticamente através de estatísticas de 

combates, lesões, assassinatos e destruição material (Archetti e Romero, 1994; 

Carnibella et al., 1996; Romero, 1986). A maioria dos trabalhos adota, ainda que muitas 

vezes indiretamente, ponto de vista focado na manutenção da ordem pública, inserindo-

se, assim, de forma acrítica, na cadeia de reprodução de discursos conservadores que 

involucra o Estado, as corporações de imprensa e as classes médias urbanas (Romero, 

1985). Os trabalhos estruturam-se ao redor de abordagens ligadas à psicologia social 

(Rouquette, 1999), à saúde pública (Palhares et al., 2012; Vieira e Siqueira, 2008), à 

psiquiatria e à criminologia (Harrington, 1968), e às questões de segurança pública e de 

direito (Morales et al., 1999; Pimenta, 2000; Veiga, 1998). Neste contexto, busca-se 

estudar as torcidas enquanto alteridade perigosa, individualizada no tempo e no espaço 

através da categoria de subcultura, cuja circunscrição se dá em torno de práticas 

funestas, práticas estas que se pretende desarticular e prevenir (Murad, 2012; Romero, 

1994, 1999). 

No âmbito da antropologia, através de estudos etnográficos, e da sociologia 

crítica, as análises acadêmicas fornecem um panorama muito distinto, e não raro 

concebido como reação à abordagem descrita no parágrafo anterior. Tais análises 

buscam mostrar realidades socioculturais de forma mais densa e complexa, onde os atos 

de violência são elementos apenas secundários na existência social dos grupos 
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estudados (Armstrong, 1994, 2003; Taddei, 2001, 2002). Isso levou alguns autores a 

concluir que, por detrás do pânico social gerado ao redor do tema da violência de 

torcidas – especialmente na América Latina - o que havia em realidade por era a 

culpabilização, por parte de governos conservadores, da juventude masculina das 

classes empobrecidas (Alabarces et al., 2000; Giulianotti e Williams, 1994; Sebreli, 

1981). Tais jovens serviam como bodes-expiatórios em momentos de crise social e 

como inimigo interno que justificava uma política militarista direcionada à própria 

população (Armstrong e Young, 1997; Moorhouse, 1984, 1991; Salvo, 1999). A 

violência seria, na verdade, um reflexo da alienação capitalista (Dunning, 2011; 

Galeano, 1968, 1995; Sebreli, 1981), uma reação ao aburguesamento do futebol 

(Alabarces, 2000; Dunning in Gastaldo, 2008; Taylor, 1969), e à forma como o 

jornalismo corporativo encapsula e coloniza o imaginário futebolístico, através da 

produção midiática, reduzindo o universo simbólico com o qual os torcedores podem se 

relacionar de forma autônoma a uma espécie de futebol “tribal”, onde tudo o que resta é 

a defesa do território e dos símbolos locais (Alabarces, 2000; Alabarces e Rodriguez, 

1996, 1998).  

Adicionalmente, ou alternativamente, as práticas agonísticas das torcidas foram 

interpretadas como estratégias culturais da formação da identidade masculina (Moreira, 

2008; Garriga Zucal, 2005, 2007; Gil, 2008). De forma mais ampla, um dos fatores mais 

comumente apontados como denominador comum do fenômeno social das torcidas é a 

busca por pertencimento, pelo estabelecimento de relações sociais significativas num 

contexto de esgarçamento da sociabilidade urbana. E a forma como isso se dá em tais 

estudos passa, inevitavelmente, pela questão da construção das identidades (Archetti, 

1985, 1994, 1999; Garriga Zucal, 2010). 

Seja na forma de fonte de temor, ou como reação existencialmente justificável 

frente a um contexto de crise, a torcida é sempre alteridade, individualizada na forma de 

unidades de referência – lideranças, grupos organizados, territorialidade definida -, e 

psicologizada naquilo que define a sua essência identitária. De certa forma, isso reflete a 

dificuldade da teoria social em lidar com o tema da multidão
13

. Esta é recorrentemente 

definida por exclusão, por oposição. O indivíduo agente, ainda que coletivo, é a 

                                                           
13

 Deixo aqui o trabalho de Hardt e Negri (2004) de fora, uma vez que aí a multidão não é tomada em sua 

relação com alguma realidade empírica, mas apenas como ferramenta analítica para suas proposições 

filosóficas (cf. Zizek, 2005).  
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referência alçada à característica de princípio organizador do pensamento analítico. 

Walter Benjamin afirma, por exemplo, que “o conteúdo social primitivo do romance 

policial é a supressão dos vestígios do indivíduo na multidão da cidade grande” (1994, 

p. 41). Ao se referir a Baudelaire, Benjamin pontua que a multidão é “o refúgio do amor 

que foge ao poeta” (1994, p. 42). A multidão, para as formas mais típicas de 

subjetividade urbana do capitalismo industrial, e para boa parte do pensamento social  - 

pelo menos a que toma tais subjetividades como corolário da existência humana -, é 

equivalente à forma como dimensão do selvagem se contrapõe à da cultura na análise de 

Michael Taussig: 

O selvagem […] traz consigo o espectro da morte da função simbólica. É o 

espírito do desconhecido e do caos, solto na floresta que circunda a cidade e as 

terras cultivadas, desorganizando as convenções sobre as quais se apoiam os 

significados e as imagens que configuram a realidade. O selvagem desafia a 

unidade do símbolo, a totalização transcendente que une a imagem àquilo que 

ela representa. O selvagem explode essa unidade de forma impertinente, e a 

substitui por uma ambiguidade escorregadia, onde a articulação entre 

significante e significado é pulverizada. O selvagem faz dessas conexões 

espaços de luz e sombra, nos quais os objetos emergem, em toda sua colorida 

nudez, enquanto os significantes flutuam soltos. O selvagem é o espaço da morte 

da significação (1987, p. 219; trad. do autor)
14

. 

O que a vivência da torcida propicia, no meu entender, é uma forma de 

experiência do mundo não mediada pela experiência do eu. Imerso na multidão de 

torcedores, mimetizando os movimentos corporais por impulso ou pelo simples fato de 

estar irremediavelmente integrado à massa humana, completamente à mercê dos seus 

fluxos e pulsos, experimentei a existência através da multidão, ou enquanto multidão – 

na solidez do concreto vibrante, na liquidez do fluxo humano inundando as vias de 

                                                           
14

 “Wildness … raises the specter of the death of the symbolic function itself. It is the spirit of the 

unknown and the disorderly, loose in the forest encircling the city and the sown land, disrupting the 

conventions upon which meaning and the shaping function of images rest. Wildness challenges the unity 

of the symbol, the transcendent totalization binding the image to that which it represents. Wildness pries 

open this unity and in its place slippage and a grinding articulation between signifier and signified. 

Wildness makes of these connections spaces of darkness and light in which objects stare out in their 

mottled nakedness while signifiers float by. Wildness is the death space of signification”. 
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tráfego, na evaporação causada pelo movimento de expansão da massa, no seu caminhar 

para longe do estádio. Tudo isso resultou em algo que, acredito, enquadra-se no que 

Kant (2007) denominou experiência do sublime. É essa experiência do sublime, a 

possibilidade de vivê-la com recorrente frequência, o fator que aglutina multidões em 

estádios. O fenômeno social das torcidas, em toda sua grandeza, não se explica através 

de teorias da identidade, mas, ao contrário, por práticas de extinção da identidade.  

A experiência do sublime, no caso da minha vivência do terremoto da 

arquibancada, mas também em outras instâncias da experiência do mundo não mediada 

pela experiência do eu, é potencializada pelo fato de que estamos imersos em universos 

discursivos que privilegiam a objetificação das coisas e a psicologização das pessoas. 

Isto, naturalmente, pauta nossas expectativas e, consequentemente, potencializa certos 

tipos de surpresa.  

 

Epílogo 

Descobri, posteriormente, que quem havia morrido era outro Paolo Rossi. Não o 

jogador de futebol, mas um homônimo seu, filósofo italiano dedicado à história da 

ciência e, quem diria, às dimensões filosóficas da memória. O futebolista continua vivo, 

aposentou-se e virou comentarista esportivo da TV italiana. Em 2002, publicou sua 

autobiografia, intitulada Eu fiz o Brasil chorar.  
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