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Resumo 

 

A pesquisa dialogou mais fortemente com três grupos distintos de torcedores do Botafogo da 

Paraíba com o objetivo de realizar um estudo comparativo sobre eles. O objetivo era mostrar 

que aquilo que a mídia, certas instituições governamentais, forças policiais, entre outros, 

chamam genericamente de “torcida de futebol de um mesmo clube” não é nunca uma unidade, 

não é nunca algo homogêneo, livre de tensões ou rivalidades internas. Mas, ao contrário, as 

diferentes identidades torcedoras que cercam um mesmo clube vão criar seus próprios 

territórios, seus próprios lugares antropológicos, suas próprias relações de alianças e de 

rivalidades, que estarão a todo momento sendo mediadas, reforçadas e modificadas, a depender 

do contexto. As torcidas do Botafogo-PB, pois, pensadas sempre no plural, foram analisadas a 

partir de suas diferenças, de suas fronteiras, de suas alteridades, apresentando assim uma 

realidade extremamente heterogênea, bem diferente daquela comumente alardeada. Registre-

se, por fim, que a dissertação foi escrita após quase dois anos de pesquisa etnográfica, com o 

campo de pesquisa sendo alargado à medida que o trabalho se desenvolvia. Começou no próprio 

Estádio Almeidão e em seu entorno, acompanhando os torcedores, conversando com eles em 

meio ao ritual de jogos dentro de casa; depois ganhou João Pessoa, observando as circulações 

desses torcedores pela cidade-sede do clube analisado; e num terceiro momento foi pensado o 

torcedor para além de sua própria cidade, quando realizaram-se viagens com esses distintos 

grupos para acompanhar jogos fora de João Pessoa e até mesmo da Paraíba.  

 

Palavras-chave: Botafogo-PB; Futebol; Torcidas; Antropologia Urbana; Identidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

The research dialogued more strongly with three distinct groups of fans of the Botafogo of 

Paraíba Soccer Team with the objective of carrying out a comparative study on them. The aim 

was to show that what the media, certain government institutions, police forces, and others, 

generically call "football fans of the same club" is never a unity, never something homogeneous, 

free of internal tensions or rivalries. On the contrary, the different fan identities surrounding the 

same club will create their own territories, their own anthropological places, their own relations 

of alliances and rivalries that will be constantly being mediated, reinforced and modified 

depending on the context. The Botafogo-PB fan base, therefore, always thought of in the plural, 

were analyzed from their differences, their borders, their alterities, thus presenting an extremely 

heterogeneous reality, quite different from the one commonly touted. Finally, the dissertation 

was written after almost two years of ethnographic research, with the field of research being 

extended as the work developed. It started at the Almeidão Stadium and in its surroundings, 

accompanying the fans, talking with them amid the ritual of games in their home field; then it 

took over João Pessoa, observing the circulations of these fans by the host city of the analyzed 

club; and in a third moment the fan was thought beyond his own city, when trips were made 

with these distinct groups to accompany games outside João Pessoa and even outside the state 

of Paraíba. 

 

Keywords: Botafogo-PB; Soccer; Fans; Urban Anthropology; Identities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lista de Figuras 

 

Figura 1.....................................................................................................................................38 

Figura 2.....................................................................................................................................61 

Figura 3.....................................................................................................................................67 

Figura 4.....................................................................................................................................74 

Figura 5.....................................................................................................................................76 

Figura 6.....................................................................................................................................77 

Figura 7.....................................................................................................................................86 

Figura 8.....................................................................................................................................89 

Figura 9...................................................................................................................................102 

Figura 10.................................................................................................................................114 

Figura 11.................................................................................................................................122 

Figura 12.................................................................................................................................124 

Figura 13.................................................................................................................................125 

Figura 14.................................................................................................................................129 

Figura 15.................................................................................................................................137 

Figura 16.................................................................................................................................143 

Figura 17.................................................................................................................................152 

Figura 18.................................................................................................................................155 

Figura 19.................................................................................................................................155 

Figura 20.................................................................................................................................160 

Figura 21.................................................................................................................................174 

Figura 22.................................................................................................................................174 

Figura 23........................................................................................................................... ......182 

Figura 24.................................................................................................................................186 

Figura 25.................................................................................................................................191 

Figura 26........................................................................................................................... ......191 

Figura 27.................................................................................................................................192 

 

 

 

 

 



 
 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1............................................................................................................................. ......142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sumário 

 

Introdução................................................................................................................................16 

 

Capítulo 1. As torcidas, o campo, o estádio............................................................................23 

1.1 A congregação de torcidas...................................................................................................23 

 1.1.1 O ritual “ruas de fogo”..........................................................................................32 

 1.1.2 Para além da recepção ao Belo..............................................................................40 

1.2 Entrando no campo: reflexões metodológicas sobre um jornalista na arquibancada............43 

 1.2.1 A pesquisa de campo.............................................................................................48 

 1.2.2 A gente se afeta, fazer o quê?................................................................................57 

1.3 O Almeidão de todo botafoguense.......................................................................................62 

 1.3.1 “Estamos em casa, porra!”....................................................................................66 

 

Capítulo 2. As múltiplas torcidas do Botafogo-PB................................................................72 

2.1 Um mapeamento das torcidas dentro do Almeidão..............................................................82 

2.2 As fronteiras, os conflitos....................................................................................................90 

2.3 Um pouco mais sobre os três grupos pesquisados................................................................98 

 2.3.1 Torcida Jovem do Botafogo-PB............................................................................98 

 2.3.2 Império Alvinegro 1931 – A Resistência............................................................106 

2.3.3 Loucos pelo Belo................................................................................................111 

 

Capítulo 3. As torcidas conquistam a(s) cidade(s)...............................................................116 

3.1 Antes de tudo, citadinos.....................................................................................................116 

 3.1.1 Os “loucos” pela cidade (e outras mobilizações).................................................130 

3.2 Viajar é preciso......................................................................................................... .........138 

 3.2.1 A invasão botafoguense......................................................................................141 

 3.2.2 As tragédias forjam o torcedor: cinco dias entre João Pessoa e Ribeirão Preto....146 

  3.2.2.1 A ida.....................................................................................................148 

  3.2.2.2 Vinte horas de estadia em Ribeirão Preto.............................................153 

  3.2.2.3 A volta..................................................................................................157 

 

Capítulo 4. A violência simbólica e os seus marcadores......................................................164 

4.1 Um debate sobre futebol e preconceitos.............................................................................165 



 
 

4.2 Outras distinções, outras violências...................................................................................172 

4.3 A violência institucionalizada............................................................................................180 

 4.3.1 Os torcedores em revista: distinções entre Sombra e Sol.....................................186 

 

Considerações finais......................................................................................................... .....195 

 

Referências.............................................................................................................................199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Introdução 

 

Tudo começou em 2013. Ali nasciam as primeiras flâmulas, as primeiras ideias, o 

primeiro desejo; ali surgia o primeiro despertar, de minha parte, para a relevância de se realizar 

uma pesquisa sobre as torcidas (mais à frente explicarei o porquê de usar o termo assim, sempre 

no plural) do Botafogo Futebol Clube, o nome oficial daquilo que chamarei a partir de agora de 

Botafogo-PB1. Ou, eventualmente, pelos seus apelidos: Alvinegro, Alvinegro da Estrela 

Vermelha e, principalmente, Belo, o mais famoso e difundido deles. 

Não é um marco aleatório, obviamente. Aquele foi um ano incrível para o clube e para 

seus torcedores. Juntos, é possível dizer, eles venceram no primeiro semestre o Campeonato 

Paraibano de Futebol, quebrando um angustiante jejum de dez anos sem conquistar títulos; e, 

no segundo semestre, realizaram um feito inédito para o estado, ainda mais impressionante e 

inesperado, ao conquistarem o título da Série D do Campeonato Brasileiro.  

A partir de então, portanto, o clube voltou a ser protagonista na Paraíba, voltou também 

a ser relevante para o futebol nordestino e brasileiro. Suas participações, muitas vezes com 

destaque, em competições importantes como Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato 

Brasileiro da Série C, viraram uma constante, e isso apenas ajudou a deixá-lo mais em 

evidência, a aumentar o interesse da população local pelo time da cidade, a manter o estádio 

mais cheio. A tornar, enfim, o campo de pesquisa mais atrativo. 

O Botafogo-PB é de João Pessoa, a capital paraibana, uma cidade que, segundo 

estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), chegou em 2018 a uma 

população superior a 800 mil habitantes2. Quando atua como mandante (ou seja, em partidas 

cuja logística é de responsabilidade do próprio clube e que acontecem dentro de sua própria 

cidade), joga sempre no Estádio José Américo de Almeida Filho, o Almeidão. Ademais, é o 

maior campeão paraibano da história3. O clube, por sinal, foi fundado em 1931, tendo, portanto, 

pouco mais de 85 anos, o que faz dele o terceiro clube de futebol mais antigo ainda em atividade 

no Estado.  

Os primeiros, a saber, são o Campinense-PB (fundado em 1915) e o Treze-PB (fundado 

em 1925), ambos sediados em Campina Grande, o segundo maior município paraibano. Ainda 

                                                             
1 Sempre seguido da sigla do estado da Paraíba como forma de distinção ao Botafogo de Futebol e Regatas, o 

homônimo carioca, que é mais antigo e mais famoso. 
2 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). IBGE: cidades@: João Pessoa: PB. 

Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/joao-pessoa/panorama>. Acesso em: 19 jan. 2019. 
3 Até o fim de 2018, o clube contabilizava 30 conquistas estaduais, mas a Federação Paraibana de Futebol (FPF) 

só reconhece 29 delas. A divergência está no Campeonato Paraibano de 2002. O Belo se diz campeão, mas a FPF 

considera o Atlético de Cajazeiras o dono do título. 



17 
 

assim, foi o Belo o primeiro desses três clubes a começar a jogar regularmente no futebol 

profissional paraibano. E, atualmente, é o único clube da capital do estado que se apresenta 

competitivo, com aspirações reais de títulos e também de acesso para divisões maiores do 

Brasileirão.  

É um clube grande, portanto. Certamente o é no contexto paraibano; tenta cada vez mais 

ser também nos contextos nordestino e nacional. Possui torcedores apaixonados, diversos, 

múltiplos. Que, em momentos de maior arrebatamento, se confundem com a própria população 

pessoense, em si igualmente múltipla e diversa. 

Neste momento, a propósito, chego talvez ao ponto central do que pretendo analisar 

aqui. Porque eu nunca concordei com os termos totalizadores, unificadores, homogeneizadores 

que comumente se dá às torcidas de futebol. Grupos4 de torcedores como os existentes em torno 

de um clube como o Botafogo da Paraíba, afinal, não formam nunca uma unidade indivisível. 

E, por isso, rejeito aqui o termo “torcida”, no singular; e opto por “torcidas”, no plural, 

ressaltando o caráter sempre heterogêneo que vai existir entre elas. 

Pesquisei, portanto, torcidas do Botafogo-PB justo a partir de suas fronteiras, de suas 

distintas identidades, de suas variadas formas de pertencimento, das dinâmicas quase sempre 

diferentes umas das outras, de suas interseções, das múltiplas formas com que elas circulavam 

e se relacionavam com a cidade. Pesquisei torcidas do Botafogo-PB, insisto, a partir de suas 

rivalidades, a partir das alianças que por vezes elas precisavam fazer entre si, ainda que para 

isso não neguem suas oposições mútuas. 

Atente-se que Nobert Elias (1992, p. 72), ao falar do futebol, ao falar da excitação que 

o jogo proporciona entre jogadores e torcedores, prevê as possibilidades de violência e de 

diferentes níveis de hostilidade existentes na disputa esportiva, a partir de uma pouco nítida 

“linha divisória que separa o jogo e aquilo que não é jogo”.  

Levando isso em consideração, pois, eu queria, na medida do possível e apesar das claras 

dificuldades de uma empreitada dessas, entender como se dava a própria dinâmica das torcidas 

do Botafogo-PB, como as tensões entre esses diferentes grupos eram postas no dia a dia. E 

pretendia fazer isso certo de que esse não é um fenômeno menor, de pouca importância.  

Harvey (1992, p. 88, grifo do autor), por sinal, tem uma frase que muito me agrada e 

que, embora não se refira diretamente ao que vou analisar nas páginas a seguir, ao menos serve 

para ajudar a calar eventuais críticas às pesquisas sobre futebol, algo que, por incrível que 

pareça, ainda acontece nos dias de hoje: “‘Pão e circo’ é uma fórmula antiga e consagrada de 

                                                             
4 O termo “grupos”, ao longo desta dissertação, será usado como mero sinônimo de “torcidas”, sem nenhuma 

pretensão de ser analisada como categoria antropológica. 
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controle social. [...] Mas o espetáculo também pode ser um aspecto essencial do movimento 

revolucionário. O espetáculo sempre foi uma potente arma política”. 

Mas, voltando a discutir questões metodológicas do trabalho, que julgo pertinentes, 

gostaria de registrar que optei por realizar um estudo comparativo sobre diferentes grupos de 

torcedores que ocupam os dois principais setores do Almeidão: a Arquibancada Sol, de um 

lado, o mais popular daquela praça esportiva; e a Arquibancada Sombra, do outro, setor 

intermediário cujos ingressos são mais caros do que os do Sol e mais barato do que os do Setor 

de Cadeiras5 (falarei mais detalhadamente sobre cada um desses setores no Capítulo 2). E, ao 

longo da pesquisa, me deparei de fato com múltiplos grupos e múltiplas formas de torcer e de 

se relacionar com o futebol, que invariavelmente provocavam conflitos, divergências, alianças 

e rivalidades entre distintas identidades. Era esse o meu interesse primordial. 

A propósito, essa diversidade de torcedores não é algo novo no futebol. E, como mostra 

Wisnik (2008, p. 208, grifo do autor) ao descrever uma cena da final do Campeonato Sul-

Americano de Futebol de 1919, em que o Brasil jogando em casa venceu o Uruguai por 1 a 0 e 

conquistou o primeiro título internacional de sua história, tal diversidade se confunde com a 

própria popularização do futebol no país: “ao fundo do estádio lotado de ‘jovens bem vestidos 

e de senhorinhas elegantes’ vê-se o morro, em cuja encosta se espreme uma galera-favela de 5 

mil pessoas”. Ainda assim, penso, essa diversidade num clube como o Botafogo-PB é 

emblemática e digna de ser analisada. 

Para entender esse fenômeno, portanto, eu realizei pesquisas etnográficas entre maio de 

2017 e agosto de 2018 em três grupos distintos, selecionados cuidadosamente para me permitir 

circular pelos mais diversos espaços, para conviver com os mais diferentes tipos de torcedores. 

A pesquisa, logo, só foi possível graças à convivência e ao diálogo com a Torcida Jovem do 

Botafogo-PB (TJB), por ser ela a mais antiga torcida organizada do clube; a Império Alvinegro 

1931 – A Resistência (ou simplesmente Império Alvinegro, como é mais conhecida), por ser a 

única torcida organizada que fica localizada na Arquibancada Sombra; e o Loucos pelo Belo, 

um grupo de torcedores não organizados6 formado basicamente por pessoas que antes de 2013 

torciam para clubes de outros estados brasileiros e que só a partir da campanha na Série D 

“descobriram” o Botafogo-PB. 

                                                             
5 Por ser um setor mais caro e menor, ocupado majoritariamente por autoridades, dirigentes de clubes e familiares 

de torcedores, decidi não incluir o Setor de Cadeiras no escopo da minha pesquisa. 
6 O termo “não organizado”, aqui, está sendo usado exclusivamente como forma de distinção às torcidas 

organizadas, sem ter nenhuma relação com a ideia de “desorganização”, por exemplo. 
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Mas, registre-se, a partir desses três grupos consegui perceber e entender, ainda que à 

distância, uma série de outros grupos. Metodologicamente, optei a princípio em não pesquisar 

a Fúria Independente, por exemplo, que é uma dissidente e uma rival da Jovem, por receio de 

fechar portas para o meu campo na torcida organizada na qual eu já estava inserido. Tinha que 

optar por uma, portanto, para, a partir do olhar dela, e nela, enxergar e entender a outra. E, 

mesmo ciente das dificuldades, das sabidas limitações, tentei, na medida do possível, fazer esse 

tipo de exercício.  

A estratégia mostrou-se certa, no fim das contas. E, justo por causa da minha inserção 

na TJB, acabei tendo um contato muito mais próximo do que imaginara possível com a Fúria, 

em ao menos um momento importante, e isso certamente ajudou a enriquecer o presente 

trabalho. 

De início, minha pesquisa foi realizada totalmente concentrada no Estádio Almeidão. 

Mas, paulatinamente, fui ampliando os campos de observação. E com o tempo passei a circular 

mais com esses torcedores por diferentes partes da cidade de João Pessoa, em festas, passeatas, 

andanças, comemorações e cervejadas. Depois, o campo se ampliou ainda mais, quando 

comecei a viajar com os torcedores a fim de acompanhar de perto jogos botafoguenses em 

outras cidades.  

Foi um exercício importante de se fazer. Essencial para conhecer a fundo os diferentes 

grupos de torcedores. Afinal, queria entender a importância de todos esses lugares para os 

torcedores. Queria entender igualmente como os comportamentos desses grupos mudam a partir 

dos lugares em que se encontram no momento, alterando formas de interação, criando novas 

estratégias de cuidados mútuos a depender de onde se está. Ao longo do texto, inclusive, relato 

vários desses momentos, várias dessas experiências em campo, vários desses trajetos 

percorridos, sem, no entanto, respeitar necessariamente uma ordem cronológica. 

Ao todo, foram 26 jogos do Botafogo-PB aos quais compareci dentro do Estádio 

Almeidão; quatro aos quais compareci em outros estádios brasileiros, nove a que assisti (não 

necessariamente apenas do Belo) pela TV com o objetivo específico de analisar 

comportamentos de torcedores e mais outras dez incursões etnográficas por João Pessoa, mas 

que não foram no estádio ou em seu entorno. 

Realizei também entrevistas. E dei uma importância cuidadosa às conversas informais, 

aos papos de pé de ouvido, aos comentários ditos de forma inesperada em meio ao calor de 

certos acontecimentos. De meus interlocutores, mas também daqueles que eventualmente 

dialogavam com os meus interlocutores. Apurei os ouvidos, (con)vivi ao lado deles, torci junto. 

Coloquei-me, ao lado dos torcedores, em situações de risco também. Fazia parte da pesquisa, 
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do entendimento, viver com os torcedores tudo o que de fato se vive num estádio de futebol e 

na própria relação íntima com o futebol, sem, no entanto, permitir que isso interferisse 

negativamente na coleta e análise de dados. 

O trabalho está dividido em quatro capítulos, nos quais eu tento apresentar diferentes 

aspectos do estádio, das torcidas, da realidade e do contexto pessoense e paraibano. 

No primeiro capítulo, eu aproveito para apresentar de forma ainda introdutória cada um 

dos grupos pesquisados, dando ênfase aos seus hábitos, comportamentos e peculiaridades. 

Explico também como esses distintos grupos dialogam entre si e como essa relação conflituosa 

é permanentemente dialogada, podendo ser minimizada ou maximizada a depender do contexto, 

do momento específico, da situação vivida pelo time dentro de campo. Ainda no primeiro 

capítulo, apresento de forma detalhada como se deu a metodologia de meu trabalho científico, 

explicando da forma mais pormenorizada possível os cuidados éticos, os rigores científicos, os 

envolvimentos pessoais e as estratégias adotadas por mim ao longo de quase dois anos de 

pesquisa etnográfica para minimizar medos e preocupações inerentes ao trabalho de campo. 

Apresento, por fim, o que significa, em termos simbólicos, afetivos e práticos, o Estádio 

Almeidão para o torcedor botafoguense. 

No segundo capítulo, eu me aprofundo justo nas distinções existentes entre os diferentes 

grupos de torcedores. Como cada um deles se constitui, como cada um deles se comporta dentro 

e fora do estádio, como cada um vê o outro, como cada um interage nesse ambiente de múltiplas 

formas de pensar e agir. Que símbolos cada um carrega. O que é importante para um e outro 

grupo. E por que, ou em que medida, um tem sempre uma crítica a fazer em relação a todos os 

outros daquele cenário. Apresento, pois, todo o ambiente em que as mediações acontecem, 

descrevendo inclusive o espaço físico do Estádio Almeidão e demonstrando como cada parte 

dele é ressignificado pelos diferentes grupos. Descrevendo também como surgem os embates, 

tanto físicos como verbais. Descrevo e analiso ainda como se dão as interferências do Estado 

nas relações dos torcedores, e como esse Estado, em ações coercitivas e de controle, interfere 

nas relações que os múltiplos grupos mantêm com o estádio e seu entorno. 

Já no terceiro capítulo, a pesquisa ganha a cidade. E cidade numa perspectiva múltipla, 

diversa, heterogênea. Neste momento, tento mostrar como se dão as relações e as dinâmicas das 

diferentes torcidas botafoguenses com a cidade de João Pessoa. Como se dá esse diálogo e, para 

além disso, a importância crucial que o conceito de cidade tem na constituição, no 

fortalecimento e na manutenção desses agrupamentos torcedores. Observando também que 

essas distinções entre grupos vão refletir nos usos que cada um deles vai fazer do espaço urbano. 

As diferenças, pois, não se iniciam nem se encerram no estádio. Mas, ao contrário, tornam-se 
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ainda mais evidentes fora dele, nos trajetos que cada um faz por João Pessoa. Mostro, a 

propósito, como eles subvertem esses espaços e lhes dão novíssimos significados. E destaco 

como, mesmo em eventos conjuntos realizados pelas torcidas organizadas em andanças pela 

cidade, as diferenças não são totalmente dirimidas. Tais distinções, pois, estão ressaltadas nos 

menores detalhes. Passando desde como cada grupo se locomove até de onde eles vêm e para 

onde vão. Nesse mesmo capítulo, pretende-se observar e discutir também sobre como o torcedor 

botafoguense amplia suas fronteiras, subverte os seus limites e suas zonas de conforto e de 

segurança e se aventuram para além de João Pessoa, para acompanhar o time em jogos nos mais 

diferentes destinos Brasil afora. Cada qual, da mesma forma, com estratégias e comportamentos 

distintos. 

Finalmente, no quarto capítulo, reservo todo um espaço para refletir, discutir e 

problematizar o quanto de violento o estádio de futebol pode ser numa perspectiva simbólica. 

Mostrando, inclusive, que não é apenas quando se registra uma briga que a violência, em sua 

forma mais perversa, está presente. O estádio de futebol, pois, se apresentou ao longo da 

pesquisa como um ambiente de masculinidades afloradas. E, mais do que isso, muitas vezes 

machista, racista, homofóbico, com uma carga de preconceitos também com relação à classe 

econômica e às questões geracionais. Esse ponto em especial foi muito impactante para mim 

como pesquisador. Tão acostumado a ir ao estádio ao longo dos anos, ora como torcedor, ora 

como jornalista que trabalhava na área de esportes, nunca antes eu tinha percebido a maioria 

dessas violências. Algo que só mudou quando, uma vez no estádio para realizar a pesquisa, e 

uma vez disposto a refletir sobre os menores episódios que fosse, eu comecei a perceber como 

esses problemas estão presentes no ambiente do futebol. A ponto de obrigar que corpos sejam 

silenciados, ocultados, apagados por questões de segurança. Para evitar o estranhamento que 

leva à violência. 

Nas considerações finais do trabalho, pretendo enfim fazer alguns apontamentos sobre 

questões que julgo importantes para a sequência da pesquisa sobre torcidas de futebol, mas que 

acabaram não sendo aprofundados aqui. Seja porque não eram necessariamente o foco do meu 

trabalho, seja porque foram dados que surgiram numa fase da pesquisa que já não dava mais 

tempo investigá-los com a devida acuidade. São ponderações que farei – quem sabe? – 

indicando possíveis desdobramentos para uma futura tese de doutorado. 

Para tanto, dialoguei com uma série de autores, que foram essenciais para debater os 

contextos das torcidas botafoguenses sob os olhos da antropologia. Entre tantos, destaco aqui o 

conceito de identidade a partir de Barth (2000; 2005); o conceito de fronteira a partir de Agier 

(2015b); o de lugar e o de lugar antropológico a partir de Agier (2015a) e Augé (1994) 
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respectivamente; o de topofilia a partir de Tuan (1980) e Bale (2003); o de corpo a partir de 

Almeida (2004) e Le Breton (2010; 2013); o de cidade a partir de Agier (2011), Bale (2003), 

Caiafa (2003; 2009), Canevacci (2004) e Magnani (2005); e o próprio conceito de futebol e de 

torcidas a partir de Damo (2012), Giulianotti (2010), Pimenta (1997) e Toledo (1996a; 1996b). 

Obviamente que os conceitos e os autores utilizados ao longo da dissertação não se 

esgotam nessa breve amostragem, mas mesmo assim penso ser importante fazê-la aqui para 

apresentar de forma ainda introdutória as linhas argumentativas que vou desenvolver a partir 

de agora. 
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Capítulo 1. As torcidas, o campo, o estádio 

 

Foi mais de um ano de pesquisa e de trabalho árduo. Acompanhando de perto três grupos 

distintos de torcedores botafoguenses, que me permitiram, a partir deles, observar outros tantos 

grupos que existem em torno do Botafogo da Paraíba. Permitiram-me, também, analisar a 

sempre instável relação de alianças e rivalidades que existe entre eles.  

Logo neste primeiro capítulo, portanto, julgo essencial explicar melhor como tudo isso 

aconteceu. Demonstrar a multiplicidade das torcidas analisadas, as características e dificuldades 

do campo de pesquisa, a importância do estádio de futebol no imaginário dos torcedores.  

É o que pretendo fazer nas próximas páginas. Iniciando com a narração detalhada de 

uma noite específica vivida no Estádio Almeidão, que, ao meu ver, teve o potencial de reunir 

muito desses elementos em torno de um mesmo ritual. 

Vamos a ela. 

 

1.1 A congregação de torcidas 

 

Não era bem a impressionante quantidade de pessoas que chamava a atenção naquele 

momento. Afinal, o jogo daquela noite era atípico, importante demais, com um grau de apelo 

maior do que tantos outros que costumavam acontecer por ali. Além disso, nos dias que 

antecederam aquela partida, grande parte da cidade conversava e interagia sobre o duelo, se 

mobilizava, garantia suas respectivas presenças, de forma que bem antes já se sabia que seria 

uma quarta-feira de casa cheia. Bem cheia, na verdade7. Por tudo isso, insisto, a aglomeração 

que se via não era exatamente o que surpreendia naquele momento.  

O relógio marcava 19h24 quando cheguei ao Estádio Almeidão naquele 21 de fevereiro 

de 2018. E era justamente o horário registrado no aparelho de telefone celular sacado do bolso 

da bermuda a fonte de toda a surpresa. Estávamos há exatas duas horas e 21 minutos do início 

da partida entre o Botafogo-PB e o Atlético Mineiro, pela segunda fase da Copa do Brasil, mas 

os torcedores da casa já ocupavam a quase totalidade do precário entorno do estádio. 

Em nenhuma outra vez ao longo de minha pesquisa até então, eu tinha visto tanta gente 

chegando ao Almeidão de forma tão antecipada como daquela vez. E o caos criativo que se 

                                                             
7 No borderô do jogo, divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), está registrado que 11.740 

ingressos foram vendidos naquela noite, o que já fazia do público o maior do ano em jogos do Botafogo-PB como 

mandante. Ainda assim, visualmente, é possível imaginar que um número maior de torcedores estava presente, 

visto que o estádio tem capacidade hoje para mais de 20 mil torcedores e ambas as arquibancadas estavam cheias. 
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registrava era algo realmente empolgante, diferente da grande maioria das partidas que se 

registrava ali. O que pretendo chamar de “caos criativo”, por sinal, é uma algazarra 

aparentemente desorganizada, difusa, mas capaz de produzir aqui e ali músicas, batucadas, 

gritos de guerra, discursos empolgados em prol do clube da cidade. Que acabava por construir 

um cenário festivo em meio a tantos grupos distintos. 

A balbúrdia começara cedo. E, nas falas dos torcedores, nas previsões sobre placares, 

na confiança declarada por um bom resultado, um otimismo que contagiava, mas que, ao 

mesmo tempo, tinha muito de inexplicável. Porque o adversário era um time muito mais forte 

e mais rico. Porque o próprio time do Belo possuía à época problemas crônicos no seu setor 

defensivo. Ainda assim, ao que parece, existem momentos em que as pessoas vão sendo 

contagiadas por um e outro. Numa ação em cadeia. Fica simplesmente difícil de conter. 

Eu estava do lado da Arquibancada Sombra do Almeidão. Encostado, a princípio, num 

alambrado que delimitava um setor restrito do estádio. De forma que, onde estava, tinha uma 

visão completa de toda a área destinada à livre circulação dos torcedores. Vou tentar descrever 

o que eu via, ainda que seja difícil compreender a dimensão de toda a intensidade daquilo tudo. 

À minha volta, um grupo de torcedores de aproximadamente 30 pessoas, que bebiam, 

comiam e cantavam empolgados. Tinham se mobilizado pelas redes sociais para arrecadar 

dinheiro com o objetivo de promover um ritual chamado por eles de “ruas de fogo” (falarei 

mais detalhadamente sobre isso mais à frente). Comemoravam a excelente adesão que tinham 

recebido ao projeto e viviam a expectativa pelo grande momento.  

Era um grupo de amigos, a maioria branca e moradora de bairros considerados nobres, 

de classe média, que se reunia sempre para assistir junto aos jogos do clube pessoense. No 

grupo, tinham pessoas que já se conheciam de antes, mas muitos construíram suas amizades 

mútuas naquele papo de arquibancada, naquela conversa pré-jogo, na desforra bêbada pós-

futebol. Diziam-se todos apaixonados pelo Botafogo-PB e declaravam-se “torcedores 

autênticos e comprometidos com o clube”. Eram em sua maioria sócios-torcedores do clube, 

usuários exclusivos de produtos oficiais do Belo, e isso, na visão deles, era um marcador 

importante, já que eram de um grupo relativamente seleto que contribuía de forma mais próxima 

e efetiva com a saúde financeira da agremiação. 

Identifiquei em meio a tantos o idealizador da arrecadação. Puxei conversa com ele. 

Falamos sobre aquela mobilização e sobre aquele bom momento do Botafogo-PB na temporada 
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de 20188. Felipe Jardim9, o nome dele. Torcedor de Arquibancada Sombra. Fiel. Sempre 

presente aos jogos. Orgulhoso de sua condição de botafoguense. Aparentando ter pouco mais 

de 30 anos de idade. 

Respondia minhas perguntas de forma cordial, atenta. De repente, contudo, interrompeu 

o papo e fez questão de registrar algo que, aparentemente, não poderia esperar, não poderia ser 

deixado para depois. Enfim, uma informação que parecia ser da mais alta importância. 

– Está vendo tudo isso? Não é nada de organizada aqui não, viu? 

Ele não estava irritado quando me disse o que disse. Nem nervoso ou tenso. Muito pelo 

contrário. Seguia com a mesma expressão solícita de antes. Quase despreocupado. Mas havia 

uma firmeza em sua voz, um orgulho em sua fala, uma necessidade de se diferenciar e de se 

posicionar, que mais tarde eu tomaria nota sobre aquele momento. 

Não era a primeira vez que eu percebia aquele tipo de discurso. Quem não faz parte de 

nenhuma das torcidas organizadas do Botafogo-PB não gosta muito de ser identificado como 

sendo de uma delas. E era por isso que era importante deixar claro que aquela mobilização era 

idealizada, organizada e executada por um grupo de amigos. Ou, como diriam outros em 

conversas informais ao longo daquela noite, por “torcedores normais”. 

Vamos com calma. Não pretendo me aprofundar agora sobre as classificações que os 

diferentes grupos de torcedores têm de si mesmos e dos outros. Importa agora apenas o fato de 

que, sim, existe uma multiplicidade de grupos que formam aquilo que genericamente é chamado 

de “torcida do Botafogo da Paraíba”. Ela não é indivisível, como muitos supõem e como os 

narradores de futebol costumam classificar. E é por isso que ao longo deste trabalho vou optar 

por falar sobre as torcidas do Botafogo-PB, sempre no plural, sempre englobando várias 

identidades, várias formas de pertencimento. 

Mas, como disse, vamos avançar sem pressa. O que importa saber por ora é que o “tudo 

isso” a que se referia Felipe Jardim era um carro de som e centenas de sinalizadores vermelhos 

(ainda guardados), alugado e comprados com os mais de R$ 800 arrecadados para a organização 

do ritual chamado “ruas de fogo”, ao qual já me referi rapidamente. O dinheiro, a saber, tinha 

sido depositado na conta de Felipe por inúmeros torcedores, cada qual contribuindo com o valor 

que queria ou podia, a partir de uma corrente realizada pelo aplicativo de conversa instantânea 

                                                             
8 O time até então estava invicto na temporada. E líder de seu grupo na Copa do Nordeste, competição que era 

jogada paralelamente à Copa do Brasil e ao Campeonato Paraibano. 
9 Todos os nomes citados ao longo da dissertação são reais, publicados mediante autorização dos respectivos 

interlocutores. Aqueles que pediram para não serem identificados ou que eu não consegui pedir autorização foram 

chamados de forma genérica (“um torcedor”, “uma pessoa”, “um interlocutor”, “um integrante de torcida 

organizada”, etc.), optando-se assim por não utilizar nomes fictícios. 
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WhatsApp e reproduzida também em outras redes sociais, como Instagram e Facebook10. Tudo 

muito informal, mas cujos resultados começavam a se ver concretizados naquela noite. 

O carro de som, por sinal, estacionado a uns cinquenta metros de onde eu estava, bem 

no meio daquela parte do entorno do estádio. Com algumas pessoas já na parte de cima do 

veículo se revezando no único microfone à disposição. Valia quase tudo naquele microfone. 

Cantar o hino do clube11, puxar algum cântico ou grito de guerra, prever placares (sempre pró-

Belo) para o jogo de logo mais, gritar, invocar torcedores célebres reconhecidos em meio à 

multidão, passar informações sobre o ritual que iria começar tão logo o clube da casa chegasse 

ao estádio. 

Era, contudo, na hora dos cânticos e dos gritos de guerra que o ensandecimento chegava 

ao ápice. Com pulos, abraços coletivos e extravasamentos. E, como uma lei proíbe a venda e o 

consumo de bebidas alcoólicas em estádios de João Pessoa, os brindes e os longos goles de 

cerveja e de cachaça começavam ali mesmo, bem antes de se adentrar às arquibancadas. 

À primeira vista, parecia uma massa coesa. Uniforme. Um grande grupo de torcedores 

do Belo. Unidos e reunidos em prol de uma mesma emoção, de um mesmo objetivo, de uma 

mesma fidelidade futebolística. Essa descrição, aliás, não chega a ser totalmente mentirosa. 

Afinal, estavam todos ali de fato em torno de um mesmo clube. Vivendo a tensão e a 

empolgação de ver o time local, da Série C do Brasileirão, enfrentar numa competição nacional 

um rival de Série A. E, almejava-se, jogando de igual para igual. Sonhando, quem sabe, com 

uma vitória que por si só seria o improvável tornando-se real. 

Ainda assim, a unidade era apenas aparente. Resolvi circular por aquele entorno. 

Despedi-me de Felipe Jardim, cumprimentei alguns outros amigos que estavam próximos e que 

reconheci em meio ao grande número de torcedores e caminhei com certa dificuldade até 

próximo a um dos portões de acesso ao estádio. 

Apenas para posicionar o leitor. Se antes eu estava mais próximo da parte da frente do 

carro de som, do lado direito dele; agora eu estava mais próximo da parte de trás, do lado 

esquerdo dele. E, se antes eu estava em meio a pessoas que faziam questão em se dizer 

“normais”, que se negavam a se associar a qualquer torcida organizada, agora eu estava bem 

                                                             
10 O Instagram é, basicamente, uma rede social de compartilhamento online de fotos e de vídeos entre usuários; o 

Facebook, por sua vez, permite outras possibilidades extras, mas também se configura pela possibilidade de 

interação entre pessoas que possuem interesses comuns. Ambos são muito populares entre todos os grupos de 

torcedores analisados. 
11 O Botafogo-PB não possui um hino oficial, reconhecido em estatuto, mas a torcida adota uma música do 

compositor paraibano Livardo Alves como sendo o hino do clube (“Botafogo Paraibano / Você é o mais Belo e 

glorioso...”). 
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no meio dos integrantes da Império Alvinegro, a única das três principais torcidas organizadas 

do Belo que se posiciona na Arquibancada Sombra do estádio. 

A Império tem uma característica interessante de se observar. Seu lema é “a Império 

veste branco”, numa alusão declarada a sua pretendida “ideologia pacífica”, de ir ao estádio 

exclusivamente para apoiar o time e se negar terminantemente a se envolver em qualquer tipo 

de briga. A postura é clara. Ela tenta se diferenciar das torcidas organizadas localizadas na 

Arquibancada Sol, que na visão dela têm um histórico – e uma fama – de se envolver em brigas 

e em disputas com torcidas organizadas de outros clubes. É, portanto, uma organizada que não 

quer se aproximar da imagem que ela mesmo tem das outras organizadas. Esforça-se para isso. 

Mas, ao mesmo tempo, não se livra da pecha de organizada que lhe é imposta por aqueles que 

não fazem parte de nenhuma delas. 

Já aqui, ainda no início da presente narrativa, são perceptíveis as tensões. As distinções. 

As diferenças presentes em torno de grupos de torcedores de um mesmíssimo clube de futebol. 

Os grupos, afinal, são de fato múltiplos no contexto do futebol, dos torcedores do Botafogo-

PB, do Estádio Almeidão. Numa pluralidade de pensamentos, com distintas formas de torcer e 

de se portar, de agir, de ver e de classificar o outro. 

Mas, eu dizia, a Império estava naquele momento dividida em duas frentes de ação 

distintas. Parte dela estava preocupada com a colocação de seus equipamentos (bandeiras e 

bandeirões, faixas, instrumentos musicais, entre outros itens) para dentro do estádio, o que lhes 

obrigava a passar por uma revista policial mais detalhada. E obrigava também a mobilizar muita 

gente. Apenas para carregar um bandeirão que seria aberto antes do jogo, por exemplo, foram 

precisos 20 integrantes da torcida. A outra parte participava da festa, ora entoando cânticos 

próprios, ora se juntando ao resto dos milhares de torcedores que iam no embalo do carro de 

som. 

Era fácil identificar a Império naquele amontoado de gente. Primeiro porque todos os 

integrantes da torcida organizada ficavam bem próximos, de forma coesa, num local deles, 

ainda que não fosse preciso nenhuma divisória física para impor os limites. Mas principalmente 

porque, como toda torcida organizada, a Império não vestia camisas (oficiais ou não) do 

Botafogo-PB, mas sim um uniforme próprio que identificava primeiro a torcida. Camisa, calça, 

agasalho, boné. A maioria usava uniforme completo, ainda que, aparentemente, a camisa 

própria fosse considerada o item principal de identificação. 

Matheus, o presidente à época, disse que estava no estádio desde as 17h. Explicava que, 

como o jogo era importante, precisou chegar ainda mais cedo que o normal para organizar tudo 

o que precisava ser organizado. Falava isso apontando para o seu carro, estacionado numa das 
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vagas mais próximas do portão, daquelas que só chegando realmente muito cedo se consegue 

encontrar. A propósito, o carro era um Cobalt, da Chevrolet, um modelo novo ou ao menos bem 

conservado, que ressaltava a condição de classe média de seu dono. É fácil inferir que muitos 

daqueles equipamentos tinham chegado naquele carro, ainda que no momento o veículo 

estivesse transformado em lojinha oficial da torcida organizada, já que a Império aproveitava 

os jogos para tentar vender alguns de seus produtos oficiais e assim arrecadar dinheiro. 

A Império, repito, se declara uma torcida pacífica. Mas essas são regras próprias, 

definidas e classificadas por ela mesma. De fato, tal torcida organizada não se envolve em 

embates físicos, mas outras simbologias, outras posturas, podem remeter, na visão de terceiros, 

a um comportamento violento. Por exemplo, o próprio nome da torcida, Império, remete em 

certo sentido a algo centralizador, regido por forças hegemônicas e poderosas. Na mesma 

medida, o mascote da torcida, um espartano, carrega uma forte carga de força e de bravura no 

imaginário popular. As autodefinições, portanto, jamais são universais e livres de contestações. 

Bom, fato é que não havia passado nem vinte minutos desde que eu chegara ao estádio, 

continuava faltando muito tempo para o início do jogo, mas não parava de chegar gente. De 

repente, inclusive, a chegada de uma equipe de TV (que estava no estádio para cobrir o jogo e 

que se aproximara daquele setor próximo ao carro de som para fazer imagens da festa) 

incendiou ainda mais todo mundo. Os torcedores, meio que querendo aparecer ainda mais 

animados, exageravam nos pulos, nos cantos e nos gritos para chamar atenção da tal equipe. O 

carro de som entrava no embalo. Era possível, de onde eu estava, observar uma espécie de onda 

de pulos que subiam e desciam de forma ritmada. 

O cinegrafista foi embora. Mas o clima de fervor provocado por ele não cedeu. A 

explicação era simples. O dono da vez do microfone tentou manter o clima de agito elevado, 

puxando um grito de guerra popular da torcida, que terminava com um uníssono “do Belo eu 

sou”. Deu certo. E assim ele conseguiu manter aquele sentimento de arrebatamento por mais 

algum tempo. 

Eu já estava completamente envolvido ao clima de euforia pré-jogo. Já sentia a pele 

arrepiar em alguns momentos, também eu acreditando – ou ao menos torcendo, sei lá – numa 

apresentação de gala do time de João Pessoa que entraria em campo, segundo as previsões 

oficiais, por volta das 21h45.  

Ainda assim, tentava me manter atento. Buscando detalhes que poderiam me chamar a 

atenção. Pois, não tardou para isso acontecer. Em meio a toda a algazarra, um grito de guerra 

repentino se destacou em meio a toda aquela gente. Um grito de guerra mais do que conhecido 

por mim, mas que naquele local específico se mostrava completamente deslocado.  
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– Uh, é a Jovem! Uh, é a Jovem! Uh, é a Jovem! 

O grito era curto, mas cadenciado. E era fácil perceber de onde partia. No meio de um 

mundo de gente, vinha abrindo caminho sem muita cerimônia um grupo que pulava, repetia 

esse seu mantra vigoroso e que se tornava cada vez mais alto à medida que se aproximava. 

A Jovem, no caso, é a Torcida Jovem do Botafogo-PB, fundada em 1997 e a mais antiga 

torcida organizada do clube pessoense. Ela costuma atender – ou ao menos se autoidentificar – 

por outros nomes: TJB, Jovem, Maioral, A Mais Temida, Caveira, O Terror da Capital, e por 

aí vai. Nomes que em grande parte tentam impor respeito e temor, que tentam provocar os 

demais e marcar posição bem definida para si. Uma “torcida de pista”, enfim, para usar o jargão 

êmico que indica aquelas torcidas que estão dispostas a se apresentar para o embate diante de 

organizadas rivais. 

Mas a TJB e o seu grito pareciam deslocados, eu dizia, porque aquela era uma torcida 

essencialmente da Arquibancada Sol, e apenas muito raramente era vista daquele lado do 

estádio. Confesso que a presença dela me chamou a atenção, mas, como dito, já era uma 

realidade quando caí em mim sobre o inusitado da cena. 

– Uh, é a Jovem! 

O grito de guerra seguia. Um grito de guerra que falava mais de quem o entoava do que 

do clube. E, tal como os integrantes da Império, os integrantes da Jovem usavam camisas 

próprias. Uniformes próprios que os identificavam e os diferenciavam de todos os demais 

torcedores. A Jovem, enfim, se posicionou no lado esquerdo do carro de som, quase colado ao 

veículo. 

Resolvi dar uma nova circulada. Mas nem precisei andar tanto. Avistei um grupo da 

Fúria Independente do Botafogo-PB, igualmente fardado com vestimentas próprias, ainda que 

em menor número e sem fazer tanto estardalhaço. Estavam a meio caminho da Império e da 

TJB, no lado exatamente oposto ao grupo de torcedores que não eram de nenhuma organizada, 

mas que estavam à frente da organização de toda aquela festa.  

A presença da Fúria por aquelas bandas, por sinal, era até mais rara do que a da TJB. 

No entanto, estavam todos lá, convocados sabe-se lá como, de forma precária e improvisada, 

para a recepção ao time do Belo. Todos querendo fazer parte de tudo aquilo. Ao mesmo tempo 

juntos e separados. Porque, mesmo que todos os grupos fizessem de repente uma volta 

compacta em torno do carro de som, todos esses grupos eram facilmente distinguíveis, com 

características bem particulares (uniformes, modos de torcer e de cantar, classes sociais) e com 

um histórico de oposições mútuas e de visões estereotipadas que cada um tinha do outro. 
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Para começo de conversa, a Fúria é uma dissidência da TJB. E ambas têm divergências 

para além do futebol. Segundo interlocutores que tive ao longo da pesquisa, as diferenças que 

culminaram na separação têm origem em disputas entre diferentes bairros da cidade e foram 

responsáveis por obrigá-las a ocupar espaços distintos da mesma arquibancada. As duas 

torcidas, portanto, têm histórico de rivalidade, ainda que torçam pelo mesmo Botafogo-PB. 

TJB e Fúria, no entanto, têm ao menos uma característica em comum. Ambas arvoram 

para si os títulos de verdadeiras torcidas do clube. Costumam se declarar as mais fieis, as mais 

antigas, as mais autênticas. Ambas têm origem na classe baixa da cidade de João Pessoa e são 

compostas majoritariamente (mas não totalmente) por torcedores pobres e de bairros 

periféricos. E usam também isso como argumento para mostrar o quão esforçadas são para se 

fazerem presentes a cada jogo botafoguense. 

Demonstram, ao menos em conversas informais, um certo desprezo contra a Império, a 

quem classificam de “torcida de burgueses”, e mais ainda contra os torcedores que não são de 

organizadas, todos colocados no mesmo saco sob o carimbo de “playboys” ou “playboyzada”. 

Em contrapartida, estão longe de ser unanimidades. Muito pelo contrário. A Império, 

como dito, se esforça dia após dia para não ser “confundida” como uma torcida organizada de 

pista (diga-se violenta e brigona, dentro da visão estereotipada que existe no papo entre 

torcedores) e reforça, sempre que pode, seu caráter festivo para se dissociar das outras duas.  

Não consegue totalmente. Porque, não raro, é vista pela maioria dos torcedores não 

organizados como sendo uma “torcida de marginais”, independendo aí que tipo de esforço 

realiza e que discurso adota para tentar passar uma imagem oposta. Parece que só o fato de se 

definir como “torcida organizada” já faz automaticamente ela carregar todo um fardo de 

preconceitos que é imposto a esse tipo de entidade. 

Já citei a necessidade que o organizador da arrecadação de dinheiro para o “ruas de 

fogo” daquela noite teve em deixar claro que aquilo tudo era feito por um grupo de amigos, e 

nunca por uma torcida organizada. Meses antes, no mesmo processo de pesquisa, já tinha 

recebido uma dica parecida. Um torcedor de um outro grupo disse algo semelhante: 

– Aqui é tudo amigo, e não esses marginais de organizada – declarara convicto dentro 

da arquibancada enquanto apontava em direção à Império. 

Enfim, de toda forma, o objetivo aqui não é analisar quem está certo e quem está errado 

em suas análises e observações. Muito provavelmente, todos tenham suas parcelas de razões 

(nem que seja no sentido mesmo de motivações) e suas parcelas de pré-conceitos. Mas, ao 

contrário, o objetivo neste momento é enfatizar quão diferentes e divergentes todos aqueles 

grupos são uns dos outros e, no entanto, estavam todos posicionados, cordialmente postos lado 
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a lado, prontos para juntos fazerem algo realmente impressionante para a delegação do Belo 

que estaria para chegar a qualquer momento. 

Refletindo melhor sobre todo esse cenário, em que distintos grupos de torcedores 

botafoguenses se posicionam e se entrecruzam pelos arredores do mesmo Estádio Almeidão, 

me parece válido pensá-los também a partir dos conceitos de “pedaço” e de “mancha” propostos 

por Magnani (2005). De acordo com o autor, a primeira categoria está ligada de forma mais 

estreita às dinâmicas de grupo, enquanto que a segunda categoria remete de forma mais íntima 

ao espaço urbano.  

Assim sendo, cada um desses muitos grupos cria individualmente o seu próprio pedaço, 

diferente dos demais, “onde se desenvolve uma sociabilidade básica, mais ampla do que a 

fundada nos laços familiares, porém mais densa, significativa e estável do que as relações [...] 

impostas pela sociedade” (Id., Ibid., p. 178).  

Ademais, considerando que numa única mancha poderá haver vários pedaços que em 

certa medida interagem entre si, percebe-se muito claramente o próprio Estádio Almeidão como 

sendo uma mancha, visto que ao longo das décadas ele se torna instrumento essencial para a 

convergência e para os encontros de botafoguenses vindos de diferentes partes da cidade. As 

manchas, pois, “são áreas contíguas do espaço urbano, dotada de equipamentos que marcam 

seus limites e viabilizam [...] uma atitude ou prática predominante” (Id., Ibid., p. 178). 

Isso posto, acho importante falar agora um pouco mais sobre o ritual que testemunhei 

naquele dia. 

 

1.1.1 O ritual “ruas de fogo”  

 

A própria realização do “ruas de fogo” já tornava o jogo especial, diferente da grande 

maioria de outros jogos. O ritual era uma mobilização apenas possível com a presença de muitos 

torcedores, já que consistia em fazer uma espécie de corredor humano ao longo dos dois lados 

da rua José Américo, que liga a BR-230, por onde os ônibus das delegações costumam chegar, 

à entrada do Estádio Almeidão. Todos com sinalizadores acesos para dar as boas-vindas e as 

boas energias ao time da casa que está chegando. Outro detalhe sobre o ritual: ele só é feito em 

jogos realmente importantes. A última vez tinha sido no mata-mata do acesso do Campeonato 
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Brasileiro da Série C de 201612, em 30 de setembro daquele ano, e voltava a se realizar em 2018 

quase um ano e meio depois. 

O caráter extraordinário daquele evento, por sinal, está em convergência com o conceito 

que Turner (1974) tem sobre o “processo ritual”, algo que provoca “uma mistura de submissão 

e santidade, de homogeneidade e camaradagem” (Id., Ibid., p. 118). É a base da “communitas”, 

que rompe o sistema estruturado e hierárquico que na maior parte do tempo rege as relações 

sociais e que são capazes de momentaneamente “reconhecer um laço humano essencial e 

genérico, sem o qual não poderia haver sociedade” (Id., Ibid., p. 119, grifo do autor). 

Prossegue o autor: “Simbolicamente, todos os atributos que distinguem categorias e 

grupos na ordem social estrutural ficam aqui temporariamente suspensos. [...] Devem submeter-

se a uma autoridade que nada mais é senão a da comunidade total” (Id., Ibid., pp. 126 e 127). 

O ritual que seria realizado no Almeidão, portanto, teria a capacidade de minimizar 

diferenças, aproximar líderes e subordinados numa horizontalidade que fortaleceria o caráter 

comunitário das torcidas de futebol. Mas, enfatiza uma vez mais Turner (Ibid., p. 138), “a 

‘communitas’ pertence ao momento atual; a estrutura está enraigada no passado e se estende 

para o futuro pela linguagem, a lei e os costumes”.  

Em outras palavras, a regra é a estrutura. As divisões, as diferenças, os conflitos e as 

distinções entre os grupos. As imposições e subordinações. As disputas, as alianças e os 

rompimentos. Tudo isso é a regra, repito. 

A “communitas”, por outro lado, que é a condição primária para a realização dos rituais, 

acontece apenas de tempos em tempos, quebrando assim essa realidade sempre muito fechada. 

Ela, afinal, é “considerada sagrada ou ‘santificada’, possivelmente porque transgride ou anula 

as normas que governam as relações estruturadas e institucionalizadas, sendo acompanhada por 

experiência de um poderio sem precedentes” (Id., Ibid., p. 156).  

Definitivamente, pois, não era todo dia que se via aquilo acontecer no Estádio Almeidão. 

E é talvez por isso que, por volta das 20h, todos começavam a se agitar ainda mais. 

Principalmente depois que, de repente, algum torcedor posto no carro de som anunciou 

pomposamente que recebera a informação de que o ônibus do Botafogo-PB já deixara o hotel 

da cidade em que o time estava concentrado para a partida. 

                                                             
12 O duelo foi contra o Boa Esporte, com a primeira partida em João Pessoa e a segunda partida em Varginha, no 

interior de Minas Gerais. O Belo acabaria eliminado, sem conquistar o acesso, após empate em casa por 0 a 0 e 

derrota fora de casa por 1 a 0. 
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A partir de então, seria questão de alguns minutos até tudo acontecer. E a primeira 

providência, a partir dali, foi dar início à distribuição dos sinalizadores. Apenas um para cada 

pessoa, conforme as recomendações que continuavam a ser dadas pelo sistema de som do 

veículo parado próximo. Que prosseguia insistentemente a passar outras recomendações, 

mesmo que àquela altura os torcedores já não parecessem dar muita atenção ao que era dito: 

“não vamos bater no ônibus porque eventuais danos serão cobrados do clube”, “não vamos 

deixar para acender o sinalizador dentro do estádio, para não punir o Belo”, “o efeito do 

sinalizador é rápido, então cuidado para não acendê-lo cedo demais”. 

Era clara a preocupação dos organizadores do tal ritual em não prejudicar o clube, em 

não serem eles os culpados por alguma perda de mando de campo para o Belo, punição essa 

que era comum ser adotada pela CBF ao clube mandante em casos de atos de indisciplina por 

parte das respectivas torcidas. 

Ao que parece, era claro também o medo dos organizadores do ritual. Afinal, era tudo 

grandioso demais, amplo demais, múltiplo demais para que eles pudessem garantir que o fluxo 

de acontecimentos estivesse sob o controle deles. Ou que o sucesso da empreitada estivesse 

exclusivamente em suas mãos. Eles pareciam ter consciência dessa impotência. E, diante da 

incapacidade de se ter algum tipo de controle efetivo, a saída era manter os apelos em evidência, 

torcendo para que esses sensibilizassem as diversas e heterogêneas torcidas botafoguenses. 

Eu optei por não pegar nenhum sinalizador. Estava determinado a ir para dentro do 

ritual, mas sem que para isso eu participasse efetivamente de sua realização. Lembro, inclusive, 

que observava tudo meio incrédulo, ao mesmo tempo impressionado à medida que eu via a 

coisa ganhando forma a despeito das múltiplas possibilidades de fracasso que passavam pela 

minha cabeça. E achei tudo mais impactante quando finalmente saí do entorno do 

estacionamento de chão de barro do estádio e cheguei à rua asfaltada onde aconteceria o ritual. 

A fila que se via ao longo da via, com pessoas de ambos os lados, na ânsia de avistarem o 

ônibus, era de fato impressionante.  

Posicionei-me bem no final da fila, um dos últimos, com uma visão privilegiada de toda 

a sua extensão. De onde eu estava, bem perto dos limites do estádio, era possível ver a via 

imaculadamente vazia, mas rodeada por duas grandiosas filas indianas ao longo de suas 

margens que se estendiam para bem perto de um viaduto localizado nos limites do meu campo 

de visão.  

Era uma cena de fato bonita. Um pré-clímax que já conseguia-se viver na medida em 

que já era possível antever o sucesso estrondoso de toda a mobilização. Ainda assim, lá de onde 

eu estava, dentro da ação, vivendo o momento, era facilmente possível perceber os limites, as 
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fronteiras entre um e outro grupo de botafoguenses. Mesmo que, eu bem sabia, a maioria ali 

não percebesse esses detalhes.  

Ainda assim, para quem buscasse o micro em detrimento do macro, os uniformes, os 

padrões de comportamento, os símbolos identitários eram perceptíveis. Diferentes grupos 

posicionados sempre em blocos, começando um quando acabava outro. De forma que, pude 

constatar, em momentos de ação conjunta como aquele os diferentes grupos de torcedores só 

se uniam até certo ponto. Ainda que, é possível contrapor, isso pudesse acontecer de forma 

inconsciente, por ser quase um ato “natural” ficar mais próximo de amigos em detrimento de 

desconhecidos – ou mesmo rivais. Essa heterogeneidade, de toda forma, não tirava o impacto 

do momento. Muito pelo contrário, só tornava tudo aquilo mais emblemático. 

Lembro de nesse momento ter pensado em voz alta. Uma exclamação abobada para mim 

mesmo. Um palavrão seguido da mais honesta das exclamações: “E não é que deu certo!”. Ri, 

posicionei-me, aguardei. Numa ansiedade de querer ver como tudo aquilo se daria. Sentimento 

que, imagino, era compartilhado de forma ainda mais forte por todos aqueles que estavam com 

sinalizadores em mãos, apenas esperando o exato momento de acendê-los. 

Antes, porém, um último momento de tensão. No instante em que se avistou ao longe 

um ônibus, o carro de som apressou-se em alertar que aquele não era o veículo que conduzia os 

botafoguenses. A leitura foi imediata. A mudança de humor repentina. O resultado foi pura 

hostilidade contra o ônibus dos atleticanos. 

Uma violenta onda de vaias e xingamentos ganhou a via, seguida de gritos diversos e 

gestos ofensivos contra o ônibus. O som aumentava na proporção que o veículo se aproximava 

de onde eu estava. De repente, me peguei imaginando como estaria a reação dos jogadores 

mineiros dentro do veículo. Porque de onde eu estava, ao menos, o clima era de pura ira. 

Pode-se aqui, inclusive, problematizar novamente o conceito que os torcedores têm 

sobre o que é violência e sobre o que é pacifismo. É muito perceptível para mim, ao longo da 

pesquisa, que a maioria deles entende a violência exclusivamente como a agressão física, a 

troca de tapas ou a briga deliberada entre diferentes torcedores ou grupos. Eles ignoram em 

seus discursos todos os outros tipos de violência, que, como veremos, acontece muito 

frequentemente no ambiente do futebol e que, durante a passagem do ônibus atleticano, 

aconteceu de forma extremamente intensa e praticada pela quase totalidade dos torcedores 

presentes (a propósito, esses outros tipos de violência serão abordados de forma mais 

aprofundada no Capítulo 4 deste trabalho). 

Ainda assim, é preciso reafirmar, não havia de fato o menor indício de violência física. 

Nenhum murro contra o ônibus. Nada que ao menos sugerisse que as agressões, que até então 
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eram apenas verbais, pudessem desencadear num embate físico. Muito por isso, fiquei 

completamente chocado e assustado quando vi a reação da Tropa de Choque da Polícia Militar 

da Paraíba diante da cena. Um destacamento que, segundo a própria instituição, é importante 

registrar, existe principalmente para a contenção e o controle de distúrbios civis. 

O próprio uniforme dos policiais já intimidava. Todos completamente vestidos de preto. 

Alguns, andando assustadoramente, com cassetetes numa mão e escudos na outra, usando-os 

para intimidar os torcedores. Outros, de moto, abrindo caminho em baixa velocidade, aos gritos, 

enquanto usavam suas motocicletas como uma espécie de arma não letal. Elas eram literalmente 

jogadas, numa alternância de aceleradas e freadas bruscas, na direção das pessoas, que se 

assustavam e recuavam, facilitando na base do medo e da intimidação o avanço lento do ônibus. 

A eles se somou a Cavalaria da PM, com policiais montados a cavalo e usando os 

animais com o mesmo objetivo daqueles que estavam de moto. A Cavalaria, por sinal, chegou 

pelo lado oposto ao que vinha o ônibus, de forma que pegou a todos de surpresa, sendo eu um 

dos primeiros a me surpreender com a ofensiva. Eis como registrei esse momento em meu 

caderno de campo: 

 

Fiquei ainda mais assustado quando a Cavalaria chegou de repente. Estava 

observando o ônibus do Atlético Mineiro passar e não vi os cavalos chegarem por trás 

de mim, sendo jogados para cima de mim e de quem estava perto. Afastei-me com um 

pulo instintivo, completamente amedrontado, mas calado. Fiquei com medo 

principalmente de levar um coice, já que os cavalos se mexiam nervosamente e de 

tempos em tempos suas patas traseiras ficavam viradas em direção da multidão, bem 

próximas de nossos corpos. E percebi que o medo era compartilhado por outros 

torcedores. Esses reclamaram. E foram violentamente rechaçados. Uma expressão de 

raiva do policial. Tom de ameaça: “Se não quer levar coice que se afaste”, dizia. A 
tensão era incrível, mas a polícia foi embora junto com o ônibus atleticano (Caderno 

de Campo, 22 de fevereiro de 2018)13.  

 

É curioso como esses momentos de medo são tão corriqueiros no futebol, em meio a um 

cenário de aglomeração e de estádio. Porque apenas com a violência – ao menos o temor dela 

– sendo tão corriqueira, tão cotidiana, tão naturalizada, os humores podem ser tão facilmente e 

tão radicalmente modificados num intervalo de pouquíssimo tempo. 

 A passagem do ônibus atleticano com a presença ameaçadora da polícia levou o público 

a níveis extremados de tensão. Até que o ônibus chegou ao seu destino. E, instantaneamente, o 

clima virou. Porque, todos sabiam, logo, logo seria a vez do ônibus botafoguense. Do ápice 

daquele ritual tão improvisadamente preparado. 

                                                             
13 As transcrições do caderno de campo ao longo deste trabalho acontecem da forma mais fiel possível, mas 

eventualmente poderão sofrer pequenas modificações com relação ao texto original apenas para efeito de correções 

ortográficas ou de ajustes textuais. 
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O carro de som, calado durante a passagem dos mineiros, voltou à ativa. E, num tom 

empolgante, uma voz anunciou enfim o que todos aguardavam: 

– Está chegando a vez do ônibus do Botafogo, galera! 

Ato contínuo, surgiu, ao longe, o tal ônibus, provocando um turbilhão de sensações em 

todos aqueles que aguardavam a sua chegada. 

O carro de som gritou uma última vez sobre a importância de se esperar o ônibus chegar 

o mais próximo possível até o acendimento dos sinalizadores, alertando uma vez mais sobre o 

tempo curto que cada um deles permaneceria aceso. Mas, naquele momento, a voz propagada 

pelos alto-falantes já não parecia provocar nenhum efeito. Os milhares de torcedores já viviam 

um transe típico dos grandes momentos, dos grandes acontecimentos. Dos arrebatamentos 

característicos de instantes que têm algo de sagrado, segundo a própria definição de Turner 

(1974) que foi discutida mais atrás. 

O ônibus se moveu lentamente. E, em paralelo a isso, todos começaram a cantar, nem 

sempre a mesma música. Todos, dos dois lados da pista, voltaram a pular, com seus ritmos 

próprios, seus anseios específicos, suas paixões futebolísticas incontidas.  

Eu permaneci observando aquele mundo de gente se transformar. Da ira ao amor 

incondicional. Segui sendo um dos últimos da fila, ainda bem longe de onde se locomovia em 

minha direção o ônibus botafoguense. 

Para bem longe de onde eu estava, um foguetão foi acesso. Uma espécie de raio riscou 

o céu em grande velocidade e estourou muito acima de todos nós. A esse foram seguidos outros, 

provocando um clima de euforia ainda mais intenso do que já existia. Sim, porque o barulho 

pareceu incendiar ainda mais as torcidas. E, mais que isso, os foguetões acabaram funcionando 

como uma espécie de estopim para os sinalizadores. Porque, tão logo os foguetões reagiram nas 

peles arrepiadas dos torcedores, foi possível avistar ao longe um sinalizador ser aceso.  

Nesse momento, tive a certeza: estavam todos muito ansiosos para acenderem seus 

respectivos sinalizadores. Bastou o primeiro, e um incrível efeito em cadeia se seguiu a partir 

de então. Ao longo de toda a via, luzes vermelhas pipocando a todo o momento, até não ser 

mais possível ver isoladamente cada um dos artefatos, até que todos eles se fundissem numa 

única e espessa nuvem de fumaça vermelha envolvendo rua, ônibus, torcedores (Figura 1). 

Em meu diário, registrei o efeito que aquele fenômeno teve no público:  

 

Era como se a fumaça tivesse contaminado os torcedores. Tão logo eles eram expostos 

à fumaça, eram tomados por uma espécie de transe. Abandonavam a calçada e 

ganhavam a rua. Pulavam. Cantavam. Gritavam tresloucados em meio ao passar do 

ônibus. Promovendo abraços coletivos um no outro. Apresentando vislumbres de paz 
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e de trégua entre as diferentes torcidas organizadas do Belo (Caderno de Campo, 22 

de fevereiro de 2018). 

 

Fui no embalo. Colado nesses torcedores transtornados. Inalando fumaça vermelha. 

Percebendo o olho arder. Mas sendo, ao mesmo tempo e ao meu modo, contagiado. Sentindo a 

pele arrepiar e sendo conduzido pelo ritmo dos diferentes agrupamentos, mesmo que naquele 

momento ninguém conseguisse ver muito mais do que apenas alguns metros turvos à frente. 

Percebi uma música em meio a tantos desencontros sonoros, tantos gritos de “Belo” e 

tantas outras canções sobre o Botafogo-PB. Mas, em meio a tudo isso, eu dizia, percebi uma 

música que me chamou a atenção: 

– Ah, que loucura! A TJB, a Império e a Fúria! 

Figura 1 / Rua José Américo, em frente à Arquibancada Sombra do Estádio Almeidão / Phelipe Caldas 

Pontes Carvalho / 21/02/2018 

 

É apenas um fragmento de música que consegui captar em meio ao tumulto. Mas, ainda 

assim, um fragmento emblemático na medida em que era cantado em uníssono, a plenos 

pulmões, e por integrantes de três torcidas organizadas que, como já exposto aqui, possuem um 

histórico de oposições entre si. 
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Uma canção que aparentemente simbolizava uma trégua entre os diferentes grupos de 

torcedores organizados. Que, mesmo tão distintos e às vezes rivais, podiam em certos 

momentos caminhar lado a lado. Mediações que, em momentos propícios, proporcionavam 

aproximações como essas, ainda que, em regra, efêmeras. Ademais, é importante destacar que 

essas aproximações são sempre mais fáceis de se tornarem realidades em momentos de euforia 

como aquele – consequentemente, as rivalidades são mais facilmente tensionadas em momentos 

de adversidade. 

Mesmo sem sinalizador, e sem cantar, mas impulsionado pela curiosidade e também por 

todos aqueles que me levavam junto, fui parar bem no centro de tudo, no núcleo da algazarra 

coletiva. No epicentro dos acontecimentos. No meio dos grupos que se tornavam um só em 

meio à fumaça espessa e avermelhada. 

A homogeneidade, no entanto, era extremamente passageira. Porque, ao apurar a visão 

para além do que a fumaça de quase mil sinalizadores fazia transparecer e para além dos 

milhares de torcedores cantando juntos, pouco a pouco as fronteiras (numa perspectiva de 

Agier, que abordarei de forma mais aprofundada no próximo capítulo) entre os muitos grupos 

voltavam a ser claramente perceptíveis.  

Os gestos, as roupas, os tipos, os sinais diacríticos, as reações, continuavam todos ali. 

Intactos. Marcando a alteridade e definindo as diferentes identidades. E, por mais coesos que 

estivessem ali, continuavam sendo distintos grupos em torno de um mesmo ônibus e 

promovendo simultaneamente uma mesma festa. Cada qual com características específicas que 

os faziam se autodefinir como mais autênticos que os demais.  

Como eu circulava em meio a todos aqueles grupos sem efetivamente fazer parte de 

nenhum deles, comecei a observá-los mais atentamente. E a distingui-los. Principalmente 

porque eles faziam questão de serem distinguíveis.  

Posso aqui citar um exemplo. A TJB se posicionou bem à frente do ônibus e, ao contrário 

da maioria que permanecia parada – ainda que agitada – esperando a passagem da delegação, a 

Jovem demarcou o seu espaço e passou a pular e a cantar no ritmo do ônibus, se locomovendo 

ao longo da avenida e mantendo sempre sua posição colada ao veículo, enquanto que a cada 

momento repetia seu principal código de reconhecimento: braços cruzados acima da cabeça, 

dedos médios estirados. 

Naquele momento, naquele espaço, naquele cantinho de avenida logo à frente do ônibus, 

o pedaço era o da Jovem. E isso ficava claro na forma como eles se posicionavam e na forma 

como interagiam com os demais. Não importando aí quantos outros grupos de torcedores, 

organizados ou não, tinham aderido à mobilização. Quantos estavam próximos a eles, nos 
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limites e nas fronteiras que definiam um e outro. Nem mesmo importava se em algum momento 

todos tivessem cantado juntos uma mesma música, como de fato aconteceu.  

Afinal, as pequenas alianças, tréguas ou acomodações são apenas relações dinâmicas 

inerentes às sociedades, e nunca uma fusão, ou um apagamento, das identidades próprias de 

cada grupo. 

 

1.1.2 Para além da recepção ao Belo 

 

O ônibus seguiu seu curso. E, como o do time atleticano, o do botafoguense também 

chegou ao seu destino. Foram alguns dias de preparação, acordos, combinações, negociações. 

Para menos de dez minutos de intensidade, de festa, de recepção calorosa à equipe da casa. É 

bem verdade que, apesar do pouco tempo de duração do evento, esse foi intenso. E eu já estava 

completamente absorto na energia transmitida pela torcida. De forma que era até difícil 

acreditar que, quando tudo enfim acabou, ainda estávamos fora do estádio, a mais de uma hora 

para a bola rolar. 

Sentimentos confusos, não nego. Confesso até que fiquei meio desnorteado ao término 

do ritual de recepção ao time do Belo, que naquele momento já deveria estar dentro do Estádio 

Almeidão, possivelmente já instalado em seu vestiário.  

Desnorteado principalmente porque a dispersão se deu celeremente. Quase que 

imprevisivelmente. Sem nenhum tipo de cerimônia. Da mesma forma repentina como começou, 

acabou. Da mesma forma como as pessoas começaram a chegar e a se agitar, elas foram se 

acalmando e indo embora daquela parte do estádio. Cada qual para seu lado, dentro de seus 

respectivos grupos. Em busca de suas respectivas atribuições. 

A Império para bem perto dali, concentrando-se num dos portões de acesso da 

Arquibancada Sombra. A Jovem e a Fúria para o lado oposto do estádio, na Arquibancada Sol. 

Os grupos de amigos, que não faziam parte de nenhuma organizada, adotando diversas 

estratégias. Alguns ficavam perto de seus carros, montando microestruturas particulares para 

consumirem sua própria bebida, trazida de casa. Outros buscavam a proteção – ou a praticidade 

– dos muitos vendedores ambulantes que costumam se instalar no entorno do estádio em dias 

de jogos. E tinham aqueles que, por sua vez, preferiam entrar logo no estádio em busca de 

garantir um bom local para se posicionar, já que os lugares não são marcados no Almeidão – 

ao menos não oficialmente. 
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E eu, que a rigor estava só, flutuando entre os diversos grupos, mas sem me fixar em 

nenhum, vi-me desolado, de repente. Momentaneamente perdido. Buscando-me encontrar 

dentro de um dos caminhos possíveis que tinha a trilhar. 

Concentrei-me. Buscando organizar as ideias. Pensando no que fazer a partir de então. 

Fui até a Império, já que era o mais próximo dos grupos que estava pesquisando. Cheguei a 

tempo de observar o processo final de colocação dos equipamentos da torcida para dentro da 

arquibancada. Era uma organização quase empresarial. Diferentes comissões, com diferentes 

líderes, responsáveis por diferentes objetos. Uma para os vários tambores, outra para as 

bandeiras, uma outra para apetrechos diversos da torcida organizada, etc.  

Resolvi deixar a Império em seu trabalho. Fui caminhando um pouco mais para longe 

de onde tinha sido o “ruas de fogo”, cada vez mais para perto da bilheteria da Arquibancada 

Sombra. E pouco a pouco, na medida em que o formato curvo do estádio ia sendo percorrido 

até que novas áreas se tornassem visíveis, um novo mundo de gente pôde ser observado. Pessoas 

que estavam indiferentes ao “ruas de fogo”, que não demonstravam nenhum interesse em 

participar do ritual, mas que demonstravam interesse naquele jogo. 

Sim, o número de pessoas era muito maior do que aquele que se apresentou um pouco 

mais cedo. Muitos rostos conhecidos (aqueles que estão sempre nos jogos e pouco a pouco 

tornam-se reconhecíveis), mas para além deles um mar de gente que não era possível mensurar. 

Segui caminhando, porque parecia-me o melhor a fazer naquela situação. Vendo a 

multiplicidade de tipos que surgiam, mas sabendo que mais para a frente encontraria um último 

grupo dentre os que vinha pesquisando e que ainda não os tinha visto naquela noite.  

Pois eis que lá estavam eles, os integrantes do Loucos pelo Belo. Numa baita de uma 

festa. Tinham contratado um pequeno conjunto musical e estavam curtindo um show ao vivo 

na área externa do estádio, com muita improvisação, mas muitos papos animados e uma grande 

quantidade de consumo de bebida alcóolica. Eles, por sinal, estavam completamente alheios a 

qualquer tipo de recepção pré-jogo ao time do Belo, porque simplesmente não costumavam 

interagir muito com os outros grupos de torcedores. 

Mesmo assim, não eram um grupo fechado, apenas tinham seus próprios rituais. 

Reuniam-se na frente do estádio sempre a partir de duas horas antes de cada partida e tinham 

transformado em QG uma estrutura desativada de concreto que no projeto original de reforma 

do estádio seria para o funcionamento de um bar pequeno. Como o bar nunca fora aberto, eles 

ocupavam a parte externa do espaço, cuja fachada conseguia proteger do sol e da chuva – a 

depender da ocasião – um número limitado de torcedores. Também eles se constituíam como 

grupo em seu próprio “pedaço”. 
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Com o movimento deles na área e o costume de ocuparem sempre o mesmo espaço, os 

vendedores ambulantes foram atraídos. Ocuparam os locais próximos, vendendo bebidas e 

churrasquinhos em barracas ou tendas mais estruturadas do que o usual em outros setores do 

local. Também se fixaram, pois. E, de repente, todos já sabiam qual era o ponto do Loucos pelo 

Belo. Se não pelo nome, ao menos pelas características do grupo e do local que ocupavam. 

Cada um que quisesse poderia se achegar, escutar o som, beber próximo. Não eram 

coagidos a se afastar. Mas a festa era do grupo, com suas regras e suas brincadeiras internas 

que, a rigor, eram apenas entendidas pelos seus próprios integrantes. 

O Loucos pelo Belo é um grupo curioso, que começou a surgir nos últimos tempos, a 

partir das possibilidades abertas pelas novas tecnologias e, consequentemente, pelo poder de 

mobilização das redes sociais.  

Eles, definitivamente, não se encaixam no perfil de uma torcida organizada. Por 

exemplo, não possuem marcas identitárias próprias; não possuem CNPJ ou estatuto; nem têm 

um local bem definido para se posicionar dentro do estádio – três das características típicas das 

organizadas tradicionais (falarei mais sobre isso no Capítulo 2). E, mais importante, têm 

verdadeira aversão a esse tipo de entidade.  

Ainda assim, andam sempre em grupo e, a rigor, são extremamente organizados, 

inclusive com mobilizações para assistirem a jogos do clube fora de João Pessoa. Não são 

necessariamente sócios do clube (eventualmente alguém pode ser, mas isso não é regra nem 

condição para fazer parte do grupo), e a maioria adota inclusive um tom de crítica ferrenha à 

diretoria do Belo, mas ao mesmo tempo muitos costumam comprar os produtos oficiais do clube 

apenas para ajudá-lo, demonstrando assim preocupação com as finanças da agremiação.  

Ao mesmo tempo, não são um mero grupo de amigos, como tantos outros que vão se 

divertir num jogo de futebol da mesma forma como poderiam ir à praia ou sabe-se lá para onde. 

Porque a maioria dali se conheceu no estádio, definindo amizades em torno do Botafogo-PB e 

apenas por causa do costume de se passar a ir semanalmente à praça esportiva ver o time da 

cidade em ação. 

Mas, afinal, o que é o Loucos pelo Belo? Numa resposta curta e simplista, um grupo de 

WhatsApp. Nada mais do que isso. Um grupo de WhatsApp como os que reúnem a família, os 

amigos próximos, os colegas de universidade ou do trabalho. Mas um grupo de WhatsApp que, 

ao mesmo tempo, permitiu um duplo movimento. Permitiu de um lado levar o ato de torcer para 

além do estádio; permitiu por outro que o estreitamento paulatino das relações se refletisse na 

mobilização e no sentimento de grupo que seus membros foram adquirindo dentro do estádio. 
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Lembra do conceito de “pedaço” e de “mancha”? Pois existe uma outra categoria que 

englobaria essas duas. Trata-se do “circuito”, que, para Magnani (2005, pp. 178 e 179), 

“descreve o exercício de uma prática ou a oferta de determinado serviço por meio de 

estabelecimentos, equipamentos e espaços que não mantêm uma relação de contiguidade 

espacial; ele é reconhecido em seu conjunto pelos usuários habituais”. 

Esses grupos, ainda segundo Magnani (2005, p. 198, grifo do autor), “não podem ser 

vistos [...] fechados em seus redutos ou confinados a algumas áreas, pois nos trajetos14 pela 

urbe eles estabelecem uma gama mais variada de conexões e contatos”. E é justo por não estar 

fechado em redutos ou confinado a áreas específicas da cidade, que o circuito, “ainda que seja 

constituído por equipamentos físicos [...], inclui também acesso e frequência a espaços virtuais 

como chats, grupos de discussão e fóruns na internet” (Id., Ibid., p. 201, grifo do autor).  

Magnani não fala especificamente de WhatsApp, mas penso que ele o exclui apenas 

porque o aplicativo só se popularizou depois da publicação do texto. E, sendo assim, o Loucos 

pelo Belo se forma como grupo justo a partir de um “circuito” virtual que serve como base para 

os encontros na mancha física que é o Almeidão. 

Mas, voltando àquele dia, não era a primeira vez que o Loucos pelo Belo realizava um 

show, uma apresentação musical, uma festa – chamem do que quiser – no entorno do estádio, 

nas duas horas que antecedem uma partida, na festa privativa e aberta ao mesmo tempo que eles 

proporcionavam a todos os que passassem por aquele (e só por aquele) pequeno pedaço de 

Almeidão, a poucos metros do portão de entrada à esquerda, a poucos metros das bilheterias à 

direita. 

O Almeidão em dia de jogo, definitivamente, era uma festa. 

 

1.2 Entrando no campo: reflexões metodológicas sobre um jornalista na arquibancada 

 

Naquele fevereiro de 2018, eu já era uma figura que quase não provocava mais reações 

inesperadas – e hostis – ao caminhar pela área externa do Estádio Almeidão em dia de jogo do 

Belo. Já conseguia circular entre os diferentes grupos, conversar com um e com outro, sem 

passar por nenhum momento de tensão ou de apuros. Já era cumprimentado e aceito como 

alguém que, afinal, caminha (e pode caminhar) livremente por entre os torcedores 

botafoguenses. 

                                                             
14 “Trajetos”, a propósito, é uma outra das categorias de Magnani (2005, p. 178), e indica os “fluxos recorrentes 

no espaço mais abrangente da cidade e no interior das manchas urbanas”. 
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Era uma conquista e tanto. Um avanço empolgante. Uma mudança para lá de expressiva 

no meu campo de pesquisa. Afinal, nem sempre fora assim. E, para chegar a tanto, foram 

necessários muito papo, muita negociação, muito jogo indo ao estádio semana após semana até 

virar uma figura que compunha aquele ambiente futebolístico. 

Quase um ano atrás, em 28 de maio de 2017, quando fui pela primeira vez como 

pesquisador a um jogo do Botafogo-PB, na Série C do Campeonato Brasileiro daquele ano, 

para assistir ao Belo vencer o CSA de Alagoas por 2 a 0, a situação era muito diferente. E isso 

era perceptível tanto nos olhares surpresos e algumas vezes furiosos dos torcedores, como no 

sentimento de pânico e de puro medo que eu próprio sentia ao voltar a pisar uma arquibancada. 

O medo aqui, por sinal, conforme Koury (2016, p. 2), pensado como “uma emoção 

socialmente disposta e uma construção social de sentidos”. Em que “a ida ao outro, a 

possibilidade do encontro, se torna um risco a ser calculável” (Id., Ibid., p. 10). Medo 

principalmente porque pesquisador e torcedor, neste caso, tinham um histórico de conflitos. 

Vamos por partes. E, incialmente, preciso falar um pouco sobre minha formação 

profissional, porque ela vai interferir diretamente nas questões que eu pretendo abordar a partir 

de agora. 

Eu sou jornalista formado pela Universidade Federal da Paraíba e, em 2008, no exercício 

de minha profissão, comecei a escrever um blog chamado Carrinho por Trás (que, com o passar 

dos anos, ganhou grande repercussão no meio esportivo local). Primeiro no extinto portal 

Paraíba1, depois no GloboEsporte.com/pb, portal de notícias esportivas em que trabalhei como 

editor entre 2011 e 2017 e de onde pedi demissão no meio de minha pesquisa, justamente num 

momento em que percebi ser incompatível exercer simultaneamente as duas atividades (a de 

jornalista esportivo e a de pesquisador de torcidas de futebol), já que muitas vezes o meu 

interlocutor era também o meu leitor.  

Ao longo desse período, a minha relação com as diferentes torcidas de futebol da Paraíba 

(em especial as do Botafogo-PB, talvez por eu ser de João Pessoa e ter um contato mais próximo 

com elas) nem sempre foi amistosa. Muito pelo contrário, não raro ganhava ares de hostilidade 

declarada por parte dos torcedores, principalmente porque matérias jornalísticas assinadas por 

mim ou textos opinativos publicados no meu blog muitas vezes traziam informações, notícias, 

comentários que não agradavam a eles. 

Anos atrás, a propósito, eu apresentei um trabalho acadêmico (Carvalho, 2015) num 

congresso na área de Comunicação Social15 em que eu refletia sob a ótica de Michel Maffesoli 

                                                             
15 Refiro-me ao XVII Intercom Nordeste, realizado em Natal-RN entre 2 e 4 de julho de 2015. 
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sobre esse conflito recorrente existente entre jornalistas esportivos e torcedores. Defendi na 

ocasião que, enquanto o jornalista comumente precisa publicizar notícias negativas sobre um 

clube, o torcedor desse mesmo clube tentará ao máximo blindá-lo, de forma que, dentro de sua 

perspectiva passional, vai muitas vezes encarar uma notícia negativa como um ato beligerante 

e pessoal do jornalista contra o seu time.  

Conforme expus naquela oportunidade, Michel Maffesoli (1998, p. 128) diz que todo 

grupo social possui uma “lei do segredo”, que funciona como “mecanismo de proteção frente 

ao exterior” e como “modo de fortalecer o grupo”. É uma espécie de acordo não publicizado, 

mas sabido pelos integrantes do grupo, que “reforça e confirma a solidariedade fundamental” 

(Ibid., p. 129) de dada comunidade. Lei do segredo essa que, na visão e no contexto do torcedor, 

é quebrada e desrespeitada sempre que um jornalista, por exemplo, expõe para o público em 

geral (leia-se torcedores de outros clubes) informações desse grupo, que no caso pode ser 

alguma notícia negativa que eventualmente desestabilize a pretensa harmonia existente no seu 

time do coração. É uma relação, portanto, que já nasce tensionada e conflituosa, e, ao longo de 

quase dez anos, eu vivi de perto as consequências desse conflito. 

Apenas como ilustração do que acabo de registrar, citarei agora o que talvez seja o 

exemplo mais emblemático que vivenciei em meio a toda essa relação tensa entre jornalista e 

torcedor. O ano era 2013. O Belo jogaria a final do Campeonato Brasileiro da Série D contra o 

Juventude, no dia 3 de novembro, no Estádio Almeidão; e, diga-se, acabaria vencendo o jogo 

por 2 a 0 e conquistando o inédito título nacional.  

Quatro dias antes da partida derradeira, contudo, o Botafogo-PB treinava no local da 

final, com grande interesse da mídia paraibana, quando o presidente do clube à época, Nelson 

Lira, chegou ao local com a taça de campeão brasileiro da Série D e a colocou para exposição 

à beira do campo, a poucos metros de onde o time treinava. Taça essa que, obviamente, ainda 

estava em disputa. E que, ao menos teoricamente, naquele momento não poderia estar nas mãos 

de ninguém dos dois clubes. 

A equipe do GloboEsporte.com/pb foi a única dentre tantas presentes que questionou a 

legalidade do ato. Que telefonou para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para se 

inteirar sobre se existia alguma programação de exibição pública do troféu e se o Botafogo-PB 

estava autorizado a exibi-lo à beira do campo durante o treino de sua equipe.  

 A resposta foi negativa. O então diretor de competições da CBF, Virgílio Elísio, 

explicou que a taça fora enviada para ficar até o dia do jogo sob a proteção da Federação 

Paraibana de Futebol (FPF), e que nenhum dos dois clubes finalistas tinha autorização para 

sequer manuseá-la. Ele ficou indignado, chamou o ato do clube paraibano de “deselegante com 
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o adversário”, e mais tarde o portal publicaria que “Presidente do Botafogo-PB leva taça da 

Série D para treino e irrita a CBF”16. 

Eu fui um dos três jornalistas que participaram do trabalho de apuração, que rapidamente 

ganhou repercussão nacional. Ainda antes de publicar a matéria, toda a equipe estava ciente dos 

desdobramentos que aquilo provocaria. Da confusão que geraria. Mas ficou decidido que era 

obrigação jornalística da equipe publicar a reportagem. 

 A reação, como esperado, foi imediata e violenta. O sentimento geral do torcedor 

botafoguense era de que o GloboEsporte.com/pb “torcia contra o futebol da Paraíba”, que não 

se esforçava em “promover” os clubes da terra nem mesmo no momento mais importante da 

história de um deles. Rapidamente, houve críticas, xingamentos e ataques contra o portal e 

contra seus profissionais.  

 Na sessão de comentários da reportagem, foram publicadas 134 mensagens. A maioria 

de torcedores dos dois clubes se provocando mutuamente. Mas muitas tinham a reportagem, 

seus autores e o próprio portal como alvos. Entre as mais agressivas, foram usadas expressões 

como “matéria lixo” e “portalzinho para gostar de fazer inferno com o Belo”. Outras não 

chegavam a citar nominalmente o portal, mas faziam referências veladas aos “falsos 

botafoguenses” e aos “invejosos e maus paraibanos que são contra o futebol paraibano”. Uma 

última mensagem tinha tom de lamento e indignação: “É incrível o que os inimigos de nosso 

Botafogo são capazes de fazer”. 

Já pelo Twitter, em mensagens endereçadas diretamente a mim, um dos torcedores 

classificou a cobertura do caso como sendo um “lixo”. E, em tom irônico, parabenizava o portal 

por “incitar a rivalidade e motivar o adversário”17. Outro botafoguense disse que a matéria iria 

“dar motivação extra pro Juventude” e chegava a questionar se “não seria possível apagar 

aquilo?”, lembrando que a tal matéria já estaria “em destaque no GE nacional”18.  

Aquela final seria o último jogo do clube paraibano em 2013. O Belo só voltaria a campo 

meses depois, já na temporada de 2014. Mas o torcedor não esqueceria tão cedo da matéria 

publicada às vésperas daquele jogo decisivo.  

                                                             
16 CALDAS, Phelipe; VIEIRA, Cadu; GRAY, Richardson. Presidente do Botafogo-PB leva taça da Série D para 

treino e irrita a CBF. GloboEsporte.com/pb, João Pessoa, 30 out. 2013. Disponível em: <http://glo.bo/19Tr9JF>. 

Acesso em: 16 jan. 2019. 
17 LINS, Diogo. “@PhCaldas mais um lixo que temos que digerir. Parabéns por incitar a rivalidade e motivar o 

adversário. A PB agradece!”. 30 out. 2013. Twitter: @diogoln. Disponível em: 

<https://twitter.com/diogoln/status/395706312560234496>. Acesso em: 23 mai. 2015. 
18 VIEIRA, Gabriel. “@PhCaldas a noticia da taca vai dar motivaçao extra pro juventude, seria possível apagar 

aquilo? ja ta em destaque no ge nacional”. 30 out. 2013. Twitter: @gcmav. Disponível em: 

<https://twitter.com/gcmav/status/395705007007604736>. Acesso em: 23 mai. 2015. 
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Porque, numa das primeiras partidas do Campeonato Paraibano do ano seguinte, lembro 

de estar na parte do campo do Almeidão, trabalhando na cobertura jornalística de uma partida 

do Belo, quando fui reconhecido pelos torcedores na Arquibancada Sombra. De repente, um 

cântico que começou localizado foi ganhando força até virar um coro de alguns milhares de 

vozes: “Phelipe Caaaldas, viaaado”. Num ritmo cadenciado, sonoro, repetido mais e mais, e, 

acima de tudo, violento. Com o primeiro “a” de “Caldas” e o “a” de “viado” sendo prolongados 

de forma que o grito de guerra parecia música, ainda que não agradasse aos meus ouvidos. Era, 

antes de tudo, um grito homofóbico, que reproduzia uma série de violências simbólicas que, 

como já disse, serão abordadas de forma mais cuidadosa no Capítulo 4. 

É bem verdade que, para além da “lei do segredo” propalada por Maffesoli, pesa também 

entre os torcedores um forte sentimento de rivalidade, que tende a classificar como “rival”, 

como torcedor de um outro clube, todos aqueles que não coadunam explicitamente com suas 

próprias ideias. E que, invariavelmente, vai taxar de parcial todo jornalista que escrever 

matérias que eles julgarem sendo contra o seu clube do coração. 

No presente contexto, por sinal, não raro os botafoguenses ao longo dos anos me 

“acusaram” de ser torcedor dos clubes de Campina Grande, colocando-me, portanto, 

automaticamente numa posição de adversário, inimigo, outsider, persona non grata.  

Isso acontece porque, conforme apregoa Damo (2012, p. 56), os eventos futebolísticos 

geralmente se configuram em “um espetáculo que extrapola a dimensão esportiva”. Algo que 

coloca as paixões por um clube de futebol (chamado pelo autor de “clubismo”) dentro de amplas 

questões sociais e culturais. E que, muito por isso, permite dizer que “um jogo não é apenas o 

confronto de duas equipes, mas de comunidades de sentimento pontualmente representadas” 

(DAMO, 2012, p. 57).  

Nesse cenário de disputas constantes, a propósito, o autor vai ponderar que, mesmo que 

o clubismo trate, ao menos a priori, do amor de torcedores a um clube específico, haverá 

invariavelmente uma “outra face” desse mesmo clubismo. Afinal, ainda de acordo com Damo 

(2012, p.65), “através do clubismo vive-se a alteridade”.  

Como se vê, não é uma relação fácil, a vivida entre jornalista e torcedor. Mas sempre 

encarei isso como uma situação rotineira e uma consequência quase natural do jornalismo 

crítico que eu me propunha a desempenhar. E, depois, havia sempre um fosso que separava o 

campo de jogo das arquibancadas para me “proteger” de algum torcedor mais afoito. Fosso 

esse, físico, mas também simbólico, que me mantinha afastado das arquibancadas já há alguns 

anos, quando tomei a decisão de, por motivos de segurança, deixar de frequentar o estádio como 



47 
 

torcedor (hábito que mantivera por muitos anos) e ir apenas como jornalista, o que me mantinha 

a certa distância da multidão. Fosso esse, também, que estava prestes a ser aterrado. 

Isso porque, desde 2013, justo a partir da campanha que culminou com o título histórico 

do Belo na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, eu vinha percebendo e observando 

uma mudança de postura considerável na relação do torcedor botafoguense com o seu time do 

coração; e, também, o que para mim era até mais digno de nota, uma mudança no jeito de a 

população de João Pessoa encarar e se relacionar com o clube da cidade. 

Eu estava repleto de hipóteses sobre o aparente fenômeno. De forma que me sentia cada 

vez mais impulsionado a querer conhecer mais de perto tal realidade. A querer voltar à 

arquibancada e tentar (re)viver o outro lado, o lado torcedor, o lado arquibancada, numa 

pesquisa de campo fundamentada e dentro dos rigores científicos que me permitissem entender 

melhor a relação do pessoense com o clube de futebol de sua terra.  

Ir a campo, desta vez como pesquisador, era questão de tempo. Inicialmente para a 

Arquibancada Sombra, depois para a Arquibancada Sol, para assim poder fazer a análise 

comparativa que me propunha sobre os dois setores.  

Essa, no fim das contas, seria uma aventura das mais intensas. Que acabou por me abrir 

um novo cenário, ao meu ver ainda mais interessante e factível, e que se tornou o ponto central 

de minha pesquisa e de minhas observações: a percepção de que aquilo que genericamente 

chamamos de “torcida de futebol” de um mesmo clube não é nunca uma unidade (falarei sobre 

isso de forma mais aprofundada no Capítulo 2).  

Pois, ao longo dessa jornada, acabei por me debruçar de forma mais amiúde e 

interessada nessa inter-relação, nesse constante jogo de alianças e rivalidades, que existe entre 

os diferentes grupos de torcedores que formam aquilo que conhecemos simplistamente como 

“torcida do Botafogo-PB”. 

 

1.2.1 A pesquisa de campo 

 

Estádio Almeidão. 

Noite de sexta-feira. 

Fim de jogo: Botafogo-PB 0 x 0 ASA. 

O risco do rebaixamento me atormenta. 

Como pessoense, estou triste. 
Como jornalista, abalado. 

Afinal, a queda de um time local da Série C, caso confirmada, será um duro golpe 

para o jornalismo esportivo paraibano. 

Como pesquisador, estou desesperado. 

A queda me obrigaria a repensar pontos que para mim são caros ao projeto que propus. 

Caminho do lado de fora do estádio. 

Um homem vem em sentido contrário, passo lento. 
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Olha-me. E passa a caminhar como quem vem em minha direção. 

Como sou imaturo! 

Interpreto como sendo alguém que me conhece e que eventualmente não lembro quem 

é. 

Preparo-me para apertar sua mão. 

Mas, ao invés disso, ele esbraveja. 

– Você deve estar satisfeito, não é? 

Eu me assusto. Respondo que estou triste. 

Ele não acredita. E me chama de “seu merda”. Manda eu ir escrever minhas 

“baboseiras típicas” contra o Belo. E começa a me chamar de todos os palavrões que 

ele consegue pensar na hora. 
A cena é rápida. 

E uma coisa que o jornalismo me ensinou foi o de nunca devolver uma provocação. 

Eu simplesmente me desvencilho dele. 

Continuo a andar. 

E me afasto enquanto ele continua com seu arsenal de palavrões. 

O coração bate acelerado. Tenso. Mas sigo caminhando desolado. 

Aproximo-me de um samba organizado por um grupo de torcedores. 

Sambam, cantam, bebem e se lamentam angustiados. 

São do Loucos pelo Belo, os meus principais interlocutores na minha pesquisa até o 

momento. 

Chego bem perto. 
Um deles, Guarabira, me reconhece. 

Sorri. 

Abraça-me. 

Desabafa, aparentemente bêbado: 

- Estamos fodidos, meu amigo. 

Brinda. 

Bebe. 

E me convida para beber com ele (Caderno de Campo, 2 de setembro de 2017). 

 

 Essa é a transcrição do meu caderno de campo narrando episódio ocorrido durante jogo 

válido pela 17ª rodada da Série C de 2017, quando o Belo empatou em casa e entrou na zona 

de rebaixamento, ficando de fato muito próximo do descenso (que acabaria não se 

concretizando, mas naquele momento ninguém sabia disso). Mostrando também um dos muitos 

momentos de tensão que a minha condição de jornalista provocou em campo. Evidenciando 

ainda como ao longo de 2017 vivi situações aflitivas em meio ao grupo que eu pesquisava. 

 Velho (2003, p. 15, grifo do autor), quando vai refletir sobre o quanto é “importante e 

crucial o movimento de estranhar o familiar” e sobre a “dificuldade de desnaturalizar noções, 

impressões, categorias, classificações” nos estudos urbanos, está explicitamente se referindo a 

uma tendência de se estudar “o próximo, o vizinho, o amigo”. Justifica dizendo, por sinal, que 

é a existência de um “multipertencimento que permite ao antropólogo pesquisar sua própria 

sociedade e, dentro dela, situações com as quais ele tem algum tipo de envolvimento e das quais 

participa” (Id., Ibid., p. 18). 

 Eu tinha, portanto, um evidente problema pela frente. Não restavam dúvidas de que o 

ambiente futebolístico e o próprio Estádio Almeidão eram familiares para mim, já que começara 

a frequentá-los como torcedor e depois como jornalista, sem nunca ter me distanciado deles de 



49 
 

uma forma ou de outra. Mas, ao mesmo tempo, eu não era apenas um torcedor que, como tal, 

resolvera pesquisar os meus pares. Eu era um jornalista conhecido por boa parte da torcida, e 

parte considerável dessa simplesmente não gostava de mim e fazia questão de registrar isso 

quando tinha a oportunidade. 

 Ainda assim, não tinha muito o que fazer. Ir a campo não era apenas uma opção, mas 

parte essencial da pesquisa. Agier (2015a, p. 11), por exemplo, é duro e enfático ao dizer que 

simplesmente “não há antropologia sem etnografia, pois a descoberta do outro que funda o 

saber dos antropólogos só pode ser uma aventura pessoal, marcante e sempre renovada”. 

Ademais, ele pondera, numa outra perspectiva, que: 

 

“Fazer pesquisa de campo” é estabelecer relações pessoais com quem não 

conhecemos anteriormente, junto de quem chegamos um pouco na marra. É então 

preciso convencer a lisura de nossa presença. [...] As relações podem ser harmoniosas, 

amigáveis com uns, conflitivas com os outros. [...] Não há saber sem relações. [...] A 
pesquisa é relacional (AGIER., 2015a., p. 34, grifo do autor). 

 

Somado a isso, desde o início de minhas reflexões eu já tinha traçado como objetivo de 

minha pesquisa me aproximar o máximo possível da proposta de Magnani (2002, p. 18), quando 

evocava a necessidade de “um olhar de perto e de dentro [...] a partir dos arranjos dos próprios 

atores sociais”. Porque, segundo o autor, só esse olhar de “perto e de dentro” é “capaz de 

identificar, descrever e refletir sobre aspectos excluídos da perspectiva daqueles enfoques que, 

para efeito de contraste, qualifiquei como de fora e de longe” (Id., Ibid., p. 17). 

E tudo isso num ambiente (o estádio de futebol, mas também a cidade) que, ainda de 

acordo com Magnani (2009, p. 132), “mais do que um mero cenário onde transcorre a ação 

social, é o resultado das práticas, intervenções e modificações impostas pelos diferentes atores 

[...] em sua complexa rede de interações, trocas e conflitos”. 

 A inserção ao campo era imperativa para entender todas as dinâmicas das torcidas do 

Belo. Logo, via como mais do que clara a necessidade de adentrar o mais rápido possível ao 

Estádio Almeidão, ainda que consciente do que diz Guber (2005, 58, tradução nossa), ao 

destacar que “não se delimita o campo de forma definitiva ao se desenhar o projeto, mas ao 

largo do processo de conhecimento”. Outros campos, portanto, poderiam surgir no decorrer da 

pesquisa (como de fato surgiram). 

Ainda assim, tinha pressa em iniciar a minha inserção a partir do estádio, mais 

precisamente a partir da Arquibancada Sombra, até para permitir dividir minha experiência 

etnográfica nos dois momentos propostos por Brandão (2007, p. 14), sendo o primeiro aquele 

em que o pesquisador pode simplesmente “conviver, espreitar dentro daquele contexto [...], o 
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primeiro nível do sentir”; para só depois participar efetivamente, “estando pessoalmente no 

lugar e observando e compreendendo aquilo que está acontecendo”. 

 Seria um processo lento até minimizar meus medos de um lado e minimizar as mágoas 

do torcedor do outro. Não tinha mesmo tempo a perder. E precisava começar a pensar nas 

minhas estratégias para este primeiro contato que se avizinhava. 

Como já registrado, escolhi o jogo do dia 28 de maio de 2017 para ir pela primeira vez 

ao Estádio Almeidão, ainda na condição de editor do portal de notícias em que trabalhava, mas 

desta vez travestido de torcedor, com o objetivo mesmo de caminhar entre os demais 

botafoguenses e me fixar em algum ponto da Arquibancada Sombra do estádio. Sem 

preocupações outras a não ser sentir o jogo, o ambiente, as vivências. 

Na semana que antecedeu a partida, eu estava apavorado. E minha estratégia foi marcar 

com um amigo jornalista, André Resende, um já assíduo torcedor das arquibancadas do 

Almeidão, para acompanhá-lo. E a tensão era tamanha que eu nem mesmo queria chegar 

sozinho ao estádio. Assim, marcamos num local próximo ao Almeidão para nos encontrarmos 

e, de lá, fomos juntos ao local da partida. 

Levava em conta, assim, a pertinente reflexão realizada por Fleischer e Bonetti (2010, 

p. 12, grifo das autoras) sobre etnografia arriscada, quando alertam primeiro para o fato de que 

“há ‘riscos’ antes, no e depois do campo”, para logo depois ponderarem que “não há como 

eliminar a totalidade dos ‘riscos’, apenas controlar alguns deles, em alguma medida”.  

Logo, ainda que eu soubesse não estar totalmente livre de eventuais problemas, chegar 

ao campo na presença de um amigo era uma estratégia que me tranquilizava e me deixava até 

certo ponto mais protegido. Ciente também de que “perceber e assumir os riscos torna o 

pesquisador muito mais consciente e responsável pelas consequências de suas ações em campo” 

(Id., Ibid., p. 14). 

Não foi, de toda forma, um trabalho de campo fácil naquele dia. Os olhares estavam 

presentes, apontados para mim. As piadas, veladas ou não, eram igualmente uma realidade. O 

estranhamento generalizado. A cada momento eu sentia uma sensação de angústia tomar conta 

de mim, mas, a despeito dos medos e tensões, sobrevivi. E “estreei” com vitória botafoguense, 

o que tornava tudo mais fácil, já que, para mim, não restam mais dúvidas de que momentos de 

bom futebol e de resultado positivo são propícios para o apaziguamento das divergências. 

 Ainda assim, não tem muito mais a dizer sobre aquele dia. Serviu principalmente para 

aquilo que, afinal, ele se propunha: promover o primeiro contato, mostrar-me para o público, 

provocar a curiosidade no outro e me permitir, quando perguntado sobre o que eu fazia ali (e, 

sim, eu fui perguntado algumas vezes), explicar que estava iniciando uma longa pesquisa em 
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que tinha como objetivo realizar um estudo sobre os torcedores do Botafogo-PB, algo que 

invariavelmente provocava curiosidade e interesse de meus interlocutores de momento.  

 Curiosidade era bom para a pesquisa. E eu tentava alimentá-la, fazendo questão de bater 

papo sobre ela sempre que alguém perguntava algo. Interessava-se. Puxava assunto. Eu ainda 

não sabia disso, mas aos poucos a informação correria a arquibancada: “Lembra de Phelipe 

Caldas? (‘Aquele viado?’, imagino alguém completando, ainda lembrando da música de 

outrora) Está fazendo um mestrado sobre a torcida do Botafogo-PB, acredita?”. 

 As tensões, no entanto, seguiam sendo uma constante. Não era porque eu estava fazendo 

mestrado, pesquisando o Belo, que seria automaticamente aceito. Havia ainda um longo 

caminho pela frente, eu bem sabia. Tanto que, no jogo seguinte a que fui a campo, na vitória do 

Botafogo-PB em cima do Remo por 3 a 2, conquistada numa noite de segunda-feira de 19 de 

junho, eu estava mais uma vez na Arquibancada Sombra. E dessa vez passei todo o jogo 

ouvindo um senhor, posicionado no degrau logo acima do meu, xingando, se referindo 

iradamente a “esses porras do GloboEsporte.com”, soltando piadas sobre jornalistas de uma 

forma em geral. Chamando amigos que estavam juntos para rir de sabe-se lá o quê. 

 Não havia dúvidas que o alvo era eu. E a situação ficava mais tensa, mais nervosa de 

minha parte, mais irônica da parte dele, à medida que, naquela partida em questão, o Botafogo-

PB caía de produção e sofria a pressão da equipe remista, que depois de estar perdendo por 3 a 

1 diminuiu o placar e ficou muito perto de empatar.  

Noutra situação do mesmo jogo, no intervalo entre os dois tempos, um garoto, magro, 

vestido com a camisa do clube pessoense, que passava por mim num momento em que a partida 

ainda estava empatada em 1 a 1, de repente se deteve. Certamente ele lembrou de uma confusão 

entre as torcidas botafoguenses e remistas registrada no primeiro tempo. Pensou que certamente 

isso poderia virar notícia. E se preocupou. Segurou o meu braço. Falou enfaticamente, num 

misto de autorização, pedido e contestação prévia: 

– Pode publicar que a torcida brigou, mas, por favor, diga também que nós fomos 

roubados – declarou, sugerindo que o pênalti marcado a favor do Remo nos minutos finais do 

primeiro tempo teria sido anotado irregularmente.  

Depois, como se nada tivesse acontecido, soltou o meu braço. Seguiu resoluto e sem 

esperar respostas. Sem olhar para trás. Certo talvez de que fizera sua parte como torcedor ao 

lembrar de todos os lados e nuances daquele jogo conturbado. 

 É importante registrar, penso eu, que neste primeiro momento, por ainda estar vinculado 

a um portal de notícias, eu optei por não usar nenhum símbolo em minhas vestimentas que me 

ligassem diretamente ao Botafogo-PB. Ia sempre de bermuda e camisa neutras, que não 
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fizessem referências diretas ao Belo, mas que ao mesmo tempo não tivessem as mesmas cores 

do adversário da vez. 

 Tentava chegar bem antes do jogo. Ao menos trinta minutos antes. Mas, com o tempo, 

essa diferença iria aumentando cada vez mais, a ponto de em algumas partidas chegar ao local 

três horas antes. E buscava, igualmente, não ir embora tão logo o jogo acabasse. Ademais, dava 

especial atenção aos muitos papos informais que eu realizava com um e outro, sempre colhendo 

dados que eu julgava serem úteis e que acabavam chegando a mim de forma quase 

despretensiosa. 

Circular pelo estádio, sentir o clima do lado de fora, observar os detalhes, era importante 

para mim. E eu tentava fazer isso mesmo com as dificuldades que eu sentia naquele início. 

Principalmente por já ter a consciência do que sugere Cardoso de Oliveira (1983, p. 19) ao 

eleger o olhar como “a primeira experiência do pesquisador de campo”; e porque já buscava “o 

crescente reconhecimento de pluralidade de vozes que compõem a cena de investigação 

etnográfica” (Id., Ibid., p. 30). 

 No jogo contra o Remo, por exemplo, fui a campo na companhia de meu orientador, 

Marco Aurélio Paz Tella, e lá nos encontramos com André. Chamou-nos à atenção um trio de 

forró pé de serra que tocava na parte externa do estádio, e lá ficamos enquanto conversávamos, 

tomávamos cerveja e observávamos o que se passava. De cara, encontrar um trio daqueles na 

parte de fora do estádio era o tipo da coisa que eu queria entender como acontecia, por força de 

quem, reunindo que tipo de torcedor. Tomei nota. Precisava pesquisar mais aquele grupo. 

Poderia ser, para mim, o início de tudo. 

E, de fato, aqueles eram os primeiros avanços. Os primeiros olhares. As primeiras 

impressões. E, mais importante, as primeiras dúvidas e os primeiros questionamentos. Isso era 

importantíssimo. Porque, como bem gosta de dizer Agier (2015a, p. 20), “descobrir um novo 

lugar é de início perder-se nele”. Deixar-se andar sem rumo. Correr os olhos sem saber bem o 

que procura. Divagar sem pressa.  

Prossegue Agier (Ibid., p. 22): “As deambulações involuntárias, as derivas inquietas ou 

divertidas, os passeios, as contemplações, e as conversas ao acaso dos encontros, formaram 

progressivamente meu mapa mental da cidade”. O autor, na passagem, fala de suas experiências 

por Salvador. Mas as mesmas reflexões podem caber nas minhas experiências e aspirações pelo 

Almeidão. E inquietar-me positivamente com algo que aparentemente estava fora de lugar, 

portanto, era uma forma de me perder e, ao mesmo tempo, buscar o caminho que me levaria ao 

rumo certo. 
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 É engraçado, depois de tudo o que experienciei em campo, pensar no início da minha 

pesquisa. Eu morria de medo do estádio naquele momento e, por causa disso, evitava andar 

sozinho por seus arredores e interiores. Tentava sempre estar perto de alguém conhecido, 

temendo me sentir completamente deslocado ou me ver numa situação de perigo. Estava 

tomado, por certo, do mesmo temor a que se refere Ferreira (2011, p. 88), ao dizer que “a mídia 

[...] potencializa a sensação de medo e insegurança com a exposição diária da violência. [...] 

Diante de um cenário urbano envolto em violência cultivamos os temores de lidar com as 

diferenças e o desconhecido”. 

Tinha medo, portanto. E medo do desconhecido. De me ver sozinho em meio a quem 

eu não sabia como iria se portar. Mas foi justo no dia em que eu me perdi de todos os demais, 

em que eu me desencontrei com todos os outros amigos, que finalmente comecei a abrir um 

campo realmente sólido, com interlocutores que com o tempo ficariam mais dispostos a ajudar 

em minha pesquisa. 

Explico. O dia era 9 de julho de 2017, uma tarde de domingo, e o Botafogo-PB jogaria 

com o Sampaio Corrêa, do Maranhão. Como de costume, tinha combinado de me encontrar 

com André Resende na parte externa do estádio. E ao menos duas amigas e um amigo do 

mestrado (Fernanda Brandão, Ivandielly Menezes e João Neto) disseram que iriam comigo ao 

jogo. A princípio, nos encontraríamos antes, numa das entradas do campus da Universidade 

Federal da Paraíba, e iríamos juntos para o Almeidão. Mas eles acabaram se atrasando. 

Ligaram-me. Disseram-me que eu poderia ir na frente e que só nos encontraríamos no estádio.  

Fui, ainda na expectativa de me encontrar com André, mas ele também se atrasou. Era, 

portanto, a primeira vez que eu chegava ao Almeidão completamente sozinho. E que andava 

igualmente sozinho pelos arredores do estádio. Faltava mais de uma hora para o início do jogo 

e eu não sabia ao certo o que fazer naquele momento. 

Caminhei lentamente, comprei meu ingresso na bilheteria, procurei rostos familiares. 

Não encontrei. Vi, então, o ponto onde, no jogo contra o Remo, havia tocado o forró pé de serra. 

Desta vez acontecia uma roda de samba, até mais animada do que a festa registrada no jogo 

anterior. Aproximar-me deles e observar o que se passava, me parecia, era naquele momento 

tudo o que poderia ser feito.  

Comprei uma cerveja. Dei um gole. Aguardei. Sentindo-me, de fato, completamente 

deslocado. Sozinho. Desconfortável. Até que encontrei um colega de UFPB dos tempos de 

graduação, que há muitos anos eu não encontrava. Lincon Gomes sabia que eu era jornalista 

esportivo e sabia de toda a animosidade da torcida contra mim, de forma que ele se disse 

completamente surpreso com a minha presença ali. 
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Conversamos. Matamos a saudade. Falamos sobre como cada um andava. Falei da 

minha pesquisa. Da minha pretensão em estudar justo as torcidas do Botafogo-PB. E ponderei 

que eu estava no início de todo o processo e ainda tentando conhecer melhor os meus eventuais 

interlocutores. 

Ele, por sua vez, era torcedor botafoguense e integrante do Loucos pelo Belo. Foi um 

achado. Lincon circulou comigo ao lado dele por todo o setor ocupado pelos “loucos” e me 

apresentou, um por um, a tantos quanto foi possível.  

A maioria já me conhecia, alguns não gostavam de mim, mas foram todos muito 

cordiais. Receptivos, principalmente depois de entenderem que o que estava em curso era uma 

pesquisa acadêmica, mais duradoura, e não uma reportagem ou qualquer coisa do tipo. Falaram, 

nas palavras deles, que o Loucos pelo Belo “era um grupo de amigos” e fizeram questão de, 

imediatamente, negarem qualquer possibilidade de serem identificados como sendo uma torcida 

organizada.  

Foi o momento também em que conheci Guarabira. Na verdade, Wellington Paiva 

Teodósio, mas naquele espaço do estádio o nome “Wellington” sequer provocaria qualquer 

reação. Já “Guarabira” não. O apelido que indicava a sua cidade natal no interior paraibano 

provocava animação e brincadeiras variadas em torno do aclamado “presidente do Loucos pelo 

Belo”. Guarabira, por sinal, foi o primeiro a se disponibilizar no que fosse preciso na pesquisa 

e desde o início me convidou para quando eu quisesse viajar com eles para jogos fora de João 

Pessoa. 

Isso, claro, não impediria as piadas de praxe dentro do próprio grupo. Por exemplo, em 

meio a toda essa apresentação, um deles riu, confirmou que me conhecia e me chamou de 

“raposeiro”19. Pois é, era uma forma talvez de me lembrar que entre ser apresentado e ganhar a 

confiança deles ainda haveria um longo caminho a ser trilhado.  

Naquele mesmo dia, eu ainda seria xingado por um torcedor dentro do estádio, que me 

mandaria parar de “publicar besteiras”. Aquele jogo contra o Sampaio Corrêa, inclusive, seria 

o primeiro que me mostraria que tudo fica mais tenso em momentos de reveses. O Belo perdeu 

de virada, por 2 a 1, e em momentos como aqueles os xingamentos tornavam-se mais ríspidos, 

mais fortes, mais frequentes.  

Mas, para mim, não restavam mais dúvidas. O primeiro passo estava dado. E dado justo 

por causa do desencontro inicial, porque dificilmente toda aquela proveitosa interação teria sido 

                                                             
19 Apelido dado a quem torce para o Campinense-PB, de Campina Grande, em alusão à raposa, mascote do clube. 
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possível se eu tivesse chegado ao estádio acompanhado de outras quatro pessoas, como eu 

previra de início. 

A conclusão era óbvia, até. Nas vezes em que eu chegara ao estádio acompanhado de 

pessoas amigas, eu, inconscientemente, talvez, me escondia nelas, blindava-me, buscava a 

segurança de quem eu já conhecia. E, invariavelmente, concentrava quase que a totalidade de 

minha atenção a eles. 

Quando, enfim, me vi só, fui obrigado de repente a sair de minha zona de conforto, 

abandonar uma espécie de perímetro de segurança, entre rostos conhecidos, e 

consequentemente me lançar de fato no campo de pesquisa. Dialogando com interlocutores até 

então desconhecidos, que tinham um olhar diferente do meu, e que justo por isso podiam me 

apresentar a uma realidade completamente distinta daquela que eu julgava conhecer e que me 

deixava confortável. Foi só a partir daí, portanto, que eu finalmente comecei a estranhar o 

familiar. 

De toda forma, foi um processo lento. Bem lento. E, ao longo de todo o ano de 2017, 

me ative exclusivamente aos integrantes do Loucos pelo Belo. Andar com eles, assistir aos 

jogos com eles, observar o estádio perto deles. De tempos em tempos, ficava um pouco afastado 

deles no estádio, mas perto de um ou de outro grupo, para circular mais, me envolver mais, ser 

mais visto. Ainda assim, minha referência principal continuava sendo os “loucos”. E, do ponto 

de vista deles, eu conseguia analisar de alguma forma as dinâmicas da Império. Assim como 

conseguia, mesmo que de longe e ainda de forma precária, observar a TJB.  

Essa estratégia, penso agora, inclusive, se provou correta. Uma vez que, já em 2018, 

quando iniciei os diálogos com as duas torcidas organizadas, as pessoas, e mais precisamente 

os grupos, já estavam mais acostumadas com a minha presença entre elas, já sabiam de minha 

pesquisa, eu não era um completo estranho. Já não era a mesma pessoa odiada de antes. 

Para completar, em 2018 surgiu um novo componente. Como já dito, decidi, por 

considerar as duas atividades cada vez mais incompatíveis, deixar o meu emprego no 

GloboEsporte.com/pb no último dia de 2017, de forma que pude me fazer ainda mais presente 

no meu campo de pesquisa, passando a usar inclusive uma camisa oficial do Botafogo-PB a 

partir da temporada seguinte, o que apenas colaborou mais para eu ser definitivamente aceito 

pelos meus interlocutores. E passar a ser tratado como um amigo por muitos desses 

interlocutores. 

Isso me permitiu também ampliar o meu campo de pesquisa. Passei a viajar mais com 

os torcedores para jogos fora da cidade, passei a encontrá-los mais em bares, em festas, em 
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eventos fora do estádio, por diferentes bairros de João Pessoa. Viver as torcidas, enfim, em 

outros locais e momentos que não o estádio e o jogo do Belo.  

Passei a conversar mais também. A discutir mais sobre futebol, sobre Botafogo-PB e 

sobre pesquisa com muitos daqueles torcedores, oriundos dos diferentes grupos que eu já 

analisava mais de perto, de forma mais direta, mais clara, mais intensa. 

 

1.2.2 A gente se afeta, fazer o quê? 

 

 Desde o início das minhas incursões etnográficas, eu tentei me manter o mais livre 

possível em campo. Evitar ao máximo ocupar a mente com outras questões e me permitir 

vivenciar o estádio de futebol em sua plenitude. Isso, claro, incluía participar das dinâmicas dos 

torcedores. Estar onde eles estivessem, tomar cerveja ao lado deles, conversar sobre placares e 

situações de tabela de campeonato, participar das cotas que eventualmente eram feitas para uma 

ou outra festa. Viver, enfim, lado a lado com eles, a experiência do futebol, do estádio, do 

Botafogo-PB, do próprio torcer em comunidade. 

Sobre o consumo de cerveja, aliás, é importante ponderar que a bebida, num ambiente 

de masculinidades afloradas como o de um estádio de futebol, ganhava ares bem mais 

importantes do que o simples prazer. Num de meus primeiros campos, por exemplo, ainda com 

uma postura mais sisuda, uma negativa minha a uma lata de cerveja oferecida por sabe-se lá 

quem provocou estranhamentos de meus interlocutores. 

– Como assim não bebe? Tu és “viado”, é? – questionou-me um torcedor, soltando uma 

gargalhada. 

Ri junto. Ignorei o questionamento inusitado. Contornei o estranhamento. Disse que não 

pretendia beber naquele dia porque estava fazendo pesquisa. Mas, com o passar do tempo, 

percebi que o consumo de bebida alcoólica, naquele ambiente futebolístico, era uma das fontes 

principais para as sociabilidades, para as conversas, o entrosamento. Para, enfim, ser mais 

facilmente visto como alguém próximo, para ser melhor aceito pelos torcedores, e isso em todos 

os diferentes grupos pesquisados por mim. 

Adaptei-me e, quando passei a tomar uma cerveja aqui e ali em meio às conversas, aos 

debates, aos papos no entorno do estádio, tudo fluiu mais facilmente. Ajudando-me a observar 

de forma mais livre, sem tantas amarras, sem tantos estranhamentos, as dinâmicas que eram 

postas entre os torcedores.  

Isso era importante. Afinal, eu acredito fortemente na proposta de José Machado Pais 

(2017, p. 308), quando ele recomenda (belamente, eu diria) “cartografar o cotidiano através do 
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olhar”. Para, em seguida, destacar que “a vida cotidiana é um terreno onde se vive a experiência 

antropológica do olhar, de uma vadiagem do olhar que, só com sensibilidade teórica, consegue 

captar o que se oculta no que é visível” (PAIS, 2017, p. 308).  

 Por tudo isso, era essencial me desapegar um pouco das amarras metodológicas 

enquanto estivesse em campo. Despreocupar-me de tudo o mais. Viver e sentir a experiência 

etnográfica. Olhar vadiamente, enfim, o que se passava diante de mim. Sem muitas 

preocupações outras que pudessem afastar os meus pensamentos do que estava sendo vivido. 

 Ademais, eu simplesmente não tinha como ter um caderno de campo ao meu lado nas 

minhas incursões etnográficas. Nem mesmo caneta e bloquinho seriam bem-vindos, visto que, 

sendo jornalista, e sendo um jornalista que inicialmente estava em conflito com o torcedor, 

esses eram itens que me ligariam muito mais à função de repórter que de pesquisador, e isso 

seria extremamente prejudicial para a mudança de perfil que eu tentava incorrer na mente de 

meus interlocutores.  

Logo, desde o início elegi – e adotei – o meu aparelho de telefone celular como sendo 

uma espécie de bloquinho de anotações. Criei um grupo de WhatsApp em que eu era o único 

participante20 e, sempre que achava necessário, enviava mensagens para ele. Conteúdo esse 

que, obviamente, apenas eu recebia. Que se mantinha seguro. E que poderia ser revisitado em 

casa, quando aí sim eu escrevia e atualizava o meu caderno de campo com um texto mais longo 

e reflexivo, dentro da perspectiva de Florence Weber (2009, p. 158, grifo da autora) de que é 

justo nele “que se exerce plenamente a ‘disciplina’ etnográfica”. 

O caderno de campo, inclusive, escrito em regra no dia seguinte à ida ao campo, após 

um necessário descanso para reorganizar as ideias, mas sem me distanciar tanto dos fatos. 

Escrevi-o à mão ao longo da pesquisa, num caderno comum, mas mantendo uma estrutura 

parecida com a de um blog (título indicando que evento era aquele e data precedida do texto 

em si), mais uma vez preocupado com as reflexões de Florence Weber (Ibid., p. 63): “as datas 

são capitais para a inteligibilidade do desenrolar das investigações e das entrevistas”. 

A propósito, a tática de deixar o caderno de campo para um segundo momento e usar o 

celular no transcorrer dos acontecimentos mostrou-se acertada. Porque se, por um lado, 

ninguém iria se sentir confortável em conversar com um jornalista que de tempos em tempos 

anotava sabe-se lá o quê num bloco de papel, ninguém parecia ligar muito quando esse mesmo 

jornalista, se apresentando como pesquisador, usava o celular para enviar mensagens diversas.  

                                                             
20 Aderindo a uma ideia do colega Augusto Júnior, que na mesma época de meu mestrado estava finalizando a 

graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). O nome do grupo era “eu e 

o campo” e a foto que o identificava era justo uma do autor da ideia. 
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É claro que, sempre que me perguntavam o que estava fazendo, eu, por uma questão 

ética, explicava que mantinha um grupo de WhatsApp para fazer eventuais anotações sobre 

minha pesquisa. Mas poucos perguntavam. Poucos pareciam se importar por eu mexer no meu 

celular de vez em quando, porque todos eles tinham suas próprias demandas para executar em 

seus próprios aparelhos. Isso, repito, me garantiu salvaguardar informações importantes para 

minha própria consulta e análise posteriores sem que para isso eu provocasse quaisquer tipos 

de estranhamentos por parte de meus interlocutores. 

Preciso registrar ainda que, por mais que fosse minha responsabilidade como 

pesquisador me aproximar de meus interlocutores e manter com eles uma relação próxima, e 

por mais que todas essas formas de me comportar fossem a rigor estratégias de convencimento 

para adentrar no campo que me dispunha a entrar, não poderia jamais dizer que fazer isso era 

um fardo. 

Sempre gostei de futebol. Sempre acompanhei o Botafogo-PB e sempre torci pelo 

sucesso dos clubes paraibanos. E, para além da questão esportiva, considero-me um típico 

boêmio, o que faz da cerveja e do bom papo elementos essenciais de minhas dinâmicas sociais. 

Logo, muito mais do que uma obrigação, o meu campo de pesquisa era fonte de prazer, de 

encantamento, de descobertas – ainda que, como já dito, muitas vezes permeado por medos. E 

sentia ainda mais prazer nas muitas vezes que, como pesquisador, conseguia enxergar aquilo 

que nunca antes enxergara como torcedor ou jornalista.  

Todo esse preâmbulo, pois, para dizer algo que me parece óbvio, mas que ainda assim 

é importante deixar registrado. É quase impossível frequentar um estádio de futebol 

sistematicamente sem ser afetado de alguma forma no curso dessa experiência, e isso 

obviamente não seria diferente com um pesquisador. 

Nesse contexto, inclusive, é quase obrigatório citar o já clássico artigo da antropóloga 

francesa Favret-Saada (2005, p. 158) e tomar para mim as palavras dela: “Deixei-me afetar, 

sem procurar pesquisar, nem mesmo compreender e reter. Chegando em casa, redigia um tipo 

de crônica desses eventos enigmáticos. [...] Por mais que vivesse uma aventura pessoal 

fascinante, em nenhum momento resignei-me a não compreender”. 

Pois foi exatamente o que fiz ao longo de quase dois anos. Viver. Sentir. Afetar-me. 

Tomar notas na medida do possível. Escrever. Refletir. Sofrer. Arrebatar-me. Reescrever. Num 

ritual cíclico. Semana após semana, jogo após jogo, evento após evento. Até achar que, tendo 

me perdido e me reencontrado tantas vezes, eu já conseguira entender as múltiplas vivências de 

um estádio de futebol. 
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Era impossível não me envolver. Não torcer junto. Não me tornar torcedor em meio ao 

ser pesquisador. Isso muito provavelmente poderá ser notado no texto. Um texto que até certo 

ponto se propõe apaixonado, intenso, vibrante. Mas, como já colocado nas palavras de Favret-

Saada, sem esquecer da obrigação de compreender – e de refletir sobre – as dinâmicas sociais 

das torcidas analisadas. 

Pesquisar as torcidas do Botafogo-PB, na verdade, foi uma experiência extremamente 

forte para mim. Quando criança e adolescente, eu era botafoguense. Torcia e frequentava o 

estádio cotidianamente. Mas, na época de jornalista, de distanciamento e de conflito com o 

torcedor-leitor, eu perdi muito desse interesse torcedor. Passei a dizer que, se já torcera um dia, 

não torcia mais. E que minha relação com o clube passara a ser meramente profissional.  

Eu não mentia ao dizer aquilo, diga-se. Era realmente o que eu sentia à época. Mas, 

descobri ao longo da pesquisa, o sentimento nunca tinha acabado definitivamente. No máximo 

andara adormecido ao longo daqueles anos, de forma que voltou com a mesma intensidade de 

antes à medida que eu voltava a frequentar o estádio e a sentir de perto cada uma das sensações 

que o futebol proporciona. Ainda assim, insisto, não houve um dia em que eu não tenha buscado 

compreender as dinâmicas, as sensações, as sociabilidades, etc. 

Para ilustrar o que digo, posso citar como exemplo o jogo de 13 de agosto de 2017, 

quando o Botafogo-PB venceu o Moto Club por 3 a 2 no Estádio Almeidão. Era uma partida 

impressionantemente tensa. As duas equipes já estavam naquela altura brigando diretamente 

uma com a outra contra o rebaixamento. E naquele momento eu tinha a convicção de que um 

eventual rebaixamento do Belo poderia ser completamente trágico para o desenrolar de minha 

pesquisa. 

O estádio registrava um público apenas mediano, certamente por culpa da má campanha 

de momento. O time da casa, pois, fez 1 a 0. Levou a virada ainda no primeiro tempo. E foi 

para o intervalo em desvantagem. No retorno do segundo tempo, contudo, o Belo revirou a 

partida, marcando aos cinco e aos dez minutos de segundo tempo e fazendo 3 a 2. Até o fim do 

jogo, ambas as equipes ainda teriam chances de marcar, o que manteve o duelo em níveis 

incríveis de tensão até o final. Eis como registrei esse momento: 

 

Eu estava nervoso, aflito, tenso, preocupado, emocionado. Simplesmente não sabia o 

que pensar em alguns momentos. [...] Só tinha olhos para a partida, e para mais nada. 

E, o que é mais impressionante para uma pessoa cética como eu, me vi em meio a 

superstições. [...] Não conseguia mais prestar atenção na torcida. Só sofria, segurava 

o choro e torcia (Caderno de Campo, 14 de agosto de 2017). 
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 Uma foto (Figura 2), a propósito, tirada ao término daquela partida pelo amigo jornalista 

Cógenes Lira, é capaz de ilustrar bem o nível de arrebatamento que aquilo me proporcionou. 

Um flagrante de um momento de êxtase, em que estou ao lado do também amigo e também 

jornalista André Resende, no mais puro deleite, no mais impressionante torpor por uma virada 

que teve contornos épicos e dramáticos ao mesmo tempo. 

Ainda assim, não considerei momentos como aquele como um campo perdido. Pelo 

contrário, ajudaram-me a entender as sensações dos torcedores e ajudaram-me igualmente a me 

aproximar desses torcedores em seus distintos grupos. Sofrer junto, afinal, faz as pessoas lhe 

verem como mais próximas a si. A querer lhe abraçar de forma solidária nos momentos de 

êxtase contido pela trave, por exemplo, ou de explosão irrestrita pelo gol marcado. 

 Figura 2 / Arquibancada Sombra do Estádio Almeidão / Cógenes Lira / 13/08/2017 

 

 Foi neste mesmo jogo contra o Moto Club, por exemplo, que aconteceu um dos 

momentos mais marcantes de meu início de pesquisa. Tão reconhecido, e tão xingado, pela 

minha condição de jornalista, eis que pela primeira vez seria reconhecido em minha nova 

condição de pesquisador. E por um torcedor que eu nem mesmo conhecia, o que provava aquela 

minha suspeita de que aos poucos a informação sobre minha pesquisa corria a arquibancada. 
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 Tudo bem, não seria daquela vez que eu seria poupado dos olhares irados, dos discursos 

irritados, impacientes e pouco fraternais, mas já era um avanço e tanto, eu não tinha dúvidas. 

Pois, eis como registrei aquela cena: 

 

Intervalo de jogo. 

Botafogo-PB perdendo por 2 a 1. 

Homem, cabelo todo branco, se aproxima, irritado. 

Dedo em riste. 

Apontando para mim, que estava sentado. 

– Bote aí na sua “tese”. Bote aí na sua “tese”. Falta raça na porra deste time. Está me 

escutando? Pode colocar isso na sua “tese”. 

E não mais falou. Não para mim diretamente, ao menos. 

Foi-se, ainda irritado, indignado mesmo. 

Soltando palavrões e repetindo que, afinal, “falta raça na porra deste time”. 
Eu, nada falara. 

Apenas concordava melancolicamente com a cabeça. 

Depois, refleti. 

Era a primeira vez dentro do meu campo que alguém me identificava como 

pesquisador, e não apenas como jornalista. 

Quando me dei conta disso, arrisquei um sorriso satisfeito. Solitário. Quase 

imperceptível. 

Que virou alegria incontida depois da virada botafoguense para 3 a 2. 

Confesso que, ao fim do jogo, procurei-o com o olhar. 

Queria saber se ele mantinha a mesma opinião. 

Mas, não o vi mais. 

Por certo estava sentado em algum lugar. 
Chorando feito um menino. 

Preocupado com o coração feito um velhinho. 

Mas um velhinho que sabia estar exatamente onde queria estar (Caderno de Campo, 

14 de agosto de 2017). 

 

1.3 O Almeidão de todo botafoguense 

 

Mas, depois de tudo o que já foi discutido, o que é afinal esse tal de Estádio Almeidão 

que tanto se fala aqui? Que espaço é esse que tem tanta importância no imaginário – e no 

discurso – do torcedor? O que ele significa na formação e no fortalecimento das torcidas como 

coletividade e no próprio fortalecimento da equipe da casa? São essas algumas das questões 

que tentarei discutir agora. 

Na primeira vez que eu fui ao Estádio Almeidão, a propósito, eu tinha algo em torno de 

oito anos de idade, e isso aconteceu em um dia qualquer de 1990 – ou seria 1991? –, quando 

fui levado por um tio, Mena, para assistir ao Botafogo da Paraíba empatar em 1 a 1 com o Auto 

Esporte-PB, aquele que era o grande rival do Belo, numa época em que, juntos, os dois 

formavam o outrora charmoso clássico Botauto. 

Lembro pouco do entorno do estádio, da precariedade de sua estrutura, dos problemas 

que já naquela época deveriam existir. Mas sou incapaz de esquecer a alegria que eu senti 
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quando pela primeira vez me vi frente a frente ao verde vivo e pulsante do campo de jogo, 

quando experimentei os cheiros e os gostos da arquibancada, as cores vibrantes das torcidas, o 

encantamento dos cânticos e da rivalidade sendo travada bem na minha frente. 

Aquele foi um dia importante em minha vida. E se me refiro a ele agora, não é por mero 

saudosismo. Refletindo agora, após tanto tempo, tantas idas e vindas ao longo de mais de 25 

anos, me parece emblemático o fato de eu não lembrar tanto de certos problemas que cercavam 

o local, mas, por outro lado, ter a capacidade de descrever em minúcias as sensações que eu 

vivi ali. Que moldaram definitivamente a minha relação com o futebol. E que foram sendo 

fortalecidas ao longo dos anos. 

Emblemático principalmente porque, ao longo da minha pesquisa, percebi que essa 

relação do torcedor com o seu estádio é algo inerente a praticamente todos os clubes e a todas 

as torcidas Brasil afora – quiçá, mundo afora. Uma relação das mais fortes, das mais duradoras, 

das mais inquebrantáveis. 

Na verdade, é comum se dizer nos papos entre torcedores e nos debates esportivos em 

rádios e TV, que simplesmente não há estádio sem torcida. Mas, me parece, o contrário também 

é verdadeiro. Não existe torcida sem que haja um ambiente comum, de convergências, que os 

una em torno de afetos e dramas a serem compartilhados.  

Para o Belo, não restam dúvidas, esse espaço é o Almeidão, mas todos os clubes e todas 

as torcidas têm os seus próprios locais que serão chamados de casa, de sagrado, de templo. 

Sejam ou não efetivamente de sua propriedade. 

Pois o Estádio Almeidão nem mesmo é de propriedade do Botafogo-PB. Construído na 

década de 1970 pelo então governador Ernani Sátiro, é de propriedade do Governo da Paraíba, 

tendo sido inaugurado em 9 de março de 1975, uma tarde de domingo em que o Botafogo da 

Paraíba recebeu o xará do Rio de Janeiro para um amistoso, que acabaria vencido pelos cariocas 

por 2 a 021. 

Curiosamente, o primeiro nome do estádio foi Ministro Ernani Sátiro, mas esse acabou 

sendo trocado ainda em 1975 porque o Estádio Amigão, em Campina Grande, construído na 

mesma época, ganhou o nome de Governador Ernani Sátiro. Pois é. Num ato de vaidade 

extrema, o governador da época batizou ambas as praças esportivas com o seu próprio nome, 

mudando apenas os cargos que o precedia. Não pegou bem. E o estádio pessoense acabou 

rebatizado. 

                                                             
21 WANDERLEY, Hévilla. Almeidão em cinco atos: os 40 anos do maior estádio de João Pessoa. 

GloboEsporte.com/pb, João Pessoa, 9 mar. 2015. Disponível em: <http://glo.bo/1MloIQA>. Acesso em: 8 abr. 

2018. 
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José Américo de Almeida Filho era, como o nome sugere, filho do escritor e ex-

governador José Américo de Almeida, e acabou emprestando seu nome ao estádio. Em primeiro 

lugar, por ser afinal filho de gente poderosa na Paraíba. Mas também porque, na década de 

1930, jogou com certo destaque no time profissional do Botafogo da Paraíba22.  

Mas, para falar a verdade, pouco importa o nome oficial. No imaginário do torcedor, há 

muito tempo é Estádio Almeidão. Ou mesmo só Almeidão, sem nem a necessidade de defini-

lo. O nome é a própria definição, é a própria localização, é o próprio significado amplo do local.  

Dizer genericamente que “vou hoje ao Almeidão”, dentro do contexto botafoguense, é 

dizer muito mais do que está explícito. É dizer que vai ao estádio, de João Pessoa, localizado 

no bairro do Cristo Redentor, e que vai especificamente ao jogo do Belo de logo mais torcer 

justo pelo time da casa. É uma relação de cuidado, proteção, cumplicidade, amor. Nascida das 

vivências, das memórias afetivas, das paixões forjadas na intimidade que se cria entre o torcedor 

e aquele lugar. 

No Capítulo 2, vou analisar melhor o conceito de “lugar” a partir da visão de uma série 

de autores, dentre eles Michel Agier e Marc Augé, que vão classificá-lo, a grosso modo, como 

um espaço carregado de sentidos e significados. Mas, por ora, vou preferir uma outra 

abordagem para refletir sobre a importância do estádio na formação e na sociabilidade das 

torcidas de futebol. 

Janice Caiafa (2009, p. 17), por exemplo, é uma das autoras que discute a relação das 

pessoas com os espaços da cidade: 

   

A percepção do espaço urbano é densa e complexa na medida em que todos os 

sentidos parecem mobilizados. Entramos nesse espaço, pisamos, sentimos de alguma 

forma esse lugar que habitamos e a presença de nosso corpo ali. Há uma força 

experiencial nessa ocupação que pode evocar outras experiências e criar e modificar 

afetos. 

 

Para além dela, gostaria de citar ainda o antropólogo português José Machado Pais 

(2006, pp. 35 e 36), que segue a mesma linha da colega brasileira: “O conceito de 

territorialidade serve para identificar jovens com uma área que interpretam como sua e que, por 

ser palco de sociabilidades mais achegadas, entendem dever ser defendida de intrusões, 

violações, contaminações”.  

                                                             
22 As informações desse parágrafo são fruto de uma conversa com o jornalista André Resende, que, além de ter 

sido o meu parceiro na primeira das minhas incursões etnográficas, é autor do livro de contos sobre a rivalidade 

entre o Botafogo-PB e o Auto Esporte, intitulado “Dias de Botauto: contos do primeiro clássico paraibano”. 
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Ambos, portanto, discutem também os sentidos que são dados, os afetos que são criados, 

o sentimento de pertença que é gerado a diversos locais das cidades pelos seus frequentadores 

regulares. Algo que, sem dúvida alguma, está presente de forma extremamente intensa na 

relação do torcedor com o estádio de futebol que o seu clube do coração usa tradicionalmente 

para mandar os jogos. 

É uma relação topofílica, essa, que existe entre o torcedor e o estádio. E topofilia, a 

saber, no sentido do neologismo criado e proposto pelo geógrafo sino-americano Yi-Fu Tuan 

(1980, p. 107), que se refere a “todos os laços afetivos por seres humanos com o meio ambiente 

material”. Um sentimento forte e ancorado principalmente naquilo que é familiar e histórico. 

Naquilo que invoca o sentido de pertencer a um dado espaço. Porque, primeiro, Tuan (Ibid., p. 

114) diz que “a familiaridade engendra afeição”. Depois, ressalta que “a consciência do passado 

é um elemento importante no amor pelo lugar” (Id., Ibid., p. 114).  

Tuan segue em sua reflexão defendendo que os sentimentos topofílicos são 

essencialmente locais. E, em sua defesa sobre a força desses, pondera que “a lealdade para com 

o lar, cidade e nação é um sentimento poderoso. Sangue é derramado em sua defesa” (Id., Ibid., 

p, 117). 

A relação do botafoguense com o estádio, portanto, se torna um incrível elemento de 

aglutinação, de reunião, de encontros. Com o presente, representado pelo jogo que está por vir, 

mas também com o passado, representado por tudo o que já foi vivido naquele local, em todos 

os títulos já conquistados e em todos os gritos de gols já descarregados ali ao lado de seus pares. 

Giulianotti (2010, p. 97), a propósito, atesta que “os campos de futebol possuem seu 

próprio caráter sociogeográfico, representativo da comunidade dos torcedores”. Em outro 

momento, ao comentar o quanto de intimidade havia entre torcedores e estádio, ele cita estudos 

realizados na Itália, no Estádio San Siro e com a torcida do Milan, em que se “identifica 

diferentes tipos de torcedores, inicialmente de acordo com sua localização no campo” (Id., Ibid., 

p. 99).  

Sobre esse último ponto, por sinal, eu sou capaz de atestar a veracidade dessa afirmação 

com base em minhas próprias observações dentro do Estádio Almeidão. A relação com o lugar 

é algo tão forte que diferentes grupos de torcedores ficam sempre em seus respectivos pedaços 

de arquibancadas, que se tornam algo caro, familiar, digno de ser protegido. Esse é outro 

assunto que abordarei com mais atenção no Capítulo 2, quando falarei mais demoradamente 

das diferentes torcidas do Botafogo-PB, mas que cito agora apenas para reafirmar o quão forte 

é, em praticamente todo o mundo, essa relação entre torcedor e estádio.  
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Relação essa que, aliás, o geógrafo britânico John Bale estudou de forma pioneira e que 

acho imperativo analisar sob a ótica do Almeidão – e dos botafoguenses. 

 

1.3.1 “Estamos em casa, porra!” 

 

 Pode parecer contraditório. Mas, por mais que o Almeidão seja apenas mais um estádio 

que recebe jogos de futebol pelo Brasil, esse mesmo Almeidão nunca será um mero estádio 

para a torcida do Botafogo-PB.  

 Na verdade, o Almeidão é, a rigor, um estádio velho, com os problemas estruturais 

típicos de uma praça esportiva que em mais de 40 anos passou por poucas reformas. Tem um 

entorno precário, que se resume a uma área de barro que fica praticamente intransitável em dias 

de chuva; e seus dois principais setores, a Arquibancada Sombra e a Arquibancada Sol, não 

possuem qualquer tipo de conforto, obrigando quem quer se sentar a fazer isso num degrau de 

concreto duro e, no lado do Sol, extremamente abrasivo. Ademais, os banheiros nem sempre 

estão adequadamente limpos. Os lanches são vendidos de forma extremamente simples. O 

acesso via transporte público é escasso e precário. 

 Mas, no discurso, nos cânticos, no imaginário do torcedor botafoguense, no sentimento 

coletivo, não existe nada disso. O Estádio Almeidão, para além da certeza incontestável de que 

se trata do maior e melhor estádio do mundo, é a própria casa do torcedor. 

 Apenas para exemplificar o que significa essa relação. Já falei aqui que o Almeidão é o 

estádio de João Pessoa e o Amigão é o estádio de Campina Grande. Os dois foram construídos 

na mesma época e com base no mesmo projeto, de forma que ambos são quase idênticos um ao 

outro. Mas, no dia 5 de abril de 2018, quando viajei junto com torcedores do Belo para assistir 

ao primeiro de dois jogos da final do Campeonato Paraibano, contra o Campinense-PB, eu pude 

atestar que essa relação não segue uma lógica racional. Pois, ao longo da viagem, vários dos 

torcedores botafoguenses que estavam ao meu lado conseguiam sem muitas dificuldades e sem 

o menor grau de receio enumerar todos os motivos que faziam do Amigão um “chiqueiro”, um 

“salão de festas”, um estádio menor, enfim; ao tempo em que o Almeidão era algo muito maior 

e irretocável, muito mais grandioso e emblemático do ponto de vista futebolístico. 

Xingamentos esses, inclusive, que se seguiam dentro do Amigão (Figura 3), no decorrer 

da partida, com os botafoguenses a todo momento lembrando para os torcedores do 

Campinense-PB, de forma ora furiosa ora irônica, todas as mazelas que supostamente existiam 

na praça esportiva de Campina Grande e que obviamente, ao menos na visão passional deles, 

não existiam na praça esportiva de João Pessoa. 
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– Estamos em casa, porra! 

 Não foram poucas as vezes que escutei essa expressão dentro do Almeidão, e partindo 

sempre da boca de botafoguenses diferentes. O que é curioso, no entanto, é que o discurso se 

repete nas mais diferentes situações, mudando apenas o tom de voz e o sentimento que é 

expressado com aquela exclamação. 

O “estamos em casa, porra!” pode ser proferido num momento de ira, de revés, para 

avisar ao seu próprio time que, afinal de contas, honre a camisa que veste; pode ser dito em 

júbilo, êxtase, após uma vitória importante, para avisar ao rival quem manda ali; pode ser 

expressa, inclusive, antes mesmo do jogo, para seus pares, em tom de esperança por um 

resultado positivo. 

 Figura 3 / Arquibancada Sombra do Estádio Amigão, em Campina Grande / Phelipe Caldas Pontes 

Carvalho / 05/04/2018 

 

É justo dentro desse contexto que recorremos a John Bale (2003, p. 2, tradução nossa), 

que logo de cara vai tratar o esporte essencialmente como uma “ciência espacial”. Ponderando, 

mais à frente que “o confinamento espacial que caracteriza – na verdade, muitas vezes define – 

o esporte também é importante socialmente. [...] O espaço esportivo comprime o espaço normal 
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na medida em que reúne pessoas que normalmente seriam improváveis de se encontrar” (BALE, 

2003, pp. 12 e 13, tradução nossa). 

 Ainda em sua reflexão, o autor britânico vai sugerir que, não raro, o esporte invoca 

sentimentos mais amplos do que o previsto a princípio, e isso muito por causa da noção de 

espaço, de lugar, que surge a partir dele. “O espaço em que a ação esportiva se desenrola às 

vezes evoca paisagens e ambientes regionais mais amplos. [...] Além da guerra, o esporte é uma 

das poucas coisas que une as pessoas simplesmente através da pertença” (Id., Ibid., pp. 13 e 14, 

tradução nossa). 

 Para ele, portanto, não restariam mais dúvidas de que o torcedor do Botafogo-PB, por 

exemplo, não existe simplesmente em si, como algo isolado e fora de contexto. Nem se limita 

a torcer exclusivamente pelo clube, de forma seca, inanimada e artificial, excluindo aí tudo o 

que lhe cerca. Se ele, o torcedor, existe como coletividade, como grupo social, é porque faz 

parte de algo maior que justifica a sua convergência em torno de um mesmo espaço. 

Mas o mérito principal de suas pesquisas é a de refletir sobre o conceito de Tuan sobre 

topofilia numa perspectiva esportiva. Segundo Bale (2003, p. 18, tradução nossa), o estádio de 

futebol provoca entre torcedores de um time “a experiência de uma camaradagem coletiva”. E, 

se um estádio nasce essencialmente como algo inanimado, isso vai sendo modificado a partir 

da memória coletiva que uma dada comunidade vai criar em torno dele. “Histórias de jogos e 

copas vencidas são importantes partes da construção da memória geográfica. Tal afeição pelo 

lugar tem sido chamado de topofilia. [...] Praças esportivas fornecem uma potente fonte de 

afeto” (Id., Ibid., pp. 18 e 19, tradução nossa). 

A relação do torcedor com o estádio é de fato íntima. No caso do Botafogo-PB, por 

exemplo, o nome do Almeidão está presente na maioria das músicas cantadas nas 

arquibancadas. Alardeado como casa, fortaleza, ponto de resistência e convergência que une 

grupos de torcedores e os transforma em coletividade. Algo tão forte que Bale (Ibid., p. 27, 

tradução nossa) chega ao ponto de defender, para além das relações afetivas existentes entre 

um e outro, que “o lugar é importante para influenciar o desempenho” esportivo de uma equipe 

dentro de campo.  

E isso aconteceria não apenas porque os jogadores do time da casa conhecem melhor o 

estádio e suas variações ou por causa de um eventual cansaço do time visitante que por vezes 

enfrenta longas viagens (ainda que o autor admita que isso possa ser considerado), mas 

principalmente por causa do que Bale (Ibid., pp. 31 e 32, tradução nossa) chama de “efeito 

social da torcida da casa, constantemente lembrando a eles que o time está representando um 

lugar em particular”. 
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O autor britânico defende taxativamente que estudos ao longo dos anos (e ele cita alguns 

deles) vêm sugerindo de fato que o envolvimento da multidão tem o poder de influenciar 

resultados esportivos, “uma vez que vai gerar uma identificação e um orgulho mais intenso” 

(BALE, 2003, p. 32, tradução nossa) dos jogadores em campo com o clube e com a cidade 

desse. Defendendo, inclusive, que isso afeta também a torcida, já que “eventos esportivos 

proporcionam um fórum para a comunidade local celebrar a sua existência” (Id., Ibid., p. 32, 

tradução nossa). 

É uma dupla relação, portanto, que se nasce a partir do estádio. É apenas por causa dos 

jogos do Botafogo-PB em casa que se torna possível realizar uma congregação de torcidas em 

torno do Almeidão, e que vai gerar uma celebração da comunidade local pela própria 

consciência de existência – e de força – de si como torcida; e, por outro lado, é essa mesma 

congregação de torcidas que vai gerar o clima de euforia, de pertencimento, de orgulho, que vai 

interferir no desempenho do time esportivo dentro de campo.  

Por sinal, dois dados de pesquisa vão atestar que essa tese de Bale sobre a interferência 

da torcida no desempenho desportivo tem fundamento e é comprovável em campo. Em 29 de 

março de 2018, no mesmo dia em que o Botafogo-PB jogaria em casa contra o Bahia-BA (e 

perderia por 2 a 0, registre-se) pela Copa do Nordeste daquele ano, conversei demoradamente 

com o então diretor jurídico do clube, Alexandre Cavalcanti.  

Encontramo-nos por acaso algumas horas antes do jogo, ele me cumprimentou e se 

mostrou interessado na minha pesquisa. Respondi algumas de suas dúvidas, teci alguns 

comentários e registrei que naquele momento estava particularmente interessado em entender 

a relação do torcedor botafoguense com o Estádio Almeidão. 

Estávamos no entorno do estádio e era um dia de chuvas fortíssimas em João Pessoa. A 

área externa da praça esportiva estava terrivelmente alagada e enlameada e eu tinha barro até 

os joelhos, justo por causa da dificuldade de se transitar no local naquele dia específico. 

Comentei que, apesar de todas as dificuldades e problemas, o torcedor botafoguense tinha uma 

verdadeira devoção pelo Almeidão e que não admitia sequer escutar críticas sobre aquele lugar. 

Em seguida, fiz um breve resumo dos estudos de Bale e comentei que aquele amor quase 

incondicional do torcedor com o estádio parecia ter a tal capacidade alardeada pelo autor de 

interferir positivamente no desempenho do time em campo.   

Alexandre escutou tudo atentamente. Demonstrava estar de fato interessado naquilo que 

eu falava. Depois, pensou um pouco. E, quando quebrou o silêncio, foi para fazer um 

testemunho em prol daquilo que eu estava comentando: 
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– Eu acompanho muito os bastidores dos jogos, frequento os vestiários. E muitas vezes 

eu acompanho aquela última reunião, aquela última conversa dos jogadores antes de subir para 

o campo. E essa energia da torcida influencia mesmo. Por exemplo, quando o jogo do Botafogo-

PB é fora de João Pessoa, o discurso dos jogadores naquela última juntada antes do jogo 

começar passa muito sobre jogar pela família, pelas carreiras de cada um, pela diretoria que 

está pagando em dia. Mas quando o jogo é dentro de casa não tem nada disso. Quando o jogo é 

no Almeidão eles só falam da torcida. Falam mais em raça, em amor ao clube, em jogar pelo 

torcedor que está gritando, fazendo barulho, empurrando o time, e que ama tudo aquilo. Falam 

mais em se entregar, em honrar o torcedor que muitas vezes sai de casa apenas com o dinheiro 

do ingresso para vê-los jogar. A coisa muda totalmente. 

Existe sim, como se vê, uma contaminação quase natural do jogador botafoguense pelo 

que vem da arquibancada. Uma energia que emana dos gritos e dos cânticos das torcidas e que 

chega ao campo e ao jogador. Esse, lembrado a todo momento que joga por algo maior, mais 

forte, mais contagiante. Joga, não só por uma torcida, mas também por toda uma cidade que se 

faz representada no estádio de futebol. 

Contaminação essa que, ao menos no caso pesquisado, reflete nos números. E esse dado, 

ao que parece, é até mais objetivo. Porque entre 2013 e 2018, período que consiste na retomada 

do Botafogo-PB como protagonista dentro de seu estado, o clube pessoense realizou 110 

partidas pelo Campeonato Brasileiro (sempre mantendo uma proporção exatamente igual no 

número de vezes que jogou dentro e fora de casa), contabilizando aí uma edição de Série D e 

cinco edições de Série C. São 43 vitórias, 32 empates e 35 derrotas nesse período.  

Os dados confirmam a tese de Bale. Nesse período, foram 31 vitórias do Botafogo-PB 

dentro do Almeidão, contra apenas 12 vitórias conquistadas fora de seu estádio. Já com relação 

a derrotas, os números se invertem. São apenas 11 reveses dentro do Almeidão, contra 24 

quando o clube jogou longe de seus domínios.  

Aliás, até mesmo a análise dos 250 gols que saíram ao longo dessas 110 partidas ajuda 

a comprovar a teoria discutida aqui. Jogando no estádio onde comumente manda seus jogos, e 

onde é empurrado e contagiado por seus torcedores, o time pessoense marcou 83 gols e sofreu 

47. Fora de casa, contudo, são 50 gols marcados e 70 sofridos. 

Uma superioridade em prol do Estádio Almeidão que apenas reforça a dedicação 

passional dos botafoguenses com o estádio. Que cria a certeza coletiva de que aquele é um 

espaço que possui um quê de sagrado, de mágico, de divino. E que, desde 2013, quando o clube 

voltou a jogar regularmente competições nacionais, ampliou paulatinamente as fronteiras que 

o torcedor local passa a considerar. Se antes o torcedor cantava a plenos pulmões o refrão “eu 
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sou Botafogo sim senhor”, a depender do adversário a música hoje pode ser adaptada para “eu 

sou João Pessoa sim senhor” ou mesmo “eu sou Paraíba sim senhor”. 

Pouco a pouco, portanto, não só a ideia de Almeidão, como a própria ideia mais ampla 

de João Pessoa, passa a ser considerada como a casa botafoguense. 

– Estamos em casa, porra! 

A frase volta a ecoar. E a se ressignificar no grito de guerra do torcedor do Belo. Afinal, 

que casa é essa a que se refere o botafoguense? O Almeidão, sem dúvida. Mas só ele? Pois são 

nesses momentos de euforia que cada vez mais o botafoguense passa a alargar suas referências 

e a evocar para si o orgulho de ser pessoense, o orgulho de ser paraibano, o orgulho de ser 

nordestino na medida em que a origem do rival vai se distanciando. Por exemplo, é “pessoense” 

quando o adversário é o Campinense-PB, é “paraibano” quando o adversário é o Fortaleza-CE, 

é “nordestino” quando o adversário é o Atlético Mineiro. 

Afinal, mais uma vez segundo Bale (2003, pp. 14 e 15, tradução nossa), “onde o Estado 

estabeleceu um monopólio efetivo do direito de usar a força, o esporte fornece uma das poucas 

ocasiões em que unidades grandes, complexas, impessoais e predominantemente ligadas, como 

as cidades, podem se unir como um todo”. 

É esse o tema do próximo capítulo. Como, afinal, se dividem as torcidas do Botafogo-

PB, como elas interagem entre si, como dialogam e mediam seus antagonismos. E como todas 

elas dialogam com a própria cidade de João Pessoa, evocando de forma cada vez mais enfática 

e barulhenta o apelo para que o pessoense torça para o time de sua própria terra.  
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Capítulo 2. As múltiplas torcidas do Botafogo-PB 

 

Já abordei o assunto de forma breve e passageira no capítulo anterior e penso que agora 

é o momento ideal para aprofundá-lo. Pretendo discutir neste momento o conceito raso, 

genérico e falacioso que existe no senso comum sobre uma ideia de “torcida do Botafogo-PB” 

(ou de tantos outros clubes que se queira analisar), como se aí houvesse uma unidade, uma 

homogeneidade; por si só indivisível, harmônica, pacificada entre si. Um grupo único em que 

todos os seus integrantes se identificam mutuamente como iguais. 

Penso, a princípio, que esse discurso tem muito de idealizado e disseminado pela mídia 

esportiva brasileira, que, em transmissões futebolísticas por rádio e TV, comumente propaga 

essa ideia totalizadora, falando nas respectivas narrações e comentários, ao se referir aos 

torcedores de um mesmo clube, em “massa”, em “nação”, em “bando de loucos”, em “mundo 

de gente”, em “festa da multidão”, entre outros. Todos termos totalizantes. Que colocam todo 

aquele público como sendo parte de um mesmo conjunto23.  

Falo neste momento na condição eu mesmo de jornalista, por vivência, fazendo – quem 

sabe? – uma espécie de mea-culpa. Mas, eu dizia, o jornalista, seja por desconhecimento, seja 

apenas porque tentou levar mais emoção à narração, em regra acaba por transmitir ao 

telespectador ou ao seu público ouvinte uma errônea ideia de unidade que simplesmente não 

existe na prática e que não é observável empiricamente numa pesquisa dentro de um estádio de 

futebol. Mas que, no entanto, é constantemente disseminada e naturalizada. 

É justo por isso que aqui eu prefiro o termo “torcidas”, sempre no plural, para me referir 

aos distintos grupos de torcedores que coexistem dentro de um mesmo Estádio Almeidão para 

torcer pelo Botafogo-PB em jogos do clube pessoense como mandante. E é reforçando essa 

pluralidade de sujeitos e de identidades que estão em constante estado de negociações, alianças 

e conflitos que eu pretendo apresentar a composição das duas arquibancadas da praça esportiva 

de João Pessoa.  

Não nego, a princípio, que a rigor são todos botafoguenses. E, como tais, possuem, 

segundo DaMatta (1994, p. 16), “relações insubstituíveis de simpatia, ‘sangue’ (ou ‘raça’) e 

amor”. Mas, ao mesmo tempo, são todos “atores políticos”, “habitantes da cidade”, para citar 

termos utilizados por Magnani (2009, p. 130). Que, ao falar desses atores, alerta também para 

a necessidade de se questionar mais sobre: “Quem são? Onde moram? Quais são seus vínculos 

de parentesco? Em que acreditam? Como passam seu tempo livre?” (Id., Ibid., p. 130).  

                                                             
23 Já discuti esse assunto em artigo assinado ao lado de meu orientador (TELLA; CARVALHO, 2017) e publicado 

ainda nos meus primeiros meses de pesquisa. 
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Perguntas necessárias que, mesmo eventualmente não sendo possível responder todas, 

vão ajudar a diferenciar esses torcedores em grupos distintos. A dividi-los conforme suas 

crenças, suas aspirações e objetivos, suas ocupações e passatempos, seus bairros de origem, 

suas classes econômicas, suas vivências diversas, suas diferentes formas de associação. 

Eu pesquisei de forma mais próxima e mais prolongada, ao longo desses quase dois 

anos, três grupos de torcedores, escolhidos de forma que justamente me permitisse circular 

pelos diferentes espaços do estádio e que contemplasse torcedores com características 

diferentes uns dos outros.  

Por exemplo, a Torcida Jovem do Botafogo-PB (TJB) é a organizada que, na sua 

formação atual, é composta hegemonicamente por torcedores de classe baixa, majoritariamente 

negros24, moradores de bairros periféricos da cidade, e que tradicionalmente ocupam um mesmo 

espaço da Arquibancada Sol do Almeidão. Ademais, ela se identifica como uma “torcida de 

pista”, que, como já registrado, é aquela disposta ao embate físico quando diante de uma torcida 

rival.  

A Império Alvinegro, por sua vez, é composta hegemonicamente por torcedores de 

classe média, com uma menor incidência de negros, e com muitos moradores de bairros mais 

centrais ou ditos nobres da cidade, que tradicionalmente ocupam um mesmo espaço da 

Arquibancada Sombra do estádio e que, ao contrário dos integrantes da Jovem, tentam se afastar 

da imagem de “torcida de pista”. 

E, se a TJB tem como lema o audacioso e intimidador “a maioral”, se autodenominando 

de “caveira” ou “tropa da caveira”, a Império adota o lema “a Império veste branco”, para 

promover o seu discurso pacifista, mesmo que, como já dito, também tenha alguns símbolos 

que remetam a certo grau de agressividade. 

Jovem e Império, apesar de suas claras oposições, possuem, por outro lado, algumas 

características comuns que as definem como organizadas. Ambas usam uniformes próprios. E, 

nesse ponto, a camisa é o item de vestuário mais importante e único que parece obrigatório, 

mas existem também bermuda e/ou calça, boné, agasalho. Tudo personalizado da torcida, com 

símbolos próprios, nomes e apelidos igualmente próprios. Segundo Luiz Henrique de Toledo 

(1996a, p. 52, grifo do autor), são todos eles “marcas distintivas dos grupos, [...] marcas de 

identificação, visibilidade e oposição entre torcedores e as Torcidas Organizadas”. 

                                                             
24 Opto por usar o termo “negro” ao longo da dissertação porque, segundo Mattos e Tella (p. 24, 2012), “a 

denominação ‘negro(a)’ é empregada e defendida pelos movimentos negros para se referir aos ‘pretos’ e ‘pardos’, 

de acordo com a classificação do IBGE”. 
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Ambas são visíveis nas arquibancadas por causa desses uniformes, mas também por 

causa de suas performances. Ficam sempre em pé, posicionadas de forma coesa e organizada, 

embaladas por uma espécie de maestro, chamado pelos torcedores de “puxador” (Figura 4), 

que, em regra, é alguém antigo e respeitado pela respectiva torcida organizada. Ele fica de 

costas para o campo de jogo e de frente para os torcedores, indicando músicas que serão 

cantadas e coreografias que serão executadas. Garantindo, assim, que ninguém do grupo fique 

parado ao longo de toda a partida. 

Figura 4 / Arquibancada Sombra do Estádio Almeidão / Phelipe Caldas Pontes Carvalho / 21/02/2018 

 

O posto, registre-se, tem que ser respeitado, dentro de uma disciplina rígida imposta 

pelas próprias torcidas organizadas. Certa vez, acompanhando um jogo do Belo próximo da 

Torcida Jovem, testemunhei um torcedor que não estava ocupando a função tentar iniciar uma 

música. Foi rechaçado. Lembrado com fúria que a hierarquia deveria ser respeitada. 

O “puxador”, por conseguinte, é uma figura central. Que vai propor cânticos, gritos de 

guerra, coreografias e gestos que falam da própria torcida. Ainda que a Império, diferente da 

TJB, reserve parte de seu tempo para cantar músicas que falem também do clube.  
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De toda forma, mostrar-se é importante. Imperativo, até. E por isso as torcidas 

organizadas mantêm comportamentos que, como Le Breton (2010, p. 52) define em seu estudo 

sobre a sociologia do corpo, muitas vezes “não são espontâneos, mas ritualmente organizados 

e significados visando o outro”. Na mesma toada, Pais (2006, p. 47, grifo do autor) destaca que 

“as performances corporais [...] não são meras formas de gestos corporais. O corpo é um 

instrumento de comunicação num espaço de interação”. 

Para além disso, outros códigos e símbolos os identificam. Grandes bandeiras 

empunhadas em mastros de bambu ou cano são uma das características marcantes dessas 

organizações. E, aí, não confundir com os bandeirões, que também são tradicionalmente usados 

e que, quando abertos em momentos especiais (como a entrada do time em campo ou logo após 

um gol), cobrem toda a extensão da torcida na arquibancada.  

Toledo (1996b, p. 150), inclusive, vai dizer que o bandeirão, até por causa do alto preço 

de confecção, “representa força, prestígio e riqueza das torcidas organizadas”. Que, por sua vez, 

ainda completam o cenário com instrumentos musicais, apitos e confetes (muitas vezes rolos 

de papel higiênicos adaptados).  

Sobre os bandeirões, a propósito, tive a oportunidade de acompanhar bem de perto, em 

mais de uma oportunidade, o processo de abertura e de fechamento do bandeirão da Império. 

Um desses momentos aconteceu no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Nordeste de 

2018, quando o Belo enfrentou o Bahia-BA no dia 26 de abril de 2018. Eu estava inserido entre 

os integrantes da torcida organizada quando aquele longo pano alvinegro tomou toda a extensão 

daquele pedaço de arquibancada e, de repente, me vi encoberto (Figura 5).  

O efeito é incrível, imediato, incendiador. A torcida se agita instantaneamente, ergue os 

braços para cima para ajudar a tremular o bandeirão, pula tresloucadamente, grita, berra até, 

canta. O barulho ali parece ecoar ainda mais, porque fica mais intenso e concentrado, tornando 

a atmosfera incrivelmente intensa. Tanto que lembro estar completamente arrepiado ao bater a 

foto daquele momento específico.  

Tudo isso acontece de forma rápida. Em menos de um minuto se dará o início do 

recolhimento de toda aquela quantidade de tecido de volta para o pé do alambrado. Mas o efeito 

que aquilo provoca no torcedor seguirá vivo por bem mais tempo do que apenas um minuto. 

Ainda assim, o item mais importante para as torcidas organizadas, sem nenhuma sombra 

de dúvidas, são as faixas, sempre presas aos alambrados do estádio, demarcando exatamente o 

ponto onde a respectiva torcida está localizada. Quanto maior, melhor. Quanto mais vistosa e 

visível, mais importante. Mais imponente. Mais se torna objeto de desejo e veneração e mais se 

torna necessário ser defendida.  
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Mais uma vez citando Toledo (1996b, p. 150), afinal, “uma torcida organizada de 

prestígio é aquela que é notada e percebida pelos outros, xingada, odiada e vaiada. Para os 

torcedores organizados em nada interessa o anonimato”. 

Figura 5 / Arquibancada Sombra do Estádio Almeidão / Phelipe Caldas Pontes Carvalho / 26/04/2018 

 

A TJB, por exemplo, possui uma faixa de 40 metros de cumprimento que é sempre 

orgulhosa e cuidadosamente afixada no seu pedaço de alambrado no Estádio Almeidão, num 

processo que começa bem antes do início do jogo e que mobiliza vários integrantes da torcida 

organizada (Figura 6). A torcida possui ainda uma de dez metros, usada exclusivamente em 

jogos do Belo fora de João Pessoa, já que nesses casos uma faixa menor é mais fácil de ser 

transportada.  

A propósito, a faixa é vista pelas torcidas organizadas como a própria comprovação de 

sua presença num estádio de futebol. Numa conversa informal que mantive com um dos líderes 
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da TJB, em 4 de março de 2018, durante uma partida em que o Botafogo-PB venceu o Atlético 

de Cajazeiras25, me foi falado justamente sobre esse valor simbólico que a faixa possui: 

– A faixa mostra para todo o resto que estamos presentes no estádio. Porque a TV acaba 

mostrando a torcida durante um jogo. E, quando mostra a arquibancada, mostra a nossa faixa 

também26. 

Figura 6 / Arquibancada Sol do Estádio Almeidão / Phelipe Caldas Pontes Carvalho / 04/03/2018 

 

A Império tem opinião parecida. Ao conversar comigo, inclusive, em um outro 

momento, um dos fundadores da torcida seguiu uma linha de pensamento bem próxima, falando 

da importância desse item específico de uma torcida organizada.  

 – Se eventualmente uma torcida organizada vai a um jogo, mas não leva a sua faixa, é 

como se a torcida nem tivesse ido. A faixa significa demarcação, define os limites da própria 

                                                             
25 O jogo era válido pela décima e última rodada da primeira fase do Campeonato Paraibano de 2018 e foi vencido 

pelo Belo de virada, por 4 a 1, o que garantiu a classificação do clube pessoense para a fase de mata-mata da 

competição estadual como segundo colocado do Grupo A. 
26 O “mostrar” aí pode se referir tanto a uma transmissão ao vivo de um jogo como a uma equipe de TV que 

eventualmente cobre a partida para posterior exibição de reportagem em telejornal. 
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torcida dentro do estádio. Até onde vai a faixa, vai a torcida. Da mesma forma que uma loja ou 

uma empresa tem sua fachada, a torcida organizada tem a sua faixa.  

Em consonância com o que registrei em minhas próprias observações, inclusive, Souza 

(2014, p, 77) vai atestar as faixas como “um elemento simbólico crucial” de cada torcida 

organizada e que está ligada diretamente à “ocupação de territórios” (Id., Ibid., p., 79). Muito 

por isso, inclusive, “a prática de confiscar o material do oponente representa o triunfo” (Id., 

Ibid., p, 79) de uma torcida frente a outra. Toledo (1996a, p. 59, grifo do autor) concorda: “as 

faixas [...] são utilizadas como endereços na demarcação e na delimitação de territórios nas 

arquibancadas nos dias de jogos”. 

A faixa é algo tão importante para uma torcida organizada que já gerou conflito até 

mesmo entre a TJB e a Império, duas torcidas que, em que pese suas diferenças de 

comportamento, consideram-se parceiras e aliadas. Aconteceu no dia 6 de maio de 2018, 

durante partida válida pela Série C do Brasileirão, em que o ABC venceu o Botafogo-PB por 2 

a 0. O duelo foi em Natal, no Estádio Frasqueirão, a casa abecedista. E, porque o Belo jogava 

fora de casa, as duas torcidas, que em regra ficam em lados opostos do Almeidão, naquele dia 

estavam próximas uma da outra. 

Em determinado momento do intervalo de jogo, quando o time natalense já vencia por 

1 a 0, integrantes da TJB chegaram ameaçadoramente perto dos integrantes da Império e 

começaram a reclamar de alguma coisa. O tom era deliberadamente de ameaça. De tomada de 

satisfação. Começou-se certo tumulto, com tentativas de intimidação de ambos os lados, numa 

animosidade que evidenciava, inclusive, a tal ausência de unanimidade entre os diferentes 

grupos de torcedores do Belo. 

Eu estava no estádio, bem próximo de onde começou a confusão, e tentava entender o 

que estava acontecendo. O tumulto, na verdade, durou pouco, e a briga iminente acabou sendo 

contornada. Depois, quando todos estavam com ânimos mais calmos, fui conversar com um e 

com outro de ambos os lados para saber o que tinha acontecido. 

Pelos relatos, descobri que, no dia anterior, quando parte da Império já estava hospedada 

em Natal, um torcedor ligado à Jovem (mas que não chegava a ser propriamente da TJB) teria 

pego escondido uma faixa da Império, que estava dentro de uma mochila, e a afixado de cabeça 

para baixo. Depois, teria tirado uma foto da faixa naquela posição pouco nobre (segundo as 

regras de conduta das torcidas organizadas) e publicado o resultado em redes sociais.  

Era uma ofensa grave. E a Império, quando ficou sabendo do ocorrido, reagiu. Foi tomar 

satisfações do tal torcedor, reclamando do que ele tinha feito. Pois na hora do jogo, sabendo da 

tal reclamação, mas sem saber do que provocara a reação, a TJB foi tomar satisfação da outra 
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torcida, iniciando o tumulto (contornado justo quando ficou esclarecido o que iniciou tudo 

aquilo). 

Com faixa de uma outra torcida não se brinca. Nem se mexe sem sair impune. Mexer 

nela, roubá-la, desrespeitá-la, é praticamente uma declaração expressa de guerra. Uma violência 

a algo quase sagrado. Que certamente será vingado. A Império sabia disso. A Jovem também. 

E por isso, em nome da paz entre ambas, a TJB aparentemente recuou das satisfações que 

pretendia tomar. 

Ao conversar ainda na arquibancada com uma torcedora da Império, para saber sua 

opinião sobre o que acontecera, ela explicou o ocorrido e pontuou firmemente.  

– O cara mexe na nossa faixa e não quer que nada aconteça? E o pessoal ainda quer vir 

para cá dar uma de irritado? Eles só podem estar de brincadeira. Na nossa faixa ninguém pode 

mexer – declarou resoluta, deixando bem claro o que aquilo representa para uma torcida 

organizada de futebol. 

Mas, voltando a falar das duas torcidas citadas, TJB e Império disputam nos dias atuais 

o pretenso título de maiores e mais animadas torcidas organizadas do Botafogo-PB que 

frequentam as arquibancadas do Estádio Almeidão. E, nessa rivalidade entre performances, 

cada qual adota suas próprias estratégias para se mostrar mais presente, mais ativa ao longo dos 

jogos. 

É curioso. Porque existe mesmo um sentimento de competição entre ambas as torcidas. 

Mas, principalmente porque esses grupos ficam em setores diferentes do estádio de João Pessoa, 

essa disputa possui os mesmos contornos apresentados pelo sociólogo alemão Georg Simmel 

(1983, p. 135), para quem – salvo em raros momentos, como o registrado acima – “a principal 

característica sociológica da competição é o fato de o conflito ser, aí, indireto”.  

Simmel, inclusive, explica que, em regra, nesses casos em que diferentes partes de um 

todo buscam superar os respectivos concorrentes, esse todo acaba por se beneficiar das 

tentativas mútuas de superação. Uma competição, portanto, que “não serve apenas ao propósito 

comum de ambas as partes, como também permite ao vencido beneficiar-se com a vitória do 

vencedor” (Id., Ibid., p. 136). 

Ora, se cada uma das torcidas, em cada um dos lados, se esforça cada vez mais para ser 

a mais animada, a mais festiva, a mais participante, a mais barulhenta e a que mais empurra o 

Belo ao longo dos 90 minutos de jogo, e se a cada jogo uma está observando a outra para tentar 

superá-la e se tornar melhor, ao menos do ponto de vista sociológico apontado por Simmel 

pouco vai importar para o todo quem de fato vai ganhar essa disputa para lá de acirrada e de 

difícil julgamento.  
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O fato é que, quanto mais elas disputam, quanto mais medem forças, quanto mais 

inventam novas formas de torcer, mais o estádio em sentido amplo e mais o time da casa vão 

se beneficiar pelo clima festivo que será criado. Pelo ambiente sociologicamente positivo que 

vai proporcionar o já mencionado sentimento de pertença ideal para as superações e para as 

vitórias dos jogadores dentro de campo. A disputa, a competição, portanto, é positiva nesse 

caso. Mas nunca binária. 

Veja, por exemplo, o terceiro dos grupos analisados por mim. Como já disse no Capítulo 

1, o Loucos pelo Belo rejeita terminantemente o rótulo de torcida organizada e, a rigor, não 

passa de um grupo de WhatsApp que, a partir daí, permitiu a mobilização e a reunião de 

torcedores botafoguenses diversos. Esses torcedores se autodenominam como um “grupo de 

amigos” e, ainda que sempre assistam aos jogos juntos na Arquibancada Sombra, não possuem 

identificações que os destaquem e que os diferenciem, tal como acontece com as torcidas 

organizadas. 

Seus integrantes, por exemplo, não usam camisas próprias. Não têm bandeiras, 

bandeirões ou faixas. Não puxam cânticos exaltando os seus próprios nomes. Nem almejam ser 

reconhecidos como grupo dentro da arquibancada. Vestem-se com camisas do próprio clube e, 

na maioria das vezes, só consomem produtos oficiais, que é para ajudar financeiramente o 

Botafogo-PB e assim permitir um maior investimento na equipe.  

Simplesmente não gostam das torcidas organizadas e costumam tratá-las genericamente 

como violentas e perigosas. Na opinião majoritária do Loucos pelo Belo, torcida organizada é 

quase sinônimo de violência e de marginalidade, e muito por isso o grupo tenta se afastar de 

qualquer característica que minimamente possa fazê-lo se confundir como tais. 

Ao mesmo tempo, tem entre si esse mesmo sentimento de grupo que as torcidas 

organizadas possuem. Realiza cotas em dinheiro para promover eventos no entorno do estádio 

em dias de jogos visando assim mobilizar mais o torcedor, cobra entre si a presença mútua nos 

jogos como prova de fidelidade e de fanatismo ao clube e organiza excursões para assistir a 

jogos fora de João Pessoa.  

Representa de fato, me parece, uma nova forma de mobilização de torcedores. Quase 

uma autogestão, uma camaradagem horizontal, multivocal, com um comando organizacional 

meramente simbólico, já que a liderança de Guarabira é assumida coletivamente mais pela 

concordância tácita de que é ele quem de fato toma a frente das organizações das ações, do que 

por qualquer tipo de formalismos outros.  
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Ao contrário das torcidas organizadas, por exemplo, todas elas registradas em cartório 

e geridas por estatutos próprios, grupos como o Loucos pelo Belo funcionam na total 

informalidade e só existem mesmo no imaginário de seus membros. 

Trata-se de mobilização essencialmente virtual, via redes sociais, mas cujas 

consequências reverberam de forma concreta no estádio e no próprio time. Ainda que por 

iniciativa e força dos “loucos” para eles mesmos aproveitarem. Principalmente porque, além de 

tudo, não possuem nenhum vínculo com a diretoria do clube. E, mesmo que apoiem a compra 

de produtos oficiais para ajudar o time, por exemplo, não raro eles estão entre si fazendo duras 

críticas a dirigentes. E até se somando a coros que, em momentos adversos, xingam 

publicamente esses mesmos dirigentes. 

São em grupos como o Loucos pelos Belo, também, que se encontram muitos dos novos 

torcedores do Botafogo-PB. Pessoas nascidas em João Pessoa ou moradoras da cidade há 

muitos anos que até um passado recente preferiam torcer exclusivamente para times de fora da 

cidade27. E que, a partir da temporada de 2013, quando o Botafogo-PB se sagrou campeão da 

Série D do Campeonato Brasileiro e ano após ano passou a ser protagonista de competições 

como a Série C do Brasileirão, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, pouco a pouco foram 

sendo impulsionadas por um sentimento de proxemia para o time da terra. Ora transformando-

se em mistos28, ora abandonando mesmo a paixão anterior e se tornando exclusivamente 

botafoguenses. 

No meu primeiro encontro com os “loucos”, por exemplo, ainda em maio de 2017, eu 

questionei sobre eventuais novos torcedores que tinham aderido ao Belo depois de 2013 e que 

antes torciam por outros clubes. Esse questionamento levou o meu interlocutor a indicar um 

dentre aqueles torcedores que seria vascaíno. No que o tal torcedor citado respondeu de pronto: 

– Vasco mesmo não. Fui curado. Hoje eu sou Belo. Exclusivamente Belo. 

Noutra oportunidade, bem mais à frente, quando eu já tinha um nível de aceitação bem 

maior entre esses mesmos “loucos”, um dos torcedores, André Braz, voltou a falar sobre o 

assunto. Esse papo aconteceu em 26 de abril de 2018, numa loja de conveniência no bairro de 

José Américo, relativamente próximo ao estádio, onde comumente alguns dos “loucos” se 

encontram para começar a beber antes dos jogos. Estávamos a algumas horas de uma partida 

contra o Bahia-BA, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, quando ele admitiu que todos 

                                                             
27 Na verdade, clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo possuem grande popularidade em regiões como o Nordeste, 

o Centro-Oeste e o Norte, e esse fenômeno também existe em João Pessoa. 
28 Chama-se de “misto”, ao menos no contexto paraibano, quem torce para um clube da própria cidade e para um 

clube de outro Estado.  



81 
 

do grupo já tiveram algum outro time na vida. Mas que a paixão pelo Belo, por um clube da 

própria cidade, cuja realidade é mais fortemente sentida e vivenciada, falou mais alto depois 

que esse mesmo clube voltou a viver tempos de protagonismo e principalmente de calendário 

cheio. 

– Falamos que estamos curados para dizer que não sentimos mais nada pelos nossos 

clubes anteriores. Estamos curados porque esses clubes podem vencer ou perder, mas só 

estamos interessados agora pelo Botafogo da Paraíba – ele disse. 

Bem, é claro que discursos como esses podem ser traídos por paixões ou saudosismos 

eventuais. É claro que essa transição em prol do time da casa e em detrimento ao time de fora 

é sempre delicada, conflituosa e, por vezes, demorada. Mas, na minha pesquisa, encontrei 

muitos indícios de que ela existe em João Pessoa e que, mais do que isso, está em curso, ainda 

que nem sempre de forma equânime e nunca de forma universal. Ainda assim, insisto, está 

sendo paulatinamente criada na capital paraibana uma tradição mais ampla ao futebol local (que 

antes era mais restrita e concentrada em alguns poucos torcedores). Um consumo e um interesse 

crescente ao que é da terra.  

É claro também que esses novos torcedores estão espalhados em toda a arquibancada, 

inclusive em torcidas organizadas, mas, pude perceber, eles acabam por se sentir mais à 

vontade, mais acolhidos até, em grupos onde se sentem mais livres, sem tantas regras ou mesmo 

imposições de condutas. Sem amarras, enfim. 

De toda forma, esses são elementos que só vão ajudar a tornar a arquibancada mais 

plural e diversa, com mais oposições e divergências. Mais antagonismos e críticas mútuas. 

Enfatizando ainda mais aquela ideia de que não se trata de apenas uma torcida, mas de múltiplas 

torcidas e principalmente múltiplas formas de torcer.  

Falarei mais disso a partir de agora, principalmente porque, a partir do estudo desses 

três grupos citados (nos quais mais à frente vou me aprofundar mais), fui capaz de identificar 

uma série de outros grupos (organizados ou não) que igualmente existem dentro do Almeidão. 

 

2.1 Um mapeamento das torcidas dentro do Almeidão 

 

Não é de hoje que autores das mais diversas áreas do conhecimento pesquisam o futebol 

e analisam as torcidas sob a ótica do conflito. Carlos Alberto Pimenta (1997, p. 31), por 

exemplo, alerta que, “ao contrário do que pensa a maioria, o futebol não é acontecimento que 

proporciona alívio de tensões acumuladas, mas sim um carregador de tensões, facilitando o 

surgimento de um espaço potencial de agressividades físicas e verbais”. O autor, inclusive, é 
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enfático ao dizer que “o conflito [...] é indispensável ao esporte” (PIMENTA, 1997, p. 33). E, 

arrematando toda essa reflexão, conclui que “o corpo a corpo, o choque na disputa, a falsa 

guerra, a excitação da torcida, etc, geram uma sobrecarga de tensões [...] que possibilita dizer 

que o ambiente do futebol é propício ao surgimento de agressões” (Id., Ibid., 54). 

José Miguel Wisnik (2008, p. 87), por sua vez, em certo momento de seu rico trabalho 

sobre o futebol, destaca que, no contexto atual, “sobram os times, as torcidas, as rivalidades 

agressivas e festivas que não conseguem se explicar simplesmente por uma oposição de classes 

sociais e ideologias, mas que marcam uma efetuação daquela alteridade hostil e festiva como 

constitutiva das identidades grupais e individuais”.  

A relação é longa. E tantos outros nomes poderiam ser citados aqui. A maioria, no 

entanto, enfatiza a disputa entre clubes rivais e opostos, entre agremiações de cidades diferentes, 

entre grupos distantes e antagônicos um do outro. 

O que quero analisar, no entanto, é o conflito existente entre torcidas de um mesmo 

clube. E, dentro do contexto da pesquisa, refletir como diferentes grupos de botafoguenses 

dialogam entre si numa constante relação de alianças e enfrentamentos, em que uma ou outra 

estratégia é adotada a depender do cenário posto. 

É importante lembrar, todavia, que o conflito aqui analisado é sempre pensado conforme 

Simmel (2011), em seu caráter sociologicamente positivo. Algo inerente às relações sociais. 

Até porque, para o sociólogo alemão, “um grupo absolutamente centrípeto e harmonioso, uma 

pura ‘unificação’ [...], não só se apresenta como empiricamente irreal, como não representa 

nenhum processo concreto da vida” (Id., Ibid., p, 570). 

O conflito, portanto, não é necessariamente negativo ou danoso, mas parte natural dos 

fenômenos sociais. Pois, ainda segundo Simmel (Ibid., pp., 570-571), “a sociedade [...], para 

atingir uma forma determinada, precisa de alguma razão quantitativa de harmonia e desarmonia, 

de associação e de concorrência, de tendências favoráveis e desfavoráveis”. Em outras palavras, 

conflito é sociação, que por sua vez é classificada como sendo “uma das interações mais vivas, 

que, além disso, não pode ser exercida por um indivíduo sozinho” (Id., Ibid.,, p. 568); enquanto 

que a indiferença é a rescisão dessa sociação. 

Esclarecido isso, gostaria de citar rapidamente o antropólogo norueguês Fredrik Barth 

(2000), que, ao discutir as identidades de grupos étnicos, vai defender que essas são, acima de 

tudo, atributivas e que devem ser pensadas nas fronteiras, dentro aí de uma análise de 

alteridades. Em resumo, as pessoas são o que se declaram ser como grupos identitários e são o 

que são justo porque não são todo o resto. 
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Logo, no contexto de minha pesquisa, não adianta de jeito nenhum classificar um 

integrante da TJB ou da Império apenas como sendo botafoguense, por exemplo, num termo 

totalizador, se em todas as nossas conversas eles sempre se autoatribuíram como sendo da 

Jovem ou da Império (a depender do caso) antes de se dizerem qualquer outra coisa. 

Mas Barth vai ponderar também que as identidades poderão ser múltiplas e contextuais. 

De forma que, dentro de um eventual cenário de conflito ou ameaça externos, “o processo de 

oposição deverá levar a uma redução das diferenças culturais entre eles” (BARTH, 2000, p., 

62). E isso acontece porque, ainda segundo Barth (2005, p. 21), “as pessoas procuram laços 

comunitários com outros que estão em posições similares à sua”.  

Não se pode negar, portanto, que, em momentos de ameaças externas, por assim dizer, 

as diferenças eventualmente sejam mediadas e estrategicamente minimizadas. Ainda que, como 

também diz Barth (Ibid., p. 21), “as bases culturais dessa identidade compartilhada são [...] 

frágeis e limitadas”. 

Vejamos. Na final do Campeonato Paraibano de 2018, o rival na decisão era o 

Campinense-PB (falaremos mais detalhadamente sobre esse dia no próximo capítulo). Um time 

de Campina Grande que, naquele momento, se apresentava como um rival em comum a todos 

os outros grupos de botafoguenses. Um Rubro-Negro29 que adentrava em João Pessoa como 

uma ameaça forasteira e que colocava em risco o título para todos os botafoguenses de forma 

equânime. Pois, naquele momento, as mais profundas divergências que separavam todas as 

diversas torcidas botafoguenses, organizadas ou não, foram provisoriamente postas de lado. 

Afinal, outras forças estavam sendo confrontadas. Incluindo aí forças que vão para além do 

futebol, mas que são potencializadas num dia de jogo importante como aquele. 

Pois João Pessoa (a capital da Paraíba) e Campina Grande (a segunda maior cidade do 

Estado) ficam distantes apenas 140km uma da outra. E historicamente as populações das duas 

cidades costumam se provocar mutuamente em debates intermináveis que tentam sempre 

colocar a sua própria cidade como melhor do que a outra.  

Numa final de Campeonato Paraibano, portanto, nem eram apenas botafoguenses e 

raposeiros que estavam medindo forças. Mas, na visão do torcedor, o embate chegava a ser um 

conflito simbólico entre cidades. O campeão não honraria apenas o próprio clube. Mas a própria 

população de sua cidade-sede. Isso era visto, inclusive, nos gritos de guerra, nos cânticos, nas 

formas de se referir ao outro. 

                                                             
29 “Rubro-Negro” é uma outra forma de se chamar o Campinense, numa clara alusão às cores vermelha e preta 

do clube de Campina Grande.  
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Não tinha jeito. Num dia como aquele, eram sim todos botafoguenses e pessoenses, e 

todos marchariam unidos e coesos ao longo de toda aquela experiência, mas, como lembra 

Barth, essas uniões são frágeis, esporádicas e limitadas. Não se sustentam no dia a dia. Jamais 

são a regra. 

No cotidiano, as separações são mais facilmente identificadas e evidentes. Imagine o 

Estádio Almeidão. Imagine também um observador de toda a cena, localizado numa das cabines 

de rádio do estádio. Que, portanto, vê a arena esportiva e seus diferentes setores sempre diante 

de si. Pois, usando esse observador hipotético como referência, vou tentar descrever primeiro o 

estádio e depois como mais ou menos as torcidas botafoguenses se posicionam, se dividem e se 

distinguem no Almeidão em dia de jogo.  

Pois a visão desse é a seguinte: bem próximo dele está o Setor de Cadeiras. É uma área 

mais confortável, mais cara, única realmente coberta. Menor também. Concentra-se mais na 

parte central do estádio. Local de torcedores mais ricos, de dirigentes dos clubes envolvidos 

nos jogos, e de familiares de jogadores. É justo por esse caráter mais homogêneo que, por opção 

metodológica, não o abordo nesta pesquisa.  

Um pouco adiante em sua linha de visão, mais abaixo, quase rente ao campo, o 

observador vê a Arquibancada Sombra. Um amplo vão que vai de ponta a outra do estádio. Não 

é um local de todo confortável (o projeto que previa cadeiras no local nunca foi levado adiante, 

e o torcedor, quando senta, é no cimento batido). Mas possui degraus largos e frios, o que torna 

o sentar mais suave. A arquibancada tem esse nome porque é localizada numa posição em que, 

em jogos realizados no fim da tarde, a própria estrutura do estádio protege os torcedores do sol, 

já que esse se põe por detrás dela. 

Surge, para além, o alambrado e, logo em seguida, um fosso que separa a torcida do 

campo de jogo. À beira do campo, são quatro os bancos. Todos grandes, que ficam virados para 

a área de jogo, de forma que a visão que o tal observador tem é a da cobertura desses bancos.  

O banco de reservas da direita é onde fica tradicionalmente o time do Botafogo-PB. 

Dois ao centro são destinados um para imprensa e autoridades e outro para uso exclusivo dos 

policiais que fazem a segurança da partida. Mais à esquerda está o banco de reservas do time 

visitante30. Todos esses ficam numa espécie de depressão, de forma que quem está nele fica 

com a linha de visão exatamente na altura do campo de jogo. O termo banco, a propósito, é 

                                                             
30 No projeto original do estádio, de 1975, cada um dos grandes clubes pessoenses da época (Botafogo-PB e Auto 

Esporte-PB) teria o seu próprio vestiário e consequentemente o próprio banco de reservas. O da esquerda, pois, 

fora reservado para o Auto. E, logo, fica para uso do time visitante quando o Belo joga contra outros adversários. 
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adotado mais por tradição, porque na verdade, no caso do Almeidão, se trata de várias cadeiras 

de plástico postas lado a lado e presas numa base de concreto. 

Ademais, é possível perceber também quatro túneis de acesso. Um em cada banco de 

reservas, para uso das respectivas delegações e que levam aos vestiários de um e de outro, e 

dois ao centro: um para imprensa e autoridades e outro para uso dos árbitros da partida. Depois 

desses bancos, avançando na visão do observador, ele vai encontrar em seguida uma espécie de 

pista de areia batida que circunda todo o campo de jogo. E que serve de rua para o trânsito 

eventual de viaturas de polícia e de ambulâncias. Eis que surge o campo de jogo. A meta da 

direita é aquela que fica mais próxima da BR-230, enquanto que a meta da esquerda é aquela 

que fica mais próxima ao bairro do Cristo Redentor.   

Só do outro lado vai aparecer a Arquibancada Sol, o maior e mais popular setor do 

estádio. Tal como na Sombra, não existem cadeiras. O torcedor que quiser sentar faz isso em 

degraus de concreto, que difere do outro setor por ser, neste caso, mais finos e bem mais 

abrasivos, o que torna tudo mais desconfortável. Em jogos no fim da tarde, o calor é realmente 

forte, e a luz solar incide bem na direção dos torcedores, que muitas vezes têm dificuldade até 

mesmo de observar o que se desenrola no campo de jogo (Figura 7). 

Figura 7 / Arquibancada Sol do Estádio Almeidão / Phelipe Caldas Pontes Carvalho / 04/03/2018 
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Existe uma separação física, mas também econômica. Para efeito de comparação, nos 

jogos de primeira fase da Série C do Brasileirão, tanto em 2017 como em 2018, os ingressos 

custavam R$ 20 para a Arquibancada Sol, R$ 40 para a Arquibancada Sombra e R$ 80 para o 

Setor de Cadeiras (sendo que estudante e idoso com documentação comprobatória pagavam a 

metade desses valores). Uma separação econômica, inclusive, que se reflete do lado de fora. 

Um latão de cerveja31 da marca Itaipava, por exemplo, custa R$ 5 no entorno da Arquibancada 

Sombra, mas o mesmo produto pode ser comercializado ao preço de três latões por R$ 10 no 

entorno da Arquibancada Sol (nesse caso, o valor unitário é inferior a R$ 4). Da mesma forma, 

as camisas oficiais do Botafogo-PB, mais comuns na Sombra, eram vendidas no início de 2018 

pela loja oficial do clube a R$ 160. A sua versão falsificada, no entanto, mais comum no Sol, 

não passa de R$ 40 em varais precariamente armados na parte de fora do estádio. 

Mas falarei agora sobre como as torcidas do Belo ocupam esses espaços. Tome-se mais 

uma vez como base o observador imaginário localizado numa das cabines de rádio do estádio. 

Na Sombra, levemente à direita do meio do campo, atrás do banco de reservas que 

historicamente o time do Belo ocupa, naquele lado mais próximo da BR-230, fica a Império 

Alvinegro. À esquerda dela, mas bem afastado, o Loucos pelo Belo32, que, por sua vez, fica 

próximo, quase lado a lado, de uma outra torcida organizada, bem pequena e lançada apenas 

em 2018, batizada de Barril Botafoguense. Do lado esquerdo, bem atrás do banco de reservas 

do time adversário, um grupo que se autodenomina “os enjoes”. Eles não são uma torcida 

organizada. Se fosse para classificar, seriam mais parecidos com o Loucos pelo Belo, mas com 

o diferencial de que sua missão principal, orgulhosamente alardeada, é a de infernizar os rivais. 

Até tirá-los do sério, até desestabilizá-los, fazê-los errar pela simples incapacidade de se 

concentrar. 

Vale tudo. Xingar o jogador. Xingar a mãe do jogador. Xingar esposas de jogadores. 

Xingar a sua condição de reserva. Criticar o técnico. Ofendê-lo. Não apenas desportivamente. 

Mas no seu íntimo, chamando-lhe de tudo o que possa aparecer de ofensa. Num amplo leque 

de palavrões. Vale fazer barulho também. Muito. Tentar evitar que haja comunicação entre eles. 

Evitar que eles se façam escutar por quem está dentro de campo. 

                                                             
31 “Latão” é o nome que popularmente se dá à lata de cerveja de 473ml, numa referência ao seu tamanho, maior 

do que a versão mais antiga e tradicional, que tem apenas 350ml. 
32 Na verdade, o Loucos pelo Belo, por não ser uma torcida organizada, não é identificável na arquibancada por 

alguém que não o conhece. Cito-o aqui neste momento apenas por ser um dos grupos pesquisados. 
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Até 2017, eles ficavam também próximos da torcida rival, que sempre se posicionou 

espremida no extremo esquerdo dessa arquibancada, num setor mais caro como a Sombra, mas 

num lugar ruim de se assistir ao jogo. Eram medidas estratégicas, pensadas especialmente para 

dificultar ao máximo o ato de torcer do adversário. E, nesse período, “os enjoes” ampliavam 

sua atuação para infernizar não só a comissão técnica e os reservas do time rival, mas a própria 

torcida adversária. 

Em 2018, contudo, o Ministério Público da Paraíba fez pressão para mudar esses 

torcedores rivais para a Arquibancada Sol e, mais do que isso, separá-los do resto dos torcedores 

botafoguenses por grandes grades que os isolavam no extremo direito do setor (área, inclusive, 

que comumente fica mais esvaziada, porque dificilmente a torcida adversária consegue lotá-la).  

Esses torcedores de diferentes clubes, portanto, a partir de 2018, passaram a não mais 

interagir entre si. Da direita para a esquerda, na Arquibancada Sol, passou-se a ver os torcedores 

do time rival contidos por uma primeira grade que os isola. A partir daí, mais ou menos 20 

metros de arquibancada que fica completamente vazia, quase como uma “zona desmilitarizada” 

(ao menos na visão do Ministério Público da Paraíba, que tende a criminalizar as torcidas 

organizadas). Só depois surge uma segunda grade, que se transforma no limite da torcida do 

Belo. Bem próximo da segunda grade, posiciona-se a Fúria Independente (uma torcida 

organizada da Arquibancada Sol, que é dissidência da TJB), seguida por outras torcidas 

menores e pouco representativas. No lado oposto, na extrema esquerda, eis que surge a TJB. 

Entre uma e outra, os mais diversos tipos de torcedores. Eis as disposições (figura 8). 

A propósito, entre os torcedores que não compõem nenhuma torcida organizada, as 

divisões não são tão bem definidas, mas elas existem. Afinal, cada grupo de torcedor ocupa 

seus próprios lugares. Busca definir seus próprios espaços. Próximo ou não das torcidas 

organizadas. Essas, sim, em regra, facilmente identificáveis, posicionando-se de forma a definir 

suas próprias fronteiras e suas próprias regras de convivência dentro daqueles pedaços de 

arquibancada que são definidos e ressignificados dentro do estádio.  

Com relação a toda essa descrição sobre os lugares onde as torcidas botafoguenses se 

posicionam dentro do Estádio Almeidão, Michel Agier vai nos ajudar em reflexões teóricas 

sobre fronteira e muro.  

A princípio, pois, é importante definir o próprio sentido de “lugar”, algo que, para Agier 

(2011, p. 108), “é um espaço de relações, de memória e de identificação relativamente 

estabilizadas”. Depois, o autor vai dizer que “a ‘produção’ do lugar próprio é um evento 

universal ao tempo em que é não natural: ele deve se repetir e ao longo dessas repetições, o 

próprio lugar, para existir, se transforma sem parar no tempo e no espaço” (AGIER, 2015b, p. 
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70, grifo do autor). Em outras palavras, é justo o “ritual”, para usar termo do autor francês, que 

transforma um mero pedaço de arquibancada em lugar. Não só a partir de produções sociais de 

usos e costumes, mas principalmente na repetição sistemática desses usos e costumes. E, apenas 

para enriquecer o debate, acrescente-se também o conceito de lugar antropológico de Augé 

(1994, p. 51), definido por ele como a “construção concreta e simbólica do espaço”. Algo que 

se pretende “identitários, relacionais e históricos” (Id., Ibid., p. 52). 

Figura 8 / Disposição das torcidas no Almeidão / Jackson Luciano da Silva e Rennêr Ribeiro / 11/02/2019 

 

Outros autores também podem ser citados, ainda como forma de ampliar o debate. 

Proença Leite (2002, p. 130, grifo do autor), por exemplo, contribui com o tema ao dizer que 

“cada lugar, para se legitimar perante o outro – e a partir do qual se diferencia –, precisa 

igualmente ser reconhecido publicamente em sua própria singularidade”. Ademais, Carlos 

(2007, p. 47), ainda que não cite especificamente o termo “lugar”, vai apelar para a necessidade 

de se “compreender o espaço como produção social”. 

Ora, quando um torcedor vai ao Estádio Almeidão e um amigo qualquer pergunta em 

que parte da Arquibancada Sol ele vai estar, por exemplo, o tal torcedor dificilmente vai usar 

exclusivamente referências como direita ou esquerda para transmitir sua localização. Muito 

provavelmente, ele dirá que estará bem perto da TJB ou um pouco acima da Fúria. Ou mesmo 
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que vai assistir ao jogo na TJB ou na Fúria. Claro, o mesmo acontece com a Arquibancada 

Sombra com relação à Império e até mesmo com “os enjoes”.  

O que importa aqui, de toda forma, é mostrar na prática como os espaços se transformam 

em lugares. Como a ocupação repetida desses espaços os “naturaliza” como lugares de um ou 

de outro. E, a partir daí, viram referências não só para os próprios torcedores que definiram 

aqueles espaços como sendo deles; mas também para todos os demais, que passam a reconhecer 

determinada parte do estádio como o lugar de dada torcida – ou grupo. 

Mais à frente, Agier (2015b, p. 73, grifo do autor) vai refletir sobre a ideia de fronteira, 

ponderando que “a liminaridade define a fronteira sob seu aspecto ritual, ela marca a passagem 

de um limiar e a entrada em uma ‘lei’ diferente para cada ator que aí se encontra e que assume 

novas identidades”. Dentro de um caráter essencialmente conflitivo, “a fronteira estabelece uma 

relação entre duas entidades que ela distingue ao tempo em que as separa, e é assim que ela 

permite e renova a existência social dos seres, dos lugares, das comunidades” (Id., Ibid., p. 80). 

 

2.2 As fronteiras, os conflitos 

 

É exatamente esta a realidade que se vê no Estádio Almeidão em dia de jogo do 

Botafogo-PB. Uma série de fronteiras nem sempre bem definidas, mas que marcam as 

diferenças e definem as identidades. A mais evidente, até 2017 (visto que, depois disso, essa 

fronteira específica foi apagada), era a que separava os botafoguenses dos torcedores rivais na 

Arquibancada Sombra. Mas as que separam grupos distintos de botafoguenses também estão 

presentes com suas leis próprias. 

Algumas dessas leis – ou regras de condutas – podem ser citadas. A mais aparente? Não 

se pode esperar assistir sentado a um jogo do Belo perto de uma das torcidas organizadas. 

Primeiro porque não se conseguirá ver nada do campo de jogo, mas principalmente por causa 

do risco de levar um “tá ligado”, termo êmico das chamadas torcidas de pista que significa uma 

tapa forte na cabeça que teria o objetivo de acordar o torcedor e fazê-lo se levantar. Pular, gritar, 

permanecer em pé, são regras expressas das torcidas organizadas. 

Mas o inverso também é verdade. Um torcedor qualquer não pode querer assistir a esse 

mesmo jogo na parte mais periférica do estádio, longe das torcidas organizadas, e achar que 

conseguirá permanecer em pé ao longo de toda a partida, sem ser xingado ou mesmo abordado 

de forma mais incisiva por quem escolheu as margens justamente em nome do direito de 

permanecer sentado. Não tem jeito. Os lugares que o torcedor escolhe para ficar no estádio vão 
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definir sua própria dinâmica ao longo de um jogo, porque cada lugar é ocupado por grupos 

identitários distintos que definem suas próprias leis.  

Claro que outras diferenças menos triviais também estarão postas. No próprio nível de 

aceitação de um com o outro, inclusive. As torcidas organizadas, em geral, acham que só elas 

sabem torcer e que definitivamente são as mais apaixonadas. E que todos os outros são 

torcedores menores, apáticos, que não sabem empurrar o clube do coração com a mesma energia 

deles. Na Arquibancada Sol, por exemplo, “playboyzada”, sempre dito em tom pejorativo pelos 

torcedores organizados, pode ser tanto aquele torcedor mais jovem que prefere assistir ao jogo 

sentado ao invés de integrar alguma torcida organizada; como pode ser também, de forma 

indiscriminada, todo torcedor da Arquibancada Sombra (seja organizado ou não, mas 

igualmente visto como rico, “playboy”, por ter dinheiro para pagar mais pelo preço do 

ingresso). Tais sentidos, a propósito, remetem a uma fronteira de classe e geracional que será 

abordada no Capítulo 4. 

Ainda sobre as organizadas da Arquibancada Sol, é importante destacar que a própria 

relação entre a TJB e a Fúria é pouco clara. Poucos falam abertamente sobre os conflitos que 

as separam. De toda forma, já foi dito aqui que a segunda é uma dissidência da primeira. E 

muitos relatos informais que colhi ao longo da pesquisa dão conta de forma genérica de 

problemas que vão para além do futebol e que envolvem disputas outras pelos bairros da cidade.  

Em 2017, em quase todos os jogos do Botafogo-PB em casa, as duas torcidas entravam 

em algum tipo de conflito uma contra a outra, ainda que de tempos em tempos (como nos jogos 

contra o CSA e contra o Remo, ambos pela Série C daquele ano, realizados respectivamente 

nos dias 28 de maio e 19 de junho) elas pudessem se unir para combater um rival comum. Em 

2018, contudo, essas brigas internas diminuíram sensivelmente, o que sugeria uma espécie de 

trégua, mesmo que não suficiente para reunir os dois grupos novamente em apenas um. 

Até porque essas tréguas são sempre muito frágeis. E, quando eu já considerava a 

pacificação entre ambas uma realidade, me vi em meio a uma briga entre ambas. Aconteceu na 

noite de 4 de junho de 2018, na oitava rodada da Série C daquele ano, no jogo em que o 

Botafogo-PB e o Globo FC (do Rio Grande do Norte) empataram em 1 a 1. Eu tinha chegado 

cedo ao estádio naquele dia e passara todo o tempo conversando com antigos e novos 

interlocutores da TJB, numa das inserções de campo mais proveitosas que tinha realizado na 

Arquibancada Sol até aquele momento. 

Tudo aconteceu no intervalo da partida. Eu estava em meio a integrantes da Jovem 

quando, tão logo o árbitro apitou o fim do primeiro tempo, boa parte deles desceu as escadas 

para a área dos bares. Estranhei aquele movimento e fui atrás. Foi tudo muito rápido e 
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simplesmente não sei o que de fato originou aquela briga. Mas eis como a descrevi em meu 

caderno de campo: 

 

Os integrantes da Jovem ficaram na base da escadaria. Na base da outra escadaria, a 

Fúria. São poucos os metros que separam uma da outra. Iniciou-se a partir daí todo 

um ritual que lembrava aquelas batalhas musicais, muito comum no rap e no repente. 

A Fúria cantava uma música qualquer. Provocativa. Ironizando a outra. A Jovem 

reagia. Cantava também. O ritmo ia aumentando, o clima ficava mais tenso, a 

algazarra mais incontida. De repente, a Jovem começou a pular. Cantar e pular. A 

Fúria imitou o gesto. Cantava e pulava também. Todos cada vez mais agitados. Cada 
vez mais próximos. Eram duas torcidas organizadas que na final do Campeonato 

Paraibano, menos de dois meses antes, cantavam juntas. Mas, naquele momento, as 

raivas eram indisfarçáveis, as diferenças aparentes. E bastou um único movimento 

mais brusco de alguém na direção do outro para o estopim ser acionado. Era como se 

cada lado estivesse ligado a um campo de força que os impedia de avançar. E, de 

repente, essa resistência foi vencida. O avanço foi rápido, violento, intenso. As trocas 

de murros e de chutes provocavam uma cena completamente caótica. Mas, ao mesmo 

tempo, foi tudo muito breve. A polícia entrou na confusão com ímpeto e força. Os 

dois lados se dissiparam rapidamente. Mas o gás de pimenta jogado pela PM pegaria 

brigões e observadores de forma indiscriminada (Caderno de Campo, 5 de junho de 

2018).  

 

Aquele, por sinal, foi um dos momentos tensos de minha pesquisa. Não era a primeira 

vez que eu presenciava a Polícia Militar se utilizar de gás de pimenta para conter tumultos. 

Longe disso. Mas era a primeira vez que eu era atingido e sentia os efeitos da substância. O gás 

foi direto no meu rosto. E, com dificuldade, tentei fazer anotações mentais sobre os seus efeitos 

para poder descrevê-lo: 

 

Os olhos são a primeira parte do corpo a sentir seus efeitos. Ardem. Lacrimejam. 

Doem. É difícil limpá-los, visto que outras partes do corpo estão impregnadas com o 

gás. Além disso, demora pouco o tempo em que os olhos são sua única preocupação. 

Pois, logo depois, os efeitos chegam à garganta. Coça, irrita, ofende. Você começa a 

tossir. Incontrolavelmente. Freneticamente. Agressivamente. Tanto que você chega a 

ter dificuldades de respirar. Eu consegui me manter calmo. Respirar apenas o que dava 

para me manter são até perceber os efeitos começarem a passar e até sentir o ar voltar 

com mais ímpeto aos pulmões. Mas nem todo mundo tem esse autocontrole. Uma 

mulher, perto de mim, se desesperou com tudo o que sentia e acabou desmaiando 
(Caderno de Campo, 5 de junho de 2018). 

 

 Naquele mesmo jogo, quando voltara à arquibancada para acompanhar o segundo 

tempo, retomei a conversa com um dos meus interlocutores. Perguntei-lhe sobre a briga. Ele 

adotou um tom melancólico, mas firme: 

– Eu não gosto dessas brigas internas. Mas fazer o quê? Eu não vou atrás, mas defendo 

a minha torcida. Se eles vierem, estarei pronto. 

Esse mesmo interlocutor tentou naquele dia mapear rapidamente as duas torcidas. A 

TJB, segundo ele, seria majoritária em bairros como Cristo Redentor, Funcionários, Jardim 
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Veneza, Bairro das Indústrias, Jaguaribe, Cruz das Armas e Roger. Já a Fúria seria majoritária 

em bairros como Mangabeira, José Américo, Geisel e Mandacaru.  

Como se vê, os conflitos não param. Nem ficam restritos a disputas internas de cada 

arquibancada. Na Sombra, por exemplo, muitos dos torcedores se referem ao Sol como sendo 

a “Faixa de Gaza”, numa referência ao conflito entre Israel e Palestina, no Oriente Médio, num 

dos pontos do mundo mais violentos e tensionados da atualidade, como forma de dizer que a 

Arquibancada Sol é a área das brigas e das confusões.  

É um apelido com um alto grau de preconceito, não restam dúvidas, e que mais uma vez 

reduz o conceito de violência exclusivamente para aquela que é física. Que desconsidera 

também, por exemplo, toda uma violência que é identificável na Sombra em forma de discursos 

agressivos contra o outro. A propósito, por mais que de fato as brigas sejam mais frequentes na 

Arquibancada Sol, todos os xingamentos e intimidações que recebi pela minha condição de 

jornalista, ainda no início da pesquisa, aconteceram na Arquibancada Sombra.  

A tensão, pois, também está presente ali. E algumas dicotomias (existentes também no 

Sol, mas mais fortemente citados na Sombra), em termos colhidos dos próprios torcedores, 

ajudam a definir a questão. “Torcedores de arquibancada” x “modinhas” separa aqueles que 

vão a todos os jogos daqueles que só vão ao estádio quando o time está bem na competição de 

que participa; “cornetas” x “babões” separa críticos e apoiadores da diretoria do clube, ambos 

ditos de forma igualmente crítica pelo outro lado; “autênticos” x “mistos” separa quem se 

declara exclusivamente como torcedor do Botafogo-PB e quem admite torcer para um outro 

time. 

São divisões nem sempre claras, mas que invariavelmente levam ao conflito. 

Principalmente porque não existe identidade, mas identidades. Pouco definidas onde começa 

uma e onde termina outra. Até porque um mesmo torcedor pode ser reconhecido de diferentes 

formas a depender do contexto. Existem “autênticos” que são “modinhas”, existem “mistos” 

que são “torcedores de arquibancada”. E, cada qual da sua maneira, vão se sentir com mais 

autoridade para criticar a postura do outro, a partir de critérios que só fazem sentido a si mesmo 

e a mais ninguém e que são convenientemente positivos para suas próprias defesas. 

Muitas situações que foram testemunhadas por mim ao longo de minha pesquisa ajudam 

a ilustrar essas tensões. Destaco aqui duas delas: 

A primeira situação aconteceu no já citado jogo entre Botafogo-PB e Atlético Mineiro, 

de 21 de fevereiro de 2018 e que foi vencido pela equipe de Minas Gerais por 4 a 0. A partida 

aconteceu na mesma hora em que o Vasco da Gama jogava pela volta da terceira fase da Pré-

Libertadores de 2018, contra a equipe boliviana do Jorge Wilstermann, na casa do rival. 
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Os dois jogos aconteciam exatamente no mesmo horário, mas o duelo pela Pré-

Libertadores acabou indo para a decisão por pênaltis33. E, com os pênaltis, a definição do 

classificado acabou atrasando. Eu estava no Almeidão, na Arquibancada Sombra e, justo 

naquele dia, resolvi ficar na arquibancada de forma mais demorada, observando como se dava 

a saída dos torcedores do estádio no início de suas jornadas para casa. De repente, quando o 

estádio já estava bem vazio, um tumulto ao longe me chamou a atenção. E registrei-o da 

seguinte forma em meu caderno de campo: 

 

Eu já tinha ouvido todo tipo de papo e de debate quando um dos últimos 

botafoguenses, que ainda caminhava lá longe, começou a gritar. Era um grito mais 

alto e mais irritado do que o normal, e isso me fez perceber que era o início de uma 

briga. O homem, vestido com short e camisa do Belo, caminhava na direção de onde 

eu estava, perto da escadaria de saída do estádio, e à medida que ele se aproximava de 

mim era possível percebê-lo ainda mais transtornado. Apurei olhos e ouvidos. O alvo 

era outro botafoguense. Mas, mesmo sendo do mesmo time, ele queria partir para 

cima, e só não fazia isso porque era contido. Ainda assim, demonstrava querer briga. 

Dar vazão a sua revolta. E só bem mais perto uma de suas frases denunciou o motivo 

de toda a confusão. “Respeita o Belo, porra”, gritava, dedo em riste. Ameaçador. 
“Misto da mizera. Vasco é o teu cu”. Só aí, entendi o que se passava. O goleiro do 

Vasco acabara de defender o pênalti da classificação. E o tal misto, acompanhando do 

Almeidão tudo o que se passava na Bolívia, pelo rádio, traiu seus sentimentos e 

comemorou feito um louco. O outro, ainda transtornado com a goleada que o time 

paraibano sofrera pouco antes, sentiu-se ultrajado, ofendido, desrespeitado. Afinal, o 

que um “torcedor do Belo de verdade” tinha a comemorar? O jeito parecia mesmo era 

partir para a porrada (Caderno de Campo, 22 de fevereiro de 2018). 

 

 Essa é uma cena cada vez mais comum no Estádio Almeidão. A tensão provocada entre 

aqueles que defendem que “paraibano de verdade torce é para time da Paraíba” contra 

torcedores que gostam de um outro clube de fora do Estado, mas que também acompanham o 

time local. O primeiro se sente o único autêntico. O segundo invoca o seu direito de torcer por 

quem quiser. Mas, como já dito, a relação não é pacífica e livre de confusão. Principalmente 

porque tanto um como outro se tornaram mais comuns nos últimos anos, depois do título 

nacional da Série D de 2013. 

 O outro episódio aconteceu em 29 de março de 2018, quando o Botafogo-PB perdeu do 

Bahia-BA por 2 a 0, na última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. O time paraibano 

precisava de um empate para se classificar sem depender de outros resultados. Como perdeu, 

só se classificou porque no mesmo dia e horário o já eliminado Altos-PI empatou com o 

Náutico-PE, que ainda tinha chances de classificação.  

                                                             
33 O Vasco tinha vencido a partida de ida por 4 a 0, mas acabou perdendo a de volta pelo mesmo placar, de forma 

que a classificação do time carioca só saiu nas disputas de pênaltis. 
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Resumo da situação: o Botafogo-PB perdera em casa depois de jogar mal. Mas estava 

classificado para as quartas de final da competição pela primeira vez desde que ela voltara a ser 

disputada, em 2013. Era inevitável. A arquibancada se dividiu. De um lado, torcedores irritados 

com a derrota e com a alardeada falta de vontade do time. Do outro, torcedores comemorando 

a classificação histórica para a próxima fase e reconhecendo a superioridade do adversário. 

Ambos na mesma arquibancada. Palmas tentando abafar vaias. Vaias tentando abafar palmas. 

A confusão era questão de tempo. E se apresentou em forma de xingamentos mútuos, ameaças, 

tentativas contidas de agressão, acusações de “babão” para uns, “corneta” para outros. 

Os dois episódios, por sinal, só ajudam a ressaltar uma das observações mais cristalinas 

que tive sobre os distintos grupos de torcedores que povoam o Estádio Almeidão em dia de 

jogo. O que se passa em campo reflete invariavelmente nas arquibancadas e, quanto mais 

adverso for o momento dentro de campo, mais conflituoso e menos harmônico será o ambiente 

entre os distintos torcedores. Ao contrário, em momentos de arrebatamento, de felicidade, de 

comemoração, de título principalmente, as diferenças, as iras, as raivas são automaticamente 

minimizadas. 

Todo esse debate sobre conflito, por sinal, principalmente na perspectiva positiva 

defendida por Simmel e que já foi citada aqui, acaba servindo como uma espécie de epígrafe 

para a outra reflexão que pretendo realizar agora, sobre os muros existentes no Estádio 

Almeidão.  

Para Agier (2015b, p. 109, grifo do autor), os muros “produzem novas subjetividades 

políticas: é um efeito ideológico quase imediato, o muro faz existir o ‘clandestino’, que ele 

designa como tal e assim como inimigo”. Ele diz mais: “o muro é, ao mesmo tempo, a imitação 

e a negação da fronteira, [...] ele simboliza a ruptura da relação entre a identidade e a alteridade 

(Id., Ibid., p. 111). 

São dois os muros principais que nos últimos anos vêm sendo erguidos no futebol 

paraibano, ambos impostos por pressão do Ministério Público da Paraíba e ambos percebidos 

no curso da pesquisa. O primeiro é concreto. São as duas grades (cercas, na verdade), enormes, 

já descritas, que passaram a confinar a partir de 2018 os torcedores adversários na Arquibancada 

Sol do Estádio Almeidão, todos represados como “inimigos”. O segundo muro é simbólico, 

adotado apenas de tempos em tempos, quando da imposição de torcida única34 nos jogos de 

futebol.  

                                                             
34 O termo “torcida única” é adotado pelo Ministério Público da Paraíba, demais autoridades públicas e imprensa. 

Mas, conforme defendido aqui, a torcida não será nunca única, mesmo quando apenas torcedores de um clube 

estão presentes ao estádio. 
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Ambos os muros são erguidos com a suposta missão de definir melhor as fronteiras, 

evitar os embates, proteger um ou outro lado de eventuais brigas. Mas ambos, conforme apregoa 

Agier, só têm conseguido, no fim das contas, negar as fronteiras, minar a relação entre 

identidades e alteridades típicas do futebol, distanciar as rivalidades, criar uma aparente 

homogeneidade que torna o ambiente do futebol falsamente mais seguro. 

Ainda sob a ótica de Agier, os efeitos não poderiam ser mais inequivocamente 

prejudiciais. Porque a construção desses muros é, antes de tudo, uma violência. Tenta impor de 

forma artificial quem, como e quando pode frequentar o estádio, negando todas as construções 

outras firmadas pelos próprios atores, os torcedores, que ao longo de anos firmaram seus rituais 

específicos, definiram seus “lugares”, sempre afetivamente importantes. Além disso, sob o 

pretexto de combater a violência, enquadram indiscriminadamente todos os torcedores, mesmo 

que a maioria não se envolva em nenhum tipo de embate físico. Logo, em vez de fortalecê-las 

e torná-las mais seguras, conforme alegam, essas medidas “amputam a fronteira de sua parte 

relacional tornando o outro invisível” (AGIER, 2015b, p. 115). 

Discutir sobre as intervenções do Ministério Público da Paraíba no futebol paraibano, 

por sinal, me leva imediatamente a querer debater mais sobre controle, coerção e autoritarismo 

estatal, a partir de distintos autores, que vão discutir como o Estado, em diversos contextos, 

tenta regular os usos dos espaços públicos como forma de exercer dominação e controle. 

É exatamente o que diz Pimenta (1997, p. 22), ao alertar que “vivemos um momento de 

suposta harmonia social, moldada pela coercibilidade estabelecida, em nome da ordem social”. 

É o que diz também, ainda que com outras palavras, Carlos (2007, p. 52), quando analisa em 

tom crítico a interferência do Estado na definição de territórios, “intervindo no processo de 

produção da cidade. [...] Impondo sua presença em todos os lugares, agora sob controle e 

vigilância (seja direta ou indireta) através da mediação da norma”. Ela completa, ainda sob o 

papel do Estado nesse processo: “É, portanto, um meio e um poder nas mãos de uma classe 

dominante que diz representar a sociedade, sem abdicar de objetivos próprios de dominação, 

usando como meio as políticas públicas para direcionar e regularizar fluxos” (Id., Ibid., p. 52). 

Na mesma linha de pensamento, Harvey (1992, p. 104) prossegue:  

 

O Estado, constituído como sistema coercitivo de autoridade que detém o monopólio 

da violência institucionalizada, forma um [...] princípio organizador por meio do qual 

a classe dominante pode tentar impor sua vontade não somente aos seus oponentes, 

mas também ao fluxo, à mudança e à incerteza anárquicos a que a modernidade 

capitalista sempre está exposta. [...] O Estado é uma entidade territorial que se esforça 

por impor a sua vontade. 
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São, como se vê, interferências violentas, imposições abruptas, que desconsideram os 

usos cotidianos, os significados dados, os rituais estabelecidos pelos próprios atores sociais. 

Algo que, aliás, aconteceu diversas vezes no Estádio Almeidão durante o curso de minha 

pesquisa. Mas opto por relatar aquele que para mim foi o mais grave, o mais assustador, o mais 

inesperado. 

Eis que, sem que houvesse um diálogo prévio com o torcedor e mais uma vez usando o 

pretexto da segurança, o Ministério Público paraibano impôs, em 25 de março de 2018, no 

primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paraibano, em dia de clássico contra o Treze, uma 

regra que tornava proibida a venda de bebida alcoólica num raio de cem metros em torno do 

estádio pessoense. A venda dentro do Almeidão já era proibida, mas naquele momento as 

exigências tornavam-se mais severas. 

Foram todos completamente pegos de surpresa, inclusive eu. E, para melhor ilustrar o 

que se viveu naquele dia, destaco um trecho do meu caderno de campo: 

 

É impressionante como uma medida dessas, aparentemente simples, muda 

completamente as dinâmicas no entorno do Estádio Almeidão. Provoca 

deslocamentos, expulsões forçadas, tira os torcedores dos seus lugares antropológicos 

e os realoca em locais sem significados a priori. Espaços sem afeto, sem familiaridade, 
sem ser reconhecidos pelos torcedores. O que se viu no Almeidão foi uma verdadeira 

diáspora que deixou todos meio sem saber aonde ir (Caderno de Campo, 26 de março 

de 2018). 

 

Cada grupo de torcedores ocupava durante o “esquenta” do pré-jogo, ou na concentração 

antes de adentrar o estádio, o seu próprio lugar e mantinha suas próprias tradições que, por sua 

vez, os fortaleciam como coletividade. Perceber um lugar como sendo seu, como já se viu, é 

importante para a definição das identidades, e naquela noite todos esses lugares de permanência 

viraram repentinamente meros espaços de passagem.  

A propósito, prossigo aqui com o relato registrado no meu caderno de campo, falando 

um pouco mais sobre o Loucos pelo Belo, que, como já citado anteriormente, costumava se 

reunir a partir de duas horas antes de cada jogo numa construção de bar desativada fora do 

estádio, mas próxima do portão de entrada da Arquibancada Sombra: 

 

Já era uma tradição, que de repente foi quebrada, alijada sem prévio aviso. Provocando 

uma espécie de êxodo, de forma que nem todo mundo do grupo se encontraria naquela 

noite. Ressignificar os espaços pode levar tempo. E, naquela noite, os espaços foram 

gravemente modificados. A parte mais próxima do Almeidão ficou sombria, até. 
Pouco movimentada. Aparentando que nem mesmo haveria jogo no local (Caderno 

de Campo, 26 de março de 2018). 
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 De fato, foram necessários vários jogos do Belo a partir daquele dia para que novas 

referências simbólicas fossem sendo criadas e novos lugares antropológicos construídos numa 

outra área que passou a ser ocupada e que fica para além da avenida que circunda o 

estacionamento do estádio. Mas, mesmo assim, não raro escutei até muito tempo depois daquele 

dia, e de diferentes torcedores, o comentário de que “o local de antes é que era a nossa casa”. 

Casas essas, repito, alijadas pela interferência imposta e não dialogada do Ministério Público. 

 

2.3 Um pouco mais sobre os três grupos pesquisados 

 

 Para finalizar este capítulo, vou me ater de forma um pouco mais aprofundada à história 

e às dinâmicas de cada um dos três grupos que analisei ao longo da pesquisa, até como forma 

de ressaltar algumas das diferenças que as definem e que, de algum modo, já foram postas. 

 

2.3.1 Torcida Jovem do Botafogo-PB 

 

 A Torcida Jovem do Botafogo-PB é, como já dito, a mais antiga do clube paraibano. 

Sempre foi uma torcida organizada da Arquibancada Sol e, ao longo de mais de duas décadas, 

passou por várias fases distintas. Pode-se dizer, inclusive, que se tornou algo muito maior do 

que seus próprios fundadores imaginaram, já que ela começara meio por acaso, quando alguns 

amigos simplesmente tomaram a decisão de passar a assistir juntos aos jogos do Belo. 

 Paulo Soares, que hoje é um dos integrantes do Loucos pelo Belo, foi um dos pioneiros 

da torcida, reconhecido por todos da TJB atual como um de seus fundadores mais ilustres, e no 

passado já foi presidente da torcida. Hoje, assiste aos jogos na Arquibancada Sombra, 

acompanhado do filho, de forma pacata e quase anônima. Mas é uma pessoa famosa na 

Arquibancada Sol. A ponto de a simples menção de seu nome ter-me aberto portas na minha 

inserção junto à Jovem.  

Ao conversar sobre aquela época, Paulinho, como é mais conhecido, explicou o jeito 

quase ao acaso que surgiu a TJB, aquela que hoje é uma das maiores, mais temidas e mais 

respeitadas torcidas organizadas do Nordeste brasileiro: 

 – Começamos a assistir aos jogos juntos, sem muita pretensão. Aí, de repente, tivemos 

a ideia de confeccionarmos uma faixa. Arranjamos o tecido, pintamos nós mesmos a inscrição, 

e no jogo seguinte a afixamos no alambrado do estádio. De repente as pessoas foram chegando, 

somando-se a nós, criando um grupo fixo, crescendo cada vez mais – destacou. 
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A entidade foi crescendo. Pouco a pouco viram a necessidade de se organizar. Criaram 

diretoria e, na medida do possível, se profissionalizaram.  

Chegaram a ter sede própria35. Passaram a viajar com o clube para outras cidades. 

Passaram a ser conhecidos fora de João Pessoa. Primeiro em Campina Grande, diante da 

rivalidade com as torcidas de Treze-PB e de Campinense-PB, que, quase na mesma época, 

também começaram a surgir; e depois fora do Estado. 

No Norte e no Nordeste, principalmente, as torcidas organizadas eram divididas, ao 

menos a princípio, em “lado a” e “lado b”, e isso definia alianças e rivalidades que existiriam 

ao longo dos anos com torcidas organizadas de outros estados. Quando começou a crescer, a 

TJB precisou se posicionar. Ficou no “lado b”. Virou aliada de torcidas organizadas de clubes 

como Náutico-PE, Ceará-CE, Sampaio Corrêa-MA, Paysandu-PA, ABC-RN, Bahia-BA, 

River-PI, entre outros (apenas para ficar em alguns exemplos do Norte e do Nordeste). Mas, 

sabe aquele ditado que diz que inimigo do meu amigo é meu inimigo? Pois, ao se posicionar 

como “lado b”, a Jovem virou automaticamente rival de todos aqueles do “lado a”. E, na mesma 

proporção, virou rival, inimigo até, de torcidas organizadas de clubes como Santa Cruz-PE, 

Fortaleza-CE, Moto Club-MA, Remo-PA, América-RN, Vitória-BA, Flamengo-PI. 

Antes de continuar, gostaria apenas de registrar um longo papo que tive certa vez com 

um integrante da Jovem. Ele me confirmou que a origem dessa divisão acontece a partir de 

lados “a” e “b”, mas que isso não funciona de forma tão binária assim hoje em dia. Os dois 

troncos, por assim dizer, nem existem mais oficialmente, ainda que não deixem de servir como 

base para entender a maioria dos casos. Ainda, também, que continuem presentes em muito dos 

cânticos das torcidas organizadas.  

Esse torcedor, inclusive, cita alguns casos. As torcidas do Botafogo-PB, por exemplo, 

são rivais das torcidas dos dois clubes de Sergipe, sem que haja aliados naquele estado. Além 

disso, é rival das torcidas de Santa Cruz-PE e de Remo-PA, mas pernambucanos e paraenses 

não são aliados entre si, como haveria de ser se existissem apenas duas únicas linhas de alianças 

e oposições. Ou seja, o que pretendo ponderar é que, por mais que a TJB continue se declarando 

“lado b”, numa clara oposição ao “lado a”, as eventuais particularidades locais terão sempre 

que ser consideradas e respeitadas. 

                                                             
35 Hoje, por falta de verba, a torcida não tem mais uma sede própria (apesar de possuir uma lojinha em que vendem 

seus produtos). A mobilização, contudo, é realizada de forma virtual, via redes sociais, e os torcedores costumam 

se encontrar em dias de jogos do lado de fora do estádio. Em partidas menos tensionadas, o encontro acontece 

numa pracinha localizada já no entorno do estádio. Em jogos contra torcidas rivais, contudo, o encontro acontece 

em um local pré-agendado do bairro do Cristo Redentor, para fazer com que a TJB já chegue de forma coesa ao 

Almeidão. 
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Bom, diante de tudo isso, registre-se afinal que a brincadeira ficava cada vez mais séria. 

E, de certa forma, mais violenta também. Paulinho resolveu se afastar em 2003 justamente por 

discordar dos rumos que a torcida vinha tomando. Não seria o único. Mas, aos poucos, a TJB 

ganhava vida própria, dinâmica própria, essência própria. Cresceu tanto que sofreu com 

dissidências e separações. A Fúria é uma delas. A Anjinhos do Belo é outra. Das duas 

dissidentes, apenas a primeira ainda existe. Mas, de toda forma, é a TJB que ainda hoje segue 

sendo a maior torcida organizada da Arquibancada Sol. 

No período de minha pesquisa, André Felipe era o presidente. Mas um outro fundador, 

Carlos, continua até hoje tendo voz ativa. Com poder de tomar decisões. De definir rumos 

importantes da torcida organizada. Ele é o presidente de honra da TJB, mas atua também como 

diretor de patrimônio. 

Pelo menos durante o tempo de minha pesquisa, a Jovem tinha duas fontes principais de 

renda. A primeira tradicional. A venda de todo o tipo de produtos oficiais da torcida: camisas, 

bonés, chaveiros, agasalhos, calças. A variedade é enorme. E tudo está à venda. Tanto para o 

associado, como para eventuais simpatizantes.  

A outra é a venda de cotas de ingressos repassadas pela diretoria do clube. É uma relação 

diretoria/torcida organizada com a qual nem todo torcedor concorda, mas que é relativamente 

comum em outros clubes Brasil afora. Presenciei isso acontecer de forma muito clara em 8 de 

fevereiro de 2018, quando o Belo jogou – e venceu de virada – o Náutico pela primeira fase da 

Copa do Nordeste. 

Passei pouco mais de uma hora defronte ao conjunto de cinco portões de acesso ao 

estádio, localizado na extremidade da Arquibancada Sol que fica mais próxima do bairro e mais 

distante da BR-230, apenas para observar toda essa dinâmica. E pude perceber que, ao menos 

naquele dia, toda a ação foi organizada por Carlos.  

É um processo extremamente eficiente. Primeiro porque um dos cinco portões fica 

restrito justo para essa operação. E depois porque se fazem duas barreiras a partir do início do 

longo corredor (de corrimões) que leva o torcedor para o portão propriamente dito.  

A primeira barreira, executada naquele dia pelo próprio Carlos, serve para a triagem. 

Ele avisa que quem já tem ingresso não pode entrar por ali e que aquele portão é exclusivo para 

quem for comprar o ingresso no ato, lá mesmo na hora de entrar. Em regra, o próprio pessoal 

da TJB já sabe disso e vai direto para o portão certo. Mas Carlos fica a todo momento 

oferecendo a possibilidade de se pagar menos para assistir ao jogo. Quem aceita a tal proposta 

e entra pelo corredor específico encontra na metade do caminho uma segunda barreira, formada 
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por outros dois torcedores, onde se compra de fato o ingresso. A partir dali é apenas chegar ao 

portão e adentrar no estádio. 

O preço é simbólico. Cinco reais, o que faz daquela bilheteria extraoficial o acesso mais 

barato de todo o estádio. Mas, no fim de uma noite boa como aquela, de casa cheia, o apurado 

apenas com ingressos chegaria a R$ 1.380 (algo em torno de 276 ingressos vendidos apenas 

naquele jogo) segundo informação do próprio diretor da torcida. Que justifica: 

 – A maioria dos torcedores da TJB é de comunidades pobres, sem condições de pagar 

por um ingresso mais caro – aponta. 

 Ademais, ele explica que o dinheiro é usado principalmente para as viagens da TJB, 

para suas faixas e bandeiras. A ideia, assim, é se fazer presente em absolutamente todos os jogos 

do Belo fora de casa. Seja de ônibus, em maior número; seja de avião, em jogos mais distantes, 

com um número mais reduzido de torcedores. 

– É um dinheiro para uma cerveja, para um galeto, para ajudar em algumas viagens – 

prossegue. 

O dinheiro serve também para pagar eventuais prejuízos provocados durante as viagens. 

Em 2017, por exemplo, a Torcida Jovem foi bater em Arapiraca, interior de Alagoas, para 

assistir a um jogo do Botafogo-PB contra o ASA. Duelo entre torcidas rivais. E, na cidade, o 

ônibus alugado pela torcida foi apedrejado por torcedores alagoanos. Amassaram lataria, 

quebraram janelas do veículo. Um prejuízo de R$ 2 mil cujo conserto acabaria sendo custeado 

pela própria TJB, com o objetivo de evitar problemas com o Ministério Público ou com a 

Justiça. 

De volta ao Almeidão, no setor onde se localiza a TJB, existem dois grupos muito claros, 

mas só perceptíveis para quem olha de perto, justo com a clara disposição de entender como 

eles se comportam. Um desses grupos é a chamada Velha Guarda, em regra formada por 

pessoas mais velhas (todos acima dos 40 anos, alguns com mais de 50), que já foram ativos na 

torcida, mas que agora, sem tanta energia, preferem assistir aos jogos de forma menos agitada. 

Eles ficam mais à margem, mas são respeitados por tudo o que já fizeram. São quase como uma 

espécie de torcedores organizados aposentados, que, a despeito da aposentadoria, ainda 

comparecem à TJB para vivenciarem o estádio. Mas nem sempre vão uniformizados, até para 

evitarem os eventuais confrontos. 

O outro grupo é a parte visível. Os atuais integrantes da TJB. Ou, numa contraposição 

aos aposentados, aqueles que seguem na ativa. São todos mais jovens. E esses, sim, vão 

obrigatoriamente uniformizados, ocupam a parte central da torcida, posicionados sempre de 

forma muito coesa. Eles cantam juntos, torcem juntos, exaltam igualmente juntos o nome da 
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torcida, garantindo que uma festa intensa e barulhenta se prolongue ao longo de todo o jogo 

(Figura 9). 

Figura 9 / Arquibancada Sol do Estádio Almeidão / Phelipe Caldas Pontes Carvalho / 09/02/2018 

 

Mas, mesmo assim, existem sim divisões internas dentro da TJB. Isso acontece porque 

originalmente a torcida organizada é identificada como sendo do bairro do Cristo Redentor, que 

é onde ficam o estádio e a sede do Botafogo-PB. Mas a Jovem é uma torcida grande, 

extremamente diversa, que engloba pessoas de vários outros bairros de João Pessoa. A solução, 

assim, foi criar o que eles chamam de “bonde”, espécies de embaixadas da torcida pelos bairros 

da cidade. Pude identificar vários desses: TJB Mandacaru, TJB Mangabeira, TJB Zona Sul, 

TJB Zona Leste, TJB Tibiri, TJB Zona Norte, TJB BDI36, entre outros. E, ainda que o padrão 

oficial definido por eles seja colocar a sigla da torcida antes da área da cidade que representam, 

é muito comum algum torcedor dizer simplesmente que é do “bonde de Mandacaru”, por 

exemplo37. 

                                                             
36 “BDI” é a sigla para Bairro das Indústrias, bairro de João Pessoa que possui um dos maiores bondes da TJB. 
37 Como as embaixadas da Fúria Independente são chamadas de “comando”, o termo “bonde” quando usado é 

automaticamente associado à TJB. 
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No estádio, a rigor, estão todos juntos em torno da mesma TJB. Mas é bastante frequente 

encontrar torcedores vestidos com camisas da torcida que tenham inscrita na altura do peito a 

indicação de que bonde eles fazem parte, o que evidencia a pluralidade e até certo ponto as 

distinções internas. 

Não é um assunto que seja discutido abertamente. A diretoria da TJB, inclusive, ressalta 

a unidade da torcida. Mas alguns torcedores me relataram e me confirmaram “grandes 

distinções internas” existentes na Jovem. Grupos de bairros que têm pertencimentos outros, 

ligados às respectivas áreas em que moram na cidade, e que geram conflitos dentro da mesma 

torcida organizada. 

A propósito, o próprio esforço dos diretores da torcida organizada de bradarem 

constantemente o “juntos somos mais fortes”, em discursos tanto no próprio estádio como em 

seus diversos perfis em redes sociais, já mostra uma tentativa de minimizar eventuais 

diferenças.  

Ao mesmo tempo, é bem verdade que em muitos casos esses bondes podem servir 

também para a própria segurança dos integrantes da Jovem. Certa vez, acompanhando um treino 

do Botafogo-PB no Centro de Treinamento da Maravilha do Contorno ao lado de torcedores da 

torcida organizada, dois deles começaram a conversar sobre uma festa que aconteceria em 

determinado bairro da cidade. Eles marcavam de ir mais tarde, na noite daquele mesmo dia, 

para a tal festa, quando um tranquilizou o outro dizendo que, além de tudo, era uma área segura 

da capital paraibana, visto que naquele bairro existia um bonde da TJB. Esse papo 

despretensioso, portanto, demonstraria que os bondes, ao tempo em que podem criar certas 

distinções no estádio, funcionam também como uma rede de solidariedade mútua nas andanças 

pela cidade. 

É inegável, também, que os homens são a maioria absoluta na Jovem, mas a torcida 

possui um Bonde Feminino, destinado exclusivamente para as mulheres. Cujas integrantes 

frequentam os jogos no Almeidão e viajam juntas com o resto da torcida para jogos fora de João 

Pessoa. 

Além disso, algumas outras características podem ser ditas sobre a Jovem. Já registrei 

aqui em mais de uma oportunidade que se trata de uma torcida organizada de pista. E isso está 

posto em quase todas as suas ações e gestos. Os cânticos têm sempre um tom firme, ameaçador, 

provocando o rival e ressaltando sua força. Sua mascote, uma caveira, nas charges e desenhos 

que estampam bandeiras, camisas e publicações pelas redes sociais, está sempre em posições 

de confronto, expressões iradas e agressivas. 
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Existe uma espécie de código entre as torcidas organizadas de pista. Que passa pelo 

acolhimento fraterno das aliadas e para o confronto aberto entre as rivais. E esse orgulho por 

ser de pista é expresso sempre que se faz necessário. 

Noite de 25 de março de 2018. Já falei um pouco sobre esse dia. Volto a ele. A partida 

era contra o Treze, semifinal do Campeonato Paraibano. Aproximava-se do fim do jogo e esse 

ainda estava empatado em 1 a 1, o que era ruim para o Belo, visto que encontro de volta entre 

as duas equipes, decisivo, seria em Campina Grande, casa do rival.  

 Aos 42 minutos do segundo tempo, no entanto, o inesperado. O Botafogo-PB marcava 

o gol da vitória e dava assim importante passo rumo à classificação. Eu estava junto da TJB, no 

lado completamente oposto de onde estava a torcida do Treze, represada, como já destacado, 

entre altos muros que inibiam o contato dos diferentes. Ainda assim, a Jovem resolveu 

imediatamente se aproximar mais do lado onde estavam os trezeanos, talvez para se fazer ouvir, 

para que os cânticos provocativos chegassem até os rivais no sagrado direito de ridicularizar o 

outro lado após o gol botafoguense. 

 O que vivi a partir daí foi algo insano, que registrei da seguinte forma: 

 

O que me chama a atenção não é tanto uma corrida repentina feita simultaneamente 

por mais de 100 pessoas em uma arquibancada de futebol, por mais que isso seja de 

fato impressionante. O que me espanta, no entanto, é que eu não percebi um único 

grito de “avante” ou uma única proposta de quem quer que fosse no sentido de todos 

avançarem juntos. Eles simplesmente foram. Resolutos, felizes, aos gritos, em frente. 

Como se aquela fosse a única coisa a fazer na hora de um gol do time do coração. 

Eu, atônito, fui junto. Corri pela primeira vez em direção a um rival que eu nem 

conhecia ao certo. Sem rostos, sem nomes. Apenas a ideia. A leitura que um, 

botafoguense, faz do outro, trezeano. 
Corri, é bem verdade, muito mais porque queria ver o que se passaria. Mas de repente 

lembrei de todas as vezes que escutei, da Sombra, e diante da correria no Sol, pessoas 

exclamarem algo como “eita, é briga”, ainda que de tão longe ninguém soubesse de 

fato o que estava acontecendo. E naquele momento percebi que, aos olhos de todos os 

outros que não corriam, eu, que corria, era certamente um dos “brigões”. 

A TJB, no entanto, ao menos aparentemente, não tinha nenhuma intenção de iniciar 

uma briga naquele momento. E, no fim das contas, foi apenas até onde estava a Fúria. 

De repente, ambas cantavam e pulavam juntas. A velha música se repetiu. Aquela que 

unia as organizadas do Belo. A ela, juntou-se um coro de “uh, é lado b” ininterrupto, 

forte, orgulhoso, no que inferi que certamente o Treze e sua torcida eram “lado a”. 

A rivalidade seguia posta. Evidenciada a cada instante. E, mesmo que as torcidas 

estivessem separadas por muros, a Polícia Militar resolveu interferir. Foi quando o 
tumulto começou de verdade. Os policiais formaram uma fila que preenchia toda a 

largura da arquibancada e começaram a caminhar em direção à multidão com 

cassetetes e equipamentos que expelem gás de pimenta a postos, prontos para serem 

usados.  

A reação inicial foi de pânico. A correria era intensa. E, em meio a tudo isso, fiquei 

meio confuso. Evitava a linha de frente, por puro medo dos policiais, mas ao mesmo 

tempo não queria me afastar muito do centro dos acontecimentos. Comecei a 

cadenciar o passo para não ficar nem tão perto nem tão longe da mira dos cassetetes 

e do gás. 

Corri um pouco para trás. Parei. Observei. Vi um grupo da Jovem que se negava a 

correr. Era uma cena que lembrava aqueles filmes de guerra, em que um general 
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corajoso tenta dar ânimo à linha defensiva que ameaça ceder. Seus termos, contudo, 

eram um pouco diferentes: “Vocês são de pista ou não são, porra?”. O apelo, pois, era 

o mais improvável possível. Enfrentar a polícia. 

Mas, naquele momento, o caos já se formara. E, enquanto a Polícia Militar da Paraíba 

avançava com mais ímpeto, todos corriam, até mesmo quem não era de torcida 

organizada e quem até pouco tempo atrás estava sentado. Sim, vi uma mulher correr 

desesperada com uma criança no colo. Enquanto a PM borrifava gás de pimenta de 

forma indiscriminada em direção a quem estivesse na frente. 

Lembra da cena de filme de guerra? Deve ser uma cena de guerra antiga, batalha 

travada em área descampada, em que os tambores marcam a marcha da tropa. Porque, 

mesmo em meio a toda a confusão, em nenhum momento a bateria da TJB cessou o 
compasso de suas batidas (Caderno de Campo, 26 de março de 2018). 

 

 Eu tirei muitas lições daquele dia. A principal delas é que nem sempre a confusão 

generalizada é iniciada pela própria torcida organizada, como muitas vezes é propagado pela 

mídia. Naquele momento específico, pois, nenhuma tentativa deliberada de agressão tinha sido 

feita dentro da Arquibancada Sol do Almeidão. Os torcedores da TJB não tinham feito mais do 

que correr em direção a um outro lado de arquibancada, mas, mesmo assim, ainda dentro dos 

limites destinados para os torcedores do Botafogo-PB e iniciado junto com a Fúria uma cantoria 

que, por mais que tivesse um claro tom de provocação, não passava disso. Todo o tumulto que 

se criou, inclusive colocando em risco torcedores alheios às organizadas, se iniciou depois da 

intervenção policial. 

 Fiquem-se registrado ainda os perigos que é tomar conclusões açodadas sobre as 

dinâmicas das arquibancadas quando se está distante, sem perceber de fato o que está 

acontecendo. Uma corrida coletiva, afinal, como se viu, pode ser apenas uma corrida, e não 

uma decisão deliberada de se iniciar uma briga. De longe, contudo, do outro lado do estádio, o 

que se vê é apenas um monte de gente correndo de um lado, seguida de uma reação violenta da 

PM do outro. Fica fácil criminalizar uma das partes sem antes tomar conhecimento do que 

aconteceu. Afinal, “no emprego da força, a Polícia Militar se transforma no órgão legalmente 

constituído para disciplinar, no calor do acontecimento, a violência dos agrupamentos de 

torcedores” (PIMENTA, 1997, p. 17). 

 É claro que nem sempre a iniciativa da violência parte da polícia. É claro que muitas 

vezes as torcidas organizadas de fato se envolvem em brigas das mais diversas ordens. Por ação 

deliberada delas mesmas. Mas, ainda assim, é importante evitar generalizações e conclusões 

antecipadas. E, muito por isso, é que na TJB existe uma crescente sensação de que eles são 

perseguidos pelo Ministério Público da Paraíba e pela Polícia Militar, com alguns dos seus 

integrantes declarando para mim em mais de uma oportunidade que essas duas entidades 

costumam criminalizá-los previamente. 
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2.3.2 Império Alvinegro 1931 – A Resistência 

 

 Depois da criação da Torcida Jovem do Botafogo-PB, em 1997, uma série de outras 

torcidas organizadas foram fundadas nas arquibancadas do Estádio Almeidão, com os mais 

diversos objetivos possíveis. A mais famosa delas, com a exceção da própria Jovem, foi a 

Fogomania, que ocupava igualmente a Arquibancada Sol, mas que almejava mais ser um grupo 

de amigos torcedores do que uma torcida organizada tradicional que, entre outros pontos, tem 

o objetivo de crescer cada vez mais. Apesar de relativo sucesso, portanto, a Fogomania nunca 

se equiparou à Jovem, e muito tempo depois acabaria sendo extinta. 

 Até então, contudo, todas as torcidas organizadas do Botafogo-PB ocupavam 

exclusivamente a Arquibancada Sol, o que deixava a Sombra mais quieta, com uma tradição de 

os torcedores assistirem aos jogos sentados, sem tanto alvoroço, quase sem nenhum agito. Na 

opinião dos torcedores organizados da época, a Arquibancada Sombra era espaço dos velhos, 

dos coroas, que iam mais observar do que participar do jogo, o que deixava um lado inteiro do 

Estádio Almeidão completamente morto, silencioso, apático. 

Foi muito por isso que em 2004 um grupo de amigos resolveu fundar uma torcida 

organizada na Arquibancada Sombra, com o objetivo principal de levar mais música e mais 

empolgação àquele lado do estádio. O principal responsável pela execução da ideia foi um 

torcedor chamado Almir Pinheiro, que enfim a batizou com o nome original de Império 

Alvinegro da Estrela Vermelha. 

Foi um início quase amador, despretensioso até, em que os torcedores receberam muita 

resistência de quem já tinha o hábito de torcer sentado e sem ser muito importunado. Mas, ao 

mesmo tempo, era um trabalho lento e dedicado de um grupo que pretendia mudar as dinâmicas 

daquele setor do estádio. 

Paralelo a isso, havia um outro torcedor, que ainda não frequentava a Sombra, mas que 

teria papel fundamental na história da Império no futuro. Trata-se de Cléber Marques. Vascaíno 

de origem, ele descobriu o Botafogo-PB em 1997 e desde então passou a frequentar o Estádio 

Almeidão. Era apaixonado pelas festas das torcidas que via pela TV e passou a nutrir o sonho 

de repetir aquele tipo de performance no Almeidão. 

Passou por todas as principais torcidas botafoguenses. Começou na Torcida Jovem do 

Botafogo-PB em 1998, mas deixou-a em 2002 justamente quando os primeiros conflitos foram 

registrados. Migrou no mesmo ano para a Fogomania, mas teve problema por não conseguir o 

aval da diretoria para fazê-la crescer mais. Saiu de novo. E, no começo de 2005, quando a 
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Império tinha apenas seis meses de existência, foi convidado para se transferir do Sol para a 

Sombra e se juntar ao novo grupo. 

A partir daí, abraçou a Império. E foi um dos principais responsáveis em torná-la uma 

das maiores torcidas do clube pessoense. Mas não foi fácil. Principalmente por causa do 

momento esportivo que o clube passava. O Belo foi campeão paraibano em 2003. A Império 

foi fundada em 2004, mas o time pessoense só voltaria a ser campeão em 2013. Foram dez anos 

de jejuns, de dificuldades, de sofrimento, de uma vivência ainda amadora, sem retornos 

desportivos para comemorar. 

Naqueles primeiros anos, apenas a faixa presa no alambrado indicava que se tratava de 

uma organizada. Os torcedores, por exemplo, iam ao estádio vestidos com a camisa do clube e 

sem padrões próprios. Havia, contudo, um problema. Sem fonte de renda, a torcida organizada 

de tempos em tempos criava uma campanha de arrecadação de dinheiro na própria 

arquibancada, para ajudar a comprar um ou outro material. Era uma gestão aberta e 

democrática, mas cada um que ajudava com um real que fosse se sentia no direito de criticar, 

reclamar, acusar e exigir suas próprias vontades.  

Era uma situação que se demonstrava insustentável. E que mudou em 2012, quando os 

diretores da Império resolveram se aproximar mais do conceito tradicional de torcida 

organizada. Organizar-se mais, de fato. Definir melhor as regras e limitar as decisões a quem 

de fato integrava a torcida. 

O nome mudou. Virou Império Alvinegro 1931 – A Resistência. O número era em 

referência ao ano de fundação do clube. O “sobrenome”, por sua vez, era uma referência à 

própria história do clube e de sua torcida. Quem conta esse detalhe é o próprio Cléber: 

– A Império nasceu com o objetivo de ocupar território. Deixar claro que aquele espaço 

era da torcida do Botafogo-PB. Evitar que ele fosse usado livremente pelas torcidas adversárias. 

E, em 2012, quando resolvemos dar uma guinada na nossa forma de torcer, escolhemos falar 

em resistência. Porque a resistência resume bem o que somos como torcedores. Enfrentamos os 

rebaixamentos por decreto da CBF38, a falta de interesse do próprio povo e da imprensa e 

enfrentamos vários anos de derrotas e humilhações. Mas a torcida do Botafogo-PB não morre, 

resiste. 

                                                             
38 A torcida botafoguense se orgulha por nunca ter visto seu time rebaixado por deficiência técnica em campo. Das 

vezes em que foi colocado numa divisão inferior à que estava, entre 1988 e 2012, foi sempre devido a decretos da 

CBF, que visava reorganizar o Campeonato Brasileiro, o que passava pela diminuição no número de equipes em 

cada uma das divisões. 
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A partir de 2012, portanto, a Império se uniformizou. Começou a confeccionar camisas, 

bermudas, bonés e outros tipos de materiais para serem vendidos. E essas vendas se 

transformaram na principal fonte de renda da torcida organizada. Tudo o que era apurado 

passou a ser destinado para compra de materiais para a própria Império. Faixas, bandeiras, 

instrumentos musicais, etc. 

Não era barato. Apenas o bandeirão confeccionado à época custou R$ 6 mil. A nova 

faixa da torcida, que possui algo em torno de 100m, e que a Império se orgulha de ser a maior 

da Paraíba, custou R$ 3 mil. Depois, foram produzidas 17 bandeiras medindo 3m x 2,5m cada 

uma. E bem mais recentemente, foram mais oito medindo 5m² cada. 

Paralelo a isso, começou-se um árduo trabalho de democratização das músicas da 

torcida organizada entre aqueles que não eram da organizada. A ideia era fazer com que cada 

vez mais pessoas conhecessem as letras das músicas e dos gritos de guerra para ampliar assim 

o alcance da festa. Deu certo. E isso fez a torcida crescer mais. 

Parecia que todos se preparavam para o ano que estava por vir. Foi em 2013 que o Belo 

voltou a ser campeão paraibano depois de dez anos de jejum e, mais do que isso, sagrou-se 

campeão da Série D nacional. Um título inédito para o futebol paraibano e que colaborou ainda 

mais para o crescimento da Império: 

– Não me restam dúvidas de que 2013 representa um marco para o Botafogo-PB e para 

sua torcida. O que se viu foi um levante botafoguense. Desde então, a torcida do Belo como um 

todo cresceu. A autoestima aumentou. Criou-se um sentimento de identidade com o clube. 

Quando as pessoas chegam ao fundo do poço e saem dele, é como se ganhassem vida nova. 

Pois 2013 representou uma vida nova para o Botafogo-PB – comentou Cléber. 

A Império, assim, virou uma torcida organizada clássica. Mas tentou definir uma série 

de regras próprias para se distanciar da fama de violenta das demais. Sob pena de expulsão, 

nenhum de seus integrantes pode brigar ou realizar qualquer tipo de ameaça contra torcedores 

de outro clube pelas redes sociais. E a torcida diz rejeitar a ideia de “lado a” e “lado b”. Ainda 

assim, como forma de manter uma boa relação com as torcidas do Sol – TJB e Fúria –, respeita 

a decisão de manter uma relação mais amistosa com as ditas “lado b”, sem, no entanto, realizar 

qualquer tipo de pacto ou aliança mais próxima. 

Cléber disse ainda que a regra na Império é exaltar mais o clube do que a própria torcida. 

É passar a ideia de que ela é apenas um instrumento para empurrar o Belo e nunca a parte central 

da dinâmica da arquibancada. 

– A gente conversa muito com o nosso pessoal: “Se veio pela torcida, pode ir embora. 

Porque sem o clube a gente não existiria” – explicou. 
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Todo esse discurso, contudo, não os livra de problemas. A questão é que a tal divisão 

entre “lado a” e “lado b” é algo muito forte na cultura futebolística nordestina, e é consenso 

entre as torcidas dos demais clubes que as organizadas botafoguenses são todas do “lado b”. 

Logo, a simples percepção de um torcedor botafoguense vestido com uma camisa de uma 

torcida organizada (seja ela qual for) pode ser o estopim para uma confusão, para a tentativa de 

roubar camisas e bermudas do rival, para promover o caos.  

Então, mesmo se autodeclarando pacífica, a Império toma algumas precauções em dias 

de jogos, sendo a principal delas a recomendação expressa de que os seus torcedores não devem 

circular sozinhos pela cidade se estiverem uniformizados, para evitar justamente que sejam 

abordados ou agredidos por torcedores rivais que tenham viajado para assistir à partida.  

Episódios do tipo são isolados, mas existem. Mas isso não parece abalar os seus 

integrantes. Isso porque, atualmente, a principal torcida organizada da Sombra possui perto de 

90 torcedores cadastrados, que são mais fixos e assíduos, mas seus dirigentes dizem que a 

Império tem hoje uma população flutuante que, em épocas de ascensão esportiva, pode chegar 

a quase 300 torcedores uniformizados num único jogo. 

Para completar, a Império atualmente não recebe nenhum tipo de ajuda da diretoria do 

clube. Em 2015, recebia uma cota mínima de cinco ingressos por jogo, apenas para poder ajudar 

emergencialmente alguém que estivesse sem condições de pagar pelo ingresso, cota essa que 

muitas vezes era destinada para integrantes da bateria da torcida. Mas, na época, ainda de acordo 

com Cléber, a diretoria do clube se sentiu no direito de querer opinar sobre como a torcida 

deveria se comportar, e nesse momento eles tomaram a decisão de não aceitar mais nenhum 

tipo de ajuda. 

Situações como essa acontecem principalmente porque, segundo Toledo (1996a, p. 50), 

“as relações das torcidas com os clubes sempre são mediadas por pressões políticas ou 

reivindicações”. Logo, cansada de tais pressões, e em nome da autonomia, do direito de criticar 

quando achar necessário, de se comportar como quiser, a Império é hoje totalmente bancada 

pelos seus próprios integrantes, de forma que pelo menos 80% deles são sócios-torcedores do 

clube. Que vão religiosamente aos jogos e, principalmente, se dispõem a um trabalho árduo e 

totalmente voluntário em nome do clube. 

Em dias de jogos ditos normais, com equipes menores e de menos expressividade, os 

integrantes da torcida têm que chegar ao estádio trinta minutos antes, apenas para levar os 

equipamentos básicos: faixa, duas ou três bandeiras e alguns instrumentos musicais.  
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Mas, quando o duelo é um clássico ou uma partida importante de competição nacional, 

esse trabalho se transforma em algo muito maior. Não raro a preparação começa ainda na 

véspera, e a chegada ao estádio acontece pelo menos três horas antes do início do jogo. 

– Ganhar um clássico é ganhar respeito – define Cléber. 

E, se para ganhar um clássico é preciso de uma dose extra de trabalho, eles não se negam 

a isso. São preparados o melhor material, a melhor festa, o maior número de instrumentos 

musicais e de bandeiras. Apenas na partida decisiva do Campeonato Paraibano de 2018, por 

exemplo, foram 15 bandeiras, espalhadas de forma cuidadosamente calculada para se ter os 

melhores efeitos possíveis. Além disso, bateria completa. E um repertório musical dos mais 

abrangentes. 

Num exemplo extremo, num dos jogos decisivos da temporada de 2013, a Império 

Alvinegro, ao lado de outros grupos, resolveu preparar um grande mosaico para ser aberto na 

Arquibancada Sombra do estádio na hora da entrada do time. E, desta vez, foram duas semanas 

de trabalhos intensos. Que passavam por medição da arquibancada, marcações sobre onde cada 

pedaço de papel ia ficar no estádio e preparação do próprio material. Tudo isso para apenas 

alguns poucos minutos de apresentação. Mas, ao mesmo tempo, para a posteridade, já que tudo 

na Império é pensado na visão que passará para os jogadores e para os registros das máquinas 

fotográficas e das câmeras de TV. Mais uma vez, se fazer mostrar é fundamental. “O registro 

fotográfico constitui [...] uma comprovação de que estiveram lá” (TOLEDO, 1996a, p. 46, grifo 

do autor”. 

Por fim, existe um trabalho ainda em curso na Império a fim de formar mais 

botafoguenses e torná-los cada vez mais assíduos no estádio de futebol. O entendimento e o 

reconhecimento é de que muitos pessoenses ainda torcem para clubes de fora da cidade, com 

ênfase em equipes do Rio de Janeiro e de São Paulo, e culpam muito a imprensa local por 

diversas vezes priorizar o noticiário dos clubes de fora, que jogam a Série A do Brasileirão. Ao 

mesmo tempo, eles entendem que nenhuma paixão vivida pela televisão é mais forte do que 

aquela vivida dentro da própria praça esportiva, torcendo para o clube de sua própria cidade. A 

explicação é simples: 

– A melhor coisa que você pode fazer para ganhar um torcedor é pegar uma pessoa que 

gosta de futebol e levá-la para o estádio. Porque aí ela se encanta para sempre. É o que tentamos 

fazer – finaliza Cléber Marques, hoje o mais antigo torcedor da Império que ainda integra a 

torcida organizada. 

Ele garante, inclusive, que há mais de dez anos esqueceu totalmente o Vasco da Gama, 

que simplesmente perdeu as referências que possuía sobre o clube carioca, mas admite que esse 
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foi um processo natural, lento e gradual. Que discorda, por exemplo, do movimento crescente 

de crítica ferrenha e de enfrentamento ao “misto” ou àquele que prefere mesmo torcer para um 

time de fora. E que produtivo mesmo é permitir que essas pessoas vivam a experiência do 

Almeidão e aos poucos se sintam atraídas a isso. É uma das missões, ele conta, que a Império 

tenta realizar na atualidade. Num ambiente que se pretende pacífico, festivo e contagiante ao 

mesmo tempo. 

 

2.3.3 Loucos pelo Belo 

 

 Grupos como o Loucos pelo Belo são talvez um dos mais expressivos legados que a 

campanha de 2013 deixou para o clube. Uma série de moradores de João Pessoa (nascidos ou 

não na cidade) que até então nunca tinham se voltado para o time local e que de repente se 

sentiram atraídos por aquele clube da cidade. Por aquele Botafogo-PB que de repente virava 

protagonista, superava rivais dos mais distintos estados e se sagrava campeão brasileiro de 

futebol. Um título de Série D, é bem verdade, última divisão da competição nacional, mas que 

tinha uma simbologia das mais importantes para o torcedor local. Tão importante, que com o 

tempo muitos abriram mão de suas paixões por times de Série A para vivenciar aquele time 

mais pobre, mais limitado, mas, ao mesmo tempo, mais próximo. 

O Loucos pelo Belo não foi o único grupo do tipo que surgiu a partir dessa época. Tenho 

conhecimento de outros de perfil parecido. Mas pesquisei a fundo os “loucos” para, a partir 

deles, tentar entender como se deu esse processo. Porque, de repente, a partir desse recorte é 

possível vislumbrar mais ou menos como tais grupos passaram a se comportar a partir de então. 

Basicamente, existem dois tipos de pessoas que compõem o grupo. Originalmente, são 

todos torcedores de outros clubes, que, contagiados pela campanha de 2013, começaram a 

comparecer aos jogos. Microgrupos de amigos que passaram a ir ao estádio de forma 

independente, fizeram amizades entre si durante as próprias vivências pré-jogo e de 

arquibancada e de repente começaram a assistir aos jogos juntos, aumentando cada vez mais 

aquela turma. Muitos, portanto, se conheceram no próprio estádio, construíram amizades na 

tradição jogo a jogo, criaram laços afetivos a partir das emoções e das paixões vividas em 

conjunto. 

Poderiam ser apenas amizades ocasionais, mas que foram se fortalecendo 

principalmente por causa de um componente relativamente novo e que teve o poder, por 

exemplo, de ampliar a convivência para além do estádio, sem a necessidade das sedes físicas 
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que eram tão famosas entre as torcidas organizadas. Que componente é esse? O aplicativo 

WhatsApp. 

O grupo de WhatsApp “Loucos pelo Belo”, portanto, é a sede virtual que eles possuem. 

Uma tribuna livre para debates sobre jogos e sobre os desempenhos do time e dos jogadores; 

para a troca de informações sobre contratações e dispensas de atletas; para a organização de 

excursões, festas e esquentas antes dos jogos em casa, etc. É uma tribuna também que pouco a 

pouco se expande para outros assuntos, para as piadas entre amigos, para as provocações 

pontuais, para se discutir também assuntos completamente alheios ao futebol, como política, 

por exemplo. Mas que, cada vez mais, fortalece-os como amigos, como torcedores, como grupo. 

A esses, paulatinamente, foram se somando o segundo tipo de integrantes do Loucos 

pelo Belo. Torcedores antigos, que já tinham uma vivência pré-2013 com o clube, mas que ou 

não tinham muitas companhias para ir ao jogo, ou já não queriam mais envolvimento com 

torcidas organizadas e encontraram nos “loucos” uma forma mais descontraída e despretensiosa 

de ir aos jogos em grupo. De coletivamente torcer pelo clube da cidade. 

O número de integrantes do grupo varia bastante. Sempre tem gente entrando, mas de 

tempos em tempos alguém resolve sair. Ainda assim, o grupo tem sempre entre 70 e 100 

integrantes, com umas 30 pessoas mais ou menos que são mais assíduas, comentando e 

participando dos debates de forma mais intensa. 

O perfil é o mais amplo possível. Existem no grupo policiais, comerciantes, funcionários 

públicos, advogados, profissionais liberais, trabalhadores da iniciativa privada, entre outros. 

Nos debates políticos, por exemplo, pensamentos de esquerda e de direita ganham ressonância. 

Em comum, o fato de serem todos com mais de 30 anos, em sua grande maioria homens (são 

pouquíssimas as mulheres) e de classe média. E eles não têm absolutamente nenhuma relação 

com quem quer que seja de dentro do clube, de forma que alguns são sócios-torcedores e quem 

não é paga do próprio bolso todos os gastos que envolvem o jogo e as festas que resultam dele. 

Eu já disse que conheci os “loucos” por acaso. Antes de um jogo, quando estava sozinho 

no entorno do estádio e acabei sendo apresentado a eles por um antigo colega de universidade. 

E no dia 27 de agosto de 2017, após uma derrota do Belo para o Confiança no Estádio Almeidão, 

pela Série C do Brasileirão, eu estava mais uma vez ao lado deles, na “cervejada” pós-jogo, 

quando perguntei a Guarabira se poderia ser incluído no grupo de WhatsApp, no que fui 

prontamente atendido. Desde então pude perceber melhor, de dentro, como funcionavam todas 

as dinâmicas daquele grupo. 

A rigor, os debates são extremamente plurais. Mas há uma regra expressa dentro do 

grupo de WhatsApp que quebrá-la é imperdoável. Única talvez em que a pena é a exclusão 
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sumária: é terminantemente proibido comentar sobre outro clube, comemorar um outro 

resultado, demonstrar interesse por outra equipe. Os “mistos” podem até existir no grupo. E 

eles existem. Mas não é tolerada pela coletividade uma relação explícita e declarada, muito 

menos  nas conversas pelo aplicativo. Na descrição do grupo, o recado é claro: “Proibido 

Paraibacas”39. 

Eu presenciei alguns casos de expulsões por causa disso. Lembro especificamente de 

um flamenguista que foi excluído pouco depois de publicar uma série de mensagens elogiosas 

ao time rubro-negro, acompanhado de fotos dele, vestido com a camisa do Flamengo-RJ, em 

frente ao Maracanã. E foi expulso sem pena, sem perdões. Pois no grupo, do ponto de vista 

futebolístico, ou se conversa sobre o Botafogo-PB, ou se fala mal de algum rival. Simples assim. 

Ademais, Guarabira é sempre o organizador de tudo, mas as ideias de eventos surgem 

de forma bem democrática, sendo postas no próprio grupo e sendo colocadas em prática a partir 

da adesão e da concordância dos outros integrantes. E as coisas mais impressionantes saem de 

lá, organizadas de forma colaborativa, com o rateio dos gastos sendo definido no próprio 

ambiente virtual. Em regra, definem um valor por pessoa e cada um que quer ajudar inclui seu 

nome na lista. E, a depender do caso, o dinheiro pode ser pago no próprio estádio, na hora do 

jogo, ou depositado na conta do “presidente”. 

É uma verdadeira farra. Ao longo da pesquisa, eu vi trio de forró pé de serra, roda de 

samba, orquestra de frevo (Figura 10), banda de axé em cima de carro de som, tecladista, etc. 

Todos se apresentando na parte de fora do estádio, com os cachês sendo rateados de forma 

aparentemente precária, coletando-se os valores ali mesmo na hora, enquanto a festa já rolava, 

mas sem nunca ter dado algum tipo de problema. 

Os contratos – verbais – seguem sempre a mesma lógica. Duas horas de apresentação 

antes do jogo e mais uma hora depois do apito final. O antes é sempre cercado de muita 

expectativa e otimismo, com previsões de placares sendo ditas sempre favoráveis ao Botafogo-

PB. O depois pode ser repleto de êxtase pela vitória, com gritos de empolgação, ou pode ser 

amargo por causa da derrota, com os goles de cerveja e de cachaça e os acordes da música sendo 

sentidos de forma mais doída, sofrida, melancólica. 

O grupo organiza também uma série de festas e de viagens ao longo do ano, mas esse 

assunto eu vou abordar de forma mais aprofundada no próximo capítulo, quando discutirei 

                                                             
39 O termo “paraibaca”, no sentido êmico dos torcedores locais, faz referência aos torcedores babacas que torcem 

para times de fora do Estado. 
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como as torcidas do Botafogo-PB ganham a cidade, para muito além do ambiente do estádio de 

futebol. 

Figura 10 / Entorno do Estádio Almeidão, em frente à Arquibancada Sombra / Phelipe Caldas Pontes 

Carvalho / 10/02/2018 

 

Por ora, é importante registrar ainda que os “loucos”, por mais que costumem ficar 

sempre num mesmo local do estádio, não possuem a imobilidade típica das torcidas 

organizadas, que adotam um espaço específico para marcar uma tradição, um ritual, um 

território. Grupos como o Loucos pelo Belo, ao contrário, não têm essa pretensão de aparecer, 

de se tornar visível, de marcar presença para os outros. E, muito por isso, não raro eles podem 

se posicionar em um outro espaço do estádio. Ou assistir ao primeiro tempo num local e ao 

segundo tempo em outro. A única certeza é que eles estarão sempre na Arquibancada Sombra. 

Mas, se eles não fazem questão de se mostrar para os outros, entre si a presença é 

importante. Ter ido a um jogo decisivo, principalmente se esse for realizado fora de casa, é 

sinônimo de orgulho, prova de fidelidade e de amor, de desprendimento para acompanhar o 

clube aonde ele for. Demonstração de que já não é mais “misto”, mas exclusivamente 
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botafoguense. Isso está presente nas conversas, nos papos, nas provocações internas entre os 

próprios integrantes do grupo. 

E, dentre todas as partidas desses últimos tempos, a final da quarta divisão de 2013 em 

João Pessoa e os dois jogos de quase acesso para a Série B do Brasileirão (em 2016, em 

Varginha-MG; e em 2018, em Ribeirão Preto-SP40) estão entre os mais simbólicos e 

representativos. São daqueles confrontos que, mesmo quem não estava no estádio, gosta de 

dizer exatamente onde estava, o que fazia, como assistiu ao jogo. 

É um grupo que tenta de todas as formas não se envolver em confusão. Nas viagens, 

evita partidas mais tensionadas, como aquelas contra times cuja torcida organizada rival é do 

chamado “lado a” e, por isso, com mais chances de embates contra botafoguenses. E a cada 

momento faz questão de se afastar de qualquer menção às organizadas. Não viaja com nenhuma 

delas e prefere excursões próprias, por exemplo.  

– Somos apenas um grupo de amigos, que gosta de beber e gosta do Botafogo-PB. Então 

nós nos encontramos para nos divertir, para brincar um com o outro, para se confraternizar no 

estádio de futebol e fora dele também – explica Guarabira. 

A rigor, portanto, o Loucos pelo Belo só existe como grupo no imaginário de seus 

próprios integrantes, que conhecem sua estrutura e seu funcionamento. É uma ideia 

completamente oposta à das torcidas organizadas, por exemplo, que existem como entidade 

registrada e que possuem cadastro de seus membros. No Loucos pelo Belo, faz parte do grupo 

quem se sente parte e quem é aceito pelos outros. 

Ao mesmo tempo, em que pese todas essas diferenças, o Loucos pelo Belo se acosta na 

ideia dos grupos organizados de que existe perseguição contra o Botafogo-PB e contra sua 

torcida: por parte do MP da Paraíba, por parte da imprensa também. Como se sabe, as relações 

são sempre tensionadas em áreas tão passionais como o futebol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Sobre o jogo de Ribeirão Preto, por sinal, falarei de forma bem mais pormenorizada no Capítulo 3. 
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Capítulo 3. As torcidas conquistam a(s) cidade(s) 

  

Pretendo analisar neste terceiro capítulo como os torcedores do Botafogo-PB dialogam 

com a cidade, como ganham a rua e se relacionam com os espaços públicos de João Pessoa. E, 

para além disso, como eles ultrapassam os limites da capital paraibana para acompanhar o clube 

nos mais diversos destinos, em jogos do Belo fora de casa. 

Propus-me a discutir isso porque o ato de torcer pelo time pessoense, que a princípio e 

a rigor nasce e se fortalece em torno da tradição de se ir ao estádio, vira em muitas oportunidades 

um acontecimento bem mais amplo, que ultrapassa as arquibancadas, aquilo que 

convencionalmente é definido como sendo o “lugar do torcedor”. 

Tentarei mostrar, inclusive, que os diferentes grupos de torcedores botafoguenses 

dialogam com distintos espaços da cidade, elegendo cada qual seus respectivos lugares 

antropológicos, numa relação que, por sinal, ressalta as diferenças existentes entre eles.  

Ao mesmo tempo, diga-se, em muitas oportunidades, quando diante de uma ameaça 

comum, esses grupos precisam dialogar, definir estratégias, redefinir posturas em prol de 

interesses mútuos, ainda que as distinções, nesses momentos, não sejam totalmente dirimidas. 

Para tanto, vou apresentar (e refletir sobre) algumas situações vividas ao longo da 

pesquisa, que servirão para debater melhor sobre tudo isso. 

 

3.1 Antes de tudo, citadinos 

  

Avenida Valdemar Galdino Naziazeno, 414, bairro do Geisel, em João Pessoa. O 

endereço é o de um posto de combustível que fica a 1,5km de distância do Estádio Almeidão. 

A avenida em questão é a principal do bairro e de grande movimento de carro, mesmo num 

domingo como aquele de 8 de abril de 2018. 

Eu chegara cedo ao local. Pouco depois das três da tarde. Quase quatro horas antes do 

jogo entre o Botafogo-PB e o Campinense-PB, que fariam naquela noite, a partir das 19h, o 

segundo jogo da final do Campeonato Paraibano. No primeiro, vitória do clube de Campina 

Grande por 1 a 0, de forma que o time pessoense precisaria pelo menos devolver o placar para 

conquistar o título41. 

Desde dois dias antes, acontecia pelas redes sociais, pelas ligações às emissoras de rádio 

durante os programas esportivos da cidade, pelo chamado “boca-a-boca”, uma convocação para 

                                                             
41 Como o time de João Pessoa tinha ficado com uma melhor campanha ao longo do campeonato, tinha a vantagem 

do empate na soma dos placares dos dois jogos para ser campeão. 
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que todas as torcidas organizadas do Botafogo-PB fossem até ali, justo naquela tarde, como 

forma de “unir forças” em prol do Belo. 

A ideia era se concentrar naquele recanto de cidade, reunindo o maior número de 

torcedores possível, para bem depois, mais perto do horário da partida, saírem todos numa 

espécie de “arrastão” até o Almeidão, o local da partida. Eram dois os objetivos daquele ato: 

mostrar coesão dos torcedores em favor do clube do coração num dia de decisão; e convocar os 

pessoenses, mesmo aqueles que não tinham tanta tradição de ir ao estádio, para naquele dia se 

fazerem presentes e empurrarem o Belo. 

Quando eu cheguei ao local, já tinham muitos torcedores na área, mas nas duas horas 

seguintes a quantidade de gente ali iria mais do que dobrar, de forma que eu pude testemunhar 

muita da movimentação daquela tarde de domingo, concluindo rapidamente que não só as 

torcidas organizadas, mas muitos torcedores não organizados, mesmo que em menor número, 

aderiram àquela convocação.  

E, neste momento, valem dois registros: o primeiro é o de que o posto de combustível, 

na verdade, servia apenas de ponto de referência, porque os torcedores ocupavam mesmo era a 

calçada e parte da rua, dificultando o trânsito de veículos; o segundo é que fiquei numa calçada 

um pouco mais alta, encostado numa parede, o que permitia que eu dialogasse com os 

torcedores ao tempo em que me dava uma visão completa daquela aglomeração de gente que 

só fazia aumentar a cada instante. 

Tentei tomar nota de tudo o que fosse possível. E, em que pese eu já naquela época 

perceber a força que a cidade de João Pessoa tinha no “ser botafoguense”, em que pese eu já ter 

o interesse de entender como o torcedor dialogava com a urbe, aquela foi a primeira vez que eu 

presenciei dentro de minha pesquisa, de forma realmente forte e cristalina, como as práticas 

torcedoras se estendem para além do estádio e ganham a rua. 

E isso acontece porque, em essência, o torcedor é antes de tudo um “citadino”. Alguém 

que, segundo Agier (2011), vive, sente, se relaciona com a cidade, e cujas ações e relações com 

ela devem estar no centro da atenção antropológica.  

Pois Agier (Ibid., p. 103), voltando a citá-lo, explica que “os lugares próximos do 

citadino são aqueles com os quais ele se identifica o mais espontaneamente possível”. Ainda 

que, rapidamente, “os lugares nos quais os citadinos fundam sua primeira pertença estendem-

se desde logo cedo para além de seu universo doméstico, frágil no tempo e relativamente 

incompleto do ponto de vista de suas funções socializadoras” (Id., Ibid., p. 104). É quando o 

citadino sai de casa e do seio familiar para ganhar a rua, desbravar a vizinhança, explorar os 

lugares de jogos e de lazer. “Tomamos familiar toda uma série de lugares da cidade. A soma 
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desses lugares indica o oposto da estranheza, mas um tecido de relações estreitas, que nos 

asseguram certas familiaridades da cidade” (AGIER, 2011, p. 108).  

Ademais, o autor francês vai falar das “interpretações simbólicas da cidade frequentada” 

(Id., Ibid., 156) para explicar o processo que leva, por exemplo, espaços pensados a priori para 

serem de passagem se transformarem em essenciais para as sociabilidades. Ao se referir às 

avenidas de bairros populares de Salvador, por sinal, ele vai dizer que essas “são marcadas por 

apropriações do espaço, no sentido da personalização e da familiarização do espaço comum 

próximo e de sua transformação num espaço próprio” (Id., Ibid., 110). 

Agier cita a capital baiana por ter morado lá num período importante de suas pesquisas 

antropológicas. Mas, é fácil inferir, a situação valerá para tantas outras cidades possíveis, 

incluindo obviamente João Pessoa, que viu exatamente esse fenômeno acontecendo naquele 

domingo de futebol, quando os múltiplos grupos de torcedores-citadinos ressignificaram uma 

importante avenida do bairro do Geisel e a transformaram em lugar de permanência e de afeto, 

em caixa de ressonância, em palanque, em ato público – e político – de mobilização em favor 

do clube da cidade. 

Aquele dia, inclusive, está em consonância com o que outros autores vão falar sobre os 

diferentes usos da cidade por parte de sua população. Rogério Proença Leite (2008, p. 42, grifo 

do autor) fala na existência de uma “polissemia do espaço qualificado como lugar”; Canevacci 

(2004, p. 116), numa linha parecida, prefere se referir a uma “cidade polifônica”; enquanto que 

Caiafa (2003, p. 93) avisa que a cidade atinge o seu ápice justamente “com o acúmulo de gente 

num espaço que se compartilha”, ressaltando uma “dispersão atrativa” fundamental para que “a 

população possa se distribuir e se misturar, ocupando coletivamente o espaço da cidade”; Augé 

(1994, p. 55), finalmente, vai destacar a importância de “cruzamentos e praças onde os homens 

se cruzam, se encontram e se reúnem”. 

Em comum a todos, a ideia de que a cidade e seus lugares não se resumem jamais a 

conceitos fechados, a usos específicos, a sentidos imutáveis, a espaços mortos. Mas, ao 

contrário, estão sempre se transformando, se moldando, se readequando, existindo justo a partir 

dos usos, dos rituais, das negociações que são vividas nela e neles. “A cidade é feita 

essencialmente de movimento” (AGIER, 2015c, p. 484), eu finalizaria. 

Rua que deixa de ser apenas rua. Espaço de passagem que vira lugar de permanência. 

Via de acesso ao estádio que, durante pouco mais de cinco horas, se transforma em 

arquibancada. Afinal, como lembra Toledo (1996, p. 41), em dias de jogos principalmente “o 

espaço da rua e dos acessos aos locais dos estádios transmutam-se em possibilidades outras”.  
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De toda forma, a cena que começava a ganhar vida diante de meus olhos era diferente 

de tudo o mais que eu vira até então. E era diferente também porque, num contexto sempre tão 

tensionado, de tantas identidades distintas, de tantas divergências, de tantas fronteiras entre 

todas aquelas torcidas organizadas do Botafogo-PB, ao menos por uma tarde que fosse havia 

um interesse conjunto de deixar de lado as muitas oposições existentes entre elas. 

Era um fenômeno até mais impressionante do que o visto no “ruas de fogo”, ocorrido 

pouco menos de um mês antes. Primeiro porque estávamos longe do estádio, depois porque a 

festa duraria várias horas sem que os torcedores abandonassem uma formação compacta, o que 

tornava a visão ainda mais impactante. Mas principalmente porque aquela mobilização tinha o 

poder até mesmo de minimizar as respectivas identidades torcedoras. 

Para explicar melhor, registro o que escrevi em meu diário de campo sobre esse assunto 

específico: 

 

Um grito, repetido em certos momentos, dava o tom da extraordinariedade daquilo 
que eu observava atentamente, bem de perto, em meio aos muitos torcedores que 

interagiam comigo. Um grito que dava o tom peculiar da ocasião: “Ei, galera, hoje 

não tem TJB, não tem Fúria, não tem Império, não tem porra nenhuma. Hoje é lado 

b”. Eu ouvia, mas quase não acreditava. O nome da torcida organizada, internamente 

para o respectivo grupo, é até mais importante que o do clube. É o nome que lhe 

identifica como sendo especificamente uma em meio a tantas outras, aquele que é 

preferencialmente cantado. E, no entanto, naquele momento, algo maior parecia uni-

los (Caderno de Campo, 9 de abril de 2018). 

 

 Era, inegavelmente, uma mudança drástica de paradigma. Já falei em mais de uma 

oportunidade, e voltarei a falar mais à frente, das gritantes diferenças entre todas aquelas 

torcidas, que muitas vezes resultavam em brigas e em conflitos generalizados. Mas, de repente, 

havia aquele interesse conjunto de os grupos serem apenas um. 

 Refleti muito tempo sobre aquele dia. E cheguei à conclusão de que é errado imaginar 

que é o amor conjunto pelo Belo que os une em momentos positivos, de arrebatamento e clímax, 

tal como seria possível alguém inferir. Mas, ao contrário, o que realmente une os diferentes 

grupos de torcedores botafoguenses é o rival, o inimigo, a ameaça comum, o medo de ser 

superado, de ser derrotado por esse forasteiro, esse outro tão diferente. 

E aposto no rival como principal fator aglutinador das torcidas organizadas porque, caso 

fosse o próprio clube, essa unidade deveria ser mais frequentemente sentida. Não é. Longe 

disso, aliás. A regra, no dia a dia, são as distinções, as oposições, as diferenças. A unidade é a 

exceção. E é passageira. O que nos obriga invariavelmente a pensar em outras forças capazes 

de unir os torcedores daquele jeito. Mais do que os amores em comum, são os medos em comum 

que os unem em momentos decisivos. 
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Essa postura, por sinal, ficaria clara naquele domingo. Uma rivalidade contra o 

Campinense-PB que, antes de tudo, era política, ideológica, territorial. Os cânticos falavam do 

Belo, do chamado “lado b”, das chances iminentes de títulos. Mas falavam também do 

Campinense-PB, do município de Campina Grande e de seu povo, e até mesmo do Treze-PB, 

que nem no jogo estaria. Esses últimos, obviamente, de forma depreciativa.  

Assim, a Torcida Facção Jovem, do Campinense-PB, virava “facuzão”; a Torcida Jovem 

do Galo42 virava “galogay”; todos aqueles naturais de Campina Grande, de forma 

indiscriminada, viravam “matuto” ou “matutada”. Termos, por sinal, que remetem às violências 

simbólicas sobre as quais falarei no próximo capítulo. Mas, por ora, o que me interessa é 

demonstrar que os xingamentos ao outro, nas músicas cantadas pelos botafoguenses, eram 

quase tão frequentes quanto as autopromoções43. 

Uma postura que, diga-se, demonstrava respeito. E a admissão, ainda que inconsciente, 

da paridade de forças, da rivalidade histórica não só entre os clubes, mas entre as próprias 

cidades. O futebol, pois, redimensiona e dá vazão às tensões existentes em outras esferas da 

sociedade. 

Ainda assim, apresso-me em ponderar, a unidade nunca vai ser total em momentos como 

esse. O apagamento das diferenças, proposto no discurso, não se concretiza totalmente na 

prática, no calor dos acontecimentos, na interação real entre os grupos. E isso podia ser sentido 

a todo instante. 

Logo de início, as distinções foram perceptíveis nas formas como cada grupo de 

torcedores chegou ao local combinado. Muitos integrantes da Império (mas não todos), por 

exemplo, chegaram ao local de carro. Tantos outros, de diferentes torcidas, chegaram de moto. 

Mas duas cenas em especial me chamaram a atenção. 

A primeira dessas cenas foi a chegada tanto da Jovem como da Fúria. Ambas chegaram 

majoritariamente a pé, em grupos coesos, empunhando grandes bandeiras, gritando os nomes 

de suas respectivas torcidas. A primeira chegou vindo da direção do Viaduto do Cristo 

Redentor, nos limites do bairro homônimo; a segunda surgiu quase que do lado oposto, vindo 

da direção de Mangabeira. Vinham, portanto, ambas de seus próprios bairros, cantando suas 

próprias músicas, adotando suas próprias dinâmicas, e só no local começaram a cantar juntas 

com todas os demais.  

                                                             
42 Galo, no caso, é o apelido e o mascote do Treze, numa referência ao animal equivalente ao número 13 no Jogo 

do Bicho. 
43 O mesmo acontece em sentido contrário, quando o jogo é em Campina Grande e os autores das músicas são os 

torcedores de Treze-PB ou Campinense-PB. Mas, no contexto da pesquisa, estou particularmente interessado no 

comportamento dos torcedores do Botafogo-PB. 
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A segunda das cenas seria igualmente emblemática, mas demonstrando uma sequência 

inversa. Um grupo grande de torcedores, formado por integrantes de distintas torcidas 

organizadas, chegou de uma vez só, superlotando um mesmo ônibus do sistema de transporte 

público da cidade. Eles já vinham cantando dentro do veículo e desceram dele ainda num coro 

conjunto com gritos de “Belo”. Mas, tão logo se viram na calçada e, mesmo que seguissem 

cantando as mesmas músicas, era perceptível que cada qual, quase que automaticamente, 

buscava os seus iguais, os integrantes de suas próprias torcidas em meio àquela aparente 

homogeneidade. 

Por mais difícil que fosse o exercício, portanto, por mais misturados que eventualmente 

todos ali parecessem estar, uma visão mais apurada, tal qual eu me propunha a realizar ali na 

condição de pesquisador, conseguia identificar os limites de cada um dos grupos presentes. E é 

Simmel (1973, p. 18) quem consegue explicar esse tipo de comportamento, ao propor que 

grupos pequenos tendem a ser fechados em si mesmos, visto que “a autopreservação de 

associações muito jovens requer o estabelecimento de limites estritos e uma unidade centrípeta. 

Portanto, não podem permitir a liberdade individual e desenvolvimentos interior e exterior 

próprios”. 

Isso, de fato, acontece nas torcidas organizadas. Para fazer parte de uma delas, regras 

muito específicas são definidas, que passam inclusive pela forma de se vestir (a Jovem veste 

preto; a Império, branco), de se comportar, de se posicionar e se fixar perto de seus pares. Em 

nome do fortalecimento do grupo, liberdades individuais são minimizadas. Regras de condutas 

são impostas. Alianças e pacificações só avançam até certo ponto. 

Aliás, ainda naquele domingo, outras diferenças seriam percebidas nos mais diversos 

detalhes. Afinal, as bandeiras, as faixas, os uniformes estavam presentes. E até mesmo no tipo 

de bebida alcoólica, que cada grupo consumia, era possível perceber as distinções entre uns e 

outros.  

A tarde seguia animada. E, de repente, o relógio marcava 17h30. Faltava uma hora e 

meia para o início do jogo que definiria o campeão paraibano de 2018. Em nenhum momento 

daquele dia a aglomeração fora tão grande, tão intensa, tão festiva. Era chegado o instante de 

começar o arrastão, pelas ruas de João Pessoa, rumo ao Estádio Almeidão. 

 O alvoroço coletivo era perceptível. E, de um minuto para outro, os torcedores tomaram 

de vez a rua. Fecharam completamente uma das faixas da avenida e, em certos momentos, 

chegariam a fechar as duas.  

Até então, os torcedores, com alguma dificuldade, é bem verdade, tinham mantido o 

trânsito de carros livre e aproveitavam para interagir com motoristas e passageiros. Cantando, 
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gritando o nome “Belo”, convocando-os para ir ao estádio. Quando um deles reagia, com 

buzinadas empolgadas, gesto de positivo com as mãos ou com gritos igualmente otimistas de 

incentivo, a algazarra se intensificava. 

Mas, a partir daquele horário, a regra mudava. Passava a ser a de ocupar de uma vez por 

todas a pista. Subverter definitivamente o uso da avenida e caminhar lenta e festivamente até a 

praça esportiva. O que se seguiria a partir dali ajudaria a resumir todo esse debate sobre a 

fugacidade das alianças e a constância das oposições. E apresentaria outras questões dignas de 

reflexões. O que me leva a julgar importante descrever toda essa caminhada até o estádio. 

Para início de conversa, “começou-se a radicalizar mais, tanto a intervenção no 

cotidiano da cidade como a interação entre os vários grupos de torcidas organizadas” (Caderno 

de Campo, 9 de abril de 2018). E o primeiro ato depois de interditar toda a rua foi criar uma 

espécie de abre-alas formada por integrantes de diferentes torcidas organizadas. 

Era uma cena emblemática: esses vários torcedores, lado a lado, com braços 

entrelaçados, indo de um lado a outro da pista, indicando com a ajuda dos próprios corpos os 

limites do arrastão (Figura 11). Reconheci camisas da Império, da TJB, da Fúria. Todos naquele 

abraço coletivo. Dando o tom, também, do ritmo com que eles andariam pela cidade e indicando 

os pontos onde parariam por certo tempo para intensificar suas performances. 

Figura 11 / Bairro do Geisel, em João Pessoa / Phelipe Caldas Pontes Carvalho / 08/04/2018 
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Logo atrás dessa primeira linha de torcedores, sempre de forma muito compacta, todo o 

resto, acompanhando o ritmo imposto por quem estava na frente. E, consequentemente, 

ajudando a tornar cada vez mais caótico o trânsito que de repente se via impossibilitado de 

escoar pela avenida tomada de gente. 

Como se pode ver na Figura 11, aliás, a caminhada começara mais tímida, mais 

silenciosa, mais marcial, até. Certamente mais cadenciada, provavelmente porque estavam 

todos ainda tentando se organizar. Essa situação, todavia, não demoraria. E pouco a pouco o 

clima de euforia compartilhada começava a se elevar. A ganhar um ritmo mais intenso. 

Em poucos minutos, eu estaria num dos grandes momentos de minha pesquisa até então. 

E, no meio de um mar de torcedores ensandecidos, eu tentava refletir, tentava prestar atenção 

nos detalhes, sentir as nuances que o instante proporcionava. 

Os muitos fogos de artifício e sinalizadores ajudavam a elevar a sensação de 

arrebatamento. Os gritos de guerra e as músicas, por suas vezes, proferidos em meio a pulos e 

coreografias, reforçavam aquele discurso de “estamos em casa, porra!” sobre o qual já falei no 

Capítulo 1. Falavam acima de tudo de João Pessoa, do Almeidão, do respeito – e do temor – 

que os times e as torcidas rivais tinham que ter quando iam até lá, da supremacia do Botafogo-

PB quando atuava em seus domínios. Falavam também do Campinense-PB, de todos os seus 

reveses recentes, de como o Belo iria trucidar, matar, arrebentar a Raposa dentro de campo. De 

como o dia seria de “peia na cadela”, em mais uma referência pejorativa ao mascote do clube 

de Campina Grande. 

Quando a procissão chegou embaixo do Viaduto do Geisel44, já bem próximo do estádio, 

os torcedores fizeram uma parada mais longa. Acenderam novos sinalizadores (Figura 12). 

Ensaiaram uma performance ainda mais elaborada. Cantaram a plenos pulmões a certeza de 

que o Belo superaria o rival naquela noite e se sagraria campeão paraibano. A acústica do lugar, 

o eco que se ouvia, a vibração que se produzia, não era pouca coisa. 

Era uma cena que lembrava os blocos carnavalescos, principalmente pelo seu caráter 

festivo e essencialmente comunitário. Os mesmos blocos que, ao menos em João Pessoa, saem 

às ruas tradicionalmente na semana que antecede o carnaval propriamente dito. E que, segundo 

Le Breton (2003, p. 45), convoca a todos a um estado de arrebatamento contínuo: “No fervor 

da rua e da praça pública é impossível manter-se arredio [...]. O carnaval institui a regra da 

transgressão, conduz os homens a uma liberação das pulsões habitualmente reprimidas”. 

                                                             
44 Nome popular (em alusão ao bairro homônimo) do que é oficialmente chamado de Viaduto Governador Eduardo 

Campos. 
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Motivados por toda aquela atmosfera transgressora, pois, seguiram ali parados. 

Instalados numa via importante da cidade, asfaltada, que passava por debaixo da BR-230, como 

se estivessem numa arquibancada. Ou, ao menos, num local destinado para os pedestres. 

Seguiam cantando, pulando, invocando as energias positivas para a final, inalando fumaça de 

sinalizador que era acendido em sequência, arrepiando-se com os fogos de artifício que 

riscavam os céus ali e acolá, xingando o rival mais e mais, expulsando os carros de um espaço 

que, a rigor, era feito para eles. 

Figura 12 / Viaduto do Geisel, localizado na BR-230, na divisa entre os bairros de Geisel e Cristo Redentor / 

Phelipe Caldas Pontes Carvalho / 08/04/2018 
 

Muito tempo depois, voltaram a se locomover: 

– Hoje é tudo “lado b”, porra! 

O grito, dessa vez mais curto, relembrava uma última vez que o dia era de pacificação 

interna, de unidade, de festa conjunta dos muitos torcedores. Mas, quando o tal grito foi 

repetido, a realidade já não era aquela. Porque, quase na mesma hora, passou por perto do 

arrastão um ônibus com torcedores do Campinense-PB.  

Era o início da desmobilização: 
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Cada líder de torcida organizada tentou segurar os integrantes de seu próprio grupo, 

para manter a coesão por mais tempo, mas muitos correram atrás do ônibus, 
provocando uma euforia e uma algazarra entre os torcedores de pista mais exaltados. 

Era o começo da dispersão, não havia dúvidas, porque no entorno e dentro do 

Almeidão cada qual tinha o seu próprio lugar cativo. Era praticamente impossível 

mantê-los juntos após a chegada ao estádio (Caderno de Campo, 9 de abril de 2018). 

 

Sem muito o que fazer, segui caminhando ao lado daqueles que se mantiveram no 

cortejo e que resistiram à tentação de correr atrás do tal ônibus. Não posso dizer, portanto, se 

algum incidente foi registrado com os torcedores do Campinense-PB. Mas atestei que, embora 

o arrastão tenha continuado grande, isso foi se dissolvendo ao longo do contorno do estádio. 

Conforme mostra o mapa (Figura 13), os torcedores contornaram o estádio a partir da 

Arquibancada Sombra até chegar à Arquibancada Sol, e cada um dos grupos ia deixando a 

caminhada à medida que chegava ao local em que comumente ficava em dias de jogos.  

Figura 13 / Mapa do percurso feito pelos torcedores no dia da final do Paraibano / Reprodução Google Maps 

/ 30/03/2019  

 

Registre-se, a propósito, que o Botafogo-PB se sagraria campeão paraibano naquela 

noite, ao vencer o Campinense-PB por 2 a 0. E, dentro do estádio, as distinções voltariam ao 
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que era antes: Império na Arquibancada Sombra; Fúria, TJB, e outras tantas, na Arquibancada 

Sol. Se pouco tempo antes estavam todos de braços dados, quando a bola finalmente rolou eles 

já ocupavam cada qual os seus respectivos pedaços. 

Aliás, eu tive nesse mesmo dia mais um dado que comprova que é o medo, mais do que 

o amor, que tem o poder de unir esses diferentes grupos torcedores. Porque ao final da partida, 

com o título garantido, com a ameaça campinense neutralizada, o que se viveu na saída do 

estádio foi uma espécie de diáspora botafoguense, com os grupos de torcedores indo comemorar 

cada qual em seus respectivos bairros.  

A festa oficial aconteceu no Busto de Tamandaré, na orla de João Pessoa, divisa dos 

bairros de Tambaú e Cabo Branco, com direito a música e trio elétrico, no que não deixa de ser 

mais um exemplo de como as dinâmicas e as sociações em torno do futebol poderão a todo 

momento acontecer bem longe do estádio.  

Mas a questão aqui é mostrar que as principais torcidas organizadas do clube, sediadas 

em grande parte em bairros mais periféricos, e por conseguinte longe da praia; e muitos outros 

grupos de torcedores não organizados, de diferentes outras partes da cidade; não aderiram 

maciçamente ao evento oficial e, em grande parte, comemoraram o título separados, em seus 

próprios espaços, sem se sentirem movidos ou motivados a se juntarem aos demais – bem 

diferente do que acontecera antes do jogo, quando a tensão em torno do desconhecido ainda 

corroía a todos. 

Os motivos apontados, e eu tomei nota de muitas dessas versões em conversas na saída 

do estádio, eram os mais diversos possíveis: distância, precariedade do transporte público, 

horário, cansaço, ou simplesmente a preferência inegociável de ficar mais à vontade em seu 

próprio bairro, em seu próprio lugar de afetos e familiaridades, festejando o título próximo de 

seus companheiros imediatos e de mais ninguém. 

– Eu vou é lá para perto de casa, que a festa vai ser bem mais irada – escutei de um 

deles, morador de Mangabeira, ao justificar o porquê de não “descer para a praia”. 

A propósito, para falar mais sobre esses diferentes lugares cidade afora, reclassificados 

afetivamente pelos diferentes grupos de torcedores, volto a citar Bale (2003, p. 21, tradução 

nossa), para quem “o esporte inegavelmente fomenta o localismo”. Cito também Toledo (1996, 

p. 41), pois ele vai dizer que “descrever os usos dos espaços públicos pelos torcedores consiste 

em revelar também a cidade na sua diversidade e heterogeneidade”. 

Ainda pegando como referência a final do Campeonato Paraibano de 2018, volto um 

dia no tempo e passo a refletir sobre o sábado. Exercício esse que me proponho a realizar 
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pensando na proposta defendida por Toledo, e assim tentar descrever, no contexto de João 

Pessoa, o uso que os torcedores botafoguenses fazem dos espaços públicos da cidade. 

Ainda pela manhã, o elenco do Botafogo-PB realizava o seu último treino antes do jogo 

decisivo. Um treino aberto, com a presença de muitas das torcidas organizadas, que foram ao 

Centro de Treinamento da Maravilha do Contorno, no bairro do Cristo Redentor (localizado 

bem perto do Estádio Almeidão, diga-se), para dar um último incentivo aos jogadores. 

Naquela manhã, a adesão foi massiva. Heterogênea. Plural. Os muitos torcedores 

cantavam juntos, empurravam juntos, pulavam juntos. Em dado momento, comentou-se que 

um grupo realizaria uma espécie de “pit stop” na praia, em frente à loja oficial do clube, que 

fica em Tambaú, para convocar mais torcedores ao estádio. 

A reação, a leitura de um sobre o outro, conforme escutei entre dois torcedores da TJB, 

foi imediata: 

– Esses playboys... só querem saber da praia. 

Praia, afinal, significava muitas vezes pegar dois ônibus, apenas para chegar ao local de 

concentração. Para convidar ao estádio um perfil de torcedor que em regra as torcidas 

organizadas de pista classificam como menos autêntico. Não parecia valer a pena. Melhor 

mesmo, para muitos deles, era se concentrar de forma mais confortável em seus próprios 

bairros, dialogar com quem tem um perfil mais próximo ao seu. Deixar a reunião de torcidas 

para o dia do jogo mesmo, como afinal aconteceu. 

Os exemplos sobre as diferenças não param. Já registrei aqui que, a depender da classe 

econômica, principalmente, muitos torcedores vão de carro e outros tantos vão de ônibus ou a 

pé ao estádio. E só isso já tem um poder incrível para interferir nas circulações pela cidade. 

Quem anda de carro, por vezes opta por realizar o pré-jogo em bares longe do estádio e só 

chegar ao local em cima da hora, em pequenos grupos.  

O mesmo, contudo, não acontece com quem anda de transporte coletivo ou com quem 

vai ao estádio a pé. Nesse caso, os torcedores costumam sair de casa bem mais cedo, em grupos 

maiores, e se concentram para beber mais por perto da praça esportiva. Em sentido contrário, 

começam a ir embora logo após o término do jogo, visto que o caminho de volta para casa é 

comumente mais demorado. 

Acompanhei, em distintos momentos da pesquisa, essas duas realidades. E pude 

perceber que, nesse segundo caso, os torcedores caminham mais pela cidade, convivem mais 

com os espaços urbanos, tornam-se mais visíveis, interagem de forma mais intensa com os 

demais citadinos. 
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É, majoritariamente, onde estão localizadas as torcidas organizadas de pista, e que vão 

levar mais a sério a ideia de território, de mostrar a todas as outras onde estão posicionadas e 

onde são mais fortes, de ampliar para além da arquibancada a sua presença. É um outro assunto 

que vou discutir agora com relação à heterogeneidade da cidade, e que leva essas torcidas a, 

nos termos utilizados por Bale (2003), criar “marcadores territoriais” pelos bairros da Grande 

João Pessoa.  

Segundo o autor britânico, esses marcadores são criados em forma de cartazes, adesivos, 

grafites e pichações, “indicando a extensão espacial da torcida de um clube, uma afirmação de 

poder dentro de seu território ou um gesto desafiador para os torcedores “de fora” que desejam 

afirmar prestígio no território de um outro clube” (BALE, 2003, p. 16, grifo do autor, tradução 

nossa). 

De cara, eu preciso registrar, é perceptível que Bale se refere a uma ideia mais 

homogênea de torcida, vista como una e representativa de uma cidade como um todo, o que é 

o oposto do que eu venho discutindo ao longo desta pesquisa. Ainda assim, achei importante 

citar o autor britânico nesse momento por causa do tal conceito de “marcadores territoriais”, 

algo que, pude constatar, está muito presente na realidade das torcidas organizadas 

botafoguenses.  

Ao longo da pesquisa, afinal, procurei muito por essas pichações, por essas 

demarcações. Encontrei várias, em diferentes pontos de João Pessoa. Indicando os bairros onde 

uma ou outra torcida organizada estava mais presente, tinha mais poder. Só que, em vez de 

ressaltar o nome do clube, como Bale menciona no contexto dos Estados Unidos e da Inglaterra, 

o que se sobressai no contexto pessoense é o nome das torcidas organizadas. 

Para ilustrar o que digo, incluo aqui o registro fotográfico de uma dessas pichações, da 

TJB, encontrada na BR-230, na parede lateral do viaduto que dá acesso ao aeroporto de João 

Pessoa (Figura 14)45. Apresento apenas um, a propósito, devido à simples impossibilidade de 

apresentar tantos quantos foram encontrados, mas posso atestar que essa é uma prática 

recorrente das torcidas organizadas do Belo, em especial da TJB e da Fúria (optei por mostrar 

uma da TJB por ser, dentre as duas, a torcida que eu pesquisava), que assim estão sempre se 

mostrando presentes não só às torcidas de clubes rivais, mas também às demais torcidas 

botafoguenses, que muitas vezes, em diferentes graus, são igualmente vistas como rivais. 

                                                             
45 Nome oficial, Aeroporto Internacional Castro Pinto. Apesar de ser considerado como sendo da capital paraibana, 

ele está localizado na divisa entre Bayeux e Santa Rita, dois municípios paraibanos que, no entanto, fazem parte 

da Grande João Pessoa.  
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Uma realidade pessoense, aliás, que Toledo (1996) nos mostrará que também é 

paulistana, ao destacar que os nomes das torcidas organizadas de São Paulo “podem ser 

encontrados expressos, na forma de pichações, por toda a cidade”. Algo que, ainda de acordo 

com o autor, pode ser identificado como “verdadeiros grafismos que expressam e demarcam 

alteridades e identidades entre torcedores” (Id., Ibid., p. 44, grifo do autor). 

Completa Toledo (Id., Ibid., p. 44): “Tais grafismos, transgressores na própria maneira 

como são veiculados, reproduzem, de modo ampliado nos espaços físicos e públicos da cidade, 

a dimensão dupla do conflito e da sociabilidade dramatizada a partir dos desdobramentos das 

partidas de futebol”.  

Figura 14 / Viaduto Major Ciraulo, localizado na BR-230, em Bayeux-PB / Phelipe Caldas Pontes Carvalho / 

08/02/2018 

 

Como se pode ver, a abordagem apresentada pelo autor brasileiro é de fato muito mais 

próxima à minha do que a abordagem apresentada pelo autor britânico, justo por prever essa 

multiplicidade de identidades numa mesma cidade. Ainda assim, o caso pessoense me parece 

peculiar e acaba radicalizando essa ideia de pluralidade de grupos torcedores em torno de um 

mesmo clube, porque o Botafogo-PB é o único clube de João Pessoa que possui hoje em dia 
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um número expressivo de seguidores e que se apresenta como competitivo nos campeonatos 

dos quais participa. 

O que distingue São Paulo de João Pessoa, portanto, é a própria peculiaridade da capital 

paraibana e principalmente de seu futebol. No contexto paulistano, me parece, as diferenças são 

mais claramente demarcadas. As torcidas organizadas do Corinthians-SP, por exemplo, 

disputam espaço primeiro com as torcidas organizadas de São Paulo-SP, de Palmeiras-SP e de 

Santos-SP46 antes de se voltarem para as eventuais divergências internas (que também devem 

existir, obviamente). O mesmo possivelmente acontece no Rio de Janeiro com Flamengo-RJ, 

Vasco-RJ, Fluminense-RJ e Botafogo-RJ; em Recife com Sport-PE, Náutico-PE e Santa Cruz-

PE; em Natal com América-RN e ABC-RN, e em tantas outras cidades brasileiras. 

João Pessoa, contudo, eu sou obrigado a reforçar, é caso único em capitais brasileiras.47 

É cidade de apenas um clube competitivo, os seus principais rivais estão hoje a pelo menos 

140km de distância, o torcedor não se sente ameaçado por nenhuma outra equipe local. Tudo 

isso deixa o caminho livre para as rivalidades internas serem mais fortemente fomentadas, mais 

vívidas no dia a dia das torcidas organizadas. Deixa o caminho livre para os frequentes conflitos 

entre a TJB e a Fúria, fazendo com que as pacificações entre elas, como já dito, sejam a exceção 

e nunca a regra. 

Essa realidade começou a se tornar mais factível desde que o Auto Esporte-PB, clube 

de João Pessoa que, ao menos historicamente, sempre foi o principal rival do Belo, entrou em 

decadência na primeira metade da década de 1990. De lá para cá, o clube já foi rebaixado do 

Campeonato Paraibano em três oportunidades, incluindo aí na temporada de 2018. O Auto 

deixou de fazer frente ao Belo, sua torcida minguou, a rivalidade morreu (ou, ao menos, ficou 

gravemente suspensa). Isso foi percebido durante a minha pesquisa em inúmeros momentos de 

cânticos das torcidas botafoguenses: 

 

Na hora dos cânticos, percebe-se a total falência da rivalidade com o Auto Esporte, o 

histórico rival do clássico conhecido por Botauto. Como diz Simmel (2011), o conflito 

tem mais potência do que a apatia, a falta de interesse, a inexistência de interação. O 

total esquecimento das torcidas do Belo com relação ao Auto Esporte em suas músicas 

decreta o esfriamento quase total dessa dualidade (Caderno de Campo, 9 de abril de 

2018). 

 

3.1.1 Os “loucos” pela cidade (e outras mobilizações) 

                                                             
46 Ainda que seja um clube com sede na cidade homônima do litoral paulista, o Santos foi incluído na relação 

devido ao grande número de torcedores que possui na capital. 
47 Mesmo em Campina Grande, que não é capital, essas diferenças são mais fortemente demarcadas com a oposição 

gritante existente, antes de tudo, entre as torcidas organizadas de Treze-PB e de Campinense-PB. 
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Note-se que até então eu não tinha mencionado o nome do Loucos pelo Belo neste 

capítulo. O grupo não participou do arrastão do domingo de final, nem foi ao treino na véspera. 

Nem mesmo esteve presente na festa oficial organizada pela diretoria do Botafogo-PB para 

comemorar o título de campeão paraibano de 2018. 

Em primeiro lugar, os “loucos” refletem o pensamento de uma maioria que prefere não 

aderir a eventos que tenham o protagonismo ou mesmo a participação das torcidas organizadas. 

Em segundo lugar, por se tratar de um grupo de amigos mais bem articulado, acaba se tornando 

mais fechado em si mesmo, organizando os seus próprios eventos em vez de aderir a eventos 

de terceiros. 

No dia da final do Campeonato Paraibano de 2018, por exemplo, enquanto as torcidas 

organizadas se reuniam naquela procissão pelas ruas da cidade, os “loucos” realizavam uma 

grande festa (organizada mais uma vez por eles e para eles mesmos) no entorno do estádio, com 

a presença de um trio elétrico e de uma banda, que começou cedo e se estendeu para bem depois 

da partida. Num evento, aliás, que superou qualquer expectativa gerada por festas anteriores, 

tamanha a grandiosidade, e que ao modo deles também se configurava numa ocupação da 

cidade. Num prolongamento da experiência futebolística, já que a permanência no local se 

alongava para bem mais do que as duas horas do jogo em si. 

O que acontece é que, ao contrário das organizadas de pista, os “loucos” não possuem 

nenhum interesse em espalhar quaisquer “marcadores territoriais” pela cidade. O que não 

significa de jeito nenhum que não criem seus próprios caminhos por essa mesma cidade, suas 

próprias ressignificações dos espaços públicos de João Pessoa, suas próprias vivências. As 

possibilidades, na verdade, são igualmente múltiplas. E, a seu modo, comprovam um mesmo 

estar em João Pessoa, um viver por João Pessoa (enquanto torcedor) que se fortalece a cada 

experiência. 

Um comportamento, por sinal, que subverte uma ideia recorrente entre os clubes 

paraibanos (incluindo aí o próprio Botafogo-PB), que costumam insistir no lema de que “lugar 

de torcedor é na arquibancada”. Obviamente que essa é uma frase repetida dentro de um 

contexto mercadológico, para convocar o torcedor a comprar ingresso e a estar presente no 

estádio em dia de jogos de seu clube do coração, mas ainda assim acaba sendo reducionista e 

não abarca de jeito algum as múltiplas formas de torcer pela cidade, que se expandem até 

mesmo para dias em que não haverá jogo. E desconsidera, inclusive, as socializações que são 

criadas em torno da loja oficial do clube, por exemplo, que se tornam mais intensas em dias que 

antecedem partidas importantes.  
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Especificamente sobre os “loucos”, em mais de uma oportunidade eu fui a eventos 

festivos na companhia deles. Eles têm os seus próprios bares pela cidade, os seus próprios 

redutos boêmios. Bebem, confraternizam-se, torcem juntos, fortalecem o elo que os une. Isso 

acontece também em dias de jogos em que o time atua fora de João Pessoa. Muitas vezes, eles 

viajam para assistir a esses compromissos fora de casa. Quando não viajam, assistem às partidas 

juntos, um na companhia do outro, em algum local previamente escolhido. Mas, mesmo quando 

longe uns dos outros, ainda assim estão interligados pelo grupo de WhatsApp que os aglutina e 

os define. 

Um episódio registrado no fim da temporada de 2017, inclusive, é para lá de ilustrativo 

para demonstrar como as dinâmicas torcedoras invariavelmente acontecerão para além do 

estádio, bem longe das arquibancadas. E como a percepção de fazer parte de algo maior os 

fortalece como grupo. 

Refiro-me à última rodada da Série C do Brasileirão daquele ano. O Botafogo-PB 

entrara na zona de rebaixamento na rodada anterior48 e estava ameaçado de cair para a Série D. 

Para evitar tamanha tragédia, o clube não dependia apenas de si. Precisava vencer a partida 

contra o Sampaio Corrêa-MA, que aconteceria em São Luís a partir das 19h30 do dia 9 de 

setembro de 2017; e de quebra torcer para que o Moto Club-MA não vencesse o Fortaleza-CE, 

em jogo que aconteceria na capital cearense nos mesmos dia e horário. 

Ao longo da semana, os “loucos” começaram a se mobilizar para assistir ao jogo juntos, 

num bar do bairro de José Américo. A ideia acabou sendo cancelada quando se soube que a 

partida do Belo não seria televisionada e que a saída seria escutar a transmissão pelo rádio. 

Assim foi feito. No horário da partida, dava para perceber que a maioria dos integrantes 

do grupo estava em suas respectivas casas, vestida com suas camisas botafoguenses, quase 

todos bebendo, com dinâmicas e superstições próprias, mas sempre reunida em torno do grupo 

de WhatsApp “Loucos pelo Belo”. 

Ao longo da partida, e mesmo que fisicamente separados, eles estavam afetivamente, 

futebolisticamente, reunidos. Comentavam juntos os lances que ouviam pela Rádio Tabajara – 

única emissora paraibana que enviou equipe para São Luís –, gravavam áudios com gritos de 

“Belo”, publicavam fotos de como cada um estava, sofriam terrivelmente juntos a cada minuto 

que se passava. 

Participei de todo esse processo. Escutei o jogo do Botafogo-PB pelo rádio de minha 

casa e, simultaneamente, deixei a TV ligada na partida entre Fortaleza-CE e Moto Club-MA, 

                                                             
48 Após empate sem gols com o ASA-AL, em jogo dentro do Almeidão, no dia 1º de setembro de 2017. 
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que estava sendo televisionada. Assim, tinha ciência de tudo o que acontecia nos dois jogos que 

importavam para o clube pessoense. E, em paralelo a isso, observava o que era conversado no 

grupo. 

O nervosismo era inimaginável. O Sampaio Corrêa-MA chegou a fazer 1 a 0, o que seria 

trágico para o Belo. Mas, pouco a pouco, as notícias começaram a melhorar. O time de João 

Pessoa empatou ainda no primeiro tempo e depois virou para 3 a 1. No outro jogo, a equipe 

cearense fez 1 a 0. O Belo, assim, ia escapando. No fim do duelo, contudo, o Sampaio ainda 

diminuiu o placar, encostou em 3 a 2 e, se marcasse mais uma vez, rebaixaria o Botafogo-PB. 

Aos 48 minutos do segundo tempo, com o jogo em Fortaleza já encerrado e o Belo 

àquela altura só dependendo de si para se manter na Série C, houve uma falta para a equipe 

maranhense. A consciência de que aquele era o último lance do duelo se transfigurava numa 

quantidade inimaginável de mensagens publicadas no grupo. Se saísse o gol, o Belo estaria 

rebaixado. Se não saísse, estaria salvo. E, em meio a tamanha indefinição, era como se os 

“loucos” tentassem expurgar medos e dramas utilizando aquele canal de comunicação como 

escape e divã ao mesmo tempo.  

Fim de jogo. A bola não entrara. O Belo se salvara. Catarse coletiva. E, quase 

imediatamente, decidiu-se que aquilo merecia uma comemoração à altura. Foi assim, pois, meio 

por acaso, que surgiu a ideia de se realizar a “Feijoada da Permanência”, que aconteceria no dia 

15 de outubro daquele mesmo ano e se tornaria o meu primeiro campo longe do estádio de 

futebol.  

Era um evento curioso sob vários aspectos. A começar pelo próprio motivo da festa, que 

era a comemoração de um “não rebaixamento”. Para participar, a taxa era de R$ 50 para homens 

e de R$ 30 para mulheres ou crianças. E já dava direito à feijoada completa, cerveja Itaipava, 

cachaça e música ao vivo. Paguei minha taxa, fui sozinho à feijoada, mas percebi que ela não 

era uma unanimidade. Um dos torcedores escreveria sobre isso, no grupo, pouco antes do 

horário marcado para o início do evento: 

– Eu não vou para porra de festa nenhuma. Permanência na Série C não é para 

comemorar. Campanha bosta. Time bosta. Isso é uma pouca vergonha – escreveu ele. 

Uma parte do grupo, soube depois, não iria para a Feijoada da Permanência por causa 

daquele motivo. Mas, era uma minoria. E a adesão pró-festa acabou sendo considerada um 

sucesso pelos organizadores. A feijoada, inclusive, se estendeu para até a noite e virou de 

verdade uma extensão da arquibancada, visto que de tempos em tempos os torcedores, 

aparentemente do nada, começavam a entoar gritos de guerra e cânticos em homenagem ao 

clube pessoense que eram típicos do estádio. Já havia se passado mais de um mês desde o último 
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jogo realizado no Almeidão, mas as performances coletivas que remetiam à pertença ao clube 

do coração ainda estavam presentes. 

Achei aquele comportamento curioso, de forma que falarei sobre ele mais à frente, 

principalmente porque se tornaria uma prática comum ao longo da pesquisa. Por ora, quero 

registrar que outras festas do tipo foram frequentemente realizadas por aquele grupo. Durante 

a pesquisa, compareci ainda ao “Arraiá dos Loucos”, uma festa de São João organizada por 

eles. Com direito a banda de forró, fogueira, comidas típicas, gritos tresloucados de “Belo”. 

Festas e encontros, a propósito, são recorrentes entre grupos de torcedores. A Império, 

por exemplo, realiza uma pelada semanal, com os boleiros da torcida e, conforme fiquei 

sabendo graças à informação de um dos seus integrantes, de tempos em tempos desafia para um 

amistoso outras torcidas organizadas que igualmente não se considerem de pista.  

Já por parte das torcidas organizadas de pista, os bailes funks são famosos e acontecem 

mais frequentemente no fim do ano, quando a temporada já está encerrada. Infelizmente, 

contudo, não tive a oportunidade de comparecer a um desses eventos durante a pesquisa. Fui 

convidado a um deles, mas estava viajando no dia da festa, que aconteceu no fim de setembro 

de 2018, e isso me impossibilitou de conhecer por dentro, em detalhes, como acontece o evento. 

Ainda assim, essa é outra evidência clara de que os grupos torcedores estão sempre se 

encontrando, circulando pela cidade, mantendo suas identidades próprias mesmo depois do fim 

dos jogos e mesmo durante aquele hiato entre o fim de uma temporada e o início da outra, 

quando tudo será retomado. 

Diante de todos esses exemplos, portanto, não tenho dúvidas de que a mobilização é 

atrativa para o torcedor. Em que pesem as peculiaridades de cada grupo, as diferenças de 

comportamento que já foram amplamente abordadas, o torcedor invariavelmente se sente mais 

vivo, mais afetado, em companhia de outros.  E isso em qualquer esfera e nível de organização. 

Em 21 de abril de 2018, eu consegui aquela que certamente é uma das mais singelas e 

ao mesmo tempo fortes provas do que acabo de dizer. Era jogo do Botafogo-PB contra o 

Náutico-PE, o primeiro disputado em casa na Série C daquele ano, e cheguei ao local da partida 

a tempo de conversar com vários torcedores que igualmente chegavam ao Almeidão. 

Dois deles me chamaram a atenção. Eram irmãos. Estavam próximos do carro de um 

deles, cujo modelo bem velho eu não identifiquei. O veículo estava com a mala aberta e dentro 

dela dava para ver muito nitidamente um rádio grande, algumas garrafas de cachaça e muitas 

frutas. Os dois eram pobres, trabalhadores autônomos, sem renda fixa, sem condições 

financeiras para pagar os ingressos de tantos jogos em sequência que o Belo realizava em casa.  
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Eles poderiam assistir ao jogo em casa, por certo. Ao invés disso, me disseram num 

papo animado que saíam sempre bem cedo, circulavam pela cidade acompanhando os vários 

grupos de torcedores que se mobilizavam ali e acolá e, perto da hora do jogo, iam para o 

Almeidão. Não entravam no estádio. Ficavam perto do carro, estacionado estrategicamente num 

ponto mais movimentado. Bebendo, escutando a narração pelo rádio, sentindo a atmosfera do 

jogo, a movimentação e a festa das torcidas.  

Ademais, nem só de festa vive o torcedor quando está fora da arquibancada. Como 

parece ser regra em momentos realmente importantes, decisivos e definitivos, o conceito de 

tempo e de espaço no futebol é redimensionado. A partida deixa de ter apenas 90 minutos e 

deixa de ser vivida apenas no estádio e em seu entorno. E digo isso tendo em mente a semana 

que antecedeu o primeiro jogo das quartas de final da Série C de 2018.  

Para contextualizar, o Belo tinha terminado a primeira fase da competição na quarta 

colocação do Grupo A, o que lhe classificava para disputar contra o seu xará, o Botafogo de 

Ribeirão Preto-SP, que terminara como primeiro colocado do Grupo B, uma vaga nas semifinais 

da competição e, consequentemente, na Série B de 2019. Era, portanto, um confronto em dois 

jogos que colocaria um dos dois clubes na segunda divisão nacional, e cujo primeiro jogo 

aconteceria em João Pessoa. 

A capital paraibana praticamente pararia para aqueles dois jogos. Ou quase. E os 

torcedores mais assíduos começariam a se mobilizar bem antes de a bola rolar. A semana que 

antecedeu o jogo de ida, no Almeidão, foi intensa. Eu monitorei a Império e a TJB tanto em 

conversas com seus integrantes como pelas postagens que ambas realizavam em suas redes 

sociais, e pude perceber que ambas realizaram uma série de reuniões nos dias anteriores à 

partida. 

O jogo aconteceria no domingo, 19 de agosto de 2018, mas já na terça-feira, dia 14, eu 

compareci a uma reunião da Império, marcada para a Praça da Paz, no bairro dos Bancários. 

Era um grupo de certa forma grande o que estava ali. Algo em torno de 50 torcedores. No 

mesmo horário, outros grupos de botafoguenses se reuniam em diversas outras partes da cidade. 

Durante o encontro, fiquei sabendo que já houvera uma primeira reunião, com os líderes 

de cada grupo, com o objetivo de traçar o planejamento para o jogo que aconteceria dali a cinco 

dias. E era um projeto dos mais ousados: fabricar 20 mil bandeirolas do Botafogo-PB, sendo 

metade com fundo branco e metade com fundo preto, para serem distribuídas na hora da partida.  

E a palavra certa era aquela mesmo: “fabricar”. Uma vez que a compra da bandeirola já 

pronta era muito cara, a ideia era confeccionar as 20 mil estampas com o escudo do Belo em 
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papel ofício e, paralelamente, comprar 20 mil pequenas hastes de madeira. Com tudo isso em 

mãos, na sexta-feira os torcedores se reuniriam para grampear bandeira por bandeira. 

Assim foi feito. Os primeiros dias foram gastos no trabalho de arrecadação da verba 

(cada grupo, segundo eu soube, ajudou com um valor, e diretores do clube completaram com a 

quantia que restava para fechar o orçamento) e na encomenda das confecções e das hastes. 

Como acabaria sobrando dinheiro, os torcedores ainda compraram uma série de sinalizadores, 

mais uma vez dividindo a quantidade em metade com fumaça branca e metade com fumaça 

preta.  

Na sexta-feira, dia 20, a mobilização começou às 20h, na Gerência de Bandas Escolares 

da Paraíba, um prédio público que foi arranjado por algum torcedor mais influente para servir 

de quartel general. A quantidade de papel com o símbolo do Belo, a quantidade de hastes de 

madeira, a quantidade de trabalho que haveria pela frente, enfim, era algo impressionante. 

Eu passei pouco tempo no local. Fiquei no máximo duas horas no prédio. Só acompanhei 

o início de toda a mobilização, que incluiria pessoas de diferentes grupos de torcedores. Essas 

se espalharam ao longo de um amplo salão e começaram o trabalho árduo. Uma haste, um papel. 

Enrolava-se o início do papel na haste e grampeava-se. Colocava-se então o produto final numa 

cesta e, imediatamente, partia-se para a próxima. E assim se seguia. Sucessivamente. Uma 

bandeirola atrás da outra ganhando forma. 

Depois, eu conseguiria a informação de que todo o trabalho durara algo em torno de 26 

horas ininterruptas, com os vários torcedores que aderiram ao projeto se revezando no local até 

às 22h do sábado, a menos de 24 horas do início da primeira das partidas decisivas. 

Nas conversas que tive com os torcedores, por sinal, ficou claro que não é apenas o 

trabalho em si que importa. Não é apenas o produto final que gratifica. Vale muito também a 

grandiosidade da empreitada, a declaração orgulhosa de que os botafoguenses são capazes de 

feitos hercúleos em nome do amor ao clube. 

– A gente é foda – resumiria um torcedor de forma radiante. 

Até porque, todo aquele esforço, toda aquela mobilização, todo aquele investimento, se 

resumiriam em aproximadamente cinco ou dez minutos de arrebatamento, vividos por milhares 

de torcedores no momento em que o elenco do Belo entrasse em campo. Seria apoteótico, não 

restavam dúvidas. Mas a fugacidade dos efeitos proporcionados tornava tudo, ao meu ver, ainda 

mais impressionante. 

Pois, tal qual previsto, aconteceu. O jogo estava marcado para começar às 19h. Eu saí 

de casa antes das três da tarde, e as ruas de João Pessoa, os bares da cidade, as esquinas, os 

pontos de encontros estavam lotados de torcedores do Belo, com suas camisas e bandeiras.  
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Uma hora antes do início da partida, eu entrei na Arquibancada Sombra do Almeidão e 

pude perceber que já tinha todo um trabalho sendo realizado. As bandeirolas eram distribuídas 

pelo estádio de forma que se criasse uma espécie de mosaico em branco e preto ao longo das 

duas arquibancadas, e por isso era preciso realizar uma cuidadosa demarcação em ambos os 

setores. Por volta de dez minutos antes de a bola rolar, eis que a entrada dos times em campo 

se iniciava. 

Posso constatar: poucas vezes na minha vida eu vi o Estádio Almeidão num clima de 

alvoroço, de esperança, de arrebatamento tão grande. Fogos, sinalizadores, bandeirolas, gritos, 

cânticos, pulos, performances. Múltiplas dinâmicas se atropelando num mesmo instante. Breve, 

como o previsto, mas indescritivelmente intenso. Cerca de 26 horas de trabalho resumidos 

naquele momento, ao mesmo tempo fugaz no tempo cronológico e definitivo no tempo afetivo 

(Figura 15). 

Figura 15 / Arquibancada Sombra do Estádio Almeidão / Phelipe Caldas Pontes Carvalho / 19/08/2018 

 

Com a bola rolando, o Botafogo-PB primeiro perderia um pênalti, mas depois marcaria 

o gol da vitória. Um magro 1 a 0 que ao menos colocava o clube a um empate da Série B de 

2019. O jogo decisivo seria no interior de São Paulo, já no domingo seguinte ao primeiro 
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encontro, e quem quisesse ser testemunha ocular daquela partida (que poderia ser histórica) 

teria que viajar mais de 2.700 km da capital paraibana até Ribeirão Preto. Em momentos como 

aquele, a relação do torcedor com o espaço, com o lugar, com aquilo que lhe é caro, é 

redimensionado. As fronteiras são alargadas. As identidades são amplamente negociadas. É 

sobre isso que falarei a seguir. 

 

3.2 Viajar é preciso 

 

Por uma opção metodológica, eu decidi que não realizaria nenhuma viagem com as 

torcidas do Belo em 2017, o que correspondia aos primeiros meses de minha pesquisa de 

campo. Em compensação, ao longo de 2018 eu viajei quatro vezes com esses diferentes grupos 

de torcedores, sendo que duas dessas viagens foram ao lado do Loucos pelo Belo (para Campina 

Grande-PB e para Natal-RN), uma viagem foi com a Império Alvinegro (para Ceará-Mirim-

RN) e uma viagem foi com a TJB e a Fúria (que dividiram um mesmo ônibus para Ribeirão 

Preto-SP). 

Sem dúvida alguma, a mais rica, a mais cheia de detalhes, a mais desafiadora, a mais 

sofrida e desesperadora também, foi justamente a última, quando enfrentei cinco dias seguidos 

dentro de um ônibus para testemunhar o Botafogo-PB perder o acesso à Série B no último 

minuto de jogo, já nos acréscimos, quando todos acreditavam que aquele sonho tão almejado 

se tornaria realidade.  

Mais à frente, falarei em detalhes sobre essa experiência, mas antes vou discorrer sobre 

as outras viagens, que tornaram ainda mais forte a percepção de uma experiência torcedora por 

parte dos botafoguenses mesmo longe do Estádio Almeidão; e que pouco a pouco me fizeram 

reformular, por exemplo, toda uma ideia do papel das músicas e dos gritos de guerra entre 

torcedores de um mesmo clube. 

Pois bem, existe uma espécie de consenso, com ares de “verdade consagrada”, que é 

reproduzida ao longo dos anos por torcedores, jogadores, jornalistas e demais atores que 

convivem de forma mais próxima com o futebol, de que os cânticos das torcidas servem 

essencialmente para empurrar o time, para desestabilizar o rival, para fazer com que o torcedor 

“jogue junto” ao longo da partida e se sinta parte daquilo tudo. 

Não nego esse papel, obviamente. Aliás, já falei sobre isso no Capítulo 1, ao abordar a 

ideia de topofilia no meio esportivo, mas viajar com os torcedores me mostrou que essa ideia 

está incompleta e de forma alguma abarca todas as possibilidades e todas as funções 

agregadoras dos cânticos entre integrantes de um mesmo grupo de torcedores. 
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Registrei, pouco atrás, que foi na tal Feijoada da Permanência, ainda em 2017, a primeira 

vez que observei os torcedores cantarem empolgadamente suas músicas num ambiente alheio 

ao estádio, ao próprio futebol; e voltei a sentir isso de novo em 5 de abril de 2018, quando 

realizei a primeira dessas quatro viagens. 

Eu estava dentro de uma van, com outros 15 integrantes do Loucos pelo Belo, indo em 

direção a Campina Grande para assistir à primeira de duas partidas finais do Campeonato 

Paraibano de 2018. Era noite. A estrada estava escura. Estávamos longe de qualquer tipo de 

comboio de torcedores, longe de qualquer referência outra ao elenco botafoguense. Éramos só 

nós, portanto, em meio a conversas esporádicas entre um e outro. Até que, não mais do que de 

repente, um grito de “Belo” irrompeu dentro do veículo, proferido de forma alta e vigorosa por 

um dos torcedores, e que teve o poder imediato de inflamar os demais. O grito isolado virou 

coro e depois esse passou a ser acompanhado por palmas ritmadas.  

A intensidade foi aumentando à medida que o transe coletivo parecia crescer mais e 

mais. Do grito de guerra, alguém emendou uma música. Foi acompanhado. O ritmo seguia 

festivo e assim ficou por muito tempo. Eu, sentado numa parte da van que tinha uma boa visão 

de todos os outros viajantes, observava atentamente as expressões, os braços levantarem no 

ritmo da música, as tapas no teto do veículo improvisando uma batucada. 

Observava e refletia. Se o cântico tivesse o papel elementar de empurrar o time, de 

passar energia positiva para os atletas, ele seria restrito à arquibancada, ao estádio, ou ao menos 

a momentos em que os jogadores estivessem presentes, num centro de treinamento, num 

aeroporto antes de uma viagem importante ou na saída da concentração para o estádio, por 

exemplo.  

Tomei nota sobre aquilo: “Mais do que apenas embalar o time, a música parece ter a 

força necessária para que o grupo, a coletividade, se autoafirme como tal” (Caderno de Campo, 

6 de abril de 2018). Prometi, também, observar melhor aquele fenômeno em outras 

oportunidades. Foi o que fiz. 

Em 6 de maio daquele mesmo ano, já pela Série C do Brasileirão, fui até Natal para 

acompanhar, mais uma vez em companhia dos “loucos”, a partida do Belo contra o ABC-RN. 

Era um domingo, e, talvez por isso, o grupo era maior. Alugou-se, daquela vez, um ônibus. Só 

da parte do Loucos pelo Belo, eram mais de 40 botafoguenses rumo à capital potiguar (pelos 

meus cálculos, naquele dia o Estádio Frasqueirão, onde aconteceria o jogo, recebeu mais de 400 

torcedores do time pessoense). 

Pois, naquele domingo, presenciei algo ainda mais impressionante. Os cânticos 

começaram ainda na Praça da Paz, no bairro dos Bancários, local de concentração dos 
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torcedores para a saída do ônibus. Seguiram-se intensos ao longo da viagem. E ficou apoteótico 

quando o veículo parou num restaurante, na entrada de Natal, e para onde estava programado o 

almoço do grupo antes de rumar para o estádio. 

O consumo de cerveja e cachaça (que já era alto dentro do ônibus) seguiu no bar, e esse 

foi rapidamente transformado numa espécie de embaixada botafoguense. A cena era de fato 

marcante. E característica. O grupo montou uma única mesa para todos os torcedores, que 

ocupou quase metade do amplo salão. Depois, simbolicamente, posicionou numa das pontas 

dessa mesa uma grande bandeira do Belo.  

A partir dali, era como se aquele espaço se transformasse temporariamente em território 

botafoguense. E, ato contínuo, o bar foi transformado em arquibancada. Um reduto 

botafoguense, um reduto pessoense e paraibano, dentro de Natal. Mais de três horas antes de 

qualquer rolar de bola, a vários quilômetros ainda do estádio da partida, os torcedores cantavam 

a plenos pulmões, jogavam os braços para o alto, invocavam um sentimento de pertencer a algo 

bem mais grandioso. Não cantavam para jogadores, cantavam para si mesmos. 

Alguns mais exaltados pulavam, propunham brindes, viravam copos de cervejas 

enquanto cantavam mais. E era uma atmosfera tão contagiante, que pouco a pouco outros 

carros, outras vans, outros ônibus vindos de João Pessoa, ao passar por aquele restaurante, ou 

paravam para se juntar aos cânticos, ou ao menos buzinavam e gritavam enquanto passavam 

para se apresentar como parte daquela mobilização apaixonada.  

Recorri a Le Breton (2016, p. 136) para tentar entender esse fenômeno, visto que ele 

fala, num interessantíssimo estudo sobre a antropologia dos sentidos, que “a existência se trama 

na permanência do som”. Prossegue o autor: “Cada comunidade humana ocupa um universo 

acústico próprio, ritmado pelas cerimônias coletivas” (Id., Ibid., p. 137). 

As músicas, os cânticos, os gritos de guerra de um grupo qualquer de torcedores, bem 

mais do que meros artifícios desportivos, bem mais do que armas utilizadas para embalar uma 

equipe na hora dos acontecimentos (em regra inesperados) de uma partida de futebol, servem 

como instrumentos de coesão para a própria existência da coletividade. São todos elementos 

fundamentais para forjar a própria identidade torcedora. 

O som, claro, é apenas um dos elementos que formam os cenários acolhedores para o 

torcedor. Mas, ao mesmo tempo, posso constatar com relativa segurança que é um dos mais 

importantes, um dos mais recorrentes, um dos mais potentes. É possível, eventualmente, 

encontrar um grupo de torcedores sem os elementos visuais que os caracterizam (camisa, 

bandeira, etc.), mas dificilmente esse grupo permanecerá em silêncio, sem invocar os sons que 

acionam suas memórias afetivas. 
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Le Breton, por sinal, vai deixar claro desde o início que é tudo uma questão de sentido. 

Ou dos sentidos que dado grupo dá a um som específico. Ele vai dizer também que aquilo que 

é harmonia para alguns poderá significar barulho para outros. E tudo isso está em consonância 

com o contexto aqui analisado, dos cânticos dos distintos grupos de torcedores do Botafogo-

PB. Porque as músicas comumente cantadas evocam memórias, tradições, experiências vividas 

coletivamente. Que só terão significados positivos para aqueles grupos e para mais ninguém. 

Volto a citar Le Breton (2016, pp. 157 e 158): 

 

A harmonia designa a abertura das fronteiras individuais sob a égide de um universo 

de sentido e de sons que unem os homens. Os amigos e os amantes vibram em 

uníssono. O mundo sonoro inscreve fisicamente a aliança entre si e os outros. [...] Ele 

encarna a mediação que desfaz os obstáculos e possibilita o encontro. 

 

Apenas para demonstrar que esses dados sobre os sons produzidos pelas torcidas de 

futebol foram recorrentes ao longo de minha pesquisa, gostaria de registrar que o mesmo 

fenômeno foi constatado por mim em 5 de agosto de 2018, quando viajei para Ceará-Mirim, 

interior do Rio Grande do Norte, para assistir à partida contra o Globo FC, que poderia 

sacramentar a classificação do Botafogo-PB para as quartas de final da Série C.  

São pouco mais de 200 km de distância, uma viagem que dura em torno de três horas e, 

ao longo de todo o tempo, de todo o percurso, a música e os gritos de guerra foram um elemento 

presente. Gritos de “vamos subir, Belo” se misturavam com músicas sobre ser botafoguense, 

sobre ser paraibano, sobre ser Império. Misturavam-se também com cânticos frequentes contra 

o Campinense-PB e contra o Treze-PB, os rivais paraibanos que nem mesmo participavam da 

edição de 2018 da terceira divisão nacional.  

O Globo FC, afinal, era um clube de empresários, relativamente jovem, não possuía 

nenhuma relação de rivalidade com o Botafogo-PB. Provocar o time potiguar, portanto, ironizar 

sua história (quase inexistente), seria inócuo para o grupo exercitar sua alteridade. 

Simplesmente não haveria sentido prático. A saída, pois, era transferir as provocações para os 

rivais locais, o que acabava sendo um indício a mais de que a música, para além de qualquer 

interesse meramente desportivo, funciona como elemento identitário e tem o propósito de 

fortalecer a coesão do grupo. 

Aquela viagem, no entanto, me mostrou muitos dados importantes, e, por isso, eu 

gostaria de me concentrar mais demoradamente nela. 

 

3.2.1 A invasão botafoguense 
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O Estádio Manoel Barretto, em Ceará-Mirim, cidade potiguar que fica a 28km da capital 

Natal, é considerado pequeno, com capacidade máxima para 10 mil torcedores, ainda que isso 

seja relativo para um município daquele porte e principalmente se for levada em consideração 

a média de público do Globo FC em casa. Uma média baixíssima, diga-se.  

A partida contra o Botafogo-PB, aliás, foi o último de 19 jogos oficiais que o clube 

potiguar realizou em seu estádio naquela temporada, entre compromissos por quatro 

competições diferentes. Foi disparado o maior público do Globo FC no ano, mas acredito ter 

evidências de que bem mais de mil dos torcedores presentes ao Barrettão (como o estádio é 

mais conhecido) naquele dia eram de botafoguenses. E, para tentar provar o que digo, apresento 

os números de todos os públicos do Globo FC em casa durante a Série C de 2018, para em 

seguida expor os meus argumentos: 

 

Tabela 1 

 Data Adversário Rodada Torcedores pagantes 

1º 05/08 Botafogo-PB 17ª 1.829 

2º 15/04 ABC-RN 1ª 1.269 

3º 27/07 Náutico-PE 16ª 567 

4º 08/07 Juazeirense-BA 13ª 383 

5º 29/04 Salgueiro-PE 3ª 352 

6º 10/06 Confiança-SE 9ª 295 

7º 24/06 Remo-PA 11ª 281 

8º 14/05 Santa Cruz-PE 5ª 242 

9º 20/05 Atlético-AC 6ª 183 

Fonte: CBF 

 

Ora, os jogos contra o Botafogo-PB e contra o ABC de Natal, como se pode ver, foram 

os únicos que destoaram em muito da média de público dos demais duelos do Globo FC como 

mandante e únicos também que superaram a casa dos 1.200 torcedores pagantes. Considerando 

então que esses são justamente os clubes que têm suas cidades-sedes localizadas mais próximas 

de Ceará-Mirim, fica evidente que foram os torcedores visitantes, mais do que os torcedores do 

time da casa, quem majoraram os públicos nesses dois compromissos. 

Excluindo-se as duas partidas, portanto, a média de público do Globo FC na terceira 

divisão nacional foi de reles 329 torcedores pagantes por jogo. E, mesmo que eu considere todos 
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esses 329 torcedores por jogo como sendo exclusivamente de “globistas”, ainda assim haveria 

um público potencial de 1.500 botafoguenses presentes no Barrettão naquele 5 de agosto de 

2018. 

É claro que eu não tenho como dizer com rigor o número exato de botafoguenses que 

deixaram João Pessoa naquele domingo de manhã rumo a Ceará-Mirim. Mas, se apenas para 

efeito de margem de erro eu pegasse como base o público do jogo contra o Náutico (assim 

mesmo desconsiderando o fato de que Recife é outra cidade localizada relativamente próxima 

ao Rio Grande do Norte), ainda haveria um público potencial superior a 1.260 botafoguenses 

presentes no estádio naquele dia. 

Todo esse exercício matemático é para demonstrar que, de fato, as fronteiras do 

torcedor, o alcance de um “ser botafoguense”, podem ser redimensionados sempre que o clima 

for propício a isso, e sempre que a situação desportiva em dada competição for favorável.  Estou 

convencido, portanto, de que era um número realmente expressivo o de botafoguenses no 

interior potiguar. Uma incrível demonstração de mobilização das múltiplas torcidas do Belo, 

que lotaram todo o setor de arquibancada localizado atrás de um dos gols do Estádio Barrettão 

(Figura 16). 

Figura 16 / Arquibancada do Estádio Barrettão / Phelipe Caldas Pontes Carvalho / 05/08/2018 
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A procura de ingressos era tão grande na semana que antecedeu o jogo, inclusive, que a 

diretoria do Globo FC aceitou colocar ingressos à venda em João Pessoa, sob responsabilidade 

do próprio Botafogo-PB, e na véspera eu consegui a informação, dada por um dos responsáveis 

pela loja oficial do clube pessoense, que 800 deles tinham sido vendidos antecipadamente. 

Eu era um desses torcedores que já viajou com ingresso em mãos (paguei o valor de R$ 

50 reais, inflacionado que estava por decisão do Globo FC justamente por causa da alta 

procura). Mas, pude observar, não eram poucos aqueles que não conseguiram – ou não quiseram 

– comprar o ingresso antecipadamente e que deixaram para comprá-lo nas bilheterias do próprio 

estádio.  

Naquela oportunidade, a minha viagem seria com a Império Alvinegro, que tinha fretado 

quatro ônibus apenas para seus integrantes e para demais torcedores que quisessem viajar no 

grupo. Era, a propósito, a viagem com o maior número de ônibus já alugados por aquela torcida. 

Logo de cara, aliás, já foi possível perceber algumas distinções, algumas regras mais 

bem definidas com relação ao Loucos pelo Belo, grupo com quem eu tinha realizado as minhas 

duas primeiras viagens da pesquisa e que, por não se considerar torcida organizada, não adotava 

esse tipo de rigor. 

Pois, para viajar com a Império e com outras torcidas organizadas, a pessoa, mesmo 

aquela que não é integrante da torcida, deve “respeitar a padronização” imposta por elas. No 

caso da Império, a prioridade era usar a própria camisa da organizada, seguido como segunda 

opção o padrão 2 da camisa do Botafogo-PB, que é branca, com o objetivo de respeitar o 

máximo possível o slogan de “a Império veste branco”. A terceira e última opção de uso seria 

qualquer outra camisa do Belo, sendo vetado viajar vestido com camisas que não tivessem 

referências ao clube. 

Eu estava no ônibus 3. Havia um papel pregado no vidro dianteiro do veículo, 

identificando-o com o número, para facilitar a sua localização na volta, após a saída do estádio 

ao fim da partida. Era um ônibus velho, sem ar-condicionado, bem mais precário do que aquele 

que o Loucos pelo Belo costumava fretar (mais moderno, mais confortável e com ar-

condicionado). Ao mesmo tempo, o preço era menor. Com os “loucos”, a viagem custou R$ 

50; com a Império, cuja viagem contou com a ajuda financeira da diretoria do clube, custava 

R$ 20. 

Antes da saída do comboio, que seguiria junto ao longo do percurso, uma série de 

recados. E aí surgia a comprovação de que a Império se esforçava a todo custo para ser 

reconhecida como uma torcida organizada não violenta, que não era de pista. As recomendações 
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eram as mais variadas: proibido usar drogas ilícitas, proibido levar fogos de artifício ou 

sinalizadores, proibido jogar qualquer coisa pela janela. 

Cada veículo possuía um “coordenador de ônibus”, escolhido entre os diretores da 

Império, que era responsável por dar esses recados e por fazer a chamada dos torcedores que 

estavam listados, para evitar que alguém ficasse para trás. Foi ele quem arrematou: 

– A torcida já é criminalizada, então temos que dar o exemplo. 

Além disso, houve uma longa explanação sobre como se comportar quando os ônibus 

passassem por Natal, evitando neste instante músicas e demonstrações muito explícitas de que 

se tratavam de torcedores botafoguenses. A precaução era para evitar qualquer problema com 

torcedores do América-RN, cujas torcidas organizadas eram rivais das torcidas organizadas do 

Botafogo-PB. 

E esse foi mais um dado importante que as viagens com os diferentes torcedores do Belo 

me mostraram. Por mais que a rede de alianças e rivalidades entre torcidas organizadas seja, ao 

menos a princípio, definida e vivida pelas torcidas organizadas de pista, essa mesma rede acaba 

interferindo diretamente na dinâmica de todos os outros grupos de torcedores. 

Em 19 de maio de 2018, por exemplo, em dia de jogo do Belo contra o Santa Cruz-PE, 

em Recife, recebi a informação de que o Loucos pelo Belo não viajaria naquele dia por ser 

“muito perigoso”, visto que a Inferno Coral (torcida organizada do Santa) era rival da TJB e da 

Fúria. Poucos dias antes, naquele jogo contra o ABC, em Natal, no dia 6 de maio, conversei no 

entorno do Frasqueirão com torcedores abecedistas, que bebiam animada e tranquilamente bem 

próximo de botafoguenses, e eles me disseram que só faziam aquilo porque as torcidas do Belo 

eram aliadas das do ABC. Se o jogo fosse contra o Treze, por exemplo, cuja aliança de suas 

torcidas é com o América-RN, iriam preferir beber em casa e só chegar ao estádio mais perto 

da hora do jogo, para evitar os eventuais conflitos. E, naquele 5 de agosto de viagem para Ceará-

Mirim, a Império era mais uma a demonstrar preocupação e certas mudanças de comportamento 

motivadas pela mesma questão. 

Cada grupo, portanto, tinha sua própria visão sobre aquela intrigante rede de alianças e 

rivalidades entre torcidas organizadas Brasil afora. E isso incluía, por exemplo, a própria TJB, 

mesmo que nesse caso a percepção fosse positiva e até mesmo excitante. Digo isso porque, 

numa entrevista que realizei no entorno do Almeidão com um integrante da Jovem, ele foi 

enfático ao registrar sua preferência nas viagens para jogos contra clubes cujas torcidas eram 

rivais, e não aliadas: 

– É emocionante porque a gente nunca sabe o que vai acontecer quando entramos na 

cidade. Às vezes não acontece nada, mas às vezes o pau canta – comentou. 



145 
 

Mas, voltando à viagem para o interior do Rio Grande do Norte, registre-se ainda que o 

entorno do Estádio Barrettão virou um grande estacionamento de ônibus, vans e carros com 

placas de João Pessoa, e que era perceptível uma proporção muito maior de botafoguenses do 

que de torcedores do time da casa. 

Dentro de campo, o jogo terminou empatado em 1 a 1, resultado que deixava o 

Botafogo-PB praticamente classificado para a próxima fase, algo que seria confirmado no jogo 

seguinte contra a Juazeirense, no Almeidão, após mais um empate, desta vez por 2 a 2. No 

mata-mata, como já registrado, o Belo venceu a primeira partida contra o Botafogo-SP por 1 a 

0. Faltava um jogo para o acesso. Eu iria junto naquela jornada rumo a Ribeirão Preto. E seria 

uma experiência inesquecível, para o bem e para o mal. 

 

3.2.2 As tragédias forjam o torcedor: cinco dias entre João Pessoa e Ribeirão Preto 

 

Eram 2h30 da madrugada de segunda-feira, 27 de agosto de 2018, quando eu despertei 

de vez. Estava esgotado, física e mentalmente. Tinha dormido pela primeira vez por volta de 

meia-noite e, num intervalo de apenas duras horas e meia, já era a quarta vez que eu acordava 

sobressaltado, após pesadelos e pensamentos confusos, em que eu tinha dificuldades de 

entender o que era realidade e o que era sonho. 

A cada vez que eu acordava, demoravam alguns segundos até eu entender mais uma vez 

onde eu estava. Sentado numa poltrona de ônibus, no escuro, em algum lugar entre o interior 

de São Paulo e Minas Gerais, apenas no início de uma volta para casa das mais cansativas e 

desesperadoras. 

Além de mim, eram mais 38 pessoas dentro do ônibus, sendo 32 homens e seis mulheres. 

Do grupo, uma outra divisão era claramente perceptível: 26 deles eram integrantes da Torcida 

Jovem do Botafogo-PB, 12 deles eram da Fúria Independente. O ônibus seguia em silêncio. A 

maioria dormia. A exceção eram quatro torcedores ao fundo, que seguiam bebendo, seguiam se 

lamentando, seguiam sem acreditar no que tinham vivenciado horas antes. 

Apesar do ar-condicionado forte do veículo, eu sentia o suor empapar o meu pescoço. 

Liguei então a luzinha interna de minha poltrona para me organizar melhor, para tentar enxugar 

um pouco o suor, para reorganizar os meus pensamentos. 

 De repente, lá de trás, um grito mais alto foi ouvido: 

– Eita, o professor acordou.  

O professor, no caso, era eu. Em minhas conversas com os meus interlocutores da 

Jovem, eu sempre me apresentei como um mestrando da Universidade Federal da Paraíba, que 
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estava fazendo uma pesquisa sobre as torcidas do Botafogo-PB. Mas, quando Carlos (já citei 

ele aqui, como ex-presidente e uma das principais vozes da TJB) me apresentou para os meus 

companheiros de viagem, ele se referiu a mim de forma genérica como “um professor da 

universidade que estava fazendo uma pesquisa sobre a gente”. 

Tentei, no ato, explicar melhor quem era eu. Mas, já era tarde. Ficou “professor”. E 

assim passei a ser chamado ao longo de toda aquela viagem. O apelido, aliás, era revelador 

sobre meu papel ali. Alguém que viajava com eles, que tinha sido acolhido, mas que de jeito 

nenhum era um deles. Alguém que precisava se adaptar às regras gerais do grupo, mas de quem 

não se esperava, por exemplo, entrar numa eventual briga com uma torcida rival. 

Ainda assim, eu sabia bem que era comigo que eles falavam quando a segunda das frases 

foi proferida, convidativa, igualmente alta: 

– Venha beber com a gente, professor. 

Fui, ciente que estava de que não conseguiria mais dormir. Juntei-me aos quatro. Eram 

três integrantes da Fúria e um da Jovem. Bebiam cerveja em lata retiradas de um isopor grande, 

repousado na parte final do corredor do ônibus. Eventualmente, viravam umas doses de cana. 

Peguei uma lata de cerveja. Abri. Bebi amargamente. Aceitei a proposta de se fazer um brinde 

com cana. Peguei meu copinho, oferecido por um deles. Ergui-o junto aos demais. Esperei o 

brinde. Um dos meus companheiros de copo falou com pesar, mas com um indisfarçável 

orgulho: 

– É a segunda vez em três anos que eu passo por isso. 

Não era difícil entender o que ele dizia. Em 2016, o Botafogo-PB também se classificara 

para o mata-mata do acesso da Série C. Jogara contra o Boa Esporte, de Varginha-MG. E, tal 

como daquela vez, o jogo decisivo fora longe de casa. A primeira partida tinha sido 0 a 0; a 

segunda partida seguia com o mesmo placar e tudo indicava que a decisão iria para os pênaltis, 

quando a equipe mineira fez o gol da vitória e do acesso aos 50 minutos do segundo tempo. 

Já daquela vez, em 2018, a dor era ainda mais terrível. O Belo vencera a primeira partida 

por 1 a 0, e segurava o empate sem gols, que lhe classificaria para a tão sonhada Série B, até os 

47 minutos do segundo tempo, quando sofrera um gol do Botafogo de Ribeirão Preto. A disputa 

fora para os pênaltis e ali o time de João Pessoa, ainda abalado com o gol sofrido no último 

lance, seria definitivamente derrotado. 

Aquele torcedor, pois, num misto de dor e de orgulho, embalado pela bebida e pelo seu 

amor ao clube, brindava pela segunda vez em três temporadas que passava por uma viagem de 

ônibus, das mais desgastantes, apenas para ver o sonho virar pesadelo no último instante de 
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bola rolando. Brindava pelo desespero das eliminações absurdamente doloridas, mas na sua voz 

tinha também um certo brio, um certo tom de quem acha que tudo aquilo valia a pena. 

 E o “tudo aquilo”, de fato, não era pouca coisa, eu bem sabia. Afinal, sentia na pele a 

intensidade de uma imersão daquelas. Eu, aliás, estava completamente desesperado naquele 

momento do brinde, esgotado, meio arrependido de ter encarado aquela viagem, imaginando o 

tempo que ainda teria pela frente até chegar em casa. 

Apenas quando o dia amanhecesse é que eu refletiria melhor. Perceberia a riqueza de 

dados que eu recolhia para minha pesquisa, e pouco a pouco fui me acalmando mais. 

Resignando-me mais, para ser mais sincero. Restava-me esperar. Afinal, eu só chegaria em casa 

depois das nove da noite do dia seguinte, 48 horas depois do fim daquela partida trágica. 

 

3.2.2.1 A ida 

 

Na verdade, eu já pensava naquela viagem antes mesmo de o Botafogo-PB garantir 

matematicamente sua classificação para a fase de mata-mata. Percebia o quão rico poderia ser 

viajar com a TJB para onde quer que fosse, para assistir àquilo que poderia significar o acesso 

do Belo à Série B do Brasileirão.  

E, pelo andamento do outro grupo, a viagem poderia ser ainda para Cuiabá-MT, para 

Ponta Grossa-PR ou para Bragança Paulista-SP, caso o adversário do mata-mata fosse 

respectivamente o Cuiabá-MT, o Operário-PR ou o Bragantino-SP49. Depois de 18 rodadas de 

primeira fase, no entanto, o rival acabou mesmo sendo o Botafogo-SP e a viagem para Ribeiro 

Preto. 

Eu comecei a conversar com Carlos e com André Felipe, presidente de honra e então 

presidente da TJB respectivamente, ainda no domingo à noite, 19 de agosto, logo após a 

primeira das partidas da decisão. O jogo definitivo aconteceria dali a uma semana e, por 

telefone, falei de meu interesse em viajar com eles. 

Mas havia um problema. Fui informado de que o fretamento de um ônibus para uma 

viagem daquelas custava R$ 35 mil, e a TJB simplesmente não tinha dinheiro para aquilo. 

Estavam dependendo exclusivamente de a diretoria do clube disponibilizar o transporte. 

                                                             
49 Pelas regras da competição, seriam quatro os confrontos de quartas de final, sendo que o primeiro colocado de 

um grupo enfrentaria o quarto colocado do outro grupo e o segundo colocado de um grupo enfrentaria o terceiro 

colocado do outro. Assim, o rival do Belo na fase seguinte dependeria não só da sua própria posição no Grupo A, 

mas também da posição dos rivais no Grupo B.  
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Os dias seguintes, portanto, foram de indefinições. Na terça-feira, por volta das 13h, 

compareci ao Aeroporto Castro Pinto para acompanhar o embarque da delegação botafoguense 

para o interior de São Paulo. O clube tinha antecipado a data da viagem para realizar uma 

aclimatação mais adequada e assim se acostumar melhor com o clima da região do jogo, que 

nos últimos dias estava bem mais frio do que o da Paraíba. 

Um pouco mais de 50 torcedores foram até lá empurrar o time. Despedir-se dos 

jogadores. Cantar, pular, abrir bandeiras. Ressignificar uma vez mais espaços alheios ao futebol 

e transformá-los em arquibancada. Queria observar esse fenômeno, mas queria também 

reencontrar o pessoal da TJB e reforçar o meu interesse em viajar com eles. 

Encontrei lá, de fato, um grupo aproximado de dez torcedores da Jovem. Conversei com 

aqueles que já conhecia. Ainda não havia garantias sobre se eles viajariam. Mas, entre um papo 

e outro, um deles encontrou tempo para dar uma cutucada, em meio a um sorriso irônico: 

– Cadê a Império, que não veio ninguém? 

De fato, nenhum torcedor da Império fora ao aeroporto. Eu, particularmente, colocava 

a ausência na conta do horário do voo e pelo fato de ser um dia de semana, mas não deixei de 

tomar nota daquela provocação. Daquela necessidade de se mostrar mais autêntico do que o 

outro. De criticar ausências. Mal sabia eu que aquela distinção com a Império só se tornaria 

mais tensa (e preocupantemente mais intensa) nos dias seguintes. 

Voltei para casa. Esperei. Monitorava as redes sociais das torcidas para saber se havia 

alguma novidade. Nada. Só na noite de quarta-feira, por volta de 22h, finalmente recebi uma 

ligação de Carlos. Tinha acabado uma reunião da diretoria do clube com integrantes de torcidas 

organizadas e só naquele momento bateram o martelo. Haveria dois ônibus, custeados 

totalmente por dirigentes e apoiadores do clube. Um viajaria com integrantes da Império, com 

alguns sócios botafoguenses e com alguns torcedores-símbolos do clube, estando entre eles, 

saberia depois, a Vovó do Belo e o Xerife do Belo50. Outro sairia com integrantes da TJB e da 

Fúria. Eu estaria naquele segundo veículo. Aliás, não me foi cobrado um único real pela viagem 

em si, de forma que minhas despesas estariam resumidas ao valor do ingresso (R$ 40) e ao que 

fosse gasto nas diversas paradas ao longo do trajeto de ida e de volta. 

Tomei nota de algumas informações rápidas. Os ônibus sairiam juntos do Centro de 

Treinamento da Maravilha do Contorno nas primeiras horas da sexta-feira, dia 24 de agosto de 

                                                             
50 Ambos são figuras conhecidas das arquibancadas. A Vovó é uma senhora de cabelos totalmente brancos, que 

não revela a sua idade real, e que a cada jogo compra dois ingressos (um para usá-lo de fato e outro para colocar 

numa coleção que ela mantém há várias décadas). O Xerife, como o nome sugere, só vai aos jogos fantasiado de 

xerife, numa alusão ao mascote não oficial do clube pessoense. 
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2018, ainda de madrugada, e para tanto pediam que todos chegassem ao local por volta das 

23h30, ainda na quinta-feira, portanto. Ou dali a pouco mais de 24 horas. 

O horário escolhido para a saída não era aleatório. Por uma questão de economia, para 

que ninguém gastasse com hotel ou com qualquer outro tipo de hospedagem, visto que muitos 

dos torcedores (do meu ônibus principalmente) não teriam como arcar com esse tipo de despesa, 

a viagem era pensada para que só chegássemos ao destino final nas primeiras horas de domingo, 

dia do jogo decisivo. Seriam dois dias de viagem até Ribeirão Preto, portanto; um dia inteiro 

na cidade do interior paulista; e retorno logo após o jogo, em mais dois dias de viagem de volta 

até João Pessoa. 

Ao todo, em resumo, seriam cinco dias dormindo dentro de um ônibus, tomando banho 

e se alimentando em postos de gasolina de beira de estrada, ao longo de seis estados diferentes 

e de mais de 5.400km percorridos (na soma da ida e da volta), mas naquele primeiro momento 

eu só conseguia pensar, assustado, que viajaria com a TJB e com a Fúria dentro do mesmo 

veículo. 

Eu ainda tinha muito vivo na minha mente a experiência – já narrada aqui – de 4 de 

junho de 2018, quando presenciei uma briga entre as duas torcidas organizadas e quando senti 

no próprio organismo os efeitos do gás de pimenta disparado pela polícia para conter os dois 

lados. E, no entanto, justo aqueles dois grupos, pouco mais de dois meses depois, viajariam 

juntos e conviveriam igualmente juntos por longos cinco dias de viagem.  

Eu, definitivamente, tinha muita curiosidade em analisar como eles se comportariam. 

Exatamente como combinado, cheguei à Maravilha do Contorno às 23h30 da quinta-feira, 

carregando uma pequena mala com poucas roupas e três camisas do Botafogo-PB. Comecei 

então a dialogar com meus parceiros de viagem na medida em que era apresentado para aqueles 

que ainda não conhecia, e à 0h30 os dois ônibus iniciavam juntos a jornada. 

Eram ônibus relativamente novos e modernos, com ar-condicionado e banheiro. 

Surpreendi-me com a qualidade. Acho que cheguei a esperar algo pior do que aquilo que nos 

foi oferecido, de forma que a primeira impressão foi boa. E, somada a uma primeira madrugada 

animada, com muito consumo de bebida alcoólica e brincadeiras entre os integrantes das duas 

torcidas, a viagem começou amistosa e festiva. 

Na manhã de sexta-feira, nossa primeira parada foi no município de Águas Belas, na 

divisa entre Pernambuco e Alagoas. Tomamos café da manhã e em pouco tempo retomamos a 

viagem. Antes do meio-dia cruzamos a divisa da Bahia, a partir de Paulo Afonso, e pouco mais 

de 80km depois almoçamos no município baiano de Jeremoabo.  
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A rotina era sempre a mesma. Comia-se, bebia-se, renova-se o estoque de bebida, ia-se 

ao banheiro a cada parada. Decidi que eu tomaria banho sempre na primeira e na última parada 

de cada dia. Mas nem todo mundo respeitou essa mesma regra e cada um adotava sua própria 

dinâmica. 

O jantar de sexta-feira foi em Santo Estevão e, pouco depois da meia-noite, ainda houve 

uma parada extra em Vitória da Conquista. No sábado, tomamos café da manhã em Grão 

Mogol, nossa primeira parada em terras mineiras. 

O detalhe é que, segundo eu soubera, outros 300 ou 400 pessoenses começavam naquela 

mesma manhã de sábado a realizar suas próprias viagens até Ribeirão Preto, de avião, a partir 

de diferentes rotas. Alguns iriam em excursões, outros se organizariam de forma avulsa e 

independente. Todos dormiriam em hotéis ou pousadas, mas uma parte pernoitaria na capital 

paulista e outra parte já pernoitaria na cidade do jogo.  

Mas o que quero mostrar aqui é que nós, nos ônibus, já viajávamos há mais de 30 horas 

quando esse segundo grupo iniciou suas respectivas viagens, tendo que desembolsar mais de 

mil reais cada um apenas para transporte e hospedagem51. Da mesma forma, ainda na segunda-

feira, estariam de volta às suas casas bem mais de 30 horas antes de nós chegarmos na noite de 

terça-feira. Conforto, afinal, custava caro. E eu estava inserido no grupo que simplesmente não 

tinha sobras financeiras para esses (nem tão pequenos) luxos. 

Voltando à narrativa do itinerário dos ônibus, o almoço de sábado aconteceu em 

Pirapora; por volta de 17h20 houve uma parada para abastecimento em Varjão de Minas, e o 

jantar foi em Monte Carmelo, ainda em Minas Gerais. Em Ribeirão Preto, única de nossas 

paradas no estado de São Paulo, só chegamos às três da manhã de domingo. O ônibus ficou 

estacionado num posto de combustível, ainda com o motor ligado para manter o ar-

condicionado funcionando. Pois foi dentro do ônibus, parado naquele posto, que aconteceu o 

nosso pernoite pré-jogo. Como mostra o mapa, 2.727km separavam João Pessoa de Ribeirão 

Preto (Figura 17). 

Nessas mais de 48 horas de viagem, tive muito tempo para conversar com os integrantes 

das duas torcidas. Fiz amizade, em maior e menor grau, com todos, mas os meus principais 

interlocutores foram André Felipe, da Jovem, e Vinícius, da Fúria. Vivi, ao lado deles e dos 

outros companheiros de viagem, uma espécie de curso intensivo sobre torcidas organizadas. 

Eles falavam o que sabiam, aceitavam minhas perguntas, respondiam a tudo sem 

constrangimentos. 

                                                             
51 Três integrantes do Loucos pelo Belo viajaram numa excursão organizada por uma agência de viagem. Esses 

valores e esses horários me foram confirmados por tais torcedores. 
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Os vários torcedores com quem conversei me disseram, por exemplo, que havia toda 

uma “ideologia” em torno das torcidas organizadas de pista. Eles não negavam que gostavam 

do confronto, da emoção do embate, mas que os duelos e as brigas eram disciplinadas por regras 

de conduta que passavam pela proibição de se usar armas, pela proibição de bater em quem já 

estava caído e por não agredir um torcedor rival num dia normal de trabalho, por exemplo. 

– Todo mundo tem trabalho e família. Todo mundo tem sua vida e quer voltar para casa. 

Quem não respeita a ideologia, normalmente, são uns meninos, afoitos, que não merecem ser 

de organizadas – declarou-me um deles. 

Figura 17 / Detalhamento da viagem entre João Pessoa e Ribeirão Preto / Reprodução Google Maps / 

04/02/2019 

 

Sobre a relação da Jovem com a Fúria, os seus próprios torcedores admitiram que se 

tratava de um “eterno barril de pólvora”, confirmando que tudo aquilo era provocado por 

rivalidades de bairros que acabavam se refletindo no cotidiano das duas torcidas organizadas. 

Mas, numa viagem como aquela, longa, em que invariavelmente os botafoguenses 

seriam minorias frentes aos outros, os grupos estrategicamente se uniam. Deixavam diferenças 

de lado. Acionavam novas identidades, sempre contextuais, conforme Barth (2000), e se 

apegavam às semelhanças que os uniam. 

Cada lado continuava usando seus próprios uniformes, obviamente, mas as ações eram 

pensadas em conjunto. Havia o medo, por exemplo, de emboscadas. Os torcedores de TJB e 

Fúria falavam especificamente sobre Arapiraca, no interior de Alagoas, terra do ASA-AL. As 
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torcidas organizadas do clube alagoano eram rivais das torcidas organizadas do clube 

paraibano, havia um histórico de briga entre os dois lados, e, para piorar, o ônibus em que 

estávamos passaria bem perto do município.  

Havia, pois, chances reais de os alagoanos estarem pensando em realizar alguma 

emboscada contra os botafoguenses, com o objetivo de inviabilizar o restante da viagem ou 

tentar roubar as faixas das torcidas (essas, aliás, iam dentro de mochilas, no fundo do ônibus, 

rigidamente protegidas). E, por isso, as regras eram claras: estava proibido publicar nas redes 

sociais, durante a viagem, qualquer foto em que aparecesse a placa, o número de série ou 

qualquer outra marca que pudesse identificar o ônibus em que estávamos; estava proibido 

também publicar a localização de momento do comboio ou outras informações como horário 

de saída de determinada cidade. 

Existia, inclusive, um mapeamento do nosso itinerário, realizado pelas torcidas com 

base nas alianças e rivalidades existentes Brasil afora, para assim identificar as áreas mais 

sensíveis. E, nesses momentos, por questões de segurança, as cortinas do ônibus eram fechadas; 

nas paradas, pedia-se para que os torcedores não descessem “becados”52. 

 Os momentos de tensão, de preocupações, de segurança redobrada, no entanto, não 

impediam que a festa seguisse. Até porque as medidas de segurança surtiram efeito e nenhum 

incidente foi registrado.  

Foram dois dias de viagem de ida. Dois dias de estrada. Dois dias de cânticos, dois dias 

de consumo elevado de bebida alcoólica, dois dias de previsões otimistas e festivas sobre o 

acesso. O jogo, o clube, o placar, o sonho com a Série B, a euforia incontida, a proximidade da 

realização de uma façanha épica, mobilizavam a todos. E foi nesse clima arrebatador, de 

esperanças acima de tudo, que se iniciou o domingo de decisão. 

 

3.2.2.2 Vinte horas de estadia em Ribeirão Preto 

 

Foi difícil dormir depois da chegada a Ribeirão Preto. E quem dormiu, dormiu 

pouquíssimo tempo. Eram três da manhã quando o ônibus estacionou no posto de combustível. 

O local servia justamente como ponto de parada para ônibus e caminhões, de forma que era 

sempre muito movimentado. 

Eu aproveitei para tomar banho, tomar café da manhã, descansar um pouco numa 

lanchonete que havia por ali. Observava os movimentos de um e de outro. Atestava que 

                                                             
52 O torcedor “becado”, segundo o jargão êmico, é aquele que está vestido com uniforme completo: bermuda ou 

calça, camisa, eventualmente casaco, boné, tudo da torcida organizada da qual faz parte. 
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ninguém andava “becado”. A explicação que me foi dada depois era complexa e simples ao 

mesmo tempo. 

As torcidas do Belo eram aliadas da Mancha Verde53, do Palmeiras, que possuía uma 

subsede em Ribeirão Preto. A Mancha iria recepcionar a TJB e a Fúria naquele domingo, 

levando-nos mais tarde para um churrasco em sua subsede (registre-se que, apesar de ter sido 

convidada para participar do churrasco, a Império declinou do convite). O problema era que 

naquele mesmo domingo o São Paulo jogaria em seu estádio, o Morumbi, contra o Ceará, a 

partir das 11h, pela 21ª rodada do Brasileirão da Série A.  

A Independente, torcida organizada do São Paulo e automaticamente rival das torcidas 

do Belo no momento em que elas se aliavam à Mancha, também possuía uma subsede em 

Ribeirão Preto. E havia a suspeita (ou o temor) de que os são-paulinos pudessem se concentrar 

naquele mesmo posto para de lá viajarem juntos para assistir ao jogo deles na capital. Como 

fatalmente os botafoguenses seriam minoria num encontro daqueles, e como as duas torcidas 

paraibanas estavam com as suas faixas dentro do ônibus, o bom senso mandava evitar um 

eventual confronto. 

Amanheceu. As suspeitas não se confirmaram. Os membros da Independente nunca 

apareceram. Os integrantes das duas torcidas paraibanas então se uniformizaram. Por volta das 

9h, quem apareceu foram cinco integrantes da Mancha, num carro, que foram nos recepcionar. 

Aquele grupo, aliás, estava na entrada da cidade quando o nosso ônibus chegou às três da 

manhã, e foi ele que nos conduziu até o posto em que pernoitamos. Ao amanhecer, retornava. 

Em vinte minutos, estávamos defronte à Subsede Ribeirão Preto da Mancha Verde. Na 

verdade, um bar, temático, bem simples, mas todo pintado de verde, com símbolos do clube e 

da torcida, com todos os seus objetos (dos mais simples aos mais complexos) fazendo 

igualmente menção a ambas as instituições. No local, inclusive, ainda mais palmeirenses nos 

esperavam. 

Antes de qualquer ato, as faixas. Foram retiradas do ônibus, com cuidado. Os torcedores 

posaram para fotos, segurando-as abertas em frente à subsede. Primeiro a TJB (Figura 18), 

depois a Fúria. Em seguida, afixaram-nas cuidadosamente num muro alto localizado do outro 

lado da rua. A Mancha Verde fez o mesmo. Afixou sua própria faixa no mesmo muro, bem 

próxima das faixas das torcidas do Belo (Figura 19). Era um gesto simbólico que demostrava – 

e reforçava – a aliança entre as torcidas organizadas dos dois clubes. 

                                                             
53 Na verdade, àquela altura a torcida já se chamava oficialmente Mancha Alviverde. Mas a mudança de nome, 

pelo que consegui apurar, era apenas para burlar uma decisão da justiça que vetava a presença da Mancha Verde 

nos estádios paulistas. À rigor, contudo, todos a chamavam pelo nome tradicional. É o que farei, também. 
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Figuras 18 e 19 / Subsede Ribeirão Preto da Mancha Verde / Phelipe Caldas Pontes Carvalho / 26/08/2018 
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Começou-se a festa, sempre regada a muita bebida. O jogo só começaria às 19h. Logo, 

seriam quase dez horas de cerveja, de carne assada numa churrasqueira posta na calçada, de 

farra, de mobilização, de ocupação da rua. Mais uma vez, com muita cantoria por parte dos 

torcedores, que ganhavam a adesão dos palmeirenses. Muitos ali da Mancha eram naturais de 

Ribeirão Preto, mas, em nome do respeito ao Palmeiras e da aliança com as torcidas organizadas 

do Belo, falavam sempre na primeira pessoa do plural ao se referir ao clube de João Pessoa: 

– Vamos vencer lá e vencer aqui, hein? E voltaremos para casa com o acesso – exclamou 

um deles em certo momento, apostando em um novo placar de 1 a 0 para o Belo no jogo de 

logo mais contra o Botafogo-SP. 

O dia inteiro passou daquele jeito. A festa, os cânticos, as brincadeiras, as mandingas 

ajudavam a esconder o nervosismo. Às cinco da tarde, partimos para o estádio. Tensão em alta, 

cuidado redobrado, cortinas fechadas ao longo do percurso. As emboscadas eram mais 

frequentes longe do estádio, onde o policiamento era menos intensivo, e esse detalhe justificava 

toda aquela preocupação. 

Chegamos ao Estádio Santa Cruz, onde aconteceria a partida. O ônibus se aproximou o 

mais perto possível, mas, até chegar ao portão de entrada, teríamos que caminhar ainda entre 

100 e 200 metros. Talvez um pouco mais. 

A caminhada seria feita com muito cuidado. Os torcedores desciam pouco a pouco do 

ônibus, mas ninguém se afastava muito. Ficavam próximos da porta de entrada do veículo e só 

começariam a se locomover quando estivessem todos a postos. As mochilas com as faixas 

estavam nas costas de torcedores, mas ninguém fazia alardes desnecessários. Simplesmente era 

impossível saber com quem estava a faixa, visto que outros torcedores também usavam 

mochilas. 

Quando iam começar a andar, alguém passou a última instrução: 

– O negócio é se garantir. Se precisar, bate e anda. 

Era o ápice da tensão. Afinal, a estratégia de não andar “becado” só valia para a viagem. 

Ali, no estádio, continuávamos sendo minoria. Uma absoluta minoria, diga-se, visto que o 

estádio estaria completamente lotado, mas mesmo assim estávamos todos devidamente 

identificados. A maioria com uniforme da TJB, uma minoria com uniforme da Fúria, eu com 

uma camisa oficial do Botafogo-PB. Todos caminhando coesamente, atentos, seguindo sempre 

em frente. 

Compramos os ingressos, passamos pela revista policial, adentramos ao estádio, 

encontramo-nos com os demais torcedores do Belo. Ocupávamos um canto de arquibancada. 

Algo em torno de 350 ou 450 torcedores paraibanos espremidos num pedaço de estádio. Sendo 
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constantemente hostilizados por uma quantidade impressionante de torcedores rivais. Que 

xingavam, faziam gestos obscenos, ameaçavam invadir o nosso setor, ameaçavam também nos 

“pegar lá fora”. 

Começou o jogo54. A distribuição dos torcedores lembrava aquele da final do 

Campeonato Paraibano, quando acompanhei as torcidas organizadas caminhando pela cidade. 

Todos bem juntos, todos bem agrupados, mas aguçando o olhar dava para perceber as fronteiras 

entre um grupo e outro.  

O primeiro tempo terminou 0 a 0. O segundo seguia 0 a 0. Os dois clubes tinham suas 

chances de gols. Nenhum aproveitava. Aos 24 minutos do segundo tempo, o Belo teve um 

jogador expulso. Ficou com um a menos, mas ainda assim se segurava. Pouco depois da 

expulsão, por sinal, percebi que a torcida pessoense já não torcia direito. Apenas observava, 

respirava quando dava e, quando se lembrava, rezava. Ninguém mais cantava direito. Só 

aguardava. E ansiava pelo fim da partida. 

De repente, 45 minutos do segundo tempo. A placa do quarto árbitro subia indicando 

mais quatro minutos de acréscimo. Ninguém ainda falava nada. O jogo seguia tenso: 46. E 

depois, 47. Alguns botafoguenses de São Paulo começaram a deixar o estádio. Os 

botafoguenses da Paraíba pareceram acordar. Começaram a ensaiar um “vamos subir, Belo”. 

Ritmado. Tímido. Gol! O Botafogo de Ribeirão Preto abria o placar naquele exato momento. 

Recalava o lado paraibano. Fazia explodir o lado paulista. Fim de jogo. 

Confesso que não sei explicar o que se passou dali em diante com os torcedores. Eu 

tinha ficado todo o jogo em pé, observando tudo e todos. Mas, ao término da partida, sentei-

me. E assim fiquei ao longo da decisão por pênaltis. Estava desolado. Choroso. Trêmulo. E 

percebia a desolação no meu entorno. O silêncio seguia constante, ao menos do nosso lado, e 

seguiria durante as cobranças de pênaltis. O Belo não ficaria na frente em nenhum momento e 

seria derrotado por 4 a 3. Fim de papo. E de sonho. Era a hora de voltar para casa. 

 

3.2.2.3 A volta 

 

Ao relembrar dos primeiros minutos após a eliminação, é impossível para mim não 

pensar mais uma vez nos estudos (já citados neste capítulo) sobre a antropologia dos sentidos. 

                                                             
54 Por meio de várias fotos enviadas para mim, via WhatsApp, pude constatar que dezenas e dezenas de bares de 

João Pessoa estavam superlotados de torcedores que não viajaram para Ribeirão Preto. Não tenho como dar mais 

detalhes sobre tal fenômeno porque eu estava no estádio, acompanhando a partida in loco, mas registro essa 

informação aqui por ser mais um exemplo dos torcedores ocupando a cidade. 



157 
 

Afinal, o som, a música, o cântico, o grito de guerra, são de fato tão importantes no cenário das 

torcidas de futebol, tão essenciais e inerentes a elas, que nos momentos de desarmonia, de dor 

extrema, de suspensão da identidade torcedora como algo positivo, a algazarra dá lugar ao 

silêncio absoluto. Diante da desconexão, os sons afetivamente criados cessam. Ao menos 

enquanto durar o atordoamento. 

Foi o que se viveu entre os botafoguenses naquela saída de estádio. Algo que está em 

consonância com Le Breton (2016, p. 160), quando destaca que “o silêncio descontrai de fato 

a empresa do sentido, ele anula toda diversão e põe o homem diante de si, o confronta com suas 

dores escondidas, com seus fracassos, com seus arrependimentos”. 

Em meio àquele silêncio, pois, definitivamente havia dores, fracassos, arrependimentos. 

Iras, também. Ficamos reclusos dentro do estádio por mais de meia hora. Pelas regras da Polícia 

Militar de São Paulo, os torcedores da casa sairiam primeiro. Só depois sairíamos nós, os 

visitantes. Esperávamos, ainda desolados, ainda descrentes com tudo o que acontecera. Muitos 

choravam, muitos se abraçavam, muitos baixavam a cabeça, quase ninguém falava.  

Quando os portões foram abertos e os torcedores paraibanos começaram a se locomover, 

continuava-se ouvindo apenas os passos, apenas diálogos esporádicos entre um e outro. Mas, 

repito, não havia nenhuma produção sonora coletiva. 

Fora do estádio, contudo, uma incrível quantidade de torcedores de Ribeirão Preto ainda 

era possível de ser vista. E o contraste era evidente, com músicas, com gritos, com festa, com 

provocação. Muita provocação. Seria a segunda vez em minha pesquisa que eu veria a TJB e a 

Fúria brigarem bem de perto, mas daquela vez eles estariam do mesmo lado. 

Acontece que os meus companheiros de ônibus não cederam às provocações e, mesmo 

em absoluta minoria, reagiram. As animosidades foram crescendo cada vez mais, até que a 

briga se iniciou. Rápida, nervosa, intensa. Até certo ponto, violenta. Quando acabou, os 

torcedores da TJB e da Fúria exibiam orgulhosos uma camisa do Botafogo-SP, arrancada no 

momento do conflito. Voltariam para casa, ao menos, com um troféu. 

Entraram todos dentro do ônibus. Eu fui junto. Não participara da briga. Não pretendia 

participar. O veículo começou a se movimentar. Pouco depois, parou. Aparentemente, um novo 

grupo de paulistas tentava cercar o nosso ônibus. TJB e Fúria desceram mais uma vez. Eu fiquei 

onde estava. E, nesse momento, uma cena me chamou a atenção, serviu-me para entender um 

pouco mais das dinâmicas das torcidas organizadas em momentos de conflito como aquele. 

Os homens das duas torcidas tinham descido. As mulheres permaneceram no ônibus. 

Aparentemente, elas não brigavam. Apenas eles. Mas eles tinham cometido um erro estratégico. 
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Desceram todos para o novo embate. Não ficou ninguém na retaguarda. O risco era evidente. E 

se concretizou na fala de uma das meninas, que demonstrava preocupação: 

– Aí é foda. Desceram todos. E se chegar alguém para roubar a nossa faixa, quem vai 

fazer a contenção? Eu, por acaso? 

A conclusão me parecia óbvia. Em momentos de briga fora de casa, ao menos um 

torcedor deveria ficar próximo ou mesmo dentro do ônibus, para dar o primeiro combate em 

caso de necessidade. Conter uma eventual invasão, proteger a faixa, até os demais retornarem. 

O curioso é que, quando a menina perguntou sobre quem ficaria na contenção, ela olhou 

diretamente para mim.  

Fiquei calado. Não respondi nada. Mas eu quase conseguia antever a pergunta que ela 

não fez, mas certamente pensou em fazer: 

– É você, professor, que vai fazer a contenção? 

Por sorte, não foi necessário. Ninguém do lado rival tentou entrar no ônibus. Ou, no 

jargão deles, nenhum “alemão” tentou invadir o nosso território. 

Tempos depois, com todos de volta ao ônibus, agitados, falando alto sobre a briga e 

sobre o que cada um tinha feito, a viagem se iniciou. Alguém brincou comigo, divertindo-se 

com minha expressão de susto:  

– É assim mesmo, professor.  

Fomos do estádio direto para a estrada e para mais dois dias de viagem, refazendo 

exatamente o mesmo percurso, parando exatamente nas mesmas cidades, invertendo apenas a 

ordem das paradas. 

Eram onze da noite quando deixamos Ribeirão Preto. E começou um dos momentos 

mais difíceis não só de minha pesquisa, como de minha própria relação com o futebol. 

Conforme tomaria nota depois, “eu estava fisicamente desgastado, mentalmente destruído” 

(Caderno de Campo, 29/08/2018). Deixei o celular meio de lado por um tempo, tentei me 

desapegar de tudo o mais. Por volta de meia-noite, adormeci uma primeira vez. Pouco tempo 

depois, acordei sobressaltado. Assustado. Sonhara que o jogo ainda não tinha acontecido. Via-

me meio perdido, estranhamente esperançoso com a possibilidade de aquilo ser verdade. 

Desesperava-me enormemente quando me percebia de volta à realidade, dentro do ônibus, na 

estrada, a dois dias de casa. 

Aquilo se repetiu outras vezes. Até que veio o convite dos quatro torcedores ainda 

acordados na parte de trás do ônibus 

– Venha beber com a gente, professor. 

Fui. E lá fiquei até perto de quatro da manhã, quando decidi tentar dormir uma vez mais. 
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A segunda-feira amanheceu ressacada. Lenta. Mas à tarde, o grupo já parecia mais 

resignado. Colocou a camisa (rasgada e suja) do Botafogo de Ribeirão Preto, conquistada como 

troféu na briga da noite anterior, no primeiro degrau de entrada do ônibus (Figura 20). Todo 

mundo que subia nele, portanto, era obrigado a pisar, a macular o manto do algoz. E faziam 

isso com indisfarçável prazer. 

Figura 20 / Porta de entrada e saída do ônibus em que se viajava de volta para João Pessoa / Phelipe Caldas 

Pontes Carvalho / 27/08/2018 

 

Ademais, continuavam se lamentando, continuavam analisando o que dera errado, de 

quem era a culpa pela derrota, os erros e acertos da temporada que se encerrava. Mas, pouco a 

pouco, voltaram a beber, a conversar, a sofrer, ainda que sem mais tanta música, sem tanta festa, 

sem tantos motivos para terem esperanças. Assim seria, a propósito, até o final. 

Duas questões, contudo, ambas vividas ainda na segunda-feira, merecem destaque com 

relação à volta. A primeira delas é que a relação com a Império, que seguia à parte no outro 

ônibus, foi se deteriorando mais e mais. TJB e Fúria, como sabido, consideravam a Império 

uma “torcida de playboys”. E não tinham gostado muito quando a Império declinara do convite 

de ir para o churrasco da Mancha Verde. 

Uma frase pinçada ainda na segunda-feira, em meio aos debates entre torcedores, já 

dava o tom: 
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– A Império só quer ser a pica. Eles não fecham com a gente. Querem ser melhor do 

que todo mundo. 

Depois, num outro momento, alguém completou: 

– Já estou doidinho para quebrar a cara deles. 

Esse episódio mostra mais uma vez o quão sensíveis são essas relações. Como, 

definitivamente, os grupos, mesmo torcendo para o mesmo Botafogo-PB, formam diferentes 

identidades. Que se unirão ou se distanciarão a depender do contexto, a depender das situações 

que cada um vive, das leituras que um vai fazer do outro. 

Naquela mesma segunda-feira, mas à noite, um outro incidente envolvendo a Império. 

A torcida organizada da Arquibancada Sombra publicou em seu perfil numa rede social uma 

“nota oficial” extremamente dura, criticando torcedores do Belo que tinham cantado uma 

música xingando a torcida adversária. O texto era de fato violento, apesar de suas supostas boas 

intenções. E tinha um problema adicional: não citava nomes, não deixava claro quem pretendia 

atingir. 

A coisa não funcionou. A Jovem e a Fúria, quando leram o texto, se sentiram agredidas. 

Os torcedores de ambos os grupos passaram a ter certeza que eram os alvos daquela agressão 

que eles consideravam injusta. E ali mesmo começaram a desejar um confronto com a Império.  

Um torcedor chegou a sugerir: 

– Vamos roubar a faixa deles e só devolver em João Pessoa. 

Eu observava tudo calado. Atento. Tenso. E, no auge da excitação coletiva, do desejo 

por briga, o ônibus parou para o jantar. Olhei pela janela. Avistei o ônibus da Império já parado. 

Lamentei. Lembro de ter pensado: “Não havia pior momento para uma parada dessas”. Em 

contraponto, TJB e Fúria estavam exultantes, todos em pé, dando tapas no teto do ônibus, 

gritando: 

– É agora, porra! Vamos quebrar o pau. Vamos quebrar geral. 

Desceram. Eu fui atrás, preocupado. Ouvi gritos, vi dedos em riste apontando de um 

para o outro, percebi reclamações e xingamentos, mas também tentativas de ambos os lados de 

remediações. De forma inexplicável para mim, a briga foi evitada. Alguém ligou para Cléber, 

o líder da Império, que não viajara. Ele, aparentemente, se mostrou sensato. Pediu desculpas 

pelo mal-entendido, garantiu que quem tinha escrito a nota não falava de nenhuma torcida 

organizada. Prometeu apagar a tal nota oficial, publicar em sequência um esclarecimento. E 

nessa ponte com a Paraíba, por telefone, evitou-se por pouco que três torcidas botafoguenses 

“quebrassem o pau” uma com a outra em algum rincão baiano. 
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O segundo episódio que vale registro aconteceu logo depois do fim do jantar, naquela 

mesma noite de segunda-feira. Três torcedores da Jovem, bem mais novos que os demais, foram 

flagrados cometendo pequenos furtos. Alguns DVDs levados sem pagar de uma das lojinhas 

que ficavam próximas ao restaurante onde todos jantaram. 

A reação foi imediata. Rígida. Reveladora também. Mostrou-me mais algumas regras 

de conduta entre as torcidas organizadas. Atos como aqueles eram terminantemente proibidos. 

Principalmente numa viagem, quando a indesejada presença da polícia poderia acarretar 

prejuízos irremediáveis para as torcidas. 

Haveria punição. Mas a solução era interna, obviamente. A “disciplina”, pois, consistia 

em correr do início até o fim do corredor do ônibus, enquanto todos os outros torcedores, 

posicionados em ambos os lados das poltronas, davam murros nos passantes. Poderiam usar a 

força que quisessem, desde que respeitassem duas regras básicas: não poderiam bater no rosto, 

não poderiam obstruir a passagem. 

Era, a propósito, o mesmo ritual de batismo pelo qual os novatos, que viajavam pela 

primeira vez com as torcidas organizadas de pista, tinham que passar. Com a diferença de que, 

no caso dos novatos, eles precisavam ir até o fim do corredor e depois voltar para o início. 

Enfrentavam, portanto, duas vezes – e não apenas uma – o chamado “corredor polonês”. 

Resolveu-se então que os dois rituais seriam realizados naquele momento. Primeiro os 

três garotos que passariam pela “disciplina”; depois os quatro novatos que passariam pelo 

“batismo”. Por estar ali como pesquisador, como “professor”, eu fui poupado. Fiquei na minha 

poltrona, de joelhos, observando tudo.  

A ânsia dos torcedores, a preparação, os estralares de dedos e os alongamentos para que 

os murros saíssem mais fortes eram assustadores. Antes de o primeiro passar correndo pelo 

corredor, um grito se sobressaiu à algazarra generalizada. Tinha justo a minha direção. O 

torcedor que gritava era pura excitação. Pura adrenalina: 

– Professor, porra! Pode escrever sobre isso. Só não pode tirar foto. 

Sentia o meu coração enlouquecidamente acelerado. Eu estava visivelmente assustado 

com a preparação daquilo tudo. Guardei o meu celular no bolso, respeitando a ordem de não 

tirar nenhuma foto. Posicionei-me melhor. Não tinha a menor intenção de bater em ninguém, 

mas não queria perder um único detalhe daquilo que se sucederia diante de meus olhos.  

Foi um momento absurdamente intenso. Sentia medo, não nego. Ao mesmo tempo, foi 

o último grande momento de tensão da viagem. A terça-feira transcorreria sem sobressaltos. 

Chegaríamos de volta à Maravilha do Contorno pouco depois das nove da noite. Eu estava 

destruído. 
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Aquela chegada a João Pessoa, no fim das contas, foi o meu último ato dentro do campo 

de pesquisa. O clube entrou de férias forçadas após a eliminação na Série C; depois disso, eu 

dei início a um longo processo de reflexão sobre tudo o que vira e retomei também o meu 

processo de escrita. Dentre as muitas reflexões a que me propus, uma delas evoluiu para o que 

seria o quarto capítulo desta dissertação. Um debate sobre as muitas formas de violência 

simbólica que são postas no contexto do futebol. É o que apresentarei a partir de agora.  
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Capítulo 4. A violência simbólica e os seus marcadores 

 

Antes de mais nada, queria registrar que este quarto capítulo não estava inicialmente 

previsto. Simplesmente não foi pensado na primeira reunião que tive com o meu orientador. 

Esta realidade foi mudando, contudo, à medida que eu ia a campo, que eu adentrava no mundo 

das torcidas de futebol sob uma perspectiva antropológica, que eu me surpreendia com a 

quantidade de dados novos que iam surgindo diante de mim. 

Este capítulo, portanto, surgiu da necessidade, de repente, de se realizar uma espécie de 

mea-culpa como jornalista, de refletir sobre questões que sempre estiveram escancaradas 

diante de mim, mas que ainda assim eu nunca antes tinha percebido. 

Como já disse lá no início, eu frequentava o Almeidão desde muito cedo, mas, seja como 

torcedor, seja como jornalista ou escritor, em épocas nas quais já me interessava entender o 

futebol e as paixões que o cercavam, eu comumente o descrevia como um ambiente 

essencialmente democrático, mais romantizado, em que as diferenças eram minimizadas. 

O instante de um gol, de um passe importante, de uma vitória, ou mesmo de uma derrota 

(para citar um caso negativo do ponto de vista desportivo), todos partilhados sem ressalvas. 

Amores e dores vividos ao longo de noventa minutos de forma comunitária. Em que 

preconceitos e distinções dos mais diversos tipos eram postos de lado ao menos enquanto 

durasse a pretensa “magia do futebol”. 

É claro que eu nunca neguei a existência de conflitos. Mas muitas vezes eles eram 

pensados exclusivamente nos momentos de brigas entre torcidas, no embate físico entre grupos 

que disputavam espaços nas arquibancadas do estádio. Mas, repito, nunca antes eu refleti sobre 

a existência de violências simbólicas no cenário do futebol; algo que hoje, depois de toda a 

pesquisa realizada, é claramente perceptível em minhas observações etnográficas. 

A propósito, “violência simbólica” aqui pensada dentro da perspectiva de Bourdieu 

(2012, p. 46), que vai dizer que ela acontece quando “os dominados aplicam categorias 

construídas do ponto de vista dos dominantes às relações de dominação, fazendo-as assim ser 

vistas como naturais”. Trata-se de uma “violência doce e quase invisível” (Id., Ibid., p. 47).  

Adentrar no Almeidão, no cotidiano dos múltiplos grupos de torcedores, nas vivências 

no entorno do estádio e nas diferentes formas de viver a cidade ao lado de citadinos-torcedores; 

tudo isso me apresentou a um cenário completamente diferente, certamente menos romântico, 

extremamente mais demarcado. É sobre tudo isso, portanto, que vou falar neste capítulo 

derradeiro. Ponderando, inclusive, como essa violência é reproduzida também pelo poder 

público e pelas forças policiais.  
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4.1 Um debate sobre futebol e preconceitos 

 

Quando eu entrei em campo pela primeira vez, como pesquisador, para assistir ao jogo 

entre Botafogo-PB e CSA-AL em 28 de maio de 2017, o meu orientador me pediu para eu 

observar tudo. Para pensar nos detalhes, para buscar os comportamentos, os gestos, as 

peculiaridades de um e de outro. Pediu-me para deixar de lado minhas impressões prévias sobre 

o estádio, sobre os clubes, sobre as torcidas, sobre o futebol, e me permitir acessar informações 

novas, dados novos, percepções igualmente novas. 

Tentei obedecer. Na maior parte do tempo, assistia pouco aos jogos em si. Concentrava-

me mais nos torcedores. Em seus gestos. Em seus cânticos. Em seus gritos. Nas expressões que 

eles repetiam de tempos em tempos. Não demorou. Comecei a perceber um certo padrão. E, a 

partir daí, passei a refletir mais sobre o assunto. A ler mais autores que analisavam a questão. 

A participar de alguns congressos cuja temática central fosse aquela. Mesmo sem ser 

especialista no assunto, comecei, em resumo, a dar os primeiros passos em direção ao que viria 

a ser este capítulo. Dois trabalhos foram escritos por mim ao longo deste processo 

(CARVALHO, 2017; 2018) e serviram como base para a primeira parte deste capítulo. 

O estádio de futebol, pois, se mostrou desde o início um espaço majoritariamente de 

homens, cujas imagens construídas a partir de cânticos e de discursos em dias de jogos levam 

a crer que são heterossexuais e, até certo ponto, machistas e homofóbicos. 

Ainda naquele primeiro dia, chamou-me a atenção um cântico repetido em coro por boa 

parte da torcida botafoguense, que comemorou a vitória em cima do CSA cantando que “Ah, 

eu já falei, em Maceió só tem puta e gay”. Já em 19 de junho de 2017, a partida foi Botafogo-

PB 3 x 2 Remo. Eis o cântico: “Ôôôô, do Belo eu sou, ôôôô, no cu do Remo”. Pouco depois, 

os botafoguenses iniciaram uma espécie de dança em que apontavam para os respectivos pênis 

em direção a onde estavam os remistas, que, desta vez, mesmo em menor número, também 

reagiram, utilizando-se de táticas homofóbicas parecidas para tentar atingir os donos da casa.  

Em 9 de julho, o Belo perdeu dentro do Almeidão para o Sampaio Corrêa, de virada, 

por 2 a 1. Daquela vez, sobrou para o goleiro do time maranhense, chamado de “filho da puta” 

em coro sempre que batia um tiro de meta; e para o árbitro, que depois do segundo gol do 

Sampaio passou a escutar cânticos incessantes de “ei, juiz, vai tomar no cu”. No empate sem 

gols contra o ASA, no dia 1º de setembro, a revolta pelo empate foi contra o artilheiro do time 

naquela temporada, o atacante Rafael Oliveira, que não vinha jogando bem. Gritos coletivos de 

“Rafael, viado” foram ouvidos por certo tempo. 
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É um discurso recorrente. Naturalizado. Institucionalizado dia após dia, competição 

após competição, ano após ano. Outros exemplos de gritos proferidos de forma isolada, mas 

ainda assim recorrentes, poderiam ser dados. O jogador do próprio clube do torcedor, quando 

esse está ganhando, é descrito como o “guerreiro”, o “matador” (no caso do artilheiro), o 

“xerifão” (no caso do zagueiro), e assim por diante. Em situações adversas, contudo, quando o 

clube está perdendo, o discurso muda automaticamente. O grito de “joga como homem” é o 

primeiro dos apelos que se pode ouvir numa arquibancada. E se “jogar como homem” significa 

para esse público ir para a frente, buscar a virada, ter raça55, vencer; a conclusão óbvia é que 

todas as oposições, com claro teor negativo, correspondem ao que poderia ser chamado por eles 

de “jogar como mulher”. 

A relação com o trio de arbitragem também tem algo de curiosa. Numa mesma partida, 

o árbitro principal pode ser invocado a “enfiar o cartão no cu” por ter advertido um jogador do 

clube da casa e escutar um “agora você foi macho” se expulsar um jogador do time rival poucos 

minutos depois. Da mesma forma, a torcida pode ensaiar um coro de “bandeirinha, viado” caso 

o árbitro auxiliar marque um impedimento que prejudique o time da casa. Mais uma vez: 

referências a não ser homem em contextos negativos, referências a ser homem e a ser viril em 

contextos positivos. 

 Vale registrar, aliás, que dei aqui apenas uma amostragem do que encontrei ao longo de 

quase dois anos de pesquisa. Não daria para enumerar a totalidade dos episódios. Afinal, em 

todos os jogos pesquisados, sem exceção, cânticos com teor machista, racista e homofóbico 

foram proferidos pela torcida botafoguense contra os rivais, independente de quem eram eles. 

Da mesma forma, nos jogos fora de casa, sempre presenciei o contrário. Cânticos dos rivais 

contra os botafoguenses. 

Numa dessas vezes, inclusive, em Campina Grande, foi até curioso observar o jogo de 

cânticos que as torcidas de Campinense e de Botafogo-PB realizaram. Ao término da partida 

entre as duas equipes, cada lado tratou de mirar no craque do adversário. Os raposeiros 

entoaram gritos de “Dico, viado”, os botafoguenses responderam quase que instantaneamente 

com gritos de “Marcinho, viado”. 

Apenas para reforçar que a prática não é exclusividade paraibana, inclusive, vale citar 

brevemente a pesquisa de mestrado que Sobreira Filho (2018) realizou com a torcida Cearamor, 

do Ceará-CE. Ao enumerar uma série de cânticos homofóbicos proferidos pela citada 

organizada, em diferentes jogos do clube cearense, o autor atesta que “momentos como os 

                                                             
55 “Ter raça”, no contexto do futebol, é jogar com ímpeto, com vontade, com garra. 
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descritos [...] são parte do cotidiano de quem anda nos principais campos esportivos da capital 

cearense” (SOBREIRA FILHO, 2018, p. 14). Para, em seguida, registrar que, durante a sua 

pesquisa com os torcedores de futebol, foram “observadas incidências de uma exacerbação e 

culto a algo que pode ser chamado de um modelo androcêntrico e hiperviril” (Id., Ibid., p. 15). 

Ademais, registro ainda uma espécie de teste que realizei nas quartas de final do 

Campeonato Brasileiro da Série C de 2017. Como o Botafogo-PB não se classificara para essa 

fase da competição naquele ano, tive a oportunidade de assistir pela Esporte Interativo56 a todos 

os jogos. Foram quatro confrontos em jogos de ida e volta, o que contabilizava oito partidas 

diferentes. 

Era uma época em que eu estava muito interessado em observar esse fenômeno. E, 

pensando nisso, assisti a essas partidas com o objetivo específico de tentar identificar, no som 

das arquibancadas que seriam vazadas pelas transmissões, alguns desses cânticos machistas ou 

homofóbicos, justamente para analisar se aquela prática era uma recorrência em outras partes 

do país. 

Não foi difícil, diga-se. Aqueles mesmos cânticos registrados em João Pessoa foram 

facilmente escutados em transmissões de jogos realizados em São Luís (no Maranhão), 

Fortaleza (no Ceará), Maceió (em Alagoas), Sorocaba (em São Paulo), Aracaju (em Sergipe), 

Volta Redonda (no Rio de Janeiro), Juiz de Fora (em Minas Gerais) e Tombos (também em 

Minas). Excluindo aí o Ceará, já citado na pesquisa de Sobreira Filho (2018), e evitando-se a 

duplicidade de Minas Gerais, encontrei, portanto, esse discurso em outros seis estados. Não é 

injusto pensar que aconteçam indiscriminadamente nos demais. 

Volto ao Almeidão. Como já disse, também lá a maioria do estádio costuma cantar em 

coro os xingamentos machistas e homofóbicos contra o rival, com o argumento primeiro de 

desestabilizá-lo num momento de decisão. Vi, inclusive, mulheres reproduzindo cânticos 

machistas. E, por inferência, não é difícil imaginar que homossexuais possam igualmente ter 

participado de cantos homofóbicos contra o outro. 

Não significa dizer, é claro, que as torcedoras e os torcedores sem exceção, 

individualmente em suas vidas além do futebol, tenham de fato essas características. Aliás, nem 

mesmo possuo elementos ou sequer pistas mínimas que me permitam debater isso. Mas o fato 

é que, levados pela coletividade, pelo momento de torpor que o futebol provoca, é exatamente 

esse o comportamento que os torcedores em geral, em seus diferentes territórios do Estádio 

Almeidão, reproduzem (consciente ou inconscientemente). 

                                                             
56 Emissora de TV a cabo que transmitia todos os jogos da Série C, mas que acabou sendo extinta no ano seguinte. 
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Cito Pimenta (1997, p. 53) para justificar o que digo: “Dentro de uma praça esportiva, 

as regras sociais se afrouxam, propiciando momentos de transgressões não permitidas nas 

relações grupais fora do campo do jogo, surgindo, então, as trocas de ofensas morais e físicas 

entre os protagonistas do espetáculo”. 

Um cenário, aliás, que é bem parecido com o que Goffman (2002, p. 41) descreve: 

“Quando o indivíduo se apresenta diante dos outros, seu desempenho tenderá a incorporar e 

exemplificar os valores oficialmente reconhecidos pela sociedade”. 

Ao longo de minha pesquisa, diga-se, não testemunhei casos de agressões físicas contra 

homossexuais ou contra mulheres. Mas, como se vê, esses grupos estão sempre sendo 

confrontados e hostilizados. Sendo avisados a cada momento que são vistos como inferiores 

naquele espaço. 

Ao tentar entender esse tipo de fenômeno, Connel (2016) destaca que existe nas 

sociedades um discurso muito estereotipado de masculinidade e adolescência. Que vai 

diferenciar desde muito cedo as características entre meninas e meninos, sendo, esses últimos, 

aqueles que, por causa da testosterona, são impulsionados a se arriscar mais. São construções 

sociais, obviamente. Mas que, com o tempo, acabam naturalizadas. E cujos efeitos vão 

reverberar nas arenas esportivas: “A energia masculina encontra sua expressão no futebol, nas 

lutas e nos problemas na escola” (CONNEL, 2016, p. 137). 

No fim das contas, portanto, o que se vê nas arquibancadas não é mais do que a 

reprodução do que já existe numa sociedade em que “a ideologia popular trata a 

heterossexualidade como ‘natural’” (Id., Ibid., p. 142). E, se tudo o que é heterossexual é 

natural, a conclusão imediata é a de que, em sentido contrário, tudo o que não é heterossexual 

é automaticamente artificial, falso, anormal, digno de ser questionado. 

A autora, inclusive, vai falar um pouco mais sobre como os esportes sofrem 

interferências numa sociedade em que “a heterossexualidade é aprendida, e esse aprendizado, 

para meninos, é um lugar importante de construção de identidades” (Id., Ibid., p. 143). Ela diz: 

“O esporte de equipe, organizado e competitivo, é uma prática social especialmente moderna. 

É intensamente segregada por gênero e dominada por homens. [...] Um lugar de camaradagem 

masculina, uma fonte de identidade” (Id., Ibid., p. 143). 

 A citada autora é australiana. E, como tal, se refere especialmente ao rúgbi quando fala 

em “esporte de equipe”, já que essa modalidade está entre as mais populares do povo de seu 

país – bem à frente do futebol, por exemplo. Mas, ao falar aqui de uma realidade registrada no 

Brasil, existem evidências que mostram que o futebol também reproduz esse tipo de 

comportamento descrito por ela. 
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 De León (2011, p. 52), por exemplo, num artigo em que analisa uma decisão judicial 

proferida em São Paulo em que o julgador reforça a tese de que o futebol é sim um esporte de 

contato, de força, e por isso de homens másculos, vai explicar que o futebol “dita parte dos 

padrões de masculinidade” da sociedade brasileira. 

 Observe-se o que ele fala sobre o esporte que é dito paixão nacional do brasileiro e 

perceba-se o quanto é parecido com a realidade australiana com relação ao rúgbi: “A associação 

entre macheza e jogar futebol é praxe na formação do jovem viril brasileiro. É uma identidade 

agregada a valores de agressividade, uma ‘violência necessária’ e até mesmo uma libido 

masculina heterossexual” (Id., Ibid., 2011, p. 52). 

 Mais adiante, o autor trata de forma mais específica sobre como essa espécie de ode ao 

macho leva invariavelmente à homofobia. “Na medida em que a definição de homem se dá pela 

oposição à feminilidade, é inegável que a homofobia desempenha um papel marcante naquilo 

que significa ser homem. Ser macho associa-se à virilidade, potência sexual, valentia, honra e 

responsabilidade” (Id., Ibid., p. 54). 

 Pois, ainda de acordo com o autor, “o jogador de futebol [...] agrupa valores do machão 

nacional: força, poder, violência, virilidade, agressividade e potência sexual”. (Id., Ibid., p. 55). 

E, por fim, ele diz também que “o futebol, com efeito, é um grande marcador da sexualidade 

masculina” (Id., Ibid., p. 60). 

Diante de todo esse debate, de toda essa reflexão, pois, comecei a observar melhor o 

meu entorno, para além dos grupos que eu estava pesquisando. Percebi que era comum ver 

torcedores homens irem juntos ao estádio, ingerindo alta quantidade de bebida alcoólica e 

reforçando suas relações de companheirismo e amizade; mas essa prática é bem mais rara ou 

mesmo inexistente (ao menos com todo esse vigor) com grupos exclusivos de torcedoras 

mulheres.  

Elas, em regra, ou vão ao estádio acompanhadas por outros homens, como se 

precisassem de uma espécie de proteção para adentrar em um território marcadamente 

masculino; ou, quando estão sós, preferem os degraus mais altos das arquibancadas, longe do 

alambrado e consequentemente longe de uma maior visibilidade.  

 A propósito, ao longo dos jogos a que compareci para realizar esta pesquisa, foram 

pouquíssimas as vezes que presenciei mulheres que foram sozinhas ao estádio e que ficaram 

perto do alambrado. E, sim, em várias dessas vezes elas foram alvo de cantadas.  

Numa dessas situações, num jogo contra o Confiança-SE, em 27 de agosto de 2017, o 

assédio foi tão maior que cheguei a testemunhar alguns homens tirando fotos do bumbum de 

uma mulher que caminhava desacompanhada próximo ao alambrado da Arquibancada Sombra. 



169 
 

Isso aconteceu sem que ela percebesse, e pouco depois aqueles que tiraram as fotos exibiam-

nas aos risos para os amigos.  

Com relação à homossexualidade, os homossexuais masculinos são sem dúvida os mais 

afetados. É óbvio que eles estão presentes ao estádio, mas em regra permanecem ocultos ao 

longo dos jogos. Eles simplesmente não se manifestam como tais e, se vão ao estádio com seus 

eventuais parceiros, evitam terminantemente quaisquer gestos que os “denunciem”. Pelo 

mesmo motivo, travestis não são facilmente percebidas nos jogos. Como estratégia de 

autoproteção, tornam-se igualmente ocultas. Passam por um processo de invisibilidade. Afinal, 

são muito fortes as regras heteronormativas dentro do estádio para que alguém que foge a elas 

tente questioná-las. 

Esse ocultamento, a propósito, se dá porque, como escreve Le Breton (2013, p. 212) em 

seu amplo estudo sobre o assunto, “o corpo deve passar despercebido no intercâmbio entre os 

atores”. Principalmente porque  

 

a impossibilidade de nos identificarmos fisicamente com ele [...] está na fonte de todos 

os preconceitos que um ator social pode sofrer. A diferença transforma-se em estigma 

mais ou menos altamente afirmado. [...] A hostilidade, aliás, é raramente manifesta, 

mas os olhares não cessam de se colocar sobre eles, de comentar (Id., Ibid., p. 213). 

 

Sobre estigma, por sinal, é Goffman (1988, p. 6) quem vai dizer que se trata de um termo 

“usado em referência a um atributo profundamente depreciativo”; mas que, ainda de acordo 

com o autor, é construído socialmente, a partir da visão do outro, e que “não é, em si mesmo, 

nem horroroso nem desonroso” (Id., Ibid., p. 6).   

Ao longo de todo esse tempo, inclusive, poucas foram as ações efetivas para mudar tal 

realidade. E, assim mesmo, sem o poder de modificar drasticamente o quadro posto. Dois casos 

isolados valem ser registrados: 

Já falei, no capítulo anterior, sobre a “quase briga” ocorrida na viagem de volta de 

Ribeirão Preto, entre a Império e as duas torcidas organizadas de pista, a TJB e a Fúria. A nota 

que deu início a toda a celeuma, publicada pela Império, podia ser exageradamente dura, mas 

tinha boas intenções. Criticava uma música cantada por torcedores não identificados do Belo, 

dentro do Estádio Santa Cruz, que fazia referências extremamente agressivas à condição de 

feminina, de “mulher”, da Pantera, o mascote do Botafogo-SP. Dizia a música: “Pantera 

vagabunda, eu vou comer sua bunda, e sua buceta”.  

Na postagem, que inclusive acabaria sendo posteriormente apagada, a torcida 

organizada autora do texto criticava o teor machista da letra da música, denunciava os termos 
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ofensivos contra a mulher e reafirmava o slogan de que “lugar de mulher é onde ela quiser”. 

Aliás, é claro que aquele ato representava uma tentativa de minimizar discursos sexistas; e, de 

repente, o início de uma mudança de postura da própria Império. Era tudo muito louvável. Mas 

não dá ainda para afirmar categoricamente que a Império está livre desse tipo de discurso, 

porque ao longo da pesquisa eu testemunhei várias vezes seus torcedores reproduzindo outros 

cânticos que possuíam conotações igualmente machistas e homofóbicas. 

O segundo desses casos foi registrado em abril de 2018, quando surgiu na rede social 

Instagram o perfil de uma “Torcida LGBelo”57, que se autodenominava como sendo a “primeira 

organizada LGBT da Paraíba” e exibia como lema “amor, respeito e diversidade”. A conta, 

contudo, possuía até fevereiro do ano seguinte apenas duas postagens e desde então não surgiu 

nenhuma ação efetiva nas arquibancadas. Num desses posts, os administradores da conta 

confirmavam muitos dos efeitos negativos que aqueles cânticos, aquelas posturas, provocavam. 

Eles questionavam, por exemplo, se o fato de eles serem homossexuais os impediriam de 

gostarem de futebol e de apoiarem o clube do coração deles. A mensagem dizia ainda que 

existem muitos homossexuais frequentando os estádios, mas todos com medo, vendo os outros 

usarem termos ofensivos de todos os lados. 

Tentei entrar em contato com eles. Mandei mensagens privadas pelo próprio Instagram, 

em que apenas os administradores da conta tinham acesso. Apresentei-me como pesquisador 

interessado em debater o tema dos cânticos homofóbicos nas arquibancadas de futebol e aquele 

próprio movimento de resistência, e perguntei se poderíamos conversar por telefone. Quem 

sabe, agendar um encontro posterior presencial para uma conversa e uma entrevista. Garanti, 

inclusive, que preservaria a identidade dos envolvidos caso fosse esse o desejo deles. 

A primeira mensagem que eu enviei data de 26 de abril de 2018. Passei o número de 

meu celular. Pedi que, se possível, alguém entrasse em contato comigo. Só obtive resposta em 

5 de maio. Genérica. Agradeciam pela preocupação com o tema e diziam que eles precisavam 

de mais pessoas como eu. Minha tréplica, considerando que eu ainda não sabia com quem 

estava dialogando, foi perguntar mais uma vez se eu poderia conversar com alguém deles. 

A segunda das respostas só viria no dia 10 de junho. Resumida: “Podemos”. No mesmo 

dia, então, voltei a enviar o número de meu celular. Perguntei se eles poderiam entrar em contato 

por telefone ou mesmo por WhatsApp, ou se poderiam passar o telefone de um dos líderes do 

movimento. Reforcei minhas garantias de que manteria o anonimato dos envolvidos. Demorou 

                                                             
57 Torcida LG Belo. Instagram: @torcidalgbelo. Disponível em: <https://www.instagram.com/torcidalgbelo>. 

Acesso em: 10 fev. 2019. 
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11 dias de silêncio até que, em 21 de junho, uma nova resposta me fosse enviada. Mais uma 

vez vaga, mais uma vez sem contatos mais efetivos: “Estamos juntos”. 

Entendi o recado. Lamentei, confesso, mas entendi. Não deveriam, de repente, estar se 

sentindo completamente seguros para o contato, confiantes para se exporem mais. Aquela ação, 

afinal, era transgressora. Poderia acarretar reações. E certamente deveria haver medo dos 

envolvidos com relação a eventuais retaliações de outros torcedores. Não era sem razão, diga-

se. Para se ter uma ideia, a única postagem do perfil que estava aberta para comentários públicos 

recebeu seis mensagens. É um número pequeno, não restam dúvidas. Mas todas, sem exceção, 

eram agressivas, irônicas, homofóbicas. Decidi não insistir. Respeitei a decisão deles de 

permanecerem ocultos. E, assim, não consegui contato com ninguém da pretensa nova torcida 

organizada antes do término desta pesquisa. 

Aliás, já que eu citei aqui o Instagram, vale dizer que todo esse discurso essencialmente 

homofóbico que tem o seu ápice nas arquibancadas é seguidamente reproduzido nas redes 

sociais, nos aplicativos de bate-papo, nos fóruns diversos que os torcedores têm à disposição. 

Não raro eu percebi isso nas postagens das torcidas organizadas em seus respectivos perfis 

oficiais, nos comentários dos torcedores dentro dessas postagens, nas conversas pelos grupos 

de WhatsApp. São espaços virtuais que comumente funcionam como extensões das 

arquibancadas, possuindo assim dinâmicas parecidas. 

Nesses fóruns, inclusive, a tal Torcida LGBelo chegou a ser tema de um ou outro debate 

à época de seu surgimento. E a opinião majoritária apenas reforçava um pensamento 

homofóbico. A conclusão a que muitos torcedores chegaram, quase que instantaneamente, é 

que certamente deveria se tratar de um perfil falso, criado muito provavelmente por um torcedor 

do Treze ou do Campinense apenas para macular a imagem dos botafoguenses.  

Isso até pode ser verdade, inclusive. Por mais que, particularmente, eu não acredite, a 

rigor eu não posso descartar categoricamente tal possibilidade, visto que não consegui dialogar 

com nenhum dos líderes do movimento. Ainda assim, a certeza imediata, a conclusão sem 

sobras para dúvidas que muitos tiveram, jogando para os rivais a autoria daquele perfil, não 

deixa de ser sintomática para a questão ora abordada. 

A figura do “gay”, do “viado”, como se percebe, é sempre ironizada, ridicularizada, 

classificada como algo menor, pior, errado. Nunca é si próprio. É sempre o outro. Em regra, o 

rival. O misto. O “paraibaca”. Aquele que precisa ser subjugado, derrotado, humilhado. Aquele 

que não é bem-vindo, enfim. 

 

4.2 Outras distinções, outras violências 
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O discurso homofóbico e machista, por ser seguidamente repetido em forma de cânticos, 

foi apenas a primeira das demarcações que encontrei no estádio de futebol. E, pensei, se havia 

aquela, certamente deveria haver outras. Comecei a buscá-las, a prestar atenção nos 

comportamentos dos diferentes torcedores e tentar perceber outros possíveis padrões, outras 

distinções que levariam à violência. 

Para tanto, amparei-me, entre outros, nos estudos de Miguel Vale de Almeida (2004, p. 

17), o autor português que vai falar sobre “sinais diacríticos”, algo que as pessoas possuem e 

que poderia ser conceituado como “sinais exteriores ancorados nos seus corpos”. Tais sinais, 

de acordo com o autor, servem em regra como primeira forma de identificação do outro. Fontes 

de preconceito, portanto. Porque não são meramente descritivos. São marcas “que estabelecem 

uma diferença de sentido e significado, apesar de serem, em si mesmos, desprovidos de sentido 

ou significado” (Id., Ibid., p. 17). 

Lembro-me rapidamente do jogo do Botafogo-PB contra o Náutico-PE, realizado no 

Estádio Almeidão em 21 de abril de 2018, vencido por 4 a 0 pelo time da casa. Em dado 

momento, perto do fim do segundo tempo, surge Caroço de Pinha. Um homem negro, bem 

pobre, torcedor do Belo, famoso nas arquibancadas apenas por esse apelido (por si só um 

marcador de sua cor, dentro de um recorrente processo de coisificação do negro ao associá-lo 

a objetos) e por comparecer aos jogos sempre alcoolizado, sempre segurando um cigarro.  

Quase todo torcedor do Botafogo-PB, aliás, sabe quem é Caroço de Pinha. Pouquíssimos 

sabem que seu nome é Antônio Joaquim de Sousa. Vou chamá-lo pelo seu nome, a partir de 

agora. Pois bem, ele estava particularmente eufórico naquela noite de goleada. Aproximou-se 

de mim, empolgado, trôpego. Apertou a minha mão. Abraçou-me, comemorando os gols. Pulei 

junto a ele. Quando tentou se aproximar de um menino ao meu lado, percebi que esse se afastou 

demonstrando repulsa.  

Como já registrei, Antônio (ao meu lado na Figura 21 e assistindo à semifinal do 

Paraibano de 2018 na Figura 22) é um personagem conhecido dos torcedores botafoguenses. E, 

ao perceber esse recuo do garoto, eu rapidamente comecei a refletir sobre todas as vezes em 

que ele é cumprimentado, que ele é chamado, que ele é abordado no estádio e no seu entorno. 

Muitas vezes, mesmo quando lhe pagam um trago a mais de bebida, é em meio a risos, em meio 

ao deboche de quem vê um homem negro, bêbado, pobre, roupas velhas e gastas. Não era a 

primeira vez que eu via aquele tipo de reação frente àquele homem. 
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Figuras 21 / Arquibancada Sombra do Estádio Almeidão / Phelipe Caldas Pontes Carvalho / 08/04/2018 

Figura 22 / Arquibancada Sombra do Estádio Almeidão / Phelipe Caldas Pontes Carvalho / 25/03/2018 
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Volto a Almeida (2004, p. 18, grifo do autor), que segue abordando o tema dos sinais 

diacríticos: “As categorias [...] não são neutras ou horizontais, ou sequer simétricas. ‘Preto’ não 

é apenas a outra face da moeda de ‘branco’; ‘preto’ é a face de baixo, com menos valor, da 

moeda”. Tal como Alberto, o personagem negro (e vítima de preconceitos) descrito no artigo 

do autor lusitano, Antônio “está prisioneiro de uma armadilha que o seu corpo lhe pregou” (Id., 

Ibid., p. 19). 

O autor arremata, ainda com relação ao que os sinais diacríticos expostos em um corpo 

podem representar para um mundo repleto de preconceitos: 

 

O corpo como interiorização não verbal, inconsciente, mimética, automática, de certas 
disposições de desigualdade e poder; mas não só como interiorização – também como 

reprodutor dessas realidades, seu confirmador constante pelo fato simples de estar lá, 

de aparecer, de ser. [...] Tal acontece em todos os níveis de identidade social que são 

também níveis de desigualdade e diferença: o gênero, a sexualidade, a raça, a 

etnicidade, a classe, a deficiência, a idade... (Id., Ibid., p. 28). 

 

Eis, portanto, algumas pistas, alguns dos sinais diacríticos, algumas das demarcações 

citadas pelo autor. Continuei procurando. Continuei observando. Com o tempo, pude perceber 

que algumas características são capazes, inclusive, de definir o local da arquibancada de onde 

alguém vai invariavelmente assistir aos jogos. Seja por opção, seja mesmo por imposição do 

outro. 

Já registrei aqui o fato de as mulheres desacompanhadas preferirem a parte mais alta das 

arquibancadas, fugindo assim dos olhares masculinos que em regra estão voltados para o 

campo, mais focado, portanto, na parte de baixo dessa mesma arquibancada. Posso citar 

também a questão geracional. Ser velho ou ser jovem muitas vezes vai ditar onde e como se 

posicionar. 

Isso acontece principalmente por causa das torcidas organizadas. Como já dito, elas 

estão sempre em pé, pulando, cantando, se movimentando. Precisa-se, literalmente, ter fôlego 

para aguentar o ritmo ao longo de quase três horas, se considerar que elas começam esse 

movimento antes de a bola rolar, continuam no intervalo entre um tempo e outro e não cessam 

imediatamente após a partida. 

A Torcida Jovem, inclusive, tem um grito de guerra, entoado sempre acompanhado de 

uma performance em que se corre pela arquibancada, que afasta imediatamente as pessoas mais 

velhas de seu entorno. Os integrantes da torcida têm a percepção de que os torcedores que 

assistem aos jogos sentados são menos autênticos, mais cheios de vontades. Em vários dos 

jogos, vi a mesma cena. A Jovem começa a correr de um lado para outro, aos pulos, percorrendo 
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algo próximo de 30 metros de arquibancada, aos gritos de “ei, playboyzada, tira o cu da 

arquibancada”. Apenas para constar, registro ainda que, em 21 de julho de 2018, na vitória do 

Belo em cima do Santa Cruz-PE por 2 a 0, testemunhei uma versão diferente daquele mesmo 

grito, acrescentando depois que “quem não pular é galogay”, numa clara alusão ao Treze e aos 

seus torcedores (que nem mesmo estavam ali). 

Não tem jeito. Pessoas mais velhas ficam invariavelmente longe, à margem. 

Distanciam-se dos mais jovens que estão postos nas torcidas organizadas. Sentam-se. Admitem 

suas incapacidades – e os riscos – de permanecerem ali, naquele ritmo. 

Aliás, a própria questão de ficar sentado ou em pé é marcante. Ainda que não seja uma 

torcida organizada, o Loucos pelo Belo também assiste ao jogo em pé. Seus componentes não 

pulam, não cantam tanto, não se movimentam como as organizadas, nem já são tão jovens como 

elas. Mas, como dito, gostam de permanecer em pé. Num jogo, alguém lá atrás reclamou. Soltou 

um grito de “senta”. A resposta de um deles foi imediata: 

– Sai daí, velhote. Aqui não é teatro, não. 

O reclamante se calou. Tinha quatro opções, apenas: brigar, trocar de lugar, passar a 

assistir ao jogo em pé ou permanecer com a visão parcialmente obstruída. A maioria prefere 

mesmo mudar de lugar, principalmente quando um eventual embate seria contra um grupo 

grande, como as torcidas organizadas ou mesmo o Loucos pelo Belo. 

É uma espécie de segregação. De cuidado ou preocupação com os mais velhos, talvez. 

De colocá-los fora do agito. De excluí-los. Ou simplesmente mantê-los à parte dos demais. Não 

importa o motivo, seja ele nobre ou não. O fato é que é mais um comportamento pautado numa 

construção social, de algo que não é natural, mas que acaba sendo “naturalizado” pelo costume.  

 

A velhice é uma categoria socialmente produzida. [...] As representações sobre a 

velhice, a idade a partir da qual os indivíduos são considerados velhos, a posição social 

dos velhos e o tratamento que lhes é dado pelos mais jovens ganham significados 

particulares em contextos históricos, sociais e culturais distintos (DEBERT, 1994, p. 

8). 

 

Nas margens, é bem verdade, a maioria muda de lado. As regras se modificam. Resolvi 

fazer o teste. Assisti à derrota do Belo para o Remo em 12 de maio de 2018 (placar de 3 a 1 

para os paraenses, de virada) numa dessas margens, bem longe dos grupos que comumente eu 

pesquisava.  

Naquela parte do estádio, todos, sem exceção, estavam sentados. Eu inclusive. Num 

momento de perigo de gol contra ou a favor, a torcida se levantava, se agitava mais, para logo 
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depois se sentar novamente. Numa dessas vezes, um torcedor demorou mais do que a média 

para se abaixar. Foi rechaçado de imediato. Aos gritos: 

– Senta, porra! 

Não ouviu. Ou, ao menos, fingiu não ouvir. O segundo grito foi ainda mais ameaçador: 

– Olha a laranja!58 

O recado estava dado. E era claro dentro daquele contexto. Não haveria um terceiro 

pedido. Caso o homem persistisse mais tempo daquele jeito, em pé, ele seria repreendido de 

forma mais incisiva para que aprendesse a se portar conforme as regras daquela parte do estádio. 

Há ainda outras diferenças, essas dirigidas especificamente aos torcedores rivais. 

Almeida (2004), eu relembro, cita a “etnicidade” como um dos marcadores sociais que 

provocam o estranhamento. No caso botafoguense, é certo, talvez seja exagero falar em 

preconceito étnico, visto que são todos brasileiros. Em muitos casos, até, todos paraibanos. Mas 

é notório, ao mesmo tempo, que existe sim um comportamento reproduzido em gestos e em 

cânticos nas arquibancadas que de certa forma pode ser classificado como xenófobo. 

O caso mais comum e frequente é com relação aos clubes e aos torcedores de Campina 

Grande. Os botafoguenses, sempre em tom pejorativo, os chamam de “matutos”. Ou de 

“matutada”. Fazem piadas com o fato de a cidade não possuir praia. Ironizam um problema 

crônico de falta d’água, que até muito recentemente obrigava os moradores de Campina Grande 

a enfrentar um violento racionamento. Mandam os torcedores trezeanos e raposeiros tomarem 

banho de açude. 

Quando os jogos são contra clubes de fora da Paraíba, e principalmente de fora do 

Nordeste, as referências são alteradas, os símbolos ressignificados. O botafoguense se 

autodefine como “cabra macho”, “arretado”, usa chapéu de couro, veste-se com atributos que 

remetem positivamente ao mesmo sertanejo, ao mesmo “matuto” que é colocado de forma 

pejorativa aos moradores de Campina Grande. Em compensação, buscam algum problema da 

região de origem do rival para incluir nos cânticos, para machucar o outro a partir de novas 

possibilidades, justo naquilo que lhe é sensível. 

Essa tal xenofobia pode ser praticada também, inclusive, contra outros pessoenses, mas 

aí atacando as paixões para o que é de fora. Já citei ao longo desta pesquisa, em mais de uma 

oportunidade, a ira crescente que existe entre os botafoguenses à figura do “misto”, aquele 

                                                             
58 A laranja é uma fruta realmente muito consumida no Estádio Almeidão. Anos atrás, o arremesso do bagaço do 

fruto nas costas de quem estivesse em pé era uma prática muito mais frequente. Hoje mais raro, ainda assim o grito 

de “olha a laranja” é usado para, de forma genérica, ameaçar o torcedor que está em pé da iminência de algum tipo 

de retaliação física. 
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torcedor que torce para o Belo e em paralelo para outro clube de outro estado brasileiro; e até 

mais fortemente à figura do “paraibaca”, aquele torcedor que torce para clubes de fora do estado 

e para nenhum local.  

Em tempos mais antigos, aliás, era possível se ver no Estádio Almeidão torcedores 

acompanhando jogos do time pessoense com camisas do Flamengo, do Vasco, de outras equipes 

do Rio de Janeiro. Principalmente por causa da força da Rádio Nacional na década de 1960, 

que, segundo um minucioso estudo de Soares (2006), tornou os clubes cariocas extremamente 

populares entre os habitantes do Nordeste do país. Atualmente, todavia, isso já não é mais 

possível. 

Para ratificar o que digo, cito um caso presenciado por mim durante uma de minhas 

incursões etnográficas, em jogo do Belo contra o CSP no dia 14 de janeiro de 2018. A partida 

terminaria empatada em 1 a 1. Seria um daqueles jogos mornos, sem muito de interessante 

acontecendo, num domingo nublado e com público apenas mediano. 

Tudo transcorria sem sobressaltos, portanto, até que, de repente, percebi um crescente 

murmurinho na Arquibancada Sombra, perto de onde eu estava, que pouco a pouco tirava a 

atenção coletiva do campo de jogo e colocava em evidência uma parte qualquer perto do 

alambrado. Mais abaixo, estavam dois homens lado a lado. Um deles vestia uma camisa do 

Vasco da Gama. O amigo, usava uma bandeira do Flamengo presa ao pescoço, fazendo parecer 

uma longa capa rubro-negra. 

 Eles realizavam uma extensa caminhada, que começara quase do extremo direito 

daquele setor e que tinha como destino final o extremo esquerdo. Não sei bem por que eles 

faziam aquilo. Mas, ao que me pareceu na hora, não havia nenhuma intenção de provocar 

ninguém de forma deliberada. Eles apenas entraram no estádio com o jogo já rolando e, após 

adentrar à arquibancada pelo primeiro portão que encontraram, buscavam um melhor lugar para 

se acomodar. Por certo, eram torcedores bem ocasionais, não acostumados com as dinâmicas 

de quem frequentava o Almeidão cotidianamente. 

 Diante daquela visão, o que se testemunhou foi uma onda de vaias e xingamentos 

crescentes contra a dupla. E, à primeira vista, eles mesmos tiveram dificuldades para entender 

que eram os alvos. Ainda assim, o movimento foi crescendo. Tornando-se mais forte. Mais 

violento. Ganhando adeptos.  

Até que, repentinamente, um torcedor mais afoito tentou uma abordagem diferente. 

Projetou-se em direção aos dois amigos e tentou arrancar à força a bandeira flamenguista que 

fazia vezes de capa. O movimento foi deliberado. O objetivo, mais do que evidente. Arrancar a 



178 
 

bandeira do pescoço do torcedor e jogá-la no fosso que separa a arquibancada do campo de 

jogo. 

O agressor até teve sucesso na primeira parte de sua ação, mas, quando se preparava 

para jogar a bandeira no abismo a sua frente, foi contido pelo dono da peça. Que reagiu. Brigou 

pela posse do objeto. E provocou um início de tumulto ainda maior, com empurrões, gritos e 

dedos na cara. A cena, contudo, demorou pouco. O flamenguista, tendo rapidamente 

reconquistado sua bandeira, saiu de cena antes que outra pessoa iniciasse mais um embate. 

Ficou claro para os dois, de repente, que, vestidos como estavam, o estádio pessoense virara 

um ambiente hostil. 

Como pesquisador, observei toda aquela cena. Tomei nota. Refleti. E, na primeira 

oportunidade que tive, puxei conversa com um torcedor botafoguense sobre o que acontecera. 

Queria entender como tudo aquilo era visto pelos demais. Se aquilo não poderia ser interpretado 

como uma espécie de patrulhamento ideológico, por exemplo.  

Mas ele não titubeou. Vestido com uma camisa do Belo, tom irado, chamou de 

“vergonhoso” quem ia com “camisas de time de fora” para o Almeidão e chegou a defender 

medidas mais enérgicas e radicais: um boicote das TVs locais, que não deveriam exibir em suas 

reportagens futebolísticas nenhum torcedor com camisas de clubes de fora da Paraíba; e até 

uma lei estadual, a ser aprovada pela Assembleia Legislativa da Paraíba e que depois deveria 

ser sancionada pelo governador, que proibisse o acesso de torcedores vestidos com esse tipo de 

camisa às praças esportivas paraibanas. 

Como se vê, mudam-se os exemplos, repetem-se os padrões. Todas as diferenças, todos 

os marcadores sociais, todos os sinais diacríticos, em resumo, transformam o outro em 

“estrangeiro”, pensado aqui nos termos de Simmel (2005, p. 271), para quem “o estrangeiro, o 

estranho ao grupo, é considerado e visto [...] como um não pertencente, mesmo que este 

indivíduo seja um membro orgânico do grupo cuja vida uniforme compreenda todos os 

condicionamentos particulares deste social”. 

E, no fim das contas, o que se observa no dia a dia do futebol, via de regra, são essas 

diferentes formas de estrangeiros sendo violentadas: evita-se o abraço no torcedor muito sujo, 

sugere-se parcimônia ao torcedor muito velho, ri-se do torcedor muito bêbado, aponta-se 

ironicamente para o torcedor “louco” que passa todo o jogo falando sozinho, xinga-se 

indiscriminadamente os torcedores gays, agride-se as torcedoras mulheres, censura-se os 

torcedores com camisas de clubes de fora do estado. Todos esses exemplos são reais. Retirados 

das observações etnográficas realizadas entre 2017 e 2018. 
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4.3 A violência institucionalizada 

 

Ainda que já o tenha mencionado noutro momento, deixei para o fim, para analisar de 

forma mais pormenorizada, um último dos marcadores, o da classe econômica. Não foi por 

acaso essa decisão. Queria abordá-lo por uma outra ótica, tentando mostrar que a violência aí é 

tão forte, é tão recorrente, que acaba sendo constantemente reproduzida pelas instituições 

públicas. Pelo Ministério Público da Paraíba, que comumente criminaliza as torcidas 

organizadas de futebol. Mas também pela Polícia Militar, que adota medidas e comportamentos 

distintos para diferentes grupos. 

Logo de cara, antes de tudo o mais, queria descrever uma cena das mais nervosas que 

vivi como pesquisador. E que, depois, serviu-me para refletir sobre esse tópico. A cena 

aconteceu antes do já citado jogo entre Botafogo-PB e Treze-PB, pelas semifinais do 

Campeonato Paraibano de 2018, e realizado na noite de 25 de março daquele ano. 

Eu estava no entorno do estádio, no lado da Arquibancada Sol. Observava as dinâmicas 

dos torcedores. Era aquela partida citada no Capítulo 2 em que o Ministério Público tinha 

proibido de última hora a venda de bebida alcoólica num raio de 100 metros do estádio, o que 

provocara uma espécie de diáspora entre os torcedores, todos meio perdidos, sem saber direito 

onde permanecer e onde se posicionar. 

Pois bem, eu conversava com vendedores ambulantes do “lado Sol”, quando a Torcida 

Jovem do Botafogo-PB foi avistada por mim, se locomovendo por uma rua lateral, toda de 

calçamento, estreita, chegando por ali ao estádio. Em jogos como aquele, contra clubes de 

torcidas rivais, o ponto de encontro nunca era o Almeidão. Os torcedores da TJB se 

encontravam no bairro do Cristo e só depois caminhavam juntos até a praça esportiva. 

Naquele dia, a propósito, desde o início andavam coesos, passo apressado, parecendo 

uma marcha militar. Cantavam alto: 

– É a Jovem! A Maioral. O Terror da Capital.  

Carregavam bandeiras. E as agitavam orgulhosamente. Exibindo-as a todos os demais. 

Imponentes. Era, certamente, a hora do confronto com a Torcida Jovem do Galo, do Treze, que 

já estava na cidade, ali perto, no portão destinado aos torcedores visitantes.  

Resolvi acompanhá-los. Ver de perto o que se sucederia. E percebi rapidamente que 

os movimentos já pareciam combinados por todos. De um lado e de outro. Mais perto do 

estádio, a marcha rápida virou trote. E de trote, rapidamente, virou corrida. Desenfreada. Todos 

aos gritos em direção ao lado de onde estava a torcida trezeana. 
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Eu corria enlouquecidamente. Mas, não tardou, a reação seria igualmente intensa da 

Polícia Militar. Eu estava no meio da ação, no epicentro dos acontecimentos. Da mesma forma 

como a Jovem corria em direção aos trezeanos, passaram a correr em sentido contrário, fugindo 

da polícia. 

Inicialmente, fiquei meio perdido. Recuei também. Corri como podia buscando algum 

abrigo, alguma proteção. Estava apavorado. Nunca antes na minha vida tinha ficado tão 

próximo, tão na linha de frente, das ameaçadoras balas de borracha que eram disparadas pelos 

policiais militares. 

Eis como registrei a cena em meu Caderno de Campo: 

 

A bala de borracha é algo absurdamente assustador. E nem a ideia de que ela não é 

fatal tem a capacidade de lhe tranquilizar totalmente. Principalmente quando o tiro é 

dado a menos de três metros de distância. O estampido é extremamente alto. Tem um 

som aberto, difícil de descrever, que entra pelo ouvido numa intensidade que joga o 
nível de adrenalina para as alturas. Deixava-me completamente em alerta. A faísca 

que sai, como que cuspida violenta e repentinamente da arma, também tem um quê de 

assustador. Somada a tudo isso a própria figura bélica do policial, de capacete, 

coturno, farda completa, escopeta sendo apontada e disparada contra a multidão, a 

situação vivida ficava cada vez mais fora de controle (Caderno de Campo, 26 de 

março de 2018). 

 

Não tenho, obviamente, registros de toda aquela cena de guerra, mas, quando tudo 

passou, aquela parte de fora do estádio estava coberta de cartuchos deflagrados. Apresento uma 

das fotos que tirei apenas como ilustração possível daquele dia (Figura 23). 

A foto, no entanto, só foi tirada muito depois. Naquele momento, eu ainda continuava 

correndo. Ainda me sentia inseguro, ainda sem estar posicionado sob alguma proteção física 

que amparasse eventuais projéteis. Por todo o lado, mais e mais gente corria igualmente 

desesperada. Muitos integrantes da torcida organizada, é bem verdade, mas àquela altura a 

balbúrdia já era generalizada e obrigava quem não era de organizada a correr também. 

Em dado momento, vi-me encurralado. Cheguei próximo de um dos portões de entrada 

da Arquibancada Sol, que, no entanto, estava fechado. À frente, corrimões, que impediam a 

minha passagem. À minha esquerda, estava a grande parede de concreto do estádio. E, atrás de 

mim, os policiais continuavam atirando, continuavam avançando firmemente para o lado onde 

eu estava. 

A única saída seria correr desesperadamente para o meu lado direito e, assim, me 

esconder por entre os carros parados no estacionamento mais à frente. Para isso, contudo, eu 

deveria atravessar a linha de frente das balas de borracha, que seguiam sendo disparadas em 

direção aos torcedores em fuga. Fiquei vacilante. Sabia que precisava realizar aquela travessia, 
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mas não me via com coragem para tanto. Os policiais continuavam se aproximando, atirando, 

gritando. Era questão de tempo chegarem até mim. 

Quando dois policiais militares estavam bem próximos, e quando eu tive a certeza 

absoluta de que iria ser atingido, um deles percebeu a minha indecisão. Viu-me titubeante. 

Parou de atirar. Fez sinal para outros igualmente pararem. Gritou, irado: 

– Pode passar, pode passar! Que aqui a gente só está atrás de atirar em vagabundo! 

Figura 23 / Entorno do Estádio Almeidão, em frente à Arquibancada Sol / Phelipe Caldas Pontes Carvalho / 

25/03/2018 

 

Foi um alívio. Respirei fundo. Corri. Fiz a tal travessia, sem ser atingido por ninguém. 

Outras duas ou três pessoas, pude notar de relance, me acompanharam, correndo junto a mim, 

igualmente assustadas. Mas, depois, refleti. Pensei muito. Fiz-me a pergunta inevitável: “Como, 

afinal, ele sabia que eu não era um vagabundo?”. 

Volto a recorrer a Pimenta (1997, p. 19) para tentar começar a responder essa questão: 

“A violência nos estádios de futebol não está desarticulada dos aspectos político, econômico e 

sócio-cultural de uma determinada sociedade”. Ao falar sobre o assunto, é importante explicar, 

o autor está buscando refletir sobre a própria origem da violência nesses espaços desportivos. 
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Mas, penso, pode servir também de preâmbulo para o que pretendo abordar aqui, ao falar das 

diferenças de posturas da Polícia Militar da Paraíba ao tratar com um e com outro. 

Recorro também a tudo o que já coloquei neste capítulo com relação ao “corpo”, 

principalmente a partir do que já foi exposto sobre os estudos de Le Breton (2013) e Almeida 

(2004). Repito, aliás, com até mais ênfase agora, as palavras desse último: os sinais não são 

apenas descritivos. As diferenças possuem sim sentidos na visão e no julgamento de quem as 

observa. Aquilo tudo que cada um carrega em seus corpos é “o elemento primeiro que o define 

aos olhos dos outros. E não é só o primeiro traço identificador: é também um traço que o coloca 

num pacote com outras pessoas percepcionadas como suas semelhantes, transforma-o assim 

num mero exemplo de uma categoria” (ALMEIDA, 2004, pp. 17 e 18). 

Os policiais, pois, quando atiram em direção à multidão, não buscam apenas indivíduos, 

pessoas específicas, buscam categorias. A partir de sinais específicos que são suficientes, 

inclusive, para permitir que eles, no calor do momento, na velocidade dos acontecimentos, 

consigam definir quem dentre tantos será poupado dos violentos tiros não-letais e quem será 

enquadrado na categoria “marginal” e ficará à mercê da ofensiva. 

  É óbvio que, quando eu mesmo fui poupado da tal ofensiva, em meio a um instinto de 

autopreservação, talvez, fiquei aliviado, feliz por não ter sido enquadrado na tal categoria. Mas, 

e o outro lado da moeda? Aquela mesma moeda a qual Almeida (2004) se refere, já citada aqui, 

de cujos lados não são equânimes? 

Não é difícil identificar o perfil majoritário dos torcedores que os policiais procuravam. 

O perfil majoritário das torcidas organizadas de pista: jovens, pobres, moradores de bairros 

periféricos, muitos deles negros. Mas, e o negro, pobre, morador de periferia, que não 

participava da briga, que nem mesmo integra alguma das torcidas organizadas, e que 

eventualmente foi surpreendido com toda aquela confusão no exato momento em que ele 

próprio chegava ao Almeidão? Será que foi igualmente poupado? Será que pôde ser identificado 

a tempo fora da categoria “marginal” que a Polícia Militar tem em mente? 

São questionamentos importantes que surgiram em meio a toda a reflexão que eu me 

propus a fazer depois daquele episódio. Até porque, ainda na esteira do pensamento de Pimenta 

(1997, p. 14), quando ele diz que “o Estado, enquanto mentor de políticas públicas, pode ter 

contribuído na construção de uma sociedade violenta”, é preciso também discutir a eficácia 

dessas ações. 

Não é minha intenção analisar tais eficácias de forma mais aprofundada. Mas, ao 

prosseguir, preciso dizer que essas distinções que a Polícia Militar da Paraíba faz não são caso 
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isolado, mas algo recorrente no cotidiano dos estádios de futebol paraibanos. Dois casos a mais 

podem ser narrados aqui para comprovar o que estou dizendo. 

O primeiro deles aconteceu pouco tempo depois, em 5 de abril de 2018, naquele jogo 

do Belo contra o Campinense, em Campina Grande, pela primeira das duas partidas da final do 

Campeonato Paraibano. Já falei no capítulo anterior dessa viagem, de van, com 15 integrantes 

do Loucos pelo Belo. Eles cantavam, gritavam, bebiam, empolgavam-se a caminho do Estádio 

Amigão. 

Em algum local da BR-230, no entanto, já mais perto da entrada de Campina Grande, o 

veículo diminuiu a velocidade. Pouco a pouco. Até parar no acostamento. Foi tudo muito 

rápido. Não fui avisado a tempo do que se sucedia. Demorei para entender que se tratava de 

uma espécie de batida policial para averiguar veículos com torcedores de João Pessoa e assim 

evitar que botafoguenses brigassem com raposeiros. 

Assim que a van parou, a porta lateral, dos passageiros, foi aberta. Dois ou três policiais 

se aproximaram imediatamente. Tinham posturas sérias, pareciam em estado de alerta, mãos 

repousadas nos respectivos revólveres, prontos para serem sacados caso vissem necessidade. 

Eu era aquele mais próximo da porta. O primeiro que precisaria descer para permitir que os 

demais descessem também. A ordem foi dada de forma alta, clara, séria: 

– Desçam todos do veículo. Coloquem as bebidas alcoólicas no chão. Posicionem-se de 

frente (consequentemente, de costas para o policial). Mãos na cabeça. Pernas abertas. 

Obedecemos. Posicionamo-nos. Fomos revistados. Pouco depois, o policial que nos 

revistara se dirigiu ao seu superior: 

– Esses não são de organizadas, não. 

A resposta foi quase imediata. E evidencia a criminalização que existe contra as torcidas 

organizadas, independentemente de quais sejam elas: 

– Então libera. 

Fomos liberados. E como, em sentido contrário, eu seria o último a reentrar na van, 

aproveitei aquele tempo para olhar melhor em volta. Já havia uma incontável quantidade de 

ônibus parados onde estávamos. Um número ainda maior de torcedores botafoguenses do lado 

de fora dos veículos. Alguns ainda sendo revistados, outros apenas aguardando.  

Demorei-me um pouco mais do lado de fora. Passei a prestar atenção nos uniformes. 

Identifiquei as principais torcidas organizadas do Belo. Lá estavam a Fúria e a Jovem, 

conhecidas por serem de pista. Lá estava a Império também, que tentava dia após dia (muitas 

vezes em vão, como era possível ver ali) passar uma imagem de torcida pacífica. Estavam ainda 

outras menores, pouco representativas no que diz respeito a número de integrantes, como a 
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Barril Botafoguense e uma outra, ainda não mencionada aqui, a Família Belorasta. Todas 

indiscriminadamente retidas. 

Seguimos viagem normalmente. Outros “torcedores avulsos” devem ter sido liberados 

também. Porque, quando finalmente conseguimos chegar ao Amigão, vários outros 

botafoguenses já estavam no estádio. Nenhuma organizada, no entanto. 

Devido à revista, aliás, chegamos ao local do jogo a apenas 15 minutos de a bola rolar. 

As torcidas organizadas do Botafogo-PB, contudo, só chegariam ao estádio no intervalo da 

partida. O Campinense venceria o jogo por 1 a 0. O gol foi marcado logo no início da partida. 

Todos esses torcedores, portanto, viajaram para assistir apenas parcialmente ao jogo, e 

acabariam perdendo o único gol que fora anotado. 

Outra distinção aconteceu ali, durante minha observação sobre os comportamentos das 

três principais torcidas botafoguenses. Justamente porque eu queria ver a hora em que esses 

torcedores chegassem, eu estava na parte mais alta da arquibancada, onde era possível de 

tempos em tempos espiar o que se passava lá embaixo, fora do estádio. Eis o que vi: 

A Império, formada predominantemente por torcedores de classe média, pagou seus 

ingressos e entrou em massa no Estádio Amigão (Figura 24) assim que chegaram ali, no 

intervalo do jogo. Mesmo tendo perdido, é sempre importante registrar, 50% de tempo que 

deveriam ter direito a assistir.  

O pessoal da TJB e da Fúria, contudo, seja porque não queria pagar caro para assistir a 

apenas metade do jogo, seja porque, conforme alguns disseram, pensou erroneamente que 

conseguiria comprar a meia-entrada de estudante e não tinha o dinheiro completo para custear 

o valor cheio, ficou quase todo do lado de fora. Esse só conseguiu adentrar à arquibancada aos 

30 minutos do segundo tempo, que é quando comumente os portões do estádio são abertos, já 

para preparar a saída dos torcedores ao término do jogo. 

Observava tudo aquilo. Compadecia-me com os torcedores do lado de fora, tolhidos do 

direito de ver uma partida de final de campeonato. Virei-me de volta para a arquibancada, 

procurando respostas. Encontrei perto de mim um dos poucos integrantes da Jovem que entrara. 

Fui até ele. Puxei conversa. Ele emendou, espiando lá para baixo, apontando para o grupo de 

forma entristecida: 

– Pode ver lá. Só tem negro lá fora. 

Eu conferi. Atestei o que me foi dito. De fato. Os sinais diacríticos estavam lá, mais uma 

vez, demostrando para quem quisesse ver que os diferentes lados em disputa não estavam 

equiparados, com iguais condições de terem êxito em suas jornadas. Os fatos não deixavam a 

menor dúvida: três perfis diferentes de torcedores (os dos chamados “torcedores comuns”, o da 
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organizada de classe média, os das organizadas de classe baixa), três momentos diferentes que 

cada um desses perfis conseguiu entrar no Estádio Amigão. 

Figura 24 / Arquibancada Sombra do Estádio Amigão, em Campina Grande / Phelipe Caldas Pontes 

Carvalho / 05/04/2018 

 

4.3.1 Os torcedores em revista: distinções entre Sombra e Sol 

 

Deixei para o fim o segundo dos casos que, a meu ver, comprovam muito 

cristalinamente as distinções que o Poder Público faz com os diferentes tipos de torcedores. E 

essas são emblemáticas porque foram registradas sistematicamente, jogo após jogo, em 

dinâmicas completamente naturalizadas, tornadas normais, que até podem não ser percebidas 

pela grande maioria dos botafoguenses, mais que ainda assim representam uma violência ímpar 

e cruel, e que acontecem nos acessos dos torcedores aos dois setores de arquibancada do Estádio 

Almeidão que analisei ao longo desta minha pesquisa. 

Como já amplamente alardeado, iniciei minhas incursões etnográficas em 2017, indo de 

início exclusivamente para a Arquibancada Sombra, o setor mais caro dentre aqueles que eu 

pesquisava e ocupado consequentemente por torcedores de maior poder aquisitivo, em regra 
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pessoas de classe média. Apenas para relembrar, é a arquibancada, entre outros, da Império e 

do Loucos pelo Belo. 

Foram vários os jogos a que assisti da Sombra naqueles primeiros meses. Acostumei-

me pouco a pouco à rotina de entrada ao estádio. Era algo sempre muito tranquilo, o que não 

significa dizer que necessariamente rápido. 

A velocidade de entrada ao estádio a partir do momento em que você entrava na fila 

dependia da quantidade de portões que estariam abertos em cada jogo e do público que 

compareceria. Dentre todos os jogos de minha pesquisa na Sombra, aquele no qual eu mais 

demoraria para conseguir entrar foi o do Belo contra o Atlético Mineiro, justamente o primeiro 

que cito nesta dissertação e o mesmo em que aconteceu o ritual do “ruas de fogo”. Mas, é fato, 

aquele foi um jogo atípico, e a grande verdade é que na maioria das partidas o acesso também 

acontecia de forma muito célere.  

Já com relação à tranquilidade em que se entrava na Arquibancada Sombra, no entanto, 

eu falo mesmo é sobre como se dava a revista de cada torcedor59. Sempre muito simples, sem 

tantos traumas, como quem apenas cumpre um protocolo obrigatório antes de adentrar em um 

prédio qualquer. 

Eu dava meu ingresso a um funcionário do clube mandante da partida (na grande maioria 

das vezes do próprio Belo), que o validava e o destacava. Ficava com algo em torno de 80% do 

papel e me devolvia apenas o canhoto. Eu entrava no estádio. Dava apenas dois ou três passos. 

Era abordado por um policial militar.  

Ele me cumprimentava com um aceno rápido de cabeça. Não eram necessárias palavras. 

Eu assentia. No máximo, dava um “boa tarde” ou “boa noite”. Parava diante dele. Olhando para 

ele. De frente para ele. Abria levemente as pernas e abria um pouco os meus braços. Nada muito 

exagerado. As mãos nem mesmo chegavam a levantar. Apenas se afastavam um pouco do 

tronco. 

O policial então passava as mãos na minha cintura, tateando-a por cima da camisa, à 

procura de algum volume estranho. Depois, conferia os bolsos da minha bermuda por fora 

mesmo, como quem quisesse descobrir o que tinha dentro apenas com a ajuda do tato. Eu sou 

um pouco metódico no que guardo em cada um dos bolsos. No esquerdo, o policial 

invariavelmente identificava o meu aparelho de telefone celular após uma breve e leve apertada. 

No direito, ele encontraria as chaves de casa e eventualmente as do carro. E, nos jogos que 

                                                             
59 Nas descrições que farei a seguir, refiro-me especificamente à revista do torcedor homem. As mulheres são 

revistadas à parte, por policiais igualmente mulheres, com uma dinâmica própria que eu não teria como descrever 

com a propriedade necessária. 
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começavam às 16h, estaria também a caixa de meus óculos. Isso porque eu ia de óculos escuros 

e levava os claros para trocá-los após escurecer mais, visto que o jogo começava à tarde e só 

terminaria quando já estivesse no início da noite.  

Apenas nesses casos, em que eu estava com a caixa de óculos guardada num dos bolsos, 

a revista poderia durar alguns segundos a mais. O policial nem sempre identificava aquele 

volume como sendo uma caixa de óculos. Eu, então, sem tanta cerimônia, colocava a mão no 

bolso e sacava o objeto, mostrando-o do que se tratava. Esclarecida a dúvida, ele balançava a 

cabeça afirmativamente e, em seguida, dava uma leve batida no meu ombro, liberando-me para 

seguir adiante. 

Era uma cena até cordial. Sem estresses, medos, tensões. Brevíssima. Em que nenhum 

dos lados demonstrava qualquer temor diante do outro. Era uma cena, também, repetitiva. 

Ritual. Torcedor por torcedor. Jogo por jogo. Fazia-me crer que a realidade era a mesma 

indistintamente em toda parte. Nem mesmo me parecia algo que valeria registro nesta 

dissertação. 

Tudo mudou em 8 de fevereiro de 2018. Era a minha primeira incursão na Arquibancada 

Sol. E, como já registrei no Capítulo 2, naquele dia eu passei pouco mais de uma hora diante 

de um conjunto de cinco portões de acesso para aquele setor do estádio, observando como era 

a dinâmica de venda de ingressos por parte da Jovem, que recebia uma cota de bilhetes por jogo 

da diretoria do clube. 

Naquele dia de partida contra o Náutico pela Copa do Nordeste, portanto, eu estava 

particularmente interessado num outro assunto e a princípio eu nem mesmo prestava atenção 

na revista que acontecia com os torcedores, quando eles enfim conseguiam entrar no estádio. 

Eu estava convencido, por certo, que acontecia tal qual do outro lado, mas, pouco a pouco, algo 

de diferente foi chamando a minha atenção.  

A postura da Polícia Militar era completamente oposta. Uma postura mais alerta, bem 

menos descontraída, sem tapinhas no ombro após a liberação do torcedor, com ordens e ações 

muito mais complexas. Os quinze minutos finais daquela minha observação, parado onde eu 

estava parado, já não eram mais concentrados nas vendas de ingressos, mas totalmente voltados 

a como cada torcedor do Sol era abordado. Depois, eu mesmo fui enfrentar a revista para tomar 

o meu lugar no estádio. Passei pelo mesmo processo de validação do ingresso, dei os tais dois 

ou três passos para dentro do estádio e me vi diante de um policial. 

Como primeiro ponto, eu não fui posicionado de frente para o policial, olhando para ele, 

como comumente acontecia na Sombra. Ali, no Sol, o primeiro ato foi me colocar de costas, 

olhando para a porta de saída do estádio enquanto, atrás de mim, o policial dava as ordens. E a 
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primeira delas foi mandar eu abrir bem as pernas e levantar completamente as minhas mãos, de 

forma que elas ficassem encostadas na nuca, uma em cima da outra. 

A posição em si já era muito diferente. Muito mais criminalizada, principalmente se 

comparada com a posição que era praticada do outro lado. Mas havia mais. Após ter me 

colocado naquela posição final antes da revista, o policial iniciou todo um minucioso processo. 

Ele levantou a minha camisa quase até a altura do pescoço e a partir das axilas foi descendo 

agilmente, apalpando e observando cada detalhe do tronco. Ao chegar na cintura, observava 

com detalhes, apalpava-me mais, conferia os bolsos, sem permitir que eu o ajudasse. Ainda 

com as mãos, tentou perceber se havia algo escondido dentro da cueca e seguiu apertando o 

lado interior das coxas, entre as pernas, descendo até o final da bermuda. Como eu estava de 

tênis, ele se abaixou um pouco mais, e o trabalho só terminou quando teve garantias de que não 

havia nada escondido nas minhas meias.  

Reergueu-se. Falou alto, voz firme: 

– Próximo! 

Foi a senha seca do policial, após terminado tudo, para dizer que eu estava liberado a 

seguir para a arquibancada. 

Não era, em si, uma revista desrespeitosa. Não estou dizendo que o policial cometeu 

algum excesso de autoridade, alguma invasão de privacidade grave. Foi um processo até que 

relativamente rápido. Mas, insisto, ainda assim bem mais lento do que aquele realizado na 

Sombra. Mais rigoroso também, muito mais intimidador, incrivelmente mais rígido e menos 

amistoso.  

Antes de prosseguir, aliás, acho necessário fazer uma observação que julgo pertinente. 

A revista de todo torcedor que adentra uma praça esportiva em território brasileiro está prevista 

em lei federal. É o que diz o Artigo 13-A, inciso III, do Estatuto de Defesa do Torcedor, ao 

dispor que “são condições de acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo, sem 

prejuízo de outras condições previstas em lei, consentir com a revista pessoal de prevenção e 

segurança”60.  

Desde já, portanto, fique-se claro que a revista não se configura nenhum problema, 

nenhuma infração, nada que macule quaisquer que sejam as instituições. O que se questiona, 

no entanto, é a diferença de tratamento que é dado em diferentes setores de um mesmo estádio 

de futebol. E isso, ao meu ver, foi o mais grave caso de violência institucional que eu percebi 

ao longo de minhas observações etnográficas, exatamente por ser recorrente. 

                                                             
60 Brasil. Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003. Institui o Estatuto de Defesa do Torcedor. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.671.htm>. Acesso em: 12 fev. 2019. 
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Aquilo me impressionou absurdamente, e decidi investigar mais. Em 4 de março de 

2018, eu voltaria a assistir a um jogo do Belo da Arquibancada Sol. Era uma partida contra o 

Atlético de Cajazeiras, válida pelo Paraibano de 2018, e que seria vencida pelo time da casa por 

4 a 1. Cheguei muito cedo ao Almeidão. Ao menos duas horas antes. E fui decidido a dar 

algumas voltas no entorno do estádio. Aquele nem era um jogo dos mais quentes, visto que 

seria praticamente de torcida única. Mas ainda assim percebi que no lado do Sol o número de 

policiais militares circulando era muito maior do que aquele registrado no lado da Sombra.  

Além do mais, antes de entrar no estádio pelo lado do Sol, fiz questão de dar uma espiada 

em como a revista estava acontecendo no lado da Sombra. Eu queria, com aquela medida, ter a 

prova visual e definitiva de que os tratamentos distintos aconteciam de fato num mesmo jogo, 

numa mesma data. Pois tive. Vi a revista na Sombra acontecer como sempre acontecia, mais 

branda; depois, ao passar eu mesmo pela revista no Sol, senti-a se repetir mais severa. 

Eu estava decidido, depois disso, a registrar em fotos os dois momentos de revista. 

Aquele que acontece na Arquibancada Sombra e aquele que acontece na Arquibancada Sol. 

Achava que o registro era importante para documentar como de fato existe uma mudança grave 

de postura entre os dois setores. E eu digo “grave” porque, considerando que cada um dos lados 

tenha atualmente condições de receber entre 10 mil e 15 mil torcedores, é absurdo imaginar que 

em apenas um dos lados existem riscos reais de um incidente mais violento ser registrado. 

As fotos das revistas na Arquibancada Sol eu tirei em 4 de junho de 2018, pouco antes 

de um empate em 1 a 1 entre Botafogo-PB e Globo FC (Figuras 25 e 26). Já a foto da revista 

na Arquibancada Sombra eu tirei em 29 de julho de 2018, no dia em que o Belo venceu o 

Atlético-AC por 1 a 0 (Figura 27). Ambas as partidas foram realizadas pela Série C do 

Campeonato Brasileiro daquele ano. 

Os bastidores das produções dessas fotos, é importante dizer, também estão recheados 

de violências simbólicas, de mudanças de postura, de um comportamento mais amistoso na 

Sombra, de um comportamento mais agressivo no Sol. 

Digo isso porque, em ambas as oportunidades, eu fui abordado por policiais militares 

quando tirava as fotos. Em ambos os casos, os policiais militares pareceram se sentir 

incomodados com uma pessoa tirando fotos do trabalho de revista que eles realizavam.  

As semelhanças, contudo, acabam aí, ainda que nos dois dias eu tenha me apresentado 

como pesquisador da Universidade Federal da Paraíba e ainda que, no rigor dos termos, os dois 

policiais que me abordaram (um em cada dia) tenham assentido com o registro das fotos. 
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Figuras 25 e 26 / Acesso à Arquibancada Sol, Estádio Almeidão / Phelipe Caldas Pontes Carvalho / 04/06/2018 
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Figura 27 / Acesso à Arquibancada Sombra, Estádio Almeidão / Phelipe Caldas Pontes Carvalho / 29/07/2018 

 

Começo pelo Sol, até pelo fato de cronologicamente o episódio ter acontecido primeiro. 

Ao me posicionar num local um pouco afastado, que eu julgava adequado, saquei o meu celular 

e comecei a tirar algumas fotos. Consegui algumas antes de o policial se aproximar. Ele tinha 

passo firme, voz alta. Questionou-me num tom duro, quase de repreensão: 

– O que é que você está fazendo aí? 

Mantive a calma. Identifiquei-me como pesquisador e informei-o que estava precisando 

tirar algumas fotos da entrada dos torcedores por aquele setor do Estádio Almeidão. 

Ele retrucou. Não tenho absoluta certeza se prestara atenção no que eu falara: 

– Pois se terminou o que estava fazendo, já pode sair. Porque aqui é lugar de circulação. 

Não é lugar para ficar parado, não. 

Não tinha o que fazer. Obedeci. Fui para a arquibancada observar outras questões que 

queria analisar naquela incursão etnográfica.  

E foi uma abordagem tão incisiva, que aquilo me deixou um pouco inseguro para fazer 

o mesmo do outro lado do estádio. Só quase dois meses depois é que acabei tomando coragem 

e me decidi por seguir com o meu projeto fotográfico. 
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Na Sombra, entretanto, tudo saiu de forma muito mais tranquila. Tal como fizera no Sol, 

me posicionei, saquei meu celular e comecei a tirar algumas fotos. Não deu outra. Rapidamente, 

um policial se aproximou de mim.  

A mudança de postura mudaria a partir daí. Ele me cumprimentou com um “boa tarde” 

e me pediu gentilmente para que eu me identificasse. Assim eu fiz. Identifiquei-me. Logo em 

seguida, repeti as informações que dera da última vez: disse que era pesquisador e que estava 

precisando tirar algumas fotos da entrada dos torcedores por aquele setor do Estádio Almeidão. 

Como ele apenas escutava, indaguei ainda se haveria algum problema. Ele respondeu que não. 

Cumprimentou-me mais uma vez e voltou a fazer o seu trabalho de revista. 

Para mim, é muito sintomático também. São dois policiais diferentes, é bem verdade. 

Mas são exatamente da mesma instituição, escalados para o mesmo tipo de trabalho, no mesmo 

tipo de evento esportivo e dialogando com uma mesma pessoa que tentou conversar com eles 

nas duas ocasiões usando exatamente os mesmos argumentos. Duas abordagens completamente 

diferentes, apesar de tudo isso. Tendo como único ponto que justifique tais diferenças o fato de 

que um dos casos aconteceu na Arquibancada Sol (onde parece regra ter um tipo de abordagem 

mais agressiva com os torcedores) e o outro aconteceu na Arquibancada Sombra (onde parece 

regra ter um tipo de abordagem mais amistosa). 

E olhe que essas diferenças aconteceram comigo, que tempos antes já tinha sido 

identificado por um dos policiais como sendo de fora da categoria “marginal”. Penso então 

como não deve ser mais grave a postura com quem está dentro dessa categoria. 

Citando uma última vez Pimenta (1997, p. 16), ele tem uma frase que diz que, “em 

síntese, pode-se dizer que contra a violência usa-se a violência”. Pois, sendo a Arquibancada 

Sol a casa preferencial das torcidas organizadas de pista, que têm um histórico mais frequente 

de embates entre si, a Polícia Militar acaba por se sentir autorizada (equivocadamente, ao meu 

ver, eu repito) a ser mais violenta naquele setor do estádio. Atingindo em cheio os torcedores 

das organizadas, é evidente, mas certamente atingindo muitos outros também que igualmente 

vão ao Sol e não têm vínculos alguns com essas entidades. 

O fato é que, confirmando a tal teoria de que violência gera violência, posso atestar com 

segurança que a animosidade entre os dois lados está posta. Constantemente sendo reafirmada 

de lado a lado. Da parte da PM, na base da força e da repressão. Da parte das torcidas 

organizadas, ao menos, por meio dos cânticos, que funcionam como uma contraofensiva 

simbólica. 

Naquele mesmo dia em que tirei as fotos, aliás, e em muitos outros dias, os cânticos nas 

arquibancadas seguidamente invocavam as forças policiais. Provocam, ironizam, desdenham, 
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impõem-se. No caso da TJB, define-se como “maioral”, como “terror da capital”. E a plenos 

pulmões, avisa não ter medo de ninguém: “nem da PM, nem da Civil”.  
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Considerações finais 

 

Foram quase dois anos de pesquisas, de jogos, de muito futebol, de viagens cansativas, 

de vitórias emocionantes, de derrotas amargas, de empates sem graça e sem gols. Um tempo de 

muitos encontros, de muitas andanças fora e dentro dos estádios. Fui muito xingado. Mas muitas 

vezes fui também reconhecido como torcedor de arquibancada, parceiro na hora do abraço, da 

pele arrepiada na hora do gol, do choro desesperador na hora da eliminação. 

Em meio a tudo isso, de ordem mais pessoal, talvez, foram também quase dois anos de 

novas perspectivas, novas percepções, sobre as múltiplas formas de pertencimento que cercam 

um estádio de futebol. Considero-me, sem dúvida nenhuma, um jornalista melhor após toda 

essa experiência, visto que agora entendo de forma mais pormenorizada as peculiaridades e as 

motivações que movem os torcedores. E como são complexas as distintas formas de torcer. 

Como são difíceis de descrevê-las em todas as suas nuances e possibilidades. 

Conheci um grupo de torcedores, o Loucos pelo Belo, que é o que tem de mais 

organizado que conheço. No sentido etimológico mesmo da palavra. Grupo que viaja junto, 

comemora junto, organiza festas igualmente junto. Partilha de uma amizade forjada na 

arquibancada e que ganha a cidade numa intensidade poucas vezes vistas.  

E que, em que pese tudo isso, rejeita com uma ferocidade atroz a ideia de torcida 

organizada, classificando-as como algo ruim para o futebol, algo danoso, que faz mais mal do 

que bem, e que muito por isso não quer ter contato algum com ela. Não quer ser vista como tal. 

Não adota símbolos identitários mais evidentes justo para não ser confundida como sendo uma 

delas. Os “loucos” não estão sozinhos, aliás. Representam a grande maioria dos torcedores 

autoclassificados de “comuns”, ou “normais”, que em regra têm um olhar crítico a quem é de 

torcida organizada. 

Ao mesmo tempo, dialoguei com as três maiores torcidas organizadas do Botafogo-PB. 

A TJB e a Império mais fortemente, por desde o início estarem entre os grupos primários de 

minha pesquisa, mas incluo aqui também a Fúria, visto que primeiro pude observá-la (mesmo 

que sob a ótica da TJB) e depois pude dialogar ainda que brevemente com seus integrantes 

(mais fortemente naquela viagem fatídica e rica para Ribeirão Preto). 

E se grupos de amigos como o dos “loucos” colocam todas essas torcidas organizadas 

como sendo algo uno, igualmente erradas e problemáticas, adentrar em cada um desses mundos 

mostra que, muito pelo contrário, elas são igualmente diversas, igualmente distintas, com 

histórias, pensamentos, ideias, comportamentos próprios. 
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São julgadas, é fato, mas também julgam os outros. Acham os tais “comuns” e 

“normais” menos autênticos, menos fiéis, menos presentes. E, entre si, possuem igualmente 

uma diversidade de críticas mútuas, tal como foi mostrado ao longo do texto. Aliás, a bem da 

verdade, nem mesmo esses que se dizem “não organizados” formam uma unanimidade. A seus 

modos, também iniciarão uma série de conflitos por territórios ou por aceitações. 

O principal mérito deste estudo, penso, foi permitir essa multivocalidade, esse diálogo 

entre tantos atores que formam um mesmo estádio de futebol, que, gostem ou não uns dos 

outros, reúnem-se sempre em torno de um mesmo clube, buscando muitas vezes, de formas 

indiscutivelmente diferentes, os mesmos objetivos desportivos.  

Apresentou um estádio de futebol extremamente mais plural do que se supunha, 

indubitavelmente mais rico e mais diverso. E isso mesmo quando as autoridades públicas, a 

saber o Ministério Público principalmente, tentam impor nos estádios de futebol o que a 

instituição chama rasamente de “torcida única”, algo que, em nome de uma pretensa segurança, 

ataca as alteridades, as fronteiras que moldam as identidades. 

Pois um estádio de futebol, tentei mostrar, nunca será formado por uma única torcida, 

mesmo que, por imposição, só estejam ali torcedores de um mesmo clube. Ainda assim, serão 

sempre torcidas. No plural. Um plural incapaz de ser unificado, nem mesmo quando esses 

grupos, por estratégia, resolvem em algum momento caminhar próximos uns dos outros pelas 

ruas das cidades. 

São grupos identitários complexos, não me restam dúvidas. Gasta-se muito dinheiro em 

torno do futebol. Com ingressos, camisas, viagens, encontros, festas, bebidas, cigarros, saídas 

e chegadas. Uns consomem produtos mais caros, outros mais baratos. Mas, dentro das 

possibilidades de cada um, os gastos são igualmente altos se pensados de forma proporcional. 

E, ainda assim, ninguém reclama. Ou reclama, claro, mas segue ano após ano compartilhando 

essas experiências coletivas. 

Ademais, existem sempre os imprevistos típicos do futebol para tornar tudo mais 

curiosamente complexo. A ponto de todas essas torcidas comemorarem em êxtase num ano o 

não rebaixamento, que a rigor colocava o clube do coração entre os últimos da competição; e 

logo no ano seguinte chorarem em prantos o não acesso, que a rigor colocava o clube entre os 

primeiros da mesma competição. 

Como já disse na introdução deste trabalho, ao todo eu fui a 26 jogos do Botafogo-PB 

no Estádio Almeidão e a quatro em outros estádios brasileiros. Além disso, fiz outras dez 

incursões etnográficas por João Pessoa, mas que não foram no estádio ou em seu entorno. 
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Vi muita coisa, entendi muito detalhe, percebi muitas questões que antes não percebera. 

Fui apresentado a uma violência simbólica que eu simplesmente não conhecia. Mas, 

igualmente, percebi alguns detalhes, em momentos finais de minha pesquisa, que não tive 

tempo de aprofundar. É sobre esses pontos que quero falar agora, já iniciando a pensar numa 

eventual pesquisa de doutorado futura.  

Com relação às torcidas organizadas, dois pontos principais me empolgaram, me 

fizeram querer entender mais, conhecer mais, refletir mais sobre tudo isso. A primeira delas é 

mais simples, mas igualmente importante, e diz respeito a toda uma gama de atividades 

extrafutebol que essas agremiações realizam e que muitas vezes ficam à margem do 

conhecimento do público em geral. 

São atividades que, em regra, acontecem nas intertemporadas. E acabei não conseguindo 

conhecer mais a fundo esse lado das organizadas. Refiro-me, por exemplo, a campanhas de 

doações de sangue, de arrecadação e de distribuição de presentes para crianças carentes na 

época do Natal, de alimentos para bairros carentes. Isso, e também as outras atividades festivas, 

claro, como os bailes e churrascos, a depender do caso. 

Bem mais complexo, no entanto, e que exigirá bem mais fôlego acadêmico, e talvez por 

isso mesmo fiquei extremamente interessado em conhecer e em me lançar sobre, é a intrínseca 

rede de alianças e rivalidades que existe entre as torcidas organizadas pelo Brasil. No Capítulo 

3, em que falo sobre as viagens, já foi possível sentir um pouco essa dinâmica, esses meandros 

que cercam tais relações. 

 Se essa rede sobre a qual já falei dissesse respeito apenas às organizadas e a ninguém 

mais, ainda assim eu acho que já haveria um importante e rico campo antropológico a ser 

desbravado. Mas, como apontei rapidamente a partir de observações em campo ao longo do 

mestrado, essa rede, embora alimentada pelas organizadas de pista, acaba por envolver e 

interferir nas inúmeras outras identidades que formam as torcidas de futebol. 

Seja o de pista, seja aquele que não é de pista, ou mesmo aquele que nem de organizada 

é, em distintos momentos de sua tradição futebolística em torno do estádio, o torcedor 

invariavelmente vai ser direta ou indiretamente afetado. E afetado, aqui, não necessariamente 

numa perspectiva negativa, obviamente. 

Se pensarmos – pegando agora mais precisamente a Torcida Jovem do Botafogo-PB e 

a Fúria Independente – que em todos os estados brasileiros, quase sem exceção, essas torcidas 

organizadas terão aliados e rivais comuns, que respeitarão invariavelmente um conjunto de 

regras rudimentares, mas eficientes, que tratam das relações (negativas e positivas, a depender 

do caso) com “amigos dos amigos”, “amigos dos inimigos”, “inimigos dos amigos” e “inimigos 
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dos inimigos”, automaticamente veremos um mundo fantástico e amplo que nos espera para 

novas descobertas sobre essa multiplicidade de vozes que formam o ambiente das torcidas de 

futebol. 

É verdade que essas relações, no caso da Paraíba, serão necessariamente mais fortes no 

Nordeste, no máximo até o Pará, estado que comumente também joga a Série C do Brasileirão; 

mas a viagem para Ribeirão Preto me mostrou claramente que isso não se encerra nas divisas 

norte-nordestinas. E, estou totalmente convencido, há de fato ainda muito a ser desbravado 

neste assunto e que o tempo reservado para o mestrado não me permitiu aprofundar. Quero 

fazê-lo em breve. 

Por fim, pensando agora especificamente sobre as violências descritas no Capítulo 4, 

mas divagando também sobre a guinada para a extrema-direita que em muitos aspectos a 

sociedade brasileira deu nos últimos anos, tenho interesse ainda em me aprofundar mais no 

movimento das “torcidas antifas”, ou “antifascistas” que surgiram nos últimos meses, ganharam 

força no Nordeste e mais recentemente chegaram à Paraíba, a João Pessoa, ao Botafogo-PB 

igualmente. 

É, a princípio, um movimento essencialmente de torcedores de esquerda, mas que, não 

duvido, poderá em breve receber adeptos de pessoas localizadas mais ao centro do espectro 

político. De toda forma, é uma resistência que ainda é pouco vista nas arquibancadas 

pessoenses, mas tenho conhecimento de que, no caso dos botafoguenses, já existem grupos 

virtuais pensando estratégias de ação para breve. 

Além do mais, interessado que fiquei em entender essas violências simbólicas de 

torcedor contra torcedor, e essas violências institucionais da Polícia Militar, do Poder Público, 

contra o torcedor pobre e negro, que carregam seus sinais diacríticos, acho que no futuro esses 

mesmos movimentos antifascistas poderão surgir como importantes vozes de crítica e de 

combate a esse discurso opressor contra a mulher, contra homossexuais, contra negros, contra 

pobres, contra minorias de uma forma em geral. 

São essas algumas questões que julgo necessário refletir para o futuro.  
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