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Apresentação

O caminho de um torcedor de futebol é difícil de 
resumir. Pode ser uma história de amor, de inú-
meras horas de uma vida dedicadas a uma insti-

tuição. Ou pode ser mais simples do que parece: apenas 
uma parte do dia a dia dedicada a ouvir os jogos do sofá 
de casa, por um rádio de pilha, sem ter que fazer muito 
esforço. Não deixa de ser parte da rotina, não torna me-
nos torcedor. 

O livro aqui apresentado não é apenas sobre a relação 
de uma pessoa com um clube, mas sim de milhões, milha-
res, ou apenas centenas, de apaixonados por uma camisa, 
por cores, lugares e cantos que formam um sentimento 
complexo. A quantidade passa longe de ser o ponto prin-
cipal, o amor não se justifica pelo tamanho da torcida ou 
por quantas horas ela gasta para ver o time no estádio.
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Um questionamento curioso? Provavelmente as im-
pressões e opiniões de quem não está envolvido nunca 
encontram sentido para uma paixão tão intensa. Mas 
isso não é exclusivo do futebol, claro. Grandes amores 
trazem questionamentos a quem não os vive. Ou talvez 
o olhar racional em alguns pontos esteja certo. O exces-
so causa sofrimento: a dor de uma derrota pode custar 
mais caro que a alegria de uma vitória. Mas é parte do 
esporte e, nesse caso, para alguns é parte da vida. 

O Brasil por muito tempo foi chamado de “país do fu-
tebol”. Mas deixou de ser? Ou a pergunta seria: Por que 
era? É tudo circunstancial. O reflexo de uma geração 
que viu o país conquistar Copas do Mundo é diferente 
dos que ficaram marcados pela pior derrota da histó-
ria: o 7 x 1, em 2014. E de forma inseparável temos ou-
tros fatores, como momentos políticos ou econômicos. A 
expressão citada talvez seja mais referente ao futebol 
representado pela Seleção Nacional, seus resultados e 
desempenhos. Apenas uma teoria.

Mergulhando na realidade do país, são 26 estados e 
um Distrito Federal. O futebol está lá e aqui, represen-
tando cada cidade, cada estado, levando as peculiari-
dades Brasil à fora, não é um mundo paralelo. Todas as 
questões sociais impactam e acabam tendo reflexo num 
esporte que gera tanta paixão. 
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Torcer por um clube é algo que diz muito sobre cada 
pessoa. Uma equipe pode representar um momento da 
vida, um bairro, uma cidade, uma luta social. Independen-
te de escolher ou ser escolhido, aquele envolvimento re-
presenta algo. E no final, é tudo sobre passionalidade. Não 
dá para esperar o contrário: cada um vai defender sua ori-
gem, sua cidade, o clube que acolheu e que emocionou. O 
lado bom? Para grande maioria, que se envolve de forma 
não profissional, era para ser saudável, entretenimento. 

A ideia de ser apenas positivo passa longe da prática, 
em determinado momento se tornou algo muito maior. 
E aí entram outros pontos na discussão, como densidade 
geográfica, índice de criminalidade, problemas sociais, 
e tantos outros fatores que formam o país. E que fique 
pontuado: não é exclusividade do Brasil. Mas voltando 
para uma análise mais geral, pensando por exemplo no 
público que frequenta um estádio, trata-se de uma re-
presentação do que é uma sociedade, apesar da elitiza-
ção das praças esportivas.

Mesmo com algumas questões negativas, para o tor-
cedor apaixonado se sobressai a alegria. A esperança 
de que a quarta-feira e o domingo, tradicionais dias de 
futebol, sejam de felicidade, de cantoria. Os rituais de 
cada família, de pais e filhos, irmãos e amigos, que se 
repetem toda semana, são sagrados. Vai muito além do 
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campo, da bola, das redes e das traves. O sorriso tam-
bém está nas bandeiras, na lata de cerveja, no pastel, na 
pipoca antes e durante as partidas ou mesmo na pressa 
para encontrar aquela cadeira de sempre.

O abraço no desconhecido e o choro na hora de can-
tar a música na arquibancada também são parte da cul-
tura. Mas o lado mais bonito da emoção é que cada um 
vive tudo isso à sua maneira. Talvez essa seja a grande 
diferença, o que marca o futebol: como um mesmo amor 
pode ser representado em formas e intensidades tão di-
ferentes. E essa é a grande jornada deste livro: cinco his-
tórias, cinco personagens, de distintas realidades, mas 
que têm em comum o amor e a entrega pelos seus clu-
bes do coração, independente da forma como o sentem. 



CAPÍTULO 1 

A primeira vez 
que a bola 

rolou: como tudo 
começou na vida 
destes torcedores 
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O apaixonado por futebol pode até tentar fugir, 
mas aquela paixão vai estar presente onde for, 
mesmo desde criança. As lembranças de uma 

infância repleta de jogos com os amigos é algo a se va-
lorizar. Quando o amor é construído? Talvez chutando a 
bola na parede. Tudo pode começar ali, na rua de casa 
ou no pátio do colégio. A ansiedade é que chegue a hora 
do intervalo, ou de ir para a rua, bater uma bola e depois 
simplesmente sentar, discutindo tudo o que aconteceu 
na rodada. Mais do que isso, contar onde você estava, 
quantos vizinhos você incomodou ao celebrar o gol da 
vitória no domingo ou na quarta-feira anterior. 

É um ciclo quase impossível de definir quando foi 
seu início ou fim, mas ele se mantém, seja por influência 
dos pais, dos avós, da vizinhança. As crianças brincam, 
crescem e aprendem a amar o futebol. 

A televisão, o rádio, as revistas, ou o mais legal: a ar-
quibancada. Tudo isso é parte da semente que vira uma 
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paixão, tantas vezes centenária e que atravessa gera-
ções. Sentimento que carrega inúmeras histórias e ilus-
tra toda uma vida ao lado de um clube de futebol. Não 
é simplesmente torcer e escolher acompanhar, é sobre 
sentir, viver na pele, construir conexões, ser pautado por 
aquilo. Nem sempre é sobre estar feliz, mas para alegria 
de tantos milhões de torcedores, de uma forma ou de 
outra, tudo isso existe. 

A trajetória que culmina nesse livro começou em Te-
resina, capital do Piauí, mas, pelo menos por enquanto, 
não com um dos personagens da narrativa, e sim com o 
autor que vos escreve. Cidade fora da rota principal do 
futebol nacional, mas que não deixa de reunir milhares 
de apaixonados por ele. É uma experiência que começa 
por volta do ano de 2006, no glorioso Lindolfo Monteiro, 
com todo o seu charme, de muros baixos, arquibancadas 
de cimento e árvores mais altas que as cabines de rádio e 
televisão. Em vez de celulares, o acessório que não podia 
faltar era a almofada. Sim, almofada. Nada pior do que a 
sensação de sentar em uma arquibancada de cimento às 
16h, após um dia inteiro exposta ao sol, sob calor de 38ºC. 

A primeira lembrança é de calor, gente apertada em 
um estádio pequeno, torcendo pelo futebol do Piauí e 
pelo River Atlético Clube, contra o Vitória, de Salvador. 
Um duelo que representava muito, já que era válido 
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pela terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Para um 
clube de Teresina, algo muito importante, pois desde a 
década de 2000 tais presenças nas competições nacio-
nais ficaram mais raras, mas ainda assim, seria incom-
preensível para uma criança de sete anos. Ao mesmo 
tempo, é impossível não lembrar do cheiro de pastel e 
da grande movimentação ao redor do estádio. 

Pai e filho, encontrando os amigos de infância do 
meu velho e vendo a alegria deles em reviver momen-
tos que se tornaram raros por circunstâncias do destino. 
Dia de jogo no Lindolfo ou no outro estádio da cidade, o 
Albertão, era sagrado para meu pai, que ia com meu avô 
e os irmãos, e nunca esqueceu dos momentos lá vividos, 
o sabor de um tradicional picolé Amazonas, marca pre-
ferida e quase obrigatória dos jogos do River. 

O charme do Lindolfinho também passava pelo giná-
sio da cidade, que fica ao seu lado. O Verdão era quase um 
pedaço do estádio e, nesse dia, também virou arquiban-
cada. O cimento da praça esportiva já não caberia mais 
ninguém. O alambrado já não tinha espaço para nenhu-
ma visão que fosse do escanteio ao meio de campo. 

Era lotação máxima, a sensação era de superlotação, 
mas nada que uma criança em cima do ombro do seu 
pai não conseguisse enxergar. Do jogo em si? Pouco me 
lembro, mas a experiência de soltar o primeiro palav-
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rão, influenciado e contagiado por toda aquela euforia, 
jamais vou esquecer, assim como a repreensão paterna 
que veio em seguida. Ficou como aprendizado, teria que 
aguardar mais alguns bons anos para expressar minha 
indignação esportiva e irracional sem ser criticado.

Como muitas histórias, a minha começou numa ar-
quibancada. Mas essa é apenas uma parte do todo, afi-
nal, tantas outras paixões se iniciaram e se mantêm fir-
mes e fortes sem mesmo nunca ter existido um contato 
real entre clube e torcedor. Em outros casos, assistir um 
jogo in loco foi apenas a concretização de algo que teve 
início na sala de casa. 

Viajamos agora ao Rio Grande do Sul, mentalmente 
e imaginando o frio marcante da região. Mas tudo bem, 
há horas que até o corpo fica aquecido com momentos 
importantes. Família reunida numa tímida festa, chega 
o momento dos parabéns e o ápice da noite: assoprar a 
vela do Grêmio. Para a foto não pode faltar o chapéu de 
aniversário do Tricolor. E assim se passou mais uma data 
especial com o time por perto. 

Final de comemoração e um belo banho quente, 
lá está a toalha das cores azul, preta e branca. Deitou 
na cama e se cobriu com o inseparável cobertor com o 
escudo do time do bairro da Azenha. Daquela forma, o 
ciclo foi se repetindo com naturalidade para o Thiago, 
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que por curiosidade é filho de pai Colorado. É sempre 
importante salientar que, talvez mais forte que o frio do 
estado, existe a rivalidade entre Grêmio e Internacional, 
representados pelas suas cores tão distintas.

Gaúcho de Gravataí, município perto de Porto Alegre 
e, apesar da rivalidade vermelha e azul com o pai, a in-
fluência para ele veio de dentro de casa também. Tios 
gremistas, aquela relação maravilhosa que remete aos 
churrascos de domingo. Reuniões marcadas pelos co-
mentários sobre o momento que o clube vive, discussão 
tão fervorosa quanto certos debates políticos. Criança, 
ainda não havia alcançado a consagrada fase da vida 
em que mudaria sua forma de ser, principalmente como 
torcedor. As idas aos estádios ainda eram distantes, um 
sonho para o “piá” de 10 anos que não tinha tanta certe-
za do que acontecia. 

Ainda assim, o Imortal Tricolor sempre estava ao seu 
redor. “Apesar dos meus tios serem muito gremistas, não 
tinha esse hábito de ir pro jogos, tinha outras priorida-
des. Então, dependia muito de carona ou de tv, porque 
meu pai mesmo não iria me levar nem a pau”, lembra 
sem tristeza, pois com certeza foi parte do processo de 
construção de tudo o que veio a viver pelo Grêmio. 
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p
Thiago comemorando aniversário quando crian-
ça com festa temática do Grêmio (Foto: Acervo 
Pessoal)

São Paulo, além de capital, foi por tanto tempo cida-
de das oportunidades: a “Selva de Pedra”. E em meio a 
tantas histórias, o futebol também se destrincha entre 
os seus clubes, seja no centro ou em locais mais afasta-
dos na Grande São Paulo. São tantas as paixões. 
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Entre os incontáveis prédios, construções e obras, al-
gumas ruas acumulam cargas afetivas poderosas para 
um torcedor. Um passeio pela Rua Palestra Itália, por 
exemplo, pode remeter, a um palmeirense, memórias de 
uma vida inteira de histórias para contar. São narrativas 
que se confundem entre o presente e o passado, e ao 
mesmo tempo são claramente marcadas pela mudança. 
A transformação do antigo Parque Antártica no Allianz 
Parque pode mudar muita coisa ao redor, mas o que foi 
vivido ali não é esquecido.

Um dos maiores desafios do ser humano possivel-
mente é tratar do controle, relação e exposição do que 
vivenciamos. Sentimentos surgem repentinamente e 
mudam a forma de ver a vida. Para uma jornalista, que 
ama ser educadora, mas tem grande envolvimento com 
comunicação, o verde se transformou em mais do que 
uma cor. As mídias sociais fazem parte de tudo na sua 
vida também, da rotina como um todo. O famoso site do 
passarinho azul se juntou a uma das cores que dominam 
o futebol do paulistano e uma vida se transformou. 

Se um dia o rádio e a TV tiveram papel exacerbado 
na formação do torcedor de futebol, por que seria dife-
rente nas mudanças da mídia? O torcedor não tem um 
manual, uma forma certa de ser, e que sorte a nossa! A 
liberdade, dentro do respeito, traz alegria e permite a 
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cada um sentir o seu, no seu tempo. Sorte também da 
Tainá, Paulista nascida em 1991, que encontrou no Pal-
meiras o seu caminho para torcer, além das suas amiza-
des que transcenderam o futebol. E a citada rede social 
foi fundamental para isso.

Dia de domingo, almoço sagrado com a família. Pai, 
mãe, irmão, todos pensando naquele tradicional dia, faça 
chuva, faça sol. Arroz com parmegiana, massa? Churras-
co? A dúvida faz parte do programa familiar. Depois do 
“problema” ser resolvido e todos de barriga cheia, é hora 
de entrar no carro, sem muita conversa. 

Rádio sintonizada, 15h30, faltam poucos minutos 
para o Palmeiras entrar em campo e a bola rolar, no 
mais tradicional horário de futebol da semana. E a vida 
seguiu, com incontáveis domingos de momentos como 
esse se repetindo. Até 2014 essa era a relação, de pouca 
aproximação, pai corinthiano e mãe palmeirense, nada 
muito radical. Era ano de Copa do Mundo no Brasil, mas 
difícil para a torcida alviverde recordar. Campeonato 
Brasileiro de briga por baixo e quase rebaixamento. 

Além da mãe, o namorado também era parceiro de 
torcida, e surgiu a discussão de como lidar com um ano 
de tristeza e dificuldade para o clube. Foi nessa época 
que uma chave especial virou. A identificação estava ali 
e, em um momento difícil, ela se transformou em paixão, 
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de pouco em pouco. Aqueles domingos ouvindo rádios, 
passou para um comprometimento natural de assistir 
todos os jogos pela televisão e transformou-se em um 
momento que a Rua Palestra Itália virou parada obriga-
tória semanal. O Palmeiras ficou de vez.

No livro, agora fazemos a ponte Rio-São Paulo. O Rio 
de Janeiro, do carioca e do brasileiro, é uma cidade de 
encantos diferentes de São Paulo. Banhada pelo mar, 
atrai olhares pelos seus morros, bares e tantas outras 
faces que provocam êxtase aos seus turistas, imigran-
tes e conterrâneos. Também é lugar de sonhos, como 
foi para uma nordestina lá atrás, que sonhou e encarou 
a realidade: foi ao Rio e fez explodir uma louca paixão. 

Dessa senhora surgiu um matriarcado Rubro-Negro. 
E que bom que ele rendeu frutos! É o que há de mais 
belo no futebol. Se o seu companheiro não gostava de 
futebol, pouco importa, porque o futebol é do povo, o 
Flamengo é do povo. Cinco filhos e sua mãe viviam o 
Maracanã nos seus tempos antes da reforma, respiravam 
o cheiro de cimento daquele monumento, nomeado de 
Estádio Jornalista Mário Filho. Era o templo futebolístico 
que chegou a abrigar mais de dezenas de milhares de 
pessoas e fez parte de inúmeras vidas. 

A mãe, que levou aos filhos a paixão pelo Flamengo, 
criou mais do que isso, desenhou um amor que tam-
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bém foi transmitido de avó para pai, e de pai para neto. 
E aconteceu naturalmente. Leno é o abençoado e já se 
sentia Flamengo sem saber o que significaria. “Pouquís-
simas coisas me tiram do meu centro. E eu sou o tipo de 
cara que costuma se apegar ao que gosta, às paixões! E 
a minha maior paixão é o Flamengo. Sempre esteve na 
minha vida, desde pequeno”, explica hoje com a tranqui-
lidade de que o sentimento nunca é vão.

Leno aprendeu a amar o time da Gávea, clube tão 
querido pelos seus quanto odiado pelos rivais, vendo 
na televisão. Mesmo estando perto, aquele sentimento 
nasceu dos momentos especiais em frente a um apare-
lho televisivo, mas nunca foi apenas sobre aquilo, sobre 
os 90 minutos. Nada faria sentido se o sentimento não 
pulsasse na veia dele, assim como na dos seus parentes. 
Quando foi possível, a arquibancada se tornou realidade 
e virou de vez elo entre pai e filho, entre paternidade 
e “Flamenguismo”. Era manutenção de uma história de 
vida e a construção de mais um Rubro-Negro.
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p
Leno, ao lado do seu pai, já vestia o manto Rubro-
-Negro desde criança (Foto: Acervo Pessoal)

Final de Janeiro, época clássica do início das aulas 
nos colégios, aquele período antes do carnaval em que 
a única ansiedade é para conhecer os novos colegas de 
classe e logo haverá uma nova pausa. Para um fã de fu-
tebol em um ambiente novo, talvez a preocupação seja 
quem vai ser o colega chato que torce para o rival. É 
fundamental descobrir quem é aquele que vai te zoar 
depois da derrota ou, mais importante, quantos compa-
nheiros de torcida do seu time terão na sala de aula. 



24

Futebol além do gol

Voltamos ao estado de São Paulo, agora nos anos 
que marcam o final da década de 2000 e o início da 
seguinte. A tensão só passa quando se descobre a iden-
tidade de todas aquelas pessoas sentadas ali na sala 
de aula. A expectativa é de uma divisão clássica entre o 
clube que leva o nome da capital, Palmeiras, Corinthians 
e Santos. No litoral, o Alvinegro Praiano talvez domine. 
Já no interior, o cenário talvez seja diferente, de acordo 
com a cidade. Nagila viveu toda essa expectativa nos 
anos de colégio, em Caçapava, e a sensação que tinha 
era de ser a única Santista, ao lado do seu pai. 

Amigos que torciam para os demais clubes era o que 
não faltava. Mas a vontade de ser Santos e ter o Santos 
cada vez mais perto da sua vida sempre foi maior, pela 
influência do pai, que lhe concedeu a experiência que se 
tornaria paixão e dedicação ao amor pelo clube. Na rede 
social, por volta de 2011, se encontrou cada vez mais 
com o Preto e Branco do Peixe. 

Twitter no seu auge, com novas pessoas conectando, 
hora de clicar em criar novo usuário, colocar uma senha 
nada óbvia envolvendo o clube do coração. Um novo 
mundo aparece. A sensação é de desbravar aquilo tudo. 
Mesmo com a existência de Orkut, MSN e afins, é sem-
pre uma aventura nova. Nome de usuário com o final 
“santista” não poderia ser diferente. De uma forma ou 
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de outra, seria para falar sobre o Santos, afinal é aquilo 
que fez parte da sua infância, adolescência e viria a ter 
influência até na profissão.

A internet permitiu a ela conhecer novas caras, inclu-
sive conterrâneos. Assim como desejava, a cada dia con-
seguia estar mais perto do clube, mesmo com os quase 
duzentos quilômetros que a separavam da cidade onde 
nasceu e existe o clube do Rei Pelé. Porém, mais impor-
tante e forte que uma conta no Twitter, a relação com o 
pai fez parte de tudo isso, e aconteceu.

“É totalmente por conta do meu pai, ele é o único 
Santista da minha família. Ele é o único da família dele 
também, que é só de Corinthiano, do lado da minha 
mãe é só São Paulino. Então, meu pai era o único. E 
eu comecei a gostar de futebol, e hoje eu até brinco 
que sou eu quem leva ele pro estádio. Não é o contrá-
rio, sou eu. Então é isso, foi uma coisa mais de família 
mesmo”. Nagila nasceu e vive do Santos, com muito or-
gulho e alegria.  

O roteiro muda e volta para onde tudo começou: 
Teresina. As crianças da Rua Gabriel Ferreira, no tradi-
cional centro da cidade no Piauí, brincavam naqueles 
finais de tarde quente, de segunda a segunda. Na década 
de 80 ainda existia a liberdade de brincar fora de casa, 
mesmo com a “quentura”, tão distante das brisas do pe-
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queno litoral do estado. Mais um motivo para a pelada 
ser dividida entre time com camisa e time sem camisa. 

Tinham aqueles que por forças maiores assistiam 
trancados do portão de casa, castigo severo. Esses per-
diam a oportunidade de participar do futebol de rua 
clássico, que sempre terminava em discussão boba ou 
com a bola no quintal do vizinho. Mas, antes disso, nin-
guém tinha coragem de interromper a alegria deles, a 
não ser por conta de um certo compromisso.

Os dias eram quase certos, às vezes com exceção, 
quarta-feira e domingo, era dia de ver o River Atlético 
Clube jogar, ou não. Dependia da força de convencimen-
to daqueles pequenos garotos. Netônio era um deles. 
Criado ali naquela região, acompanhava o pai ao estádio 
desde criança, quatro ou cinco anos, não tem certeza. 

A briga no meio de semana era certa, por conta dos 
jogos no horário da noite, que sempre tinham fim bem 
mais tarde. O grito de torcida que mais se escutava no 
bairro era de uma criança que chorava e fazia de tudo 
para acompanhar o seu velho nessa aventura semanal. 

Ele estaria lá, fosse para torcer ou para correr de uma 
ponta a outra da arquibancada do Lindolfinho, ou mes-
mo andar em círculos no Albertão. Sobre o jogo, pouco 
entendia, afinal não daria para esperar tanta compreen-
são de uma criança. Mas o desejo de estar fazia parte 
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daquela pessoa em formação, fosse criado no centro de 
Teresina ou de outras regiões.

O Piauí também tem seu Flamengo, rival do River. 
O clássico conhecido como Rivengo é duelo tradiciona-
líssimo, que também fez parte da formação do Riverino 
Netônio. As piadas e as saudáveis desavenças marcavam 
os torcedores do Mercado Velho, tradicional região que 
também fez parte da sua adolescência. Mas não ficou 
somente lá, e aonde ele ia levava essa torcida pelo Galo, 
apelido do seu clube do coração. 

“A gente lá do Mercado Velho, tinha sempre as rixas, 
de Flamenguista com Riverino, e isso foi se levando pra 
Piçarra. Só que esse amor pavoroso pelo River esfriou 
um pouco na adolescência”, recorda Netônio. Como toda 
bela paixão, ele e o clube se reaproximaram para nunca 
mais se separar. 





 

CAPÍTULO 2

O primeiro gol a 
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O pequeno Thiago, em 2002 ainda estava nos seus 
10 anos e já possuía as primeiras referências do 
que era ser Grêmio e apaixonado por futebol. 

Para isso, um empurrão: ano de Copa do Mundo. O cam-
peonato mais consagrado do esporte acontecia do outro 
lado do globo e para acompanhar juntou-se ao pai em 
um hábito quase esquecido nos anos seguintes do sécu-
lo 21: rádio.

Nesse caso, a Rádio Gaúcha era xodó. Uniu pai e fi-
lho para ouvir os relatos da Amarelinha, que viria a ga-
nhar o Penta naquele campeonato. A boa participação 
do Grêmio no Campeonato Brasileiro de 2002 começou 
a marcar, ainda não em idas ao estádio, mas já ficou na 
memória.

“Eu não lembro nada daquela copa de 2001, que o 
Grêmio ganhou, por exemplo. Apesar de ter 9 anos e 
teoricamente já acompanhar e ser gremista, a primeira 
lembrança que eu tenho de futebol mesmo é 2002”, lem-
brando a diferença que a época fez na sua vida. Dois anos 



32

Futebol além do gol

depois, com seus 12 anos, a situação já era diferente e, 
ironicamente, não era das melhores temporadas despor-
tivas para o time da Azenha. Sem problemas, já que a ino-
cência de um pré-adolescente não ligava muito para isso. 

Um dia ouviu falar que o time vivia um momento 
decisivo: tinha seis jogos para jogar a sua vida em al-
guma situação. E a memória recorda: “Eu ouvi, sem en-
tender quase nada, que o Grêmio precisava de seis vi-
tórias em seis jogos para conquistar algo. Eu, piá, achei 
que o Grêmio precisava conquistar algo”. Eis que o ga-
roto decidiu acompanhar tudo aquilo, que na verdade 
era a luta para não cair de divisão. Mas, sinceramente, 
de pouco importava. 

A situação adversa do time abraçou a alma e deu 
sentimento de que vale a pena acreditar. E apesar da 
sensação triste com o rebaixamento, a paixão ficou. Até 
mesmo a primeira “zoeira” de um rival, vinda do próprio 
pai, marcou. Ele carregava uma fita preta que remetia a 
um irônico luto de um torcedor nada triste com o mo-
mento trágico do adversário local. 

O ano seguinte, da reconstrução, era complicado 
pela Série B, mas já representava que o Olímpico, antiga 
casa do Grêmio, era parte da rotina. “E veio 2006, 2007, 
2008 e daí surgiu quem eu sou até hoje: moldado, for-
mado e caráter de torcedor do Grêmio nos 15 anos sem 
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título e dentro da cancha”, fala sobre a época com tanto 
orgulho. A relação estava criada, e o resto é história de 
vida e de amor.  

p
Thiago, à esquerda, com seus amigos torcendo pelo 
Grêmio ainda na época do Olímpico (Foto: Acervo 
Pessoal)

O futebol é uma das brincadeiras favoritas de crian-
ças, não necessariamente um vício desde cedo. Mas aque-
la diversão de correr atrás de bola, chutar na parede e ver 
as pessoas que você se inspira ao assistir faz a diferença. 
E quantas crianças não viveram isso, sonharam e sonham 
em ser jogadoras quando crescerem? Tainá foi uma delas. 
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“Eu sempre amei futebol. Eu queria ser jogadora de fute-
bol quando eu era criança e meus pais falaram que não 
era bem por aí. Eu nasci em 91, então ali nos anos 90 o 
futebol era uma coisa muito complicada”, lembra. 

O esporte seguiu fazendo parte da sua vida, de um 
jeito ou de outro, mas através do Palmeiras. Os jogos pelo 
rádio ajudaram a manter a relação próxima e mantiveram 
aquela chama acesa. Edmundo e Oséas eram os nomes 
mais frequentes, que ficaram marcados na memória de 
uma criança. Os atletas estão entre os principais ídolos, 
com razão, da equipe na década de 90. Faziam a diferença 
em campo e chamavam a atenção mesmo de quem ainda 
não tinha idade para entender o que estava acontecendo. 
Não era preciso ver para sentir. Então mesmo sem ir ao 
estádio, nascia uma torcedora que ficou marcada. 

A lembrança de 2014 é de um período difícil para os 
palmeirenses. Para a Tainá, representou a construção de 
uma relação, que se consolidou em 2015. Já em tempos 
de estádio, as idas ao Allianz Parque eram cada vez mais 
frequentes. Começou com aquele jogo ali, outro aqui. E 
de repente tornou-se compromisso obrigatório na agen-
da. O Palmeiras conquistou a Copa do Brasil naquele 
ano. Hoje é uma temporada considerada fundamental 
para a virada de patamar da equipe. Mas não foi a final 
que vem primeiro na memória. 
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Estádio lotado, quartas de final em jogo de mata-
-mata, e o torcedor já começa a sonhar com a taça. São 
alguns poucos jogos ali até a final, e aí mais duas par-
tidas para o time dar a vida e tentar sair com o título. 
Então, não há como fugir do clima de decisão. Palmeiras 
e Internacional empataram no jogo da ida e o resultado 
ficou em aberto para a volta, em São Paulo.

Tainá viveu tudo aquilo. Noite de quarta-feira em se-
tembro. Arena lotada e aquele clima de tensão. Duas cer-
vejas e aquilo passou. Quando a bola está no centro do 
campo, esperando para ser chutada, a apreensão volta. 
Só com muita cantoria para transformar o desespero em 
ânimo novamente. No embalo do estádio, ela foi. 

Noite marcante, uma vitória por 3 a 2 do alviverde, 
com gol nos minutos finais para garantir a classificação 
ao Palmeiras. Depois de chegar em casa, ficou até difí-
cil dormir diante de tantas emoções. Naquela semana 
a euforia até passou, mas olhando para trás, se não foi 
o primeiro grande momento que Tainá viveu na sua se-
gunda casa, com certeza foi um dos principais estímulos.

Em outra região da cidade, o Morumbi se impõe: 
construção gigante e fácil de ser reconhecida de longe. 
É a casa do São Paulo Futebol Clube, mas foi lá que 
tantos jogos marcantes do futebol paulista acontece-
ram. Clássicos e finais foram disputados, também pelos 
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seus rivais. E foi lá que Nagila viveu seu primeiro grande 
momento como Santista. Foi em 2003, que uma partida 
“selou” ela como torcedora do Alvinegro Praiano. 

Como sempre, aquele clássico trajeto: carro saindo de 
Caçapava para ir até o local do jogo. Pai e filha pegando 
uma rodovia quase sempre muito movimentada. De acor-
do com o horário, tinha até engarrafamento que duravam 
horas. A correria para sair o mais cedo possível era parte 
do ritual. Nada mais importava ali do que chegar no está-
dio a tempo, fosse na Vila Belmiro, Pacaembu ou Morumbi. 

Era dia de Libertadores da América: a competição 
continental que tira o sono de qualquer torcedor. Deu 
tudo certo para chegar até o local do jogo. Nagila, por 
volta dos seus sete ou oito anos, viveu algo marcan-
te. Era um estádio com milhares de pessoas ansiosas e 
vibrando por um mesmo propósito. Mais do que a sen-
sação, uma frase do seu pai a marcou. “Tá vendo isso 
aqui? É a mesma quantidade de moradores que tem em 
Caçapava”, relembra a fala dele com o sorriso de quem 
se emocionou na época.

O resultado não foi dos melhores, o Santos foi derro-
tado pelo Boca Juniors e não conquistou a competição, 
para a tristeza daquela criança, que hoje recorda as lá-
grimas derramadas no colo do pai. O mesmo a consolou, 
e com muita fé disse que o time ainda seria campeão. 
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E foi. No ano seguinte, o time do litoral conquistou o 
título de Campeão Brasileiro. A resiliência na derrota, a 
emoção pré-jogo e a volta por cima no ano seguinte ca-
rimbaram mais uma torcedora do Santos Futebol Clube.

p
Nagila e seu pai no Morumbi, na marcante final da Li-
bertadores contra o Boca Juniors, em 2003 (Foto: Acer-
vo Pessoal)

O futebol paulista carrega diversas rivalidades na ca-
pital, assim como no Rio de Janeiro, e em tantas outras 
cidades, cada um com seu contexto histórico. Na Cidade 
Maravilhosa duas equipes travaram batalhas históricas, 
principalmente nas décadas de 1990 e 2000. Flamengo 
e Vasco criaram uma forte oposição entre si e um jogo 
em especial marcou o Leno, ainda criança. 
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O Rubro-Negro enfrentou seu rival na final do Cam-
peonato Carioca de 1999. Vitória e título. “Primeiro jogo 
que eu me lembro foi a final do Carioca de 99. Era o 
período áureo da história do Vasco. Veio da Libertado-
res, se não me engano tinha um Brasileiro ali por perto, 
entre 97 e 99. Foi ganhar o Brasileiro em 2000. E o con-
to do Rodrigo Mendes começa o primeiro do Tri. É uma 
lembrança bem vaga, que tem só flash, mas é a primeira: 
Gol do Rodrigo Mendes”, recorda. 

Começou assim, com um flash de um chute, que es-
tufou a rede do Maracanã. Dois anos depois, em 2001, 
a concepção já era um pouco melhor. A história parecia 
se repetir e novamente as duas equipes se enfrentaram 
na final estadual, como em 99. A lembrança de Leno era 
de uma derrota no primeiro jogo da decisão, que foi 
decidida em duas partidas. O Vasco levou a melhor na 
ida. A memória foi tão marcante que virou lição de vida. 
Aprendizado sobre esperança e fé.

“A mais nítida e mais emocionante, que foi quando 
eu entendi o que era o Flamengo, é de 2001. Novamente 
uma final contra o Vasco. Novamente uma final de Cario-
ca. O Vasco tinha vencido o primeiro jogo da final e no 
segundo jogo a gente tinha que tirar a vantagem de um 
gol, se não me engano. O Flamengo venceu por 3 a 1. O 
meu pai queria ir ver o jogo no Leme, na casa dos meus 
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tios, irmãos dele. E eu falei: ‘Pai, vamos não’. Eu tinha 
sete anos. ‘Vamo não. O Vasco já ganhou! Vasco é melhor, 
a gente vai perder’. E nesse dia meu pai falou duas coi-
sas pra mim que eu nunca esqueci, que eu levei pra vida, 
serve pra vida. A primeira é a máxima que todo mundo 
conhece: o jogo só acaba quando termina. A segunda é 
que a gente é Flamengo, e a gente acredita até o final. 
A gente acredita mais que todo mundo e a gente vai ver 
o jogo”. Em ritmo lento reviveu a emoção daquele ano.

A partida, de uma forma geral, entrou para a histó-
ria do confronto do futebol carioca e nacional. E ficou 
para a vida, marcou o início de uma parceria, do Preto e 
Vermelho com mais um jovem, dentre tantos outros que 
viveram aquele dia. Mesmo fora do Maracanã, assistin-
do de uma casa, a confraternização e a emoção fizeram 
mais uma vida ser sobre o Flamengo. 

A evolução e a transformação fazem parte do futebol 
também. São mudanças não só no estilo de jogo, com a 
profissionalização do jogo, mas também na forma de assis-
tir, torcer. Natural pensar que o esporte acompanha as mu-
danças sociais. E que bom que mudam, pois a esperança é 
de que seja para melhor, mais inclusivo, mais democrático.  

Qual a diferença de assistir uma partida em 1977 e 
2021? São 44 anos que distanciam uma experiência da 
outra. A decisão do Campeonato Piauiense de 1977 foi 
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a primeira memória de Netônio como torcedor do River. 
Como sempre, foi momento de vivenciar mais um dia 
especial ao lado do seu pai, sua inspiração do que era 
ser Riverino. 

O chamado momento mágico do futebol era diferen-
te para Netônio, que tinha seu próprio narrador ali ao 
lado. “Aquilo ali foi muito forte pra mim. O papai gritava 
golve, golve, golve! Papai não falava gol, falava golve”, 
lembrando a forma diferente do seu velho de expressar 
a hora que a bola balançava o barbante. Ali, naquela 
época tão distante, já existia uma tradição que ainda 
permanece viva nos estádios do Piauí. 

“Eu lembro demais! Papai era apaixonado! A gente 
levava a almofadinha né, porque domingo era quente 
ali no estádio, era ruim pra sentar e a gente assistia ali. 
E como sempre, era o picolé, um saco de pipoca, mo-
mentos agradáveis da nossa infância e adolescência. E 
aquilo ali marca profundamente a gente, porque a gente 
sente saudades daquilo ali. E aquilo lá, aquela torcida, 
aquele amor que a gente quer que cresça, porque na 
verdade o River já é um pedaço da gente”, recorda com a 
emoção de quem viveu aquilo por décadas. 

O que seria da relação pai e filho sem aqueles mo-
mentos? Certamente, não viveriam algo semelhante.

 



CAPÍTULO 3
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A magia do futebol também está na sua capacida-
de de emocionar e “se fazer perto” mesmo a qui-
lômetros de distância, seja em cidades, estados 

ou até países diferentes da arquibancada que presencia 
a partida. Parte disso é por conta das companhias fa-
zerem tudo aquilo mais especial, até de forma virtual. 
Cada caminho percorrido carrega a memória associada 
a alguém, mesmo que seja o dono daquele bar na fren-
te do estádio com quem tantas pessoas nunca tiveram 
contato, mas já viram tantas vezes ao longo da vida.  

O clube Alvi-Rubro, assim como o sofá de casa, tam-
bém já foi a casa gremista de Thiago antes dos tempos 
de cancha. Em 2005, ainda guri, o jeito era se reunir com 
os amigos da região para apoiar o Grêmio. As idas para 
o Olímpico eram mais complicadas para uma criança de 
pai Colorado. Mas a magia de encontrar os colegas, reu-
nir as cadeiras ao redor de uma televisão também tem 
seu charme. E fica claro ao pensar quantos milhões de 
torcedores fazem isso pelos estados do Brasil. 



44

Futebol além do gol

Noite de quarta-feira, uma caminhada rápida na chu-
va, com duas paradas para reunir a galera e lá estava 
o clube. Reunião clássica, além dos amigos, os “tios’ do 
bairro que só conseguiam frequentar o estádio duas ve-
zes ao mês. Não é fácil pagar transporte público, arranjar 
carona e dinheiro para o ingresso todo jogo. Realidade 
dura. Mas nada que impedisse uma torcida fervorosa de 
se reunir e apoiar lá de Gravataí. 

Os diversos jogos e as interações trouxeram amigos. 
A turma começou a se organizar e, um a um, conseguiram 
gente suficiente para encher um ônibus, literalmente. Fe-
licidade e cantoria. Chegou também o pessoal do colégio, 
a galera da rua de trás, chegou o conhecido do colega, 
e a festa estava feita. No ano seguinte já começaram as 
primeiras idas para os jogos do Grêmio com o ônibus. 

Os anos de estádio chegaram e os momentos espe-
ciais foram se acumulando. Os “irmãos de grêmio” esta-
vam lá. Cada um com sua trajetória, se encontraram na 
vida, não por acaso, mas tudo pelo Imortal Tricolor. O 
Bar da Isa, perto da Arena do Grêmio, virou um marco de 
outra fase da vida, de novas amizades. Era lá que o pré-
-jogo acontecia, afinal o futebol não é somente sobre os 
90 minutos, pelo menos não para aqueles “loucos” pelo 
time da Azenha.
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A criança que assistia aos jogos do time no clube 
perto de casa virou frequentadora da arquibancada para 
nunca mais parar. As parcerias surgiram. O desejo de fa-
lar sobre a grande paixão se transformou em um canal 
do Youtube e novas pessoas entraram na vida. Alguns 
inscritos se tornaram irmãos. 

Em um dos maiores momentos do Grêmio, quando a 
equipe conquistou a Libertadores da América de 2017, 
na Argentina, eles estavam lá. Se abraçaram, vibraram, 
desviaram de pedras jogadas pela torcida rival do lado 
de fora. Viveram todas as emoções possíveis, lado a lado. 
Viram Buenos Aires ser dominada pelas três cores e vol-
taram para casa com a sensação de ter levantado a taça 
como capitães do time.

“É muito louco, porque tu chega ali aonde a gente 
fica na Arena e não interessa quem é, aquela pessoa vai 
ser o teu melhor amigo naquele momento. Eu acho que 
mais do que relacionamentos que ficam, todo mundo 
tem uma coisa. Um é advogado, o outro é pedreiro, mé-
dico, não sei, mas tá ali todo mundo com a mesma cami-
seta, mesma bermuda, mesmo tênis, tomando a mesma 
cerveja e não tá nem aí o que a pessoa é fora dali. Acho 
que isso é o mais massa de tudo que gira em torno do 
futebol: o relacionamento com as pessoas ali sem julga-
mento, e que todos estão ali pela mesma coisa”, reflete.
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Os amigos podem te fazer torcedor de um clube ou 
um clube pode te trazer novas amizades, o que é mais 
fácil? Um questionamento circunstancial, inclusive uma 
coisa não anula a outra. Fato é que torcer é se inserir em 
uma nova “população”. 

O Twitter, por exemplo, teve um impacto muito gran-
de na vida de Tainá. Foi lá que a comunidade palmeiren-
se fez diferença na sua vida e muita coisa mudou. Tudo 
isso a partir das amizades no site, mas a rede social foi 
apenas uma ferramenta. A grande razão mesmo foi o 
clube alviverde. Antes de virar assídua frequentadora do 
estádio, muita coisa aconteceu para desenrolar a paixão. 

A sua mãe, por exemplo, sempre teve uma identifi-
cação, mas nunca foi aquela torcida radical ao ponto de 
influenciar diretamente. Sempre rolou aquela conversa 
na hora do almoço, mas durante muito tempo, nada tão 
frequente. Tainá ajudou a resgatar isso nela. Ao menos 
os papos tornaram-se mais habituais. 

O dia de jogo do Palmeiras sempre foi mais do que 
apenas ir ao estádio para ela. É dia de estar perto e divi-
dir emoções com o namorado, com a melhor amiga, com 
o amigo de arquibancada. A semana é corrida, cada um 
tem seus compromissos, mas na agenda sempre terá es-
paço para aqueles momentos. E além dos mais próximos 
de sempre, também se aproximaram os colegas.
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“Eu enxergo o Palmeiras como um grande proporcio-
nador. É uma das grandes fontes de amizade da minha 
vida, eu fiz realmente muitos, muitos amigos por fre-
quentar o estádio, por ficar por ali e tal. E boa parte des-
ses amigos são grandes, são pessoas que eu confio mui-
to e vão além do Palmeiras”, comenta Tainá ao relembrar 
das pessoas que o Palmeiras colocou na sua vida. 

Um dos mais importantes relacionamentos que sur-
giram por conta do Palmeiras, para Tainá, veio da junção 
entre arquibancada e internet. Depois que começou a 
frequentar o Allianz Parque, viu surgir uma discussão na 
rede social sobre a segurança e a necessidade de uma 
união das mulheres nas idas ao estádio. 

O encontro de ideias e opiniões semelhantes, em volta 
do desejo de viver Palmeiras, fez nascer o VerDonnas: Mo-
vimento feminino da torcida do Palmeiras. “Surgiu muito 
espontaneamente, nesse sentido de vamos nos ajudar e 
trazer mais acolhimento para esse mundo do futebol. De 
início foi muito bom, a gente nem imaginava. A gente tava 
em 11 meninas, acho, e logo que a gente soltou teve uma 
repercussão muito boa e muito grande. E aí foi crescendo 
de um jeito bastante inesperado até”, fala ao relembrar 
com orgulho de ter feito parte de algo tão importante. 

A adesão de torcedoras, o movimento, significou trans-
formação na vida de Tainá, e provavelmente de muitas 
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outras mulheres. Um coletivo que representa o amor ao 
clube e a importância do futebol na sociedade. É a junção 
das torcedoras que moram ao lado da casa do Palmeiras, 
pessoas que nasceram e vivem no nordeste do país, no 
Maranhão e nunca estiveram em São Paulo, por exemplo. 
É a representação da força que uma torcida tem e a co-
moção que causa. 

p 
Tainá, segurando a faixa do movimento 
Verdonnas, no Allianz Parque, ao lado 
das suas companheiras de arquibancada. 
(Foto: Acervo Pessoal)
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As emoções do futebol se misturam com a vida pes-
soal, principalmente para quem é apaixonado. Isso pas-
sa pelo que ele representa, de acordo com os enredos de 
cada vida. Para o Leno, “Boi” é uma palavra sinônimo de 
amizade e Flamengo, está entre o que ser Rubro-Negro 
tem de melhor. Para muitos, pode não significar muita 
coisa, talvez para alguém com mais relação com a natu-
reza tenha um significado mais especial.

É simplesmente um apelido, carinho para seu amigo, 
daqueles de tirar o fôlego ao lembrar de momentos vivi-
dos. Amigo de arquibancada, irmão para a vida, parceiro 
de podcast, sobre o Flamengo, claro. Leva o nome de “Fé 
no Mengo”, nada mais do que isso. 

O Flamengo, para o Leno, não seria a mesma coisa 
sem o Boi e sem os outros que fazem e fizeram parte 
disso. A família é elo, ensinou a ser Mengo, como quem 
ensina um filho a se jogar no mundo e se entregar às 
suas paixões. 

No Maracanã, não importa se foi no Setor Norte ou 
no Setor Sul, foram tantas histórias. Cada um com sua 
camisa da sorte, entrando em cima da hora da bola rolar, 
com os demais amigos, abrindo a cadeira somente se for 
para subir nela. São do tempo do cimento como assento 
mais confortável. Da memória afetiva não se foge, e é 
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tudo parte do que se construiu. Para o Leno representa 
todas as relações interpessoais. 

“Eu costumo falar que algumas pessoas têm ligação 
com o passado e vínculos afetivos maiores a partir de 
música, de receita, de locais específicos e o que me liga 
ao meu passado, o que me liga ao que espiritualmente 
as pessoas chamam de Deus, é o Flamengo. Então não 
tem como desvincular, deixar menos fanático, não tem 
por quê. É parte de mim. Eu tenho certeza que quando 
as pessoas pensam em mim a primeira coisa que vem à 
cabeça é Flamengo e isso se estende em todos os níveis 
da minha vida”, reflete sobre o que sabe ser de melhor, 
sem medo algum.

“Pai, comprei os ingresso para domingo, que horas 
saímos pra Vila?” Essa já é uma das frases que se repe-
te com frequência na vida da Nagila. Possivelmente o 
mundo precisa estar acabando para que a relação de 
pai e filha também não tenha uma dose reforçada de 
Santos, pelo menos uma vez por semana. 

É com ele que aquela pequena garota, que nem ha-
via completado uma década de vida ainda, aprendeu a 
amar e entender o que o Alvinegro representa hoje. Lá 
em 2003, o choro da filha e o afeto do pai para justificar 
a derrota fortaleceram uma união natural. Paixão pa-
terna que ganhou uma conexão ainda mais forte. Longe 
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de afetar o brilho das outras relações familiares, mas 
aquela ligação através do futebol é inegável.

Os inúmeros dias em que ela estava em cima do om-
bro do pai para conseguir enxergar o campo se transfor-
maram em conversas no café da manhã, almoço e jantar 
diariamente. Papo vai e papo vem, o time voltava como 
tópico, inevitável.

As relações envolvendo Santos também saíram de 
casa, foram para a internet. E lá, através da tecnologia, 
novos Santistas foram entrando na vida da Nagila. Não 
era tão fácil assim criar laços, já que era mais difícil co-
nhecer torcedores na sua cidade, no dia a dia. Mas as 
redes sociais ajudaram e os encontros na Vila Belmiro 
ficaram cada vez mais frequentes, temporada após tem-
porada. E aquilo ultrapassou a barreira do futebol, se 
converteu em passeios pela cidade, refeições, encontros 
e conversas sobre a vida pessoal. 

“Eu tenho bastante amigos que gostam de futebol, 
mas são amigos de infância. Os que eu construí agora, 
igual eu construo essa relação com torcedores Santistas 
não tem, é meio que uma bolha”, explica o impacto que 
o time tem na sua vida.

Apesar da relação também especial com alguns tor-
cedores rivais, a conexão com os santistas é diferente. 
Em um dos momentos mais tristes, na final da Liberta-
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dores de 2020, a amizade, por exemplo, falou mais alto. 
Apesar do “luto’, houve amor suficiente para parabenizar 
a amiga que torce para o rival, que saiu campeão. Aquilo 
representou tanto na vida da parceira quanto represen-
taria na dela.

Na capital do Piauí, o River também representa para 
Netônio uma das melhores sensações que a vida pode 
oferecer: compartilhar momentos com a família. É o 
personagem mais “experiente” de arquibancada entre 
os ilustrados. Frequentava os estádios de Teresina antes 
mesmo do autor existir. E mais do que estar presente, foi 
uma grande parte da vida dedicada a ser a companhia 
do pai numa das atividades preferidas.

A relação entre os dois, nas últimas décadas do século 
XX, fez com que Netônio sentisse a necessidade de passar 
o sentimento à frente, mesmo que de forma espontânea. 
Hoje, é pai de três, uma pequena que ainda nem chegou 
aos dez anos, mas já carrega traços de riverina e o acom-
panha nos jogos mesmo sem entender muita coisa. 

Uma coisa em especial marcou a filha: o hino do River. 
De tanto escutar, a música oficial que marca o clube virou 
vício em certa época da infância. E em tempos de inter-
net, em meio a tantos conteúdos, um vídeo seu viralizou. 

Mãe no banco da frente do carro e a filha atrás na 
cadeirinha para criança. Toca o hino riverino no som, 
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despretensiosamente, já que era parte da playlist. Ao fi-
nal, um choro repentino da criança. Coincidência? Talvez 
não. Um teste da mãe, que coloca a música novamente, 
e o choro chega ao fim. Mais uma vez a cena se repete. 
Claramente aquilo representava algo, e não à toa fez 
sucesso, ganhando atenção até do perfil oficial do clube 
em uma rede social. 

O curioso acontecimento representou um pouco da 
relação, orgulho do pai. Os outros dois filhos, alguns 
anos mais velhos que ela, também frequentam o estádio.

A forma carinhosa como eles torcem pelo River, por 
influência de Netônio, representa a continuação de um 
ciclo. 

O homem que o ensinou a ser riverino, infelizmente, 
faleceu em 2013. Ele deixou inúmeras marcas de felici-
dade, inclusive do amor pelo clube, mesmo em tempos 
de globalização, em que os times de maior aporte finan-
ceiro conquistam gerações. 

Antes de descansar, quando já tinha mais idade e di-
ficuldades de ir ao estádio, contava com todo o esforço 
possível de Netônio para o levar aos jogos. A relação foi 
mantida até os últimos encontros. O pai, grande gerador 
do amor ao River na família, fez questão de ser velado 
com uma bandeira do clube. 
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“Meu pai morreu em 2013, e em 2013 a gente con-
tinuou com o legado do River, que até se intensificou 
nos filhos, nos meus outros irmãos também. Até quem 
não torcia começou a torcer mais pelo River. Mas é uma 
paixão levada de pai para filho”, relembra com emoção e 
orgulho algo do futebol para além da vida. 

p
Netônio ao lado da família e fardados com 
a camisa do River, em exposição da taça da 
Copa do Nordeste (Foto: Acervo Pessoal)



CAPÍTULO 4

Quando a 
arquibancada 
não grita gol:

os momentos de 
dificuldade do time 
e seus impactos na 

vida da torcida





57

O sentimento que o futebol proporciona é sim difí-
cil de explicar, de transformar em palavras, dizer 
o porquê de tanta entrega. Nos momentos de 

tristeza, talvez fique ainda mais complicado. São nes-
sas horas que aparecem as frases mais óbvias, vindas 
de todo lado. “É só um jogo”, possivelmente, é a mais 
usada. Mas todos os dias temos provas que não se limita 
ou se resume a um resultado. 

A indicação do placar ao final da partida, seja ele ele-
trônico ou de madeira, pode não ser tudo, mas também 
tem seu impacto. E tudo influencia: contexto, expectati-
va, humor. Um a zero pode doer mais que quatro a um. E 
como dói. Em 2007, foi o número cinco que aterrorizou 
e construiu uma das piores memórias de Thiago. A sua 
relação com o Grêmio não era tão velha assim, mas já 
havia visto o clube jogar a Série B pouco tempo antes. 
E ali, quando se deu conta, era Libertadores. Um ano já 
fica diferente quando seu time vai disputar aquele tor-
neio. É uma magia, uma sensação de exclusividade e de 
mistério do que vem pela frente. 
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O time chegou à final, superando desafio em desafio 
na América do Sul. E na final, ainda época decidida em 
dois jogos, veio o Boca Juniors, que tinha um dos times 
mais marcantes da sua história. O Imortal enfrentou uma 
seleção de ídolos de um dos maiores times do continente. 
Na ida, uma derrota por 3 a 0. Mas a casa do Grêmio fa-
zia diferença, a atmosfera representava muito. Entretanto, 
Riquelme viveu um dos seus melhores momentos, que o 
transformaram na figura que é para o Boca, e ajudou a 
equipe a vencer por 2 a 0 em Porto Alegre. Derrota com 
cinco gols sofridos no agregado para os gremistas.

“Bah, Olímpico lotado, aquele recebimento histórico, 
histórico. Eu não sei se um time no futebol brasileiro já 
fez algo pros 11 iniciais como o Grêmio fez naquela final 
em 2007. E aí foi um baque muito, muito grande, pela 
forma como foi. Tanto que depois eu viajava a Buenos 
Aires em 2013, 2014, 2015, pelo menos uma vez por ano. 
E nunca fiz questão de ir na Bombonera, porque sei que 
tem um estande inteiro pro Riquelme lá, sobre aquele 
jogo. Por anos eu não conseguia nem olhar pra camisa 
do Boca. Eu fiquei com esse trauma de Libertadores”, ex-
plica Thiago sobre o peso que o duelo teve. 

As derrotas contra o rival Internacional também ma-
chucaram, algumas em especial, mas foi novamente numa 
Libertadores e contra um time argentino que o golpe foi 
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duro. Das piores, a mais recente derrota. Em 2018, o Grê-
mio enfrentou o River Plate na semifinal da competição 
continental. A festa estava armada, a memória ainda per-
manece fresca, como se tivesse sido ontem. As bandeiras 
pareciam ocupar tanto espaço quanto gente e a Arena 
do Grêmio lotada estava pulsando. Apesar da vitória no 
jogo de ida, o revés em casa por 2 a 1 tirou as chances do 
time de chegar à final. Seria a oportunidade de conquistar 
mais um título após a conquista de 2017. Tão marcante 
quanto os dois gols sofridos, foi a chuva que caiu no está-
dio, um dilúvio daqueles de impedir gente de chegar em 
casa. Foi a ilustração de um anticlímax. 

Uma decisão de campeonato tem um peso grande, 
claro, são diversas memórias que se concentram em um 
único duelo, que acaba em conquista ou derrota. Mas 
um jogo diante do seu rival traz algo diferente, mesmo 
não sendo a partida decisiva. Um sentimento que dá até 
dor de barriga, tira o sono por uma semana. Uma mis-
tura entre um clássico e jogo decisivo de torneio, então, 
pode ser algo de proporção única. Um duelo entre dois 
rivais muda a rotina. Uma segunda-feira, para o torcedor 
de futebol, geralmente se resume ao ânimo após vitória 
ou da amargura de uma derrota. 

No ano de 2018, após a classificação do Palmeiras 
para a final do Paulistão, a ansiedade de Tainá era total, 
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claro. Pois nunca é um jogo de desfecho qualquer. Palmei-
ras e Corinthians fizeram o confronto decisivo do torneio. 
O duelo é diferente, não tem como esconder a sensação. 
Foram dois jogos, ida e volta, duas histórias especiais. En-
tre os dias que antecederam os jogos, tensão.

O sono fica diferente, vem com mais dificuldade e vai 
embora rapidamente. A tentativa de não pensar naquilo é 
constante. Há quem tente se enganar. “Para de pensar nis-
so, é só uma partida” é um mero argumento mental, para 
tentar enganar, espantar a ansiedade. Não adianta. Só resta 
ir levando tudo e torcer para chegar a bola da hora rolar. 

No final das contas, o Palmeiras não levou a melhor. 
Derrota no segundo jogo, em casa, por um a zero, re-
sultado que anulou a vitória no jogo de ida e mandou 
a partida para os pênaltis. Lembram da tensão inicial? 
Pois é, ela se tornou duas, três, quatro vezes pior. Foi um 
jogo marcado por polêmica de arbitragem, paralisação, 
discussão. A aflição dentro de campo invadiu comple-
tamente a arquibancada. Tainá estava lá, sentiu na pele 
todo aquele sentimento ruim.

A controvérsia aconteceu nos 90 minutos, nem tudo 
estava perdido naquela altura. Mas a forma como tudo 
se construiu, a melancolia foi o mais marcante da derro-
ta. Sentimento de caos. A pior memória como a palmei-
rense fanática que ela é. 
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“Esse dia ficou muito marcado assim, eu não con-
seguia nem pensar direito depois do jogo. Eu me senti 
muito desgostosa da vida. Foi um momento que eu re-
almente fiquei mal com o clube. Mas no fim das contas, 
obviamente, eu continuo aí. Mas acho que pesa um pou-
co ter sido pro maior rival, enfim, isso mexeu demais”, 
recorda o momento difícil. 

Os momentos tristes não acontecem apenas dentro 
de campo, as tragédias que envolvem clubes de futebol 
ou jogadores ficam marcadas para sempre. O acidente 
na queda do avião que levava a equipe da Chapecoense, 
em 2016, para Medellín antes da final da Copa Sul-Ame-
ricana, marcou o país e o continente. Mostrou toda a so-
lidariedade e a união que o mundo do futebol pode ter. 

Para o Leno, o momento mais triste ao lado do Fla-
mengo com certeza não foi no Maracanã ou na sala 
de casa vendo uma final perdida. Nenhuma tristeza se 
compara ao que sentiu quando aconteceu a chamada 
“Tragédia do Ninho do Urubu”. O nome se deu pelo local 
onde aconteceu: o CT (Centro de Treinamento) do Fla-
mengo. Um incêndio atingiu o lugar, que era alojamento 
de atletas das categorias de base do Flamengo, causan-
do a morte de dez garotos. 

A torcida vive o Flamengo. Leno é um desses, que fala 
e pensa todos os dias da sua vida nos jogadores que ves-
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tem aquela camisa. Um atleta que passou por lá ou que 
ainda defende o time tem muita relevância na vida dele, e 
de tantos outros milhões de torcedores. O clube represen-
ta tudo. E o acontecido mexeu com ele. A forma como tudo 
foi conduzido, para ele, doeu como torcedor, que gostaria 
de ter visto as famílias e a história ter sido mais abraçada 
pela própria instituição. Mistura de luto e decepção. 

“A coisa mais triste que aconteceu pro Rubro-Negro 
acho que foi a Tragédia no Ninho e a condução do caso 
por parte da diretoria. É uma mancha que talvez o Fla-
mengo não se recupere nunca. A tragédia, obviamente o 
Flamengo não colocou fogo, mas a negligência é horrí-
vel [...] Foi um acidente, só que a condução do caso ti-
vesse sido levado de um modo empático, tivessem pelo 
menos respeito pelas famílias e pelos garotos, não doe-
ria mais tanto na gente, sabe”, vem a memória a mente e 
uma reflexão associada à tristeza. 

E apesar desse ocorrido, as derrotas no campo doem, 
ficam marcadas também, claro. Talvez perder seja mais 
comum do que vencer na maioria dos casos no futebol. 
Mas o sentimento, ao pensar nas famílias dos garotos 
que perderam as vidas no acidente, será eterno. Pelo 
menos, se depender da torcida, sempre serão lembrados.

Voltando aos campeonatos, se pensarmos nas razões 
para o impacto que uma derrota em final de torneio 
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pode ter no torcedor, o fator histórico também pode ser 
somado com o fator rival. Não à toa existem os tabus e 
os retrospectos de confronto são levantados nas mesas 
de debate. Ou mesmo o desempenho daquela equipe 
em edições anteriores. 

p 
Nagila vibrando e apoiando o Santos 
em jogo no Pacaembu (Foto: Acervo 
Pessoal)
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Na edição de 2020, a tão aclamada Libertadores da 
América, no seu início, parecia até um sonho distante 
para o Santos, da Nagila. Mas as coisas foram aconte-
cendo, e o clube realizou um feito imenso. Fora da rota 
dos favoritos no começo, demonstrou forças e criou es-
perança na torcida. 

A campanha acumulou confrontos históricos, deixou 
para trás equipes com imensa tradição no torneio. Grê-
mio e Boca Juniors possivelmente foram os mais mar-
cantes. O ano de 2020 foi cheio de dor, pelo caos da 
pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo, talvez uma 
das maiores já enfrentadas, se não a pior. O Alvinegro 
levou ao menos um pouco de alegria para sua torcida, 
fez grandes jogos e chegou ao duelo derradeiro da com-
petição. A final foi realizada apenas no ano seguinte ao 
de início. 

Um roteiro esportivo lindo, digno de encher de es-
perança qualquer um. O último título na competição ha-
via sido em 2011, contra o Peñarol, do Uruguai. Foi uma 
época marcada por Neymar e companhia, que encanta-
vam o país. 10 anos depois, o sonho estava perto. Mas 
ficou no quase. E para tornar tudo ainda mais dramático: 
uma final contra o rival Palmeiras.

Naquela altura, talvez já era até difícil analisar racio-
nalmente, se o time era favorito ou não. Eram 90 minu-
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tos, dois tempos de 45 que separavam o time do Tetra-
campeonato da Libertadores. Em uma época tão difícil 
em todos os sentidos da vida, até mesmo no futebol que 
às vezes parece ser algo tão irrisório em meio a tantas 
mortes, surgia uma ponta de felicidade. 

A expectativa se construiu como foi possível. Até 
mesmo o contexto, parecia ser mais cruel, já que o jogo 
foi no Maracanã. Poderia ser qualquer ano, em alguma 
outra cidade da América do Sul. Mas era ali ao lado, no 
tradicional palco do futebol carioca e brasileiro. Viagem 
tranquila para ir de carro, de ônibus, fazer um esforço 
financeiro para uma passagem até mesmo de avião. Tão 
perto, mas tão longe. Como tantas vezes, foi através da 
internet que foi possível sentir a energia. Tantas pessoas 
falando durante todo o tempo sobre aquele jogo que 
não chegava. 

Dentro de campo, um jogo parelho, sem muito brilho, 
mas um desfecho tão empolgante para o palmeirense 
quanto cruel para o santista. Placar mínimo, um a zero e 
final de jogo. Em silêncio ficou a casa, Nagila até sabia o 
que via, mas não queria acreditar. A ficha demora a cair. 
O pai, companheiro sagrado de jogo, seguia a mesma 
linha. Poucos olhares trocados, até raciocinar era difícil.

Sentada na cama, olhando para a televisão incrédula, 
vem a lembrança de uma missão difícil, que se torna 
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quase impossível em dias como aquele: abastecer con-
teúdo nas redes. Mas como ela mesma lembra, as pes-
soas sentem aquela dor, esperam buscar compreensão 
em alguém que faz parte da rotina delas, falando sobre 
o clube há tantos anos. 

“Fiquei bem triste mesmo, uma semana mal. E é mais 
complicado ainda, porque como eu crio conteúdo, o pes-
soal não tá nem aí. E ter essa responsabilidade também, 
as pessoas querem te ouvir, em momentos bons, mas 
principalmente em momentos ruins”, traz de volta a lem-
brança dos dias difíceis após a derrota do campeonato. 
O Santos está ali todos os dias, sejam eles bons ou ruins.  

E se para os gigantes do futebol brasileiro dói per-
der um título, seja ele nacional ou continental, como é a 
realidade de equipes menores e suas torcidas? No míni-
mo, são “mundos” diferentes. Netônio, por exemplo, cres-
ceu acostumado a ver o River conquistar o Campeonato 
Piauiense. Essa era uma obrigação quase anual. No cená-
rio estadual, a equipe dominou por décadas e é tratada 
como uma das mais tradicionais da história no estado. 

Longe dos holofotes de programas e transmissões na-
cionais, clubes como o Galo Carijó do Piauí trazem ale-
grias “diferentes” para sua torcida. Uma final do campeo-
nato local representa muito. Um duelo contra uma equipe 
de projeção nacional então pode ser considerado até final. 
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No ano de 2015, o River viveu uma época mágica, 
ano inesquecível na memória de qualquer torcedor. A 
sua importância não foi diferente na vida de Netônio, 
mesmo que ele já tivesse vivido tantos momentos du-
rante as décadas de vida dedicadas a ver o Galo jogar. 
Os detalhes ficam mais para frente. A questão é que se 
tratou de um ano especial, que garantiu o River no ter-
ceiro escalão do futebol nacional de 2016, algo raro nos 
dias atuais para o futebol local. Raro ao ponto de mobi-
lizar o futebol do estado e não apenas de um clube.

A Série C representava muito, mas ao final da traje-
tória, pareceu um passo maior que a perna. O projeto 
não encaixou. Como se fala no linguajar do futebol: o 
time bateu e voltou. O sonho durou pouco, mais espe-
cificamente 18 jogos, o número de partidas disputadas 
na primeira fase da terceira divisão. Um ano que encheu 
o torcedor riverino de esperança acabou em um melan-
cólico rebaixamento, quase que abraçado à alegria do 
acesso no ano anterior. Apesar da subida de divisão, o 
espaço de tempo foi tão curto, que a derrota na final de 
2015 parece ter se prolongado depois de tanto sofri-
mento no descenso do ano seguinte.

“Eu guardo muita frustração de não ter sido cam-
peão naquele dia, né. Foi por um gol. Ficou o jogo todo 
dependendo de um gol e a queda também na Série C. É 
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o que eu guardo de mais frustrante. [...] Eu acredito que 
o River dá mais frustração do que alegria pro Riverino. 
Mas é aquela coisa, a gente não deixa de ser, é Riverino 
no Céu e mais na terra, no ar e na água”, relembra Netô-
nio, ao mesmo tempo que expressa certa indignação e 
mágoa ainda não superada tantos anos depois.

p 
Netônio exibe a bandeira do River ao lado do seu 
filho durante partida no Albertão, em Teresina (Foto: 
Acervo Pessoal)



CAPÍTULO 5

Alegria que não 
se explica: a 

relevância que 
as conquistas do 
clube têm para 
seus torcedores  





71

A derrota e alguns momentos tristes podem até 
marcar, mas são pelos triunfos e pela esperança 
de um dia alcançá-los que o futebol é mágico. No 

fim do túnel, a luz que faz os olhos de todos brilharem e 
caminharem lado a lado é a de um troféu, de uma subida 
de divisão ou até mesmo da vitória em um clássico. É a 
expectativa da superação, do inesperado, da concretiza-
ção de um sonho, que torna tudo mais saboroso. E tanta 
fé é o que une, forma famílias, amizades, muda vidas. É 
o nosso futebol, aquele pelo que tantos acordam e dor-
mem melhores ou piores. 

Um gol, por exemplo, é um dos segundos que ilus-
tra tudo isso, seja aquele em que a rede é estufada ou 
mesmo quando a bola entra por muito pouco. É sem-
pre especial. Seja na derrota, no empate ou na vitória, é 
como uma fotografia. Aquilo fica eternizado e, por mais 
mágico que seja, cada torcedor é marcado por um de 
forma específica. Não tem fórmula, não tem ordem de 
importância quando o assunto é sentimento.
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Há quem escolha o título nacional como o mais es-
pecial em vez do continental ou mundial. O choro da 
conquista de um campeonato estadual tem sua impor-
tância, sua história. O Grêmio, por exemplo, tem uma ga-
leria imensa de troféus, de momentos que jamais serão 
esquecidos. Mas, para o Thiago, o maior deles nem foi 
diretamente diante dos seus olhos. Ele presenciou do 
sofá de casa, através da televisão mesmo. 

Era 2005, quando o Grêmio protagonizou uma parti-
da que ganhou até “apelido”. A “Batalha dos Aflitos”, teve 
nome referente ao local do jogo, que era o estádio do 
Náutico, em Recife, e ao jogo de futebol que se trans-
formou em um duelo histórico. Batalha vencida pelo 
Imortal Tricolor, por quem Thiago ainda se apaixonava. 
E quem sabe, ali não foi o estopim de um amor.

Náutico e Grêmio se enfrentaram pela segunda di-
visão nacional e a equipe Gaúcha lutava, nas rodadas 
finais da competição, para garantir o acesso de volta à 
primeira divisão do futebol brasileiro. A partida diante 
do time pernambucano ficou marcada por confusões 
dentro de campo. Algo praticamente surreal aconteceu: 
o time de Porto Alegre terminou com sete atletas em 
campo, seis de linha e o goleiro. Ou seja: foram quatro 
jogadores expulsos.
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Mais inesperado ainda foi o resultado final: um a 
zero para o Grêmio. Acesso à elite do Brasileirão garan-
tido, e uma sensação de guerra vencida. Tal sentimen-
to tomou a torcida. Um jogo dramático que ficou para 
a história. O duelo foi importante para o Grêmio, claro, 
um retorno ao primeiro escalão do futebol foi um passo 
fundamental para a reconstrução. Mas, para quem olha 
de fora, não faz sentido nenhum dizer que foi a partida 
mais marcante para alguém que já viveu tanto. 

Thiago estava no estádio La Fortaleza em 2017. O 
local é a casa do Lanús, time argentino, e foi palco para 
o Grêmio conquistar o tricampeonato da Libertadores 
da América. Um triunfo também épico, marcado pela in-
vasão de milhares de gremistas a Buenos Aires. Foi es-
pecial, assim como a Copa do Brasil de 2016. Não faltam 
alegrias. Mas independente de ter vivido os melhores 
dias da sua vida ao ver essas conquistas, para ele a “Ba-
talha dos Aflitos” é intocável. 

“A maior sensação que eu já tive como torcedor do 
Grêmio foi a Batalha dos Aflitos, em 2005. Não tenho ver-
gonha nenhuma de falar disso. Mais do que os títulos re-
centes. Aquele pra mim é o maior jogo da história do fute-
bol, que aconteceu naquela tarde no Recife. Aquilo nunca 
mais vai acontecer”, reflete sobre o feito do seu time.
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O Tricolor já fez sua torcida comemorar bastante pelas 
conquistas esportivas. O Palmeiras não faz diferente, car-
rega imensas conquistas na sua história, inclusive muitas 
delas bastante recentes. Para um torcedor e uma torce-
dora que tem menos idade, são novos, já foi possível pre-
senciar quase todos os troféus sendo levantados. Então 
para a Tainá não faltaram motivos para sorrir pelo Verdão. 

Uma lembrança mais recente não necessariamen-
te supera uma mais antiga. Outra vez, talvez uma das 
grandes lições em unir diferentes histórias: não existe 
fórmula para o sentimento. Tainá viu, de casa, já em tem-
pos de pandemia, o Palmeiras conquistar a Libertadores 
da América. Um marco histórico para a equipe, já que o 
último título da competição havia sido em 1999. Já em 
2021, bateu o Santos e levou o troféu para São Paulo, 
após a final disputada no Rio de Janeiro. Teve choro, in-
tensidade, um dia feliz em meio a um caos. Alegria su-
ficiente para abastecer semanas de boas energias, mas 
não para superar o que aconteceu em 2015.

No tal ano, a relação próxima com o clube ainda era 
“nova’’, vinha se consolidando, e o Palmeiras foi cons-
truindo uma linda história até a final da Copa do Brasil. 
Final também contra o Alvinegro do litoral. Não foi um 
dia típico de torcedora para a Tainá. A missão de entrar 
no estádio não deu certo, muita procura, muita gente, 
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a quantidade de ingressos não bate com o número de 
apaixonados que queriam estar ali. 

A primeira grande emoção da noite começou dessa 
forma: do lado de fora do Allianz Parque, mas ali perto e 
ao lado do namorado, vendo aquele confronto tão mar-
cante através da tela de um pequeno celular. A tensão 
era a mesma, ou até pior de não estar lá dentro. Mas viu 
como deu, por aquele celularzinho que ficou ainda me-
nor já que era dividido por dez pessoas, a maioria delas 
desconhecida. De recordação, ficou a voz do narrador da 
transmissão e os sussurros misturados com comentários 
dos demais torcedores.

Um ultimato para deixar a cena o mais tensa possível: 
final de jogo e decisão nos pênaltis. A Avenida Pompéia, 
uma das principais da região e praticamente ao lado do 
estádio, estava tomada pelo branco e verde da torcida. 
Nada de carro passar, tudo bloqueado com tanta gente 
no local. Os carros que se arriscavam a tentar passar, di-
ficilmente teriam sucesso. Tainá, no momento dramático, 
se ajoelhou em meio à avenida e pediu aos céus para o 
pênalti decisivo ser cobrado com sucesso. O gol do Pal-
meiras saiu e o verde levou a melhor. O grito de alegria 
ecoou do estádio até onde é possível imaginar. Um dia 
histórico finalizado com uma celebração inesquecível, e 
quem sabe se seria tão especial caso fosse diferente.
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“Fiquei desesperada, e aí todo mundo saiu correndo. 
Nem lembro direito de tanta emoção que foi. Esse dia 
foi muito, muito, muito maluco. Claro que é sempre mui-
to legal, né, comemorar título. Mas esse dia realmente 
foi muito marcante”, traz de volta o sentimento que an-
tes era de tanta tensão. 

O Flamengo também viveu e proporcionou momen-
tos mais do que especiais à sua torcida em um passa-
do muito recente. Talvez o melhor das últimas décadas. 
O ano de 2019 marcou a conquista da Libertadores da 
América e, em 2020, levantou a taça da Recopa Sul-A-
mericana. 

Também pela edição de 2020, mas disputando no 
ano seguinte por conta das mudanças de calendário 
durante a pandemia, levantou o mais recente título de 
campeão brasileiro. Algumas outras conquistas também 
aconteceram nos últimos anos, como campeonatos es-
taduais e Copa do Brasil. Todas deram alegria ao Leno, 
que teve a chance de vivenciá-las, mesmo que de dife-
rentes formas. Em duas décadas como torcedor recebeu 
muito do Rubro-Negro.

A grande questão para ele é que nem dá para definir, 
dizer ou apontar qual daqueles momentos teve um peso 
maior. São diferentes histórias, representando épocas 
alternativas da sua vida. Como escolher entre celebrar 
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um Campeonato Brasileiro ao lado do seu pai e vibrar 
pela Libertadores abraçado com os amigos? 

Falando em amizades, elas têm tanta importância no 
que é ser Flamengo, como já citado, que foram peso de 
ouro na decisão de não ir a Lima em 2019. Na cidade 
peruana aconteceu a final da principal competição con-
tinental de clubes da América do Sul daquele ano. “Eles 
são tão importantes que eu deixei de ir pra Lima, porque 
se eu tivesse ido pra Lima e o Flamengo tivesse vencido 
e eu não tivesse olhado no olho de cada um e chorado, 
abraçado cada um, não teria sido a mesma coisa”, relem-
bra as razões de não ter ido ao Peru. 

E para selar uma grande alegria, uma grande ben-
ção que o Flamengo lhe proporcionou, reflete sobre os 
afetos: “Eu acho que a coisa mais bonita que o Flamen-
go fez pra mim foi se apresentar. Desde então eu sou 
abençoado”.
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p
Leno, no Maracanã, exibindo 
com orgulho faixas que exal-
tam conquistas do Flamengo 
(Foto: Acervo Pessoal)

Além de títulos, os ídolos também têm enorme im-
portância na história de um time de futebol. O Santos, 
por exemplo, talvez tenha o maior deles. O clube tem 
sua imagem diretamente ligada ao Pelé, considerado por 
muitos o maior do futebol brasileiro e o melhor de todos 
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os tempos. Mais do que isso, tem uma galeria de troféus 
recheada, muito por conta desses personagens. Em 1962, 
conquistou sua primeira Libertadores da América.

Pensando em números, o ano não tem nenhuma li-
gação com 2011, além de ter sido quando o Alvinegro 
levantou a mesma taça pela terceira vez na sua longa 
trajetória. Mas para Nagila, carrega uma relação especial. 
Na época em que a equipe levantava o primeiro título do 
torneio, seu pai nascia. 49 anos depois ele pôde, pela pri-
meira vez, e ao lado da sua filha, viver conquista tão rara. 

Mesmo sem ter garantido ingresso para estar no Pa-
caembu, em São Paulo, não dá para dizer que não foi 
especial. A vitória por 2 a 1 sobre o Peñarol marcou sua 
vida pelo simbolismo de alguém tão importante, que a 
ensinou a ser santista. Um ano especial, marcado pelo 
estilo de jogo Alvinegro que chamava a atenção, deixa-
va a torcida alegre, assim como era o futebol de Neymar 
e os companheiros. Ele que também veio a se tornar 
ídolo do time e da Nagila.

No ano de 2007, bem mais nova, um gol também 
ficou guardado com carinho na sua memória. Um mo-
mento de alegria que marcou tanto quanto a hora de le-
vantar o troféu: Moraes marcou o segundo gol do Peixe 
na final do Campeonato Paulista daquele ano. Ela esta-
va lá no Morumbi, mais uma partida naquele local que 
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ficou marcada. Estádio lotado e a lembrança é de uma 
comemoração misturada com um rápido susto: aquela 
construção gigantesca tremeu com certeza, a memória 
dela não engana. E pouco importa se era título estadual. 

“Tem um jogo que foi Campeonato Paulista, foi a fi-
nal de 2007, gol do Moraes. Eu estava no Morumbi junto 
com meu pai na arquibancada. Tipo assim, eu tive a sen-
sação que o Morumbi tremeu com o gol dele. E foi uma 
sensação muito boa, independente de ser Campeonato 
Paulista, o que vale é a emoção que eu senti na hora”, 
reafirma a importância que o momento teve. 

Nada mais era relevante do que estar ali ao lado do 
seu pai, vibrando e sendo o que mais gosta de ser: san-
tista.
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p
Nagila exibe a bandeira do Santos com 
orgulho durante partida do Peixe (Foto: 
Acervo Pessoal)

No meio de tantos relatos de felicidade, talvez seja 
válido um questionamento. É possível um mesmo mo-
mento gerar uma das maiores alegrias e também uma 
das maiores decepções como torcedor? É possível que 
seja uma resposta mais fácil de sentir do que explicar.
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Torcer para um clube fora da elite do futebol nacional 
realmente traz dilemas como esse. E o River aprontou 
um dos grandes com sua torcida em 2015. Um clube que 
vive anos disputando campeonato estadual e sofrendo 
para fazer boas campanhas na última divisão nacional 
acaba dando alegria à sua torcida nos mínimos deta-
lhes. O sentimento de pertencer é diferente. É inevitável 
diferenciar. Às vezes até mesmo o fato do time jogar já 
é de se comemorar. A briga da torcida pode ser até para 
ajudar a manter o clube. 

Esses são alguns dos dramas vividos nas divisões 
“esquecidas” do futebol brasileiro. O River Atlético Clu-
be já viveu cenários de glória, considerando o contexto 
atual. Em 2015, deixou Netônio e toda sua torcida exta-
siada. A equipe garantiu a vaga na terceira divisão e, de 
quebra, chegou à final da Série D. Motivo suficiente para 
mostrar sua força: mais de 40 mil pessoas no Albertão, 
como noticiado pela imprensa local na época.

Netônio viveu um dos melhores momentos como 
torcedor Riverino, viu o clube quase colocar as mãos em 
um troféu nacional. Viu seu clube se entregar em cam-
po, movido por um estádio lotado de teresinenses es-
perando um título para coroar um ano fantástico para o 
futebol estadual. Mas apesar de tantas emoções, um dia 
histórico, que poderia ser a memória perfeita, se trans-
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formou em uma lamentação. O troféu ficou com o adver-
sário, o Botafogo-SP, após o empate por 0 a 0. 

Uma lembrança que tinha tudo para ser irretocável, 
se misturou, ficou confusa e se tornou junção de alegria 
com decepção. Mas é impossível de esquecer. A felicida-
de também ficou para a história. 





CAPÍTULO 6 

Loucura é questão 
de opinião: 

as diferentes formas 
de representar a 

paixão por um time
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O ato de torcer, acompanhar e apoiar um clube 
de futebol é algo complexo. Há quem compa-
re com relacionamentos, que tem fases boas e 

fases ruins. Um dia são melhores amigos e no outro o 
clima não é dos melhores, mal dá para interagir sem 
estresse. É tudo muito pessoal. Assim como a forma de 
expressar o amor.  

Ninguém escolhe a forma como sabe demonstrar. 
Talvez seja influência, cultura, rotina, tudo pode ter uma 
contribuição para quem somos e como nos entregamos 
a um clube de futebol. Também existe quem queira de-
finir, dizer que fulano é mais torcedor, porque sabe a 
escalação ou porque foi a mais jogos. Mas no final das 
contas, cada um tem sua própria forma de “loucura”, seus 
próprios limites e sua história. A dedicação e o amor pelo 
time se manifestam em diferentes tempos e maneiras, e 
essa beleza é única. 

O ato de viajar para ver o clube de coração em campo, 
por exemplo, é uma das demonstrações mais comuns de 
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torcedores. Mas alguns destinos parecem bastante impro-
váveis. A cidade de Porto Alegre tem uma posição geográ-
fica que coloca a torcida do Grêmio, e dos demais times 
de lá, em uma posição difícil nos jogos no norte do país 
e do continente. O estado fica mais ao sul do Brasil, com 
grandes distâncias, principalmente para visitar a casa dos 
clubes do norte e nordeste. Entretanto, sempre que possí-
vel, Thiago não mede esforços para acompanhar o Tricolor. 

A organização financeira é necessária. Antes da pan-
demia, sempre que possível, se programava para os 
jogos. Em condições normais, época de Gauchão, por 
exemplo, é sinônimo de viajar pelo interior do estado, 
visitar os estádios mais tradicionais possíveis e apoiar o 
Grêmio. Com certeza as estradas do Rio Grande do Sul já 
foram percorridas por ele na sua grande maioria. 

Pensando no cenário nacional, os jogos nos estados 
vizinhos também são mais fáceis de organizar uma via-
gem de carro ou ônibus. A segunda opção, na verdade, 
praticamente foi excluída do catálogo de possibilidades 
do Thiago. Entre algumas loucuras que cometeu pelo 
Grêmio, está a forte memória da Copa do Brasil de 2016, 
mas não somente o que aconteceu em campo. 

O Tricolor Gaúcho enfrentou o Atlético-MG na final 
da copa, o jogo de ida aconteceu em Belo Horizonte, 
casa do Galo. São cerca de quase 2.000 km que sepa-
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ram as duas cidades. Ou seja, uma viagem de ônibus em 
média dura quase um dia inteiro em condições normais. 
Thiago encarou a aventura e junto com outros gremis-
tas saiu de ônibus para ver o jogo no Mineirão. 

A trajetória, que apesar de cansativa, valeria muito a 
pena, teve um imprevisto. Um assalto ao veículo em que 
estavam. O susto aconteceu em São José dos Pinhais, 
próximo a Curitiba. Um momento de drama, desespero. 
Toda a alegria em estar em direção a um sonho foi to-
mada pela agonia.

“Na hora que a gente foi assaltado teve um baque 
muito grande, fiquei atordoado, meio que sem saber o 
que fazer. A gente parou no posto da PF perto de lá e 
perguntamos onde a gente tava. Como era perto do ae-
roporto de Curitiba, comprei a passagem de avião, por-
que eu não entraria de jeito nenhum naquele ônibus. 
Mas em nenhum momento cogitei voltar para Porto Ale-
gre. O que aconteceu é um trauma até hoje, eu consigo 
ouvir a voz dos assaltantes na minha cabeça, o sotaque, 
o tom de voz, a arma, tenho tudo vivo na minha cabeça 
ainda”, relembra com agonia o ocorrido.

O final de todo o drama ficou marcado, também, pela 
vitória da sua equipe, que lavou a alma. E toda essa tra-
jetória culminou no título na partida de volta, em Porto 
Alegre. Foi uma taça que ficou marcada por muita luta 
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pessoal após ter superado o trauma. De certa forma a 
expectativa em ver seu time disputar um título que seria 
tão importante anestesiou todo aquele sentimento. No 
fim, ouvir todos aqueles gremistas cantando pelo Grê-
mio no Mineirão o curou. 

A viagem em 2016, na final da Copa do Brasil, foi mar-
cante, mas nem imaginava o que viria a acontecer no ano 
seguinte. Com a conquista do campeonato, o time pôde 
jogar a Copa Libertadores da América de 2017. Foi uma 
edição especial, pois o título continental marcou o tricam-
peonato da equipe na competição. Porém, para o Thiago 
tornou-se também um conjunto de sonhos. Talvez tenha 
sido um dos seus maiores momentos ao lado do time. 

Ele conseguiu se organizar e acompanhou a equipe 
em todas as partidas fora de casa na competição, exce-
to em uma. Esteve no Rio de Janeiro, na Argentina, no 
Chile, no Paraguai. Mas nenhum desses locais marcou 
tanto quanto uma viagem em específico, quando o Grê-
mio enfrentou o Zamora, equipe da cidade de Barinas, 
na Venezuela. Talvez a visita mais inesquecível.

A Venezuela é um país de difícil acesso turístico, ou 
até mesmo para uma viagem a trabalho, como é o caso de 
equipes de futebol que disputam torneios internacionais 
lá. A nação, inclusive, viveu nos últimos anos forte crise 
humanitária, que também gerou crises migratórias para 
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os estados brasileiros vizinhos. Para a partida do Grêmio 
no país, aparentemente seria quase impossível ter tor-
cedores do time brasileiro lá. Seria até loucura dizer que 
haveria alguém torcendo para o Tricolor no estádio que 
não fosse da delegação da equipe ou da imprensa. 

Um louco estava lá. Thiago cometeu o ato, que ele 
mesmo considera como provavelmente a coisa mais 
fora do comum que fez pelo time: “Coisa improvável que 
eu fiz, foi ter colocado a cara e ter sido o único torcedor 
do Grêmio no estádio La Carolina, do Zamora, lá em Ba-
rinas na Venezuela, em 2017. Eu acho que é disparada a 
maior loucura, sabendo o que eu estava fazendo”, relem-
bra a viagem que achou que faria sozinho. Mas apesar 
de todas as improbabilidades, achou uma companhia de 
arquibancada na trajetória.

O duelo aconteceu no estádio de La Carolina, na ci-
dade de Barinas, de onde é o Zamora FC. São cerca de 
500 km da capital do país, Caracas, até lá. Um destino que 
provavelmente nunca teria ouvido falar se não fosse pelo 
Grêmio. Além de todo o staff do clube, esteve ao lado de 
outro torcedor, o pai de um atleta, que também viajou para 
acompanhar a partida e virou seu parceiro de viagem. Os 
profissionais da imprensa, oito para ser mais específico, 
também estavam no bolo. Uma van que cabia exatamente 
dez pessoas os carregava na cidade quase deserta. 
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Como chegou lá? No mesmo avião em que estava a 
delegação do Grêmio. Foi a única forma que encontrou 
de chegar à cidade: no voo fretado da equipe. A situação 
do país se mostrou complicada logo em uma das pri-
meiras necessidades. No momento de trocar o dinheiro, 
50 dólares se transformaram em milhares de notas da 
moeda local. Algo surreal. Uma quantia de dinheiro físi-
co que Thiago jamais imaginou ver na sua vida. E mes-
mo recebendo as maiores notas possíveis era possível 
encher caixas de dinheiro. O mesmo precisou ser guar-
dado no frigobar do quarto, um esconderijo alternativo. 
Nem o cofre parecia seguro naquela situação tão tensa. 
E mais difícil do que o momento de guardar, foi a hora 
de voltar pro hotel após o câmbio do dinheiro. Ouviram 
da própria boca do motorista da van, morador local, so-
bre o cuidado e o perigo que aquilo envolvia.

O buraco era mais embaixo do que Thiago imagina-
va. Com tanta tensão envolvida, não dava para ficar dan-
do bobeira, saindo do hotel sem que fosse necessário. 
Era do quarto para a van, que os levava para o estádio, 
e de volta para o hotel. Dias de muito nervosismo. Mas 
na hora do jogo, tudo valeu a pena, uma das melhores 
histórias da sua vida. Estádio simpático e acanhado, mas 
que se mostrou bem moderno. Na hora do jogo, não fi-
cou lotado, mas havia torcida do outro lado também. 
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Para chegar ao setor visitante, foi necessária uma volta 
com o segurança por fora do estádio em meio às ruas 
e à torcida rival. Momento tranquilo, apenas despertou 
curiosidade em quem passava por ali. 

Uma aventura que foi marcada pela arquibancada vi-
sitante praticamente solitária, os cânticos da torcida que 
menos ecoaram na sua vida, sem banda, sem os amigos 
de sempre para abraçar na hora do gol. Mas uma linda 
demonstração de carinho, que apesar de parecer uma 
narrativa melancólica em certos momentos, nada mais 
era do que amor. 

p 
Thiago, na área de torcida visitante, apoiando o Grêmio em 
jogo na cidade de Barinas, na Venezuela (Foto: Acervo Pessoal)
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Uma viagem pode marcar muito, tanto para o bem, 
quanto para o mal. Nos dias viajando, as pessoas que 
vivem aqueles momentos carregam muitos sentimen-
tos naquilo. Mas e quando a equipe fica marcada, li-
teralmente, na sua pele para sempre? Uma tatuagem 
para o time também pode ser uma das maiores de-
monstrações de amor possível. É realmente eternizar 
uma relação. 

O “relacionamento” da Tainá com o Palmeiras foi 
construído aos poucos, muito também pelas idas ao 
Allianz Parque. Independente de em quantos foi ou 
quando foi, tudo fazia sentido depois dos primeiros se-
gundos dentro do estádio e não importava muito o que 
vinha a acontecer ao final do jogo. E depois de tanto 
tempo e energia dedicados ao Palmeiras, ela decidiu re-
gistrar na pele aquele sentimento. 

É um assunto delicado, o tabu da tatuagem até pode 
ter sido quebrado na sociedade atual. Mas homenagear 
uma instituição esportiva talvez ainda carregue um es-
tigma social, inclusive para parentes. Mas para a Tainá, 
carrega muita felicidade e representa mudanças impor-
tantes que teve na vida. 

Os pais nunca foram tão a favor da ideia, também 
pela preocupação da segurança em relação a violência 
por futebol em São Paulo, tal qual como usar camisa 
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de time em transporte público. A solução: fazer em um 
local discreto do corpo. A vontade de demonstrar e car-
regar aquele sentimento consigo foi maior. “Isso é uma 
coisa que eu não imaginava que eu fosse fazer, de fato”, 
relembra como foi a importante decisão de tatuar.

O símbolo do Palmeiras no braço, com a cor verde, 
forte e vibrante, é mais que uma tatuagem. É um re-
gistro que implica em tudo que viveu pelo clube, tudo 
o que entregou e recebeu. E foi exatamente em uma 
conquista, que decidiu fazer tal homenagem, de tão es-
pecial que é a relação. 

Os esforços passam muito pelas situações pessoais. 
Ir em um jogo, por mais “comum” que seja, pode mui-
to bem representar um esforço, pois nem todos moram 
perto do estádio. No caso de metrópoles, geralmen-
te muita gente percorre diversos quilômetros para um 
jogo, pegando condução, van, metrô, ônibus, carona, o 
que for necessário. 

O Leno nem sempre consegue ir aos jogos do Fla-
mengo fora de casa com a frequência que gostaria. Eco-
nomiza uma grana sempre que possível para estar pre-
sente ali quando dá. Gosta de seguir o clube e quando 
vai, está sempre abrindo mão de algo para viver aquilo.

“Acho que todas as vezes que eu viajei foram loucu-
ras, né. [...] Eu pego geralmente uma passagem barata, 
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vou, não me alimento direito, inclusive quase desmaiei 
no Mineirão na final da Copa do Brasil em 2017. Eu não 
durmo. Vou pro jogo e tento pegar o primeiro voo de 
volta, fico no chão do aeroporto”, relata um pouco das 
experiências que viveu viajando para ver o Flamengo. 

Em 2017, antes das glórias recentes do Rubro-Negro, 
acompanhou o clube em três jogos fora de casa que fo-
ram marcantes. Foi a Curitiba, por exemplo, para a Arena 
da Baixada e ao Mineirão, em Belo Horizonte.

Quando a equipe enfrentou a Universidad Católica, 
pela Libertadores, se jogou e foi para o Chile. Em uma 
saga cheia de apertos. Teve que passar no meio da tor-
cida rival, onde ele e os companheiros de arquibancada 
foram deixados, uma espécie de estacionamento. Um 
clima não muito amistoso, estádio afastado, pelas ca-
racterísticas do Chile, possivelmente uma região de de-
serto. Além de tudo, um frio de derrubar qualquer pes-
soa. No aeroporto, tudo fechado, sem lugar para comer, 
a cama foi a parede. Uma viagem difícil de encontrar 
lucros. Para fechar a conta negativa: derrota do Flamen-
go e uma volta amarga para o Brasil. 

Raça, amor e paixão é o que canta a torcida do Fla-
mengo em um dos seus cânticos mais tradicionais. Tal-
vez isso explique tantos apertos para estar ali ao lado. O 
desejo de estar mais próximo e tentar passar uma ener-
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gia forte para quem defende a camisa dentro de campo 
é maior que tudo. Definitivamente é o que o faz feliz. 

p
Leno ao lado dos amigos para acompanhar jogo do 
Flamengo na Arena da Baixada, em Curitiba (Foto: 
Acervo Pessoal)

As caravanas caracterizam-se pela união de amigos, 
ou conhecidos, para organizar carros ou ônibus com a 
ideia de ir ver jogos da sua equipe, e isso é uma das tradi-
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ções das torcidas. Mas quando você mora em uma cidade 
diferente do time de coração, a viagem de carro se torna 
rotina. Nagila não abre mão de viajar mais de 100km pelo 
menos uma vez por semana para vê-lo jogar. 

Seja na Vila Belmiro, em Santos, ou no Pacaembu, em 
São Paulo, não é fácil para ela ver os jogos do Santos. As 
cidades ficam a pelo menos uma hora de carro da sua, 
que é Caçapava, no interior do estado, e dependendo do 
trânsito pode levar bem mais tempo. Ela cresceu indo 
com seu pai aos jogos e virou costume. Mas apesar do 
costume, é algo que exige uma organização, uma roti-
na adaptada ao calendário do Santos. Quando é dia de 
jogo, tudo precisa estar perfeitamente alinhado para os 
horários baterem. Fato esse que inclusive a distanciava 
de certa forma da equipe quando mais nova. 

“No sentido de atrapalhar, óbvio que atrapalha no 
meio de semana. Porque durante a semana é um rolezi-
nho, demora umas três horas pra você ir pra Santos, aí 
para na Dutra pra fazer um lanche. É todo um evento. 
Quando o jogo é em São Paulo é bem mais fácil. Uma 
hora e meia você já tá em São Paulo. Mas essa questão 
atrapalhou um pouco quando eu era mais jovem, porque 
tinha questão de escola e minha mãe não me deixa-
va faltar pra ir pra jogo, enfim. Mas depois quando eu 
fui crescendo e comecei a ter minha independência, eu 
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conseguia ir com mais facilidade pro jogo”, relembra a 
dificuldade causada pela distância.

O longo caminho percorrido acaba não sendo nada 
perto da paixão pelo Santos. De um jeito ou de outro, 
ela arruma uma maneira de estar lá, para ver o Alvine-
gro em campo. Além disso, sua relação de praticamen-
te uma década falando sobre o clube nas redes sociais 
também impactou diretamente na escolha do curso. O 
sonho? Ser jornalista esportiva para falar sobre o time 
da Vila Belmiro. E, de luta em luta, o realizou. Fez do 
Santos, além de paixão, uma forma de se sustentar, ao 
produzir conteúdo independente sobre a equipe. 

“Recentemente eu também estava trabalhando e lar-
guei, porque eu tava querendo só criar conteúdo em re-
lação ao Santos. Então assim, é uma coisa profissional? É 
uma coisa profissional. Não tou fazendo de graça”, expli-
ca a escolha que teve e ainda complementa: “É meio que 
conciliar a paixão que eu tenho pelo time, mas também 
transformar isso em trabalho [...] Então eu acho que é 
uma loucura, porque é uma loucura financeira, que pode 
dar muito certo e pode dar muito errado, mas também 
uma forma de eu estar mais perto do Santos”. 

O Santos é um amor tão grande, que simplesmente 
invadiu todas as esferas da sua vida, e com muito orgu-
lho e alegria Nagila se mantém ao lado do Peixe. 
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A diversidade futebolística é uma das belezas que a 
imensidão do Brasil proporciona. Essa variedade cultu-
ral é refletida nas diferenças regionais, como forma de 
comportamento nas arquibancadas, nos estilos de can-
to, na forma como interagem com o clube. 

O planejamento do projeto de futebol também é um 
dos fatores que reflete isso. Determinados modelos de 
gestão podiam fazer sentido 30 anos atrás, o que levou 
clubes de interior ou de menores centros a conquista-
rem grandes feitos. A evolução no futebol transforma 
os clubes, e alguns acabam ficando para trás. Outros se 
adaptam, com ajuda da torcida, ou de apoio financeiro. 

O ato de torcer pode “custar” ainda mais para deter-
minadas torcidas, mas não financeiramente. Se entregar 
a uma paixão pode custar energia, humor e paciência. 
Assim como Netônio, a torcida do River já passou por 
alguns anos bem complicados. Por estar na última divi-
são nacional, o calendário no ano todo não é garantido. 
E dependendo do desempenho do time no campeonato 
estadual, os jogos se limitam, praticamente, apenas a 
essa competição. Ou seja, poucos meses de atividade.

Então como estar próximo de um clube que quase 
não joga no ano? Essa é uma pergunta difícil de expli-
car. “Na verdade, quando fica muito tempo sem jogar, a 
gente fica na ansiedade né, pra voltar a jogar logo. Eu só 
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volto a me ligar em futebol quando o River tá ali”, reflete 
Netônio sobre a dificuldade quando o clube não está 
disputando torneios. 

Outro impacto causado por esse buraco, que existe 
na realidade de uma equipe como o Galo de Teresina, é 
a dificuldade para “formar” novos torcedores. A maioria 
das crianças crescem aprendendo a ver os gigantes do 
futebol brasileiro, ou mesmo internacional, na televisão. 
Mas há quem ainda resista. “Eu não torço pra outro time, 
eu não sou torcedor do Flamengo, do Vasco, do Bota-
fogo. Eu assisto futebol, gosto de assistir, mas eu não 
tenho outro time a não ser o River. Eu sou riverino, rive-
rino, riverino e ponto final”, crava ao tratar do assunto. 

Ser riverino é uma resistência para Netônio. É a manu-
tenção e preservação da história do clube e da sua vida. 
É prova de amor, é a luta para tentar continuar o legado 
do River na sua família, transmitindo para os seus três 
filhos o amor que herdou do pai. Independente da situa-
ção, ele faz de tudo para levar seus pequenos ao estádio, 
em condições normais de saúde. Leva mesmo que exista 
certo desconforto, como o de uma arquibancada comple-
tamente lotada, com aperto para entrar e sair, como foi 
em 2015 no momento histórico do clube na Série D. É 
a sua maior demonstração de amor, fazer de tudo para 
estar ali e repassar aquilo como for possível.





CAPÍTULO 7

A inesperada 
distância e o 

futuro: como os 
torcedores têm se 

mantido próximos no 
isolamento social e 
como se imaginam 
daqui para frente 
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O ser humano foi surpreendido por uma pande-
mia nunca antes vista, que teve início no final 
de 2019, mas estourou em todo o mundo em 

2020. A pandemia decorrente do Covid-19 mudou a 
vida e a nossa forma de viver e ver tudo ao redor. In-
contáveis vidas foram perdidas ou diretamente impac-
tadas em um caos sem precedentes. Tristeza por todos 
os cantos do mundo. 

Até o momento da escrita do livro, alguns países já 
superaram em grande parte e controlaram a contami-
nação. Outros investem de forma pesada na vacinação, 
enquanto alguns ficam um pouco para trás na forma de 
lidar com o combate à pandemia. 

O futebol, então, fica em segundo plano quando 
tantas vidas estão em jogo. Mas depois de um conheci-
mento maior sobre a condição, o futebol no Brasil, assim 
como nos outros países do mundo, retornou às ativida-
des, com protocolos para tentar garantir a segurança 
dos profissionais envolvidos. 
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Todos os personagens aqui citados transformaram 
os seus times em seus amigos, seus companheiros, 
estiveram ao seu lado em momentos bons e ruins da 
vida. Construíram inúmeras memórias. Por um período, 
ficaram sem nenhum tipo de contato, quando não ha-
via jogo. Depois puderam voltar a sentir todas aquelas 
emoções, mesmo que distantes. 

No contexto da sociedade em que vivemos, pensar em 
futebol é um detalhe. As vidas são sempre o que mais im-
porta. Mas é inegável o impacto que aquilo tem na vida 
deles. E já sobre o futuro, a curto ou longo prazo, o que 
menos temos são certezas. Mas para todos eles, é até di-
fícil falar e esperar que não tenha aquela relação ali. 

O Thiago sempre conseguiu estar perto e esse pe-
ríodo distante do Grêmio foi uma montanha russa. Um 
aglomerado de sentimentos que até a ele surpreende-
ram. Por um momento, lá no início, pareceu que seria 
fácil. Quando não haviam nem jogos, a rotina sem o 
Grêmio chegou como algo praticamente inédito na sua 
vida. Então a surpresa foi sua cabeça ter conseguido fi-
car focada em outras coisas.

“Eu achei que seria muito mais difícil, porque no fim 
teve muito trampo, muitas coisas acontecendo, e eu me 
acostumei muito rápido a não ter esse compromisso de 
ir no estádio, de não ter esse lazer. Eu fiquei até assus-
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tado comigo mesmo”, explica como pegou a si mesmo 
de surpresa. 

O sentimento de distância pode ter sido ameniza-
do pelas outras ocupações, mas uma hora as saudades 
chegaram fortes. Tinha dias que ao abrir a janela pela 
manhã, via aquele sol lindo, dia sem nuvens. Um sábado 
livre, perfeito para ir cedo para a Arena do Grêmio. Seria 
dia de churrasco, dia de rever os amigos e falar sobre 
tudo o que teria acontecido durante a semana. Uma cer-
veja gelada aberta e o brinde com a galera da arquiban-
cada antes de entrar no estádio seria o mínimo.

Saudades pesadas, difíceis de guardar para si. As 
quartas-feiras chegavam, os domingos de jogo também, 
e tudo foi se acumulando. Um Grenal, maior clássico do 
Grêmio, na Libertadores aconteceu. Um momento his-
tórico. Difícil acreditar que foi preciso ver de casa. Mas 
tudo é por um bem maior. E para o Thiago com certeza 
será por dias melhores, sempre ao lado do Grêmio. 

Os senhores de mais idade no estádio do Grêmio, nas 
partidas do Tricolor, são referência, servem de inspira-
ção para o que é o seu sonho. “Eu acho que vai durar pra 
sempre. Toda vez que eu vejo um senhor de mais idade 
na Arena, eu fico olhando e penso que eu vou ser esse 
cara. Porque não existe motivo pra parar. Eu não seria 
eu”, explica.
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As idas ao estádio são parte do Thiago, para ele ser 
gremista é, até mesmo, um traço da sua personalidade. 

“Não tem porquê tu te desvencilhar de uma coisa 
que é um traço na tua personalidade, é uma coisa que 
faz parte de mim. Eu tento fazer essas comparações que 
as vezes parece até meio idiota, mas acho que fica claro 
que é uma coisa que tá aqui, não é algo físico, algo es-
sencial pra viver como um órgão vital. Mas é uma coisa 
que não pretendo parar de fazer, porque faz parte de 
mim e quero que continue fazendo”, fala para tirar qual-
quer dúvida sobre um futuro distante do clube.

A rotina da Tainá sempre passou muito pelo Allianz, 
não só para ir no jogo, mas também pelo pré e pós-jogo, 
porque é um dos melhores momentos da sua vida, da 
sua semana. Sentiu falta desde os primeiros dias, pois 
faz parte dela. Até porque não apenas o Allianz ligava 
ela ao Palmeiras.

Já o time feminino do Alviverde disputa a maioria 
das suas partidas na cidade de Vinhedo, no interior de 
São Paulo. Também fazia parte da sua rotina, acompa-
nhar as meninas do Palmeiras, mesmo que fosse mais 
difícil, para conseguir uma carona, uma outra forma de ir 
até outra cidade. Mas se tornou parte dos seus hábitos. 

“Eu vivo muito o futebol. É uma coisa que pra mim 
é muito importante mesmo. E ter ficado sem, mais do 
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que não poder ir, esse período que a gente ficou sem 
nada foi muito, muito ruim. Parece que tirou uma parte 
de mim, uma parte da minha vida mesmo. E aí quando 
voltou e a gente não podia nem encontrar as pessoas, 
pra ver juntos, o que fosse, isso também foi bem ruim”, 
tenta explicar algo tão forte. 

No seu futuro, assim como o Thiago, imagina-se na 
pele de torcedores de mais idade que não largam o clu-
be por nada. 

“Meu sonho é virar essas torcedoras que são meio 
símbolo, que vem desde sei lá quando aqui no estádio, 
sabe todas as músicas, desde lá...  E meu sonho é ser 
essa pessoa [...] Por mim eu vou pro estádio até morrer, 
se eu puder viver de Palmeiras até eu morrer, é isso que 
eu quero”, finaliza Tainá. 
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p
Tainá ao lado de Fernando Prass, um dos ídolos 
recentes do Palmeiras, e que marcou a época 
que ela se aproximou do clube (Foto: Acervo 
Pessoal)

O Flamengo, para o Leno, também faz parte de todos 
os seus planos. É até uma afronta ao seu caráter cogitar 
que um dia ele seja menos Rubro-Negro. É tudo questão 
de paciência, de dar tempo ao tempo, como quem pro-
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mete e garante que alcançará aquilo. A sua meta é nada 
mais nada menos do que estar cada vez mais perto. É 
uma sensação de certeza, porque as coisas saem do con-
trole quando o Mengão não está por perto. 

“Meu futuro é estar cada vez mais perto do Flamen-
go, à partir do momento que eu tiver dinheiro, eu com 
certeza vou fazer umas 15, 20 viagens por ano pra está-
dios fora do Rio [...] eu acho que dificilmente uma pes-
soa que ouça meu nome ou lembre de mim não vai pen-
sar no Flamengo”, fala com consciência da forte ligação 
que tem com o clube. 

E não é exagero falar que não existe Leno sem Fla-
mengo, como ele mesmo explica ao falar sobre a inten-
ção de aproximação.

“É parte da minha personalidade, é parte da minha 
história, é uma parte gigantesca da minha biografia, 
então não tem como eu deixar o Flamengo, ser menos 
Rubro-Negro, só se não existir futuro, eu morrer antes. 
Mas se eu chegar lá, minha relação com certeza vai ser 
mais próxima, pretendo estar mais perto, ser sócio pro-
prietário, participar da política do Flamengo. Não sendo 
candidato, mas fazer parte do tabuleiro, poder ajudar de 
alguma forma”, finaliza.  

A inspiração e os sonhos em estar ao lado do clube 
que tanto ama não foram diminuídos nesse período tão 
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difícil. Ao contrário, tudo isso o fez perceber como gosta 
de ser quem é. Inclusive, acredita que ir ao estádio é 
o programa que mais fez em toda a sua vida. É quase 
impossível lembrar de cabeça todas as partidas que foi. 
Mas o que o marca neste período longe das arquibanca-
das é a saudade dos amigos, das relações, do bar antes e 
do estádio, de simplesmente estar presente. 

“Então é uma falta imensa, né? É um pedaço da tua 
rotina que é tirado à força e a gente não sabe quan-
do vai voltar a ir, a ver estádio cheio, quando vai poder 
abraçar um desconhecido na hora do gol, que é uma das 
coisas mais mágicas que o futebol proporciona. E quan-
do não tinha Flamengo era pior ainda. Era ficar sem pai 
e nem mãe, ficar órfão, era horrível. Espero que não volte 
a acontecer nunca mais, se for pra ficar sem ver Flamen-
go, que seja pelo menos através de eliminação, porque 
aí a gente viu o Flamengo em algum momento”, reflete 
sobre o período longe da arquibancada. 

As saudades de estar perto do clube de coração tra-
zem muita reflexão também. É difícil fugir da imaginação, 
de o que aconteceria, onde estaríamos quando os tabus 
foram quebrados, aquela vitória incrível foi conquistada. 
É um pouco disso que passou e ainda passa pela cabeça 
da Nagila, principalmente se tratando do seu clube que 
chegou a disputar uma final de Libertadores. A sua última 



113

Samuel Soares

memória no estádio é de um Santos x Palmeiras. Jogo 
importante, mas que para ela foi fraco na época. 

A ocasião mencionada talvez fosse ser apenas mais 
um clássico de nível técnico baixo, um zero a zero amar-
go no Pacaembu. Mas quem diria que seria sua última 
memória de arquibancada até aqui? Infelizmente não 
dá para dizer que foi o último grito de gol, mas é a mais 
recente emoção vivida de perto. A saudade de estar com 
os amigos ali no estádio, mesmo que para sofrer, é imen-
sa. Agora as marcas que ficam em relação ao futebol são 
de tantos meses “longe” daquilo que tanto ama. 

O Santos está no futuro da Nagila desde o passa-
do. Frase complexa, mas talvez compreensível quando 
lembramos que ela escolheu sua profissão também por 
tanto amor ao Alvinegro, desejo de se tornar jornalista 
e viver de falar sobre o clube. As conquistas chegaram e 
novas metas entraram na sua vida, mas para nenhuma 
surpresa, o clube ainda está nelas. 

“Hoje eu estou muito feliz com o que eu estou fa-
zendo, porque eu conheço pessoas de dentro do clube 
e consigo ter uma convivência legal. Às vezes sou cha-
mada pra participar de algumas ações do Santos. Então 
hoje eu não me vejo querendo trabalhar no Santos, não 
é mais uma meta, digamos assim. Mas a minha meta é 
continuar isso que tou fazendo nesse 2021, que me pro-
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pus a fazer: continuar trabalhando com o Santos. Ganhar 
dinheiro fazendo o que eu gosto, não sentido que é uma 
obrigação”, explica. E no final das contas, tudo será sobre 
o Santos, mesmo que de forma profissional ou não. 

Falar sobre o futuro de um torcedor e um clube é 
também pensar nas transformações que o tempo pode 
provocar. Afinal, ele traz mudanças inclusive na forma 
de torcer, de como o futebol está para a sociedade. Por 
exemplo, hoje fica em segundo plano durante a crise de 
saúde mundial que vivemos. Mas ao mesmo tempo, se 
mantém na vida das pessoas como é possível. 

Netônio é um exemplo de quem viu e viveu inúme-
ras transformações. Frequenta o Albertão e o Lindolfo 
Monteiro, em Teresina, desde a década de 80. Viveu o 
auge e decadência do River Atlético Clube. Assistiu a 
lampejos de alegria e sustos grandes no cenário espor-
tivo. Mas sempre esteve lá. Como tantos outros torcedo-
res estiveram presentes para os seus clubes Brasil afora. 
Afinal, são eles quem fazem tudo isso ser tão bonito e 
relevante. É uma emoção inexplicável. 

Em momento de pandemia, só nos resta aguardar, 
torcer e cobrar de quem é responsável pela administra-
ção da sociedade para que tudo melhore. E enquanto 
isso, quem tem uma paixão e está longe dela, como tan-
tos torcedores, se apega ao que dá. 
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“É ruim, é ruim. Porque o estádio tem aquela bagun-
ça, aquela brincadeira, aquela coisa toda. E a gente sen-
te falta, de sentar ali, tomar uma cervejinha, conversar, 
encontrar os amigos. A gente sente falta, mas Graças a 
Deus que tudo foi transmitido”, fala Netônio ao tentar 
explicar a saudades e como tem acompanhado o Galo. 

O seu futuro, espera que seja perto do River, claro. 
Mas além disso, espera conseguir cumprir a missão de 
transmitir o amor que recebeu e cultivou durante tantos 
anos. Isso não sai da sua cabeça. E espera ainda viver 
esse sentimento por muitos e muitos anos, ao lado da 
geração de riverinos que trouxe ao mundo. 

“O que eu espero é que meus filhos façam o que eu 
fiz pelo meu pai, de me levar pro estádio. Eu já tenho 
quase 50 anos e assim, eu ainda não vivi pra ver o River 
campeão nacional, mas eu acredito que eu vou ver. Não 
vai demorar muito não”, finaliza com emoção. 

E assim as histórias vão se completando, com ciclos 
e ciclos, de gerações de famílias que se dedicam e são 
unidas pelo futebol. Vai muito além do que qualquer um 
possa expressar. Mas são milhões de corações que des-
frutam desse amor, expressado de tantas formas. 
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