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RESUMO 

 

A presente tese investiga o panorama de relações sociais que envolveram as 

principais torcidas organizadas de São Paulo e Campinas entre 1968 e 1988 a partir 

da análise de jornais, revistas e entrevistas com torcedores. Ao apresentar diversas 

torcidas organizadas desde suas fundações, buscou-se balizar as pautas e os 

interesses de cada entidade, suas trajetórias políticas dentro dos clubes e as 

correlações que estabeleceram com os demais grêmios de torcedores, com os 

representantes da Federação Paulista de Futebol, com a mídia e com os agentes da 

segurança pública. Esse vasto ambiente de relações envolvendo as torcidas 

organizadas estimulou a percepção de lideranças do movimento quanto às 

possibilidades de uma ação conjunta, o que deu ensejo à criação da Atoesp, a 

Associação das Torcidas Organizadas do Estado de São Paulo, em 1976. A 

intensificação das rivalidades violentas entre torcedores na capital levou à suspensão 

do pacto de não agressão entre os grêmios e ao encerramento da associação em 

1983. O surgimento da torcida Mancha Verde, no mesmo ano, tornou-se símbolo da 

centralidade da conduta violenta como meio de amealhar status no movimento dos 

torcedores, e os crescentes enfrentamentos ao longo da década de 1980 culminaram 

com o assassinato do torcedor Cleofas Sóstenes Dantas, presidente da Mancha 

Verde, em 1988. Sob a concepção teórica de Pierre Bourdieu acerca das distintas 

formas de capital e o conceito de E. P. Thompson de economia moral, buscou-se 

compreender a atuação dos grêmios de torcedores como uma jornada para reunir 

capitais no intuito de transformar os clubes e a estrutura do futebol de São Paulo e de 

resistir às investidas de uma lógica economicista, que visava solapar o futebol 

enquanto consumo popular. Por fim, concluímos o importante papel das torcidas 

organizadas na maior participação dos torcedores nas decisões sobre o futebol; 

contudo, o aumento da violência entre adeptos fragilizou as ações conjuntas entre os 

grêmios e estigmatizou o movimento perante outros agentes do esporte. 

 

Palavras-chave: Futebol; torcida organizada; torcedores; São Paulo; ATOESP. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis investigates the social backgrounds and relations among football organized 

supporters in Campinas and São Paulo (both in São Paulo state), from 1968 to 1988, 

using newspapers, magazines and supporters interviews as primary sources. Our 

main goal is to map the network of interactions among the organizations themselves, 

their political history inside football clubs, their relations with the Paulista Football 

Federation, public security agents and media channels. This vast network was well 

perceived by supporters’ leaderships, who created the Football Supporters Association 

of São Paulo State (ATOESP) in 1976. However, the increasing animosities among 

rival organizations led to the suspension of the non-aggression pact and the 

Association was closed in 1983. In the same year, the Mancha Verde Organization 

was created and it became a symbol of violent behavior as a central way to gain social 

status among supporters during the 80’s. It culminated with the assassination of its 

own president, Cleofas Sóstenes Dantas, in 1988. Under the theoretical framework of 

Pierre Bourdieu’s capital and E. P. Thompson’s moral economy, we looked into 

supporters organizations as entities whose efforts went mostly towards funding the 

transformation of soccer in São Paulo, influencing Club structures and resisting the 

economicist facets that threatened to overstep soccer as a popular sport. Finally, we 

conclude by supporting that such organizations had a positive role in elevating 

supporter’s participation in decisions concerning the sport’s development. 

Nonetheless, we also point out that increasing violence became a stigma that 

weakened collective actions and made a poor image of the organizations in 

comparison to other social agents.  

 

Keywords: Football; organized supporters; supporters; São Paulo; ATOESP. 
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1 Introdução 

 

O futebol paulista do início do século XX, dado seu caráter elitista, se 

organizava a partir de uma pequena comunidade unida por laços de classe. Os atletas 

amadores e os sócios dos clubes compartilhavam das mesmas relações e grupos 

sociais da cidade de São Paulo. O esporte era um dos ambientes de convívio dessa 

pequena parcela da população. 

A maior difusão do futebol entre outras camadas da sociedade evidenciou o 

esporte como um campo de disputas entre diversos agentes1. Os primeiros clubes da 

cidade lutaram diversas batalhas pela manutenção do amadorismo e do exclusivismo 

no esporte, valores caros às classes dirigentes. Às classes populares restava a prática 

do jogo em espaços sem a chancela das federações e a assistência nos grounds2 da 

cidade. 

O termo assistência, empregado pela imprensa da época, delimitava todos 

aqueles frequentadores dos grounds que não estavam envolvidos na realização das 

partidas e não eram sócios dos clubes (TOLEDO, 2002, p. 223). A adesão dessa 

parcela do público cresceu gradualmente a partir do início do século XX e trazia 

consigo novos valores e práticas ao esporte que era visto como representante dos 

princípios da elite. Os clubes sociais e esportivos da época viam-se como uma 

comunidade entre sócios e atletas de um mesmo perfil social; porém, a existência de 

pessoas envolvidas com o clube somente através de laços sentimentais era algo novo 

(SILVA, 1996; TOLEDO, 2002; STREAPCO, 2018). 

Grounds como o Velódromo Paulistano e o Parque Antártica eram os espaços 

das relações entre jogadores, associados e torcedores. Essas tradicionais áreas 

esportivas serviram de referência para a construção de tantas outras na capital 

paulista, como o Parque da Floresta (criado pela prefeitura), o Parque São Jorge (do 

Corinthians) e as sedes do Club Athletico Paulistano (no Jardim América) e do 

Germânia (no Itaim). As caraterísticas desses espaços do futebol e da cultura física 

são importantes para entender os costumes do público esportivo da época. 

 
1 Para delimitar campo esportivo será utilizada a concepção de Toledo (2002) que divide seus agentes 

em três grandes grupos: os profissionais são representados por jogadores, técnicos, comissões 
técnicas e dirigentes; os especialistas da crônica esportiva; e por fim, o conjunto genérico de 
torcedores ou os adeptos reunidos em coletividades. 

2 Termo de origem inglesa utilizado para designar os espaços voltados ao futebol no final do século XIX 
e início do século XX. 
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As praças esportivas se caracterizavam como grandes áreas verdes com 

arquibancadas improvisadas, geralmente tubulares, quando existiam. Eram espaços 

de desfrute nos dias de folga para famílias das mais diversas condições financeiras, 

que aproveitavam as árvores para os seus piqueniques. A separação entre os 

diferentes agentes do futebol era mínima; na maior parte dos casos uma pequena 

cerca era a separação entre o campo e o público e não havia qualquer local reservado 

para a imprensa (STREAPCO, 2018). Naquela época, o público das arquibancadas 

se misturava às árvores e muitas vezes delas se aproveitava para uma melhor visão 

das partidas. Não eram raras as participações de caminhões, que adentravam as 

praças esportivas e de lá saíam apenas ao término do jogo, servindo de “camarote” 

para o público. Eram recorrentes, na Gazeta Esportiva da década de 1930, os avisos 

dos dirigentes de que não seria autorizada a entrada de caminhões e carros na área 

dos torcedores (STREAPCO, 2018). 

Apesar do reconhecimento dos grounds como espaços familiares, desde a 

década de 1920 existiam relatos de hostilidades entre os adeptos e de pedidos para 

que a polícia separasse as torcidas rivais. As principais reclamações versavam sobre 

xingamentos, animosidades e violência física. Os motivos apontados pelos jornais 

para os mais variados tipos de confrontações eram a má atuação dos árbitros, seja 

por falta de capacidade ou por favorecimento, e a violência entre os atletas, que 

instigava o público (SILVA, 1996, p. 69). 

João Streapco (2018) estipula o ano de 1917 como marco das hostilidades 

entre as torcidas de Corinthians e Palestra Itália, quando as duas equipes formaram 

um combinado para uma partida beneficente contra o Club Athletico Paulistano. No 

ano seguinte, o encontro entre os rivais ficou marcado pela violência dos atletas, pelo 

abandono de campo dos palestrinos e pela troca de ameaças entre os torcedores. 

Para o autor, os acontecimentos podem ser interpretados como sintomas de um 

sistema de cobranças e pressões que afetava os atletas e inflamava a torcida.  

Não sendo exclusividade dos torcedores das classes populares, os 

“charivaris”, “sururus” ou comportamentos varzeanos eram recorrentes até no mais 

distinto estádio da cidade, o Velódromo Paulistano. Mas havia uma sensível diferença 

na forma como eram noticiados, dependendo da classe e da posição social dos seus 

envolvidos. Alguns cronistas buscavam na linguagem rebuscada uma forma de omitir 

ou eximir os jovens atletas burgueses dos atos de violência e imputá-los aos 

torcedores mais humildes (STREAPCO, 2018; SILVA, 1996).  
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Para o antropólogo Luiz Henrique de Toledo (2002), o aumento das denúncias 

de violência ou transgressão no meio do futebol tinha uma clara correlação com a 

maior participação de populares no jogo, vistos como indivíduos desprovidos de 

educação esportiva pela crônica da época. Contudo, esses mesmos cronistas se 

negavam a noticiar os corriqueiros embates entre sócios, jogadores e árbitros no 

período amadorístico. A antropóloga Elisabeth Murilho da Silva (1996) menciona 

ainda que os recorrentes distúrbios geravam instabilidades entre os torcedores e a 

polícia. Uma das principais críticas do jornal A Gazeta Esportiva era a falta de 

habilidade para o controle dos tumultos e o excesso de violência do corpo policial. 

Apesar dos grounds não preverem com precisão espaços para os diferentes 

grupos sociais, as formas de distinção se tornavam claras nos jornais da década de 

1930. Os atletas e os sócios possuíam vínculos formais com os clubes, ao passo que 

a assistência, termo usado indistintamente para representar todo o público esportivo 

formado pelos não sócios, só tinha o direito de assistir aos jogos. Ao sócio poderia ser 

dado o estatuto de atleta, o direito a voto e a participação político-administrativa no 

clube. Tal distinção, entre sócios e assistência, deixava claro uma hierarquia de 

adesões e de poder dentro da estrutura dos clubes (TOLEDO, 2002, p. 223). 

No entanto, a busca por participação era uma luta cara aos torcedores. O 

comparecimento aos jogos demandava, como nos dias de hoje, um empenho 

emocional, financeiro e de tempo dos torcedores. Tal participação era reivindicada 

com insistência e por diversos meios. A tentativa de atuar diretamente nos destinos 

dos clubes gerava toda sorte de reações nos adeptos do futebol.  

Para o desespero dos corintianos, em 1933, após a derrota por 8 a 0 para o 

Palestra Itália, seguiu-se uma marcha até a sede social do clube. Aproximadamente 

quinhentos torcedores pediam a demissão da diretoria e tentaram invadir o prédio, 

mas foram detidos pela polícia3.  

Francisco Piciocchi, torcedor-símbolo conhecido por Tan-Tan, lembraria-se 

da revolta quase quarenta anos depois de comprar um galão de gasolina com alguns 

amigos e tocar fogo na sede do clube4. A derrota para o Palmeiras marcou também 

Teleco, jogador alvinegro durante mais de dez anos: “A torcida botou fogo na sede na 

José Bonifácio e pôs a diretoria na rua. O corintiano quer ver em campo e na direção 

 
3 UMA atitude lamentável de um grupo de sócios do Corinthians. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 

7, 7 nov. 1933. 
4 TAN-TAN pôs fogo na sede, depois de 8 a 0. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 24, 2 fev. 1972. 
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o mesmo amor que ele dá ao clube.”5 A vingança desesperada diante da humilhação 

sofrida talvez fosse uma das faces mais flagrantes da cobrança por mudanças. Porém, 

não era o único expediente adotado pelos torcedores paulistanos.  

O São Paulo da Floresta, clube criado em 1930 a partir da fusão entre a 

Associação Atlética das Palmeiras e os jogadores do Club Athletico Paulistano, 

rapidamente angariou um grande contingente de torcedores herdados das duas 

associações. Em 1935 o jovem clube estudava uma nova fusão, agora com o Clube 

Tietê. Essa escolha sentenciaria o fim do departamento de futebol do São Paulo da 

Floresta e deixaria sua torcida órfã. 

Herdeiro de muitos dos valores elitistas do Club Athletico Paulistano, o São 

Paulo da Floresta limitava apenas aos seus sócios-fundadores a decisão sobre a 

fusão. A autocracia dos regimentos do clube desabonava grande parte da torcida, 

queixosa da falta de representatividade. Para reivindicar seus direitos sobre o clube, 

sócios e torcedores criaram o Grêmio Tricolor. O grupo buscou de diversas formas 

inviabilizar a fusão: organizou passeatas, protestos e até ações judiciais contra a 

extinção do São Paulo da Floresta. Nas manifestações de cunho popular, os 

torcedores criavam formas de atuação política, calcadas no caráter prático e na 

performance pública de seu descontentamento, e com isso iam se distanciando da 

perspectiva centralizadora e burguesa do clube.  

Sem os meios institucionais para impedir o ocaso do São Paulo da Floresta, 

esses abnegados tiveram de criar expedientes inovadores para não perder seu clube. 

Apesar de não ter conseguido a manutenção do São Paulo da Floresta, transformado 

em Tietê-São Paulo, o grupo descontente refundou sua paixão com o São Paulo 

Futebol Clube em dezembro de 1935. Os torcedores perderam seu campo e seu 

clube, mas mantiveram o nome do estado e suas cores (STREAPCO, 2018). 

Corintianos e são-paulinos, cada um à sua maneira, demonstravam a 

importância do clube, como instituição de pertencimento, da capacidade organizativa 

dos torcedores e seu poder de transformar a realidade. A baixa assistência nos 

grounds paulistanos se dava mais pela pequena capacidade dos espaços do que pela 

falta de interesse dos torcedores. 

Por isso, a fundação do Pacaembu em 1940 representou uma mudança de 

panorama para clubes e torcedores. Segundo A Gazeta Esportiva, o novo estádio 

 
5 A ESTRANHA força da paixão não correspondida. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 82, 12 dez. 1976. 
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atenderia públicos de até setenta mil torcedores, traria melhor acomodação aos 

aficionados e impediria o contato direto da torcida com atletas e árbitros. A 

centralidade da construção do novo estádio, para uma maior afluência de torcedores 

e aumento de renda, é um consenso entre diferentes pesquisadores (STREAPCO, 

2018; TOLEDO, 2002; SILVA, 1996).  

O Pacaembu auxiliou o futebol paulista a transformar-se num evento para as 

massas. Essa mudança faria com que o esporte bretão se tornasse em muitas 

ocasiões o centro da vida paulistana, transformando toda a cidade num grande 

estádio, e, por outro lado, levava ao novo estádio toda a diversidade da vida citadina. 

Assim, podemos pensar a ambivalência de uma cidade-estádio e do estádio-cidade 

como o fato social total em que as diversas dimensões paulistanas estiveram 

presentes em momentos-chave do Pacaembu e como muitas vezes a dinâmica 

interna do estádio extrapolava seus portões e seguia cidade adentro, propondo 

situações não usuais à urbe (MAUSS, 2015). 

No entanto, o Pacaembu era também um desafio para a capacidade dos 

clubes lotarem suas arquibancadas. O novo estádio forjou novas e variadas 

sociabilidades, dentre elas as torcidas uniformizadas. Essas entidades, abertas aos 

sócios e torcedores dos clubes, tinham nas roupas padronizadas e na animação das 

arquibancadas os seus traços mais flagrantes. As novas torcidas eram 

majoritariamente compostas por integrantes das classes médias e altas e tinham 

como mote a defesa dos valores esportivos. Os jornais caracterizavam os torcedores 

uniformizados como os cidadãos de melhor comportamento dentro dos estádios e 

cordiais fora dele. Argumentavam que essa harmonia ocorria porque os membros da 

torcida compartilhavam os mesmos espaços na cidade de São Paulo, por pertencerem 

a classes próximas. Segundo a crítica da época, esses grêmios possuíam um caráter 

dirigente capaz até mesmo de estimular e manter a ordem da assistência (TOLEDO, 

2002; SILVA, 1996). 

A tutela dos clubes e os comentários positivos da mídia garantiam também o 

apoio das autoridades policiais, que tinham por costume reservar uma área central 

das arquibancadas para o grupo, situação que por muitas vezes desagradava parte 

do público e gerava entreveros. Por outro lado, esses torcedores eram também os 

responsáveis pela festa e pelo colorido nos estádios. 

Manoel Raymundo Paes de Almeida, líder da Torcida Uniformizada do São 

Paulo (Tusp), relatava que seu grupo contava com coreografias ensaiadas e uma 
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banda contratada. Em 1943, quando o São Paulo conquistou seu primeiro título, o 

líder de torcida mandou construir um carro alegórico com uma moeda em pé para o 

corso da vitória. A moeda em pé representava as poucas chances com que o clube 

iniciara o campeonato; após o título, tornou-se símbolo e desforra do “clube da fé”. 

Seus trezentos membros tinham uma sede própria para as reuniões e a 

concentração antes das partidas6. Mário Naddeo, supervisor do São Paulo em 1967, 

lembrava-se com nostalgia do grupo e da atuação de seu líder. 

 

O São Paulo teve uma fabulosa torcida organizada. Gente que acompanhava 

o quadro em todos os seus jogos; gente que vibrava e que transmitia aos 

jogadores a sua vibração. Só se igualava à nossa torcida, a do Flamengo, lá 

no Rio de Janeiro. Eu me lembro bem… Ainda posso fechar os olhos e ver o 

Manuel Raimundo Paes de Almeida comandando a nossa gente como se 

fosse um maestro a reger uma grande orquestra.7 

 

No Corinthians, a torcida uniformizada era liderada por Francisco Piciocchi, o 

mesmo que na década anterior auxiliara a atear fogo na sede do clube. Segundo suas 

memórias, tudo começou com apenas dez torcedores que tiveram a ideia de ir aos 

jogos com gorros em preto e branco e camisas do Corinthians. Ao assistirem à partida 

contra o São Paulo da Floresta, criaram tendência e chamaram a atenção de outros 

torcedores. A ideia caiu no gosto dos corintianos, cuja torcida cresceu em número de 

adeptos e novas performances. Dentre as atrações do grupo constavam papel picado, 

música, bandeiras de outros países e até uma com o mapa do Brasil e o presidente 

Getúlio Vargas ao centro8.  

A torcida uniformizada teve tanto destaque que foi convidada a participar das 

festividades de inauguração do Pacaembu. A festa começou no Vale do Anhangabaú, 

com fanfarras, bandas marciais e uma ala da torcida uniformizada do Corinthians, que 

desfilou até o centro do campo do novo estádio, onde se encontrou com o governador 

paulista. A marcha da torcida uniformizada do Corinthians até o Pacaembu era puxada 

por Tan-Tan, amputado de uma perna, apoiado em suas muletas, com o peito coberto 

de medalhas e a camisa do Corinthians. Na chegada ao Pacaembu, o braço do 

torcedor estava sangrando por conta da muleta, mas seu esforço foi recompensado. 

 

 
6 É A volta de uma tradição. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 34, 9 fev. 1969. 
7 TORCEDORES organizam comitiva para amanhã. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 14, 9 dez. 1967. 
8 TAN-TAN pôs fogo na sede, depois de 8 a 0. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 24, 2 fev. 1972. 
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Eu cheguei capengando, não tinha fôlego para mais um passo quando um 

soldado, crioulo alto e forte, disse que eu seria homenageado pelo Getúlio 

Vargas, o presidente da República. Como eu era magrinho, ele me colocou 

no colo. Sabe, ganhei mais uma medalha.9 

 

As memórias dos adeptos das torcidas uniformizadas têm a relevância de 

apresentar os valores defendidos pelo grupo e as suas práticas do cotidiano. Para 

além da sua veracidade ou isenção, esses relatos nos mostram um fértil campo de 

relações entre a política do Estado Novo e o futebol paulista.  

As torcidas uniformizadas eram parte da vida cívica da cidade de São Paulo 

e sua presença em datas comemorativas reforçava os laços entre a juventude e os 

ideais getulistas. Em 1943, foi a vez da torcida uniformizada do Palmeiras ser a 

protagonista dos festejos do aniversário de São Paulo. O grupo reuniu torcedores, 

futebolistas amadores e juvenis, atletas do basquete, vôlei, atletismo masculino e 

feminino, tenistas, pugilistas, esgrimistas, componentes do departamento universitário 

e ciclistas, que se reuniram no Parque Antártica e de lá rumaram em bondes especiais 

para o desfile na Praça do Correio10. 

Na visão de Silva e Toledo, esses grupos de torcedores eram 

significativamente inspirados pelos ideais do início dos anos 1940, como a concepção 

de raça, ordem e principalmente de juventude. Simpáticos ao Estado Novo, 

reivindicavam os símbolos nacionais e tinham seus líderes como peças centrais de 

sua engrenagem. 

O ocaso das torcidas uniformizadas tem relação com as questões geracionais 

e com a conversão das lideranças das arquibancadas para direção dos clubes. Para 

Manuel Almeida, o fim da Tusp, entre 1946 e 1947, teve relação com a mudança de 

fase na vida de seus integrantes. O grupo, que em seu auge contou com mais de 

trezentos integrantes, cedia às atribuições da vida adulta, como casamento e trabalho, 

que impossibilitavam a dedicação integral. A torcida se dissolveu sem brigas ou 

ressentimentos11. A de Piciocchi perseverou durante a década de 1950, mas também 

acabaria por extinguir-se. 

Manoel Raymundo Paes de Almeida e Francisco Piciocchi tornaram-se 

símbolos de seus clubes, superaram o fim de suas torcidas e se converteram em 

 
9 UM DIA de festa para Tan-Tan. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, p. 2, 12 abr. 1976. 
10 FUTEBOL. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 12, 24 jan. 1943. 
11 É A volta de uma tradição. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 34, 9 fev. 1969. 
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membros influentes da política interna das suas agremiações. O são-paulino foi eleito 

para o conselho deliberativo pela primeira vez aos 20 anos, quando ainda atuava pela 

Tusp; participou da comissão da construção do Morumbi, foi diretor de futebol e 

presidiu o conselho deliberativo por dois mandatos. O corintiano, por sua vez, 

participou do conselho deliberativo por diversos mandatos e liderou a Ordem dos 

Mosqueteiros, grupo de aproximadamente cem conselheiros, na década de 1970. Foi 

administrador-geral do Corinthians na gestão de Miguel Martinez e esteve na 

organização de diversas caravanas ao longo dos anos 1970, como na Invasão 

Corintiana ao Maracanã e na final do Campeonato Brasileiro de 1976, contra o 

Internacional. 

Os capitais sociais amealhados nas arquibancadas por ambos os torcedores 

foram reconvertidos na política interna dos clubes. Esses jovens, íntimos dos círculos 

mais altos da diretoria, puderam trilhar um caminho que não era aberto para muitos. 

Como nos lembra o sociólogo Pierre Bourdieu, um campo – neste caso, o campo 

político dos clubes – é marcado pelo enfrentamento entre os desejosos da 

manutenção da ordem tradicional e os subversivos em busca de mudança. Tal enredo 

muitas vezes se apresenta como um embate entre o poder estabelecido dos mais 

velhos e os desejos dos mais jovens em ascender (BOURDIEU, 2003). 

Essa dinâmica interna, de difícil acesso aos neófitos ou forasteiros, foi de uma 

recorrência histórica nos clubes paulistas, reconhecidos pelo continuísmo e pela baixa 

diversidade dos quadros dirigentes. A estrutura política dos clubes sofreria poucas 

mudanças ao longo do século XX e início do XXI, afastando a maioria dos torcedores 

da tomada de decisões. 

Os conceitos de campo e das diferentes formas de capitais em disputa, 

proposto por Pierre Bourdieu (2003), são um meio privilegiado para refletir sobre as 

relações de torcedores e seus grupos com o poder constituído nos clubes desde o 

período das torcidas uniformizadas até o momento atual. Para Bourdieu, um indivíduo 

ou grupo é capaz de amealhar diferentes formas de capital (social, político, cultural 

etc.) que, dependendo das condições históricas do campo, podem ser reconvertidos 

entre si ou concentrados em uma causa específica. Quanto mais capitais, maior a 

chance de influenciar ou determinar as questões em embate. 

Os capitais sociais amealhados nas arquibancadas por lideranças como Tan-

Tan e Raimundo Almeida puderam ser revertidos em capital político dentro dos clubes, 

gerando uma expansão, mesmo que pequena, dos participantes da estrutura do 
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futebol paulista. No entanto, a ascensão do dois torcedores revelava possibilidades 

de atuação que seriam retomadas por gerações futuras em suas lutas por participação 

nas decisões dos clubes. Sob diferentes meios, dado que o campo do futebol paulista 

esteve em constante transformação no século XX, os embates pela participação dos 

torcedores revelaram suas habilidades em manejar esses capitais e suas estratégias 

para subverter a ordem constituída ou aproveitar-se dela em prol de seus ideais. 

O encerramento das atividades das torcidas uniformizadas coincidiu com um 

período de mudanças estruturais no futebol paulista. A venda de grandes jogadores 

ao exterior, a diminuição do nível técnico das partidas, os altos preços dos ingressos, 

as transmissões ao vivo e de videoteipes pela televisão e a falta de segurança foram 

alguns dos fatores ressaltados pela mídia para explicar a diminuição da assistência 

(SILVA, 1996). Apesar da diminuição do público na capital paulista durante os anos 

1960, o São Paulo Futebol Clube investiu na expansão do Morumbi, e a Associação 

Portuguesa de Desportos, na demolição do antigo Ilha da Madeira para a construção 

do estádio do Canindé. 

Ao longo da década de 1960 emergiram vários torcedores-símbolos em São 

Paulo, espécies oriundas das arquibancadas, que, por suas histórias de vida e 

práticas nos estádios, concentravam as representações sociais mais caras a cada 

equipe ou a antítese de seus valores: a são-paulina Filhinha, cujo time do coração era 

beneficiário de seu seguro de vida12; a corintiana Elisa, fanática, negra, pobre e 

empregada doméstica; o bugrino Beiçola, presidente da escola de samba Estrela 

Dalva, negro e pai de onze filhos; e as torcedoras Donana e Conceição, que 

rivalizavam para provar quem amava mais a Ponte Preta, são apenas alguns 

exemplos de torcedores que amealharam, com seu fanatismo e histórias de vida, 

capitais sociais que os tiraram do anonimato das arquibancadas. A projeção dos 

torcedores-símbolos e suas experiências atrelava os tempos pregressos do futebol à 

nova realidade que emergia na segunda metade dos anos 1960. 

Os grupos de torcedores organizados que surgiram a partir de 1965 são 

herdeiros de um campo de relações construído ao longo do século por dirigentes, 

atletas e outros torcedores. Suas lutas pela participação na festa e na política dos 

clubes, bem como pela legitimidade de suas práticas, muitas vezes resgatavam 

pautas ancestrais das torcidas e, em outros momentos, criaram novos métodos de 

 
12 A TORCIDA do São Paulo vai começar às 8 horas. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 24, 25 jun. 1971. 
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ação. Refletir sobre o ambiente futebolístico pregresso a esses movimentos de 

torcedores é entender suas influências e a estrutura contra a qual lutavam ou à qual 

tentavam se inserir. 

A perspectiva do embate, inerente às relações de força desiguais dentro de 

um campo, assume aqui uma diversidade de atuações e narrativas que vão desde a 

aceitação do clientelismo até a oposição política, podendo chegar ao conflito físico 

(BOURDIEU, 2003). Representadas como braços armados de dirigentes e cabos 

eleitorais, movimentos de oposição ao regime ditatorial, gangues juvenis e espaços 

de desocupados, malandros e pequenos delinquentes, as torcidas organizadas 

precisaram cavar sua legitimidade e seu espaço no debate político do futebol 

(HOLLANDA, 2009; TOLEDO, 1996). 

A expansão das torcidas uniformizadas ou organizadas13, em quantidade e 

em número de sócios, foi prova do sucesso dessas novas formas de torcer e apontava 

para caminhos de maior participação dos adeptos nas decisões sobre o futebol. Em 

comum, esses diversos movimentos de torcedores tinham a predominância de jovens 

do sexo masculino entre seus fundadores e principais apoiadores, a organização de 

elementos estéticos e sonoros de apoio ao time, a padronização das vestimentas 

como forma de marcar seu espaço nas arquibancadas e a organização de caravanas 

de apoio ao clube. 

O surgimento de cada torcida organizada só pode ser explicado em conjunto 

com as relações mais amplas do futebol. A influência de sócios, dirigentes, imprensa 

e outros agentes do espetáculo esportivo moldou a existência de cada grupo. 

Enquanto os Gaviões da Fiel, uma das torcidas pioneiras do movimento, teve como 

norte destituir o presidente Wadih Helu, outras torcidas contaram com a acolhida e o 

suporte de seus clubes, como a Torcida Jovem da Ponte, a Torcida Organizada 

Guerreiros da Tribo e a renascida Torcida Uniformizada do São Paulo. 

Ao longo das décadas de 1970 e 1980 foi criada uma infinidade de torcidas 

dos grandes clubes da capital paulista e no interior do estado, representando times 

que militavam na divisão especial, intermediária, primeira e segunda divisões, 

demonstrando uma febre associativa que muitas vezes era efêmera.  

 
13 Os jornais Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo e o periódico esportivo Placar alternavam o uso 

dos termos “torcidas organizadas” e “torcidas uniformizadas” para descrever os coletivos de 
torcedores do final dos anos 1960 em diante. O termo “torcida uniformizada” encontrou maior acolhida 
até o início da década de 1990, quando gradualmente foi substituído por “torcida organizada”. 
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Todas as torcidas que tiveram uma longa vida precisaram passar de uma 

eventual reunião de torcedores para uma estrutura institucional e burocrática 

(PIMENTA, 1997). Sob a designação de pessoas jurídicas de direito privado, as 

torcidas organizadas registraram-se irmanadas a outras associações, sociedades, 

fundações, organizações religiosas e partidos políticos (BRASIL, 2011). 

O estatuto de associação prevê, como obrigações, a existência de fontes de 

recurso para sua manutenção; uma forma de gestão administrativa, de aprovação das 

suas contas e um conselho deliberativo; e regras claras sobre direitos e deveres dos 

associados, bem como para admissão e exclusão destes (BRASIL, 2011). 

As fontes de recursos para a existência das torcidas organizadas em geral 

advêm da contribuição mensal de seus associados e da produção de materiais para 

venda, como adesivos, camisas, agasalhos e chaveiros. Outras formas de 

financiamento são as doações de entes privados como empresas, torcedores não 

associados, dirigentes e a diretoria dos clubes. A estrutura burocrática 

necessariamente prevê outros dispositivos obrigatórios por lei, como uma gestão 

administrativa e a prestação de contas aos seus apoiadores, além da existência do 

conselho deliberativo e de um presidente e vice-presidente. 

Os direitos e deveres de cada torcedor e os métodos de admissão e exclusão 

talvez sejam as questões que fomentam maior debate. À medida que representações 

de contestação e atos ilícitos ou violentos são associados à imagem das torcidas 

organizadas, a cobrança de outros agentes do futebol se torna frequente. O poder 

público, os clubes e a mídia passam a exercer pressão e tentativas de tutela sobre 

quem deve ou não integrar uma torcida organizada. No entanto, todos os coletivos de 

torcedores citados neste estudo compartilham de um mesmo discurso, segundo o qual 

suas entidades são um espaço de diversidade de classe, cor e experiência social e 

estão abertas a todos. Na visão de seus idealizadores e das lideranças ao longo do 

tempo, a torcida organizada irmana seus adeptos numa experiência de amor, 

identidade e pertencimento, amplificando as expressões de sentimento em relação 

aos clubes.  

Como elucida o sociólogo argentino Pablo Alabarces (2014), a paixão seria o 

modo como os torcedores interpretam seu pertencimento; uma forma de explicar algo 

que não tem justificativa além da decisão de ser e fazer de determinada maneira. Uma 

escolha se transforma em destino quando o discurso da identidade futebolística vem 

acompanhado pela paixão. E tal destino, que nas pequenas comunidades se revela 
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pelo sangue, como uma herança passada de pai para filho, ou pela terra, quando 

alguém decide se aproximar do time de sua localidade, esteve nas concepções das 

torcidas organizadas dos clubes de menor expressão e número de adeptos – como 

será apresentado nos casos das torcidas da Portuguesa, do Guarani, da Ponte Preta 

e de outros clubes do interior paulista. Nessas organizações de torcedores, o viés 

comunitário estava mais presente pela possibilidade de seus integrantes 

estabelecerem contatos diretos e recorrentes. 

Nas grandes torcidas organizadas, os vínculos comunitários tradicionais 

foram gradualmente relativizados em prol de uma “comunidade imaginada”. Em 

virtude da admiração que os grêmios de torcedores despertavam em outras regiões, 

a abertura de subsedes no interior de São Paulo, em outros estados e até em outros 

países foi um índice de sucesso das organizadas e gerava um ciclo de representações 

e identidades que irmanava sob um mesmo sistema de valores e ideais torcedores 

das mais distintas experiências (ANDERSON, 2008; ALABARCES, 2014). 

Contudo, tanto organizações de pequeno porte como as grandes torcidas 

constroem sua identidade num sensível contar de histórias, memórias e desejos 

partilhados por uma coletividade que une o passado ao presente, assume a mitologia 

de seus clubes e se torna parte dela. Cada nova geração de torcedores se apropria 

das histórias do passado e de seus ensinamentos, bem como de práticas já existentes 

no cotidiano do futebol; por outro lado, criam histórias, narrativas e ideologias.  

O ambiente do futebol paulista das décadas de 1970 e 1980 será explorado 

no intuito de entender a constituição das torcidas organizadas mais influentes, suas 

relações com outras torcidas, com os clubes (dirigentes, técnicos e jogadores) e com 

as entidades do poder público (mais detidamente a Polícia Militar e o Judiciário). A 

prática política desses grupos será o foco central desta tese. 

O primeiro capítulo apresenta o surgimento do movimento das torcidas 

organizadas e uniformizadas nas cidades de São Paulo e Campinas. Refletir sobre a 

especificidade, os ideais e as estratégias de cada uma das principais torcidas tem por 

sentido apresentar a diversidade de um movimento que assumia as mais diferentes 

matrizes de pensamento. A heterogeneidade representada pela adesão a vários 

clubes também se mostrava na compreensão das relações entre torcidas e clube e 

nas propostas de intervenção surgidas a partir daí. Os primeiros anos das entidades 

de torcedores mostram ainda o ciclo de relações que cada grêmio constituiu com os 

agentes mais próximos e o surgimento de pautas de interesse comum a vários grupos. 
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O segundo capítulo aborda o ambiente do futebol paulista a partir da metade 

da década de 1970, quando do surgimento de uma entidade que uniu as principais 

torcidas organizadas do estado, a Atoesp (Associação das Torcidas Organizadas do 

Estado de São Paulo). Os encontros entre as lideranças dos grêmios tinham por 

propósito estabelecer relações amistosas entre as torcidas, compreender interesses 

em comum e fortalecer as reivindicações coletivas. 

A percepção dos problemas que atrelavam torcedores de diferentes times foi 

um fio condutor de relações, e as pautas conjuntas revelam a percepção de uma 

identidade torcedora que ia além do vínculo clubístico e atrelava parte dos torcedores 

organizados. O uso do transporte público, o valor dos ingressos, a venda de bebidas 

e alimentos, as dificuldades das caravanas, os códigos de ética das torcidas eram 

todas experiências compartilhadas por um grande contingente que escolhia as 

organizadas como seu modo de vida. 

Esse círculo de amplas relações se estendia ao lazer, principalmente com 

relação ao Carnaval. Dos desfiles da Banda Bandalha14, passando pelos concursos 

de blocos carnavalescos na Avenida Tiradentes até a criação das escolas de samba, 

as festividades eram compartilhadas por corintianos, são-paulinos, santistas e tantos 

outros. 

Os torcedores que compartilhavam o Carnaval dividiam-se novamente nas 

arquibancadas sob acirrada rivalidade. Mesmo com a constituição da Atoesp os atos 

de violência entre torcedores continuaram a crescer ao longo da década de 1970. 

Subiu também o número de eventos relacionados a ações malfadadas da polícia 

contra a assistência. Esse aumento de agressividade policial foi outro dos vetores da 

solidariedade entre torcidas organizadas e trouxe consigo uma agenda de 

reivindicações. Refletir sobre as possíveis contradições entre um apelo à união 

programática na cúpula das torcidas e os casos de violência na base será uma das 

questões centrais do capítulo. 

Na parte final, a reflexão parte das possíveis causas do silencioso ocaso da 

Atoesp. A entidade deixou de atuar publicamente por volta de 1982 e no começo do 

ano seguinte foi criada a torcida Mancha Verde, um dos símbolos do movimento de 

torcedores em São Paulo no decurso daquele decênio. Fruto da união de três 

pequenas torcidas palmeirenses – a Império Verde, a Inferno Verde e o Grêmio 

 
14 Bloco de carnaval do teatrólogo Plínio Marcos. 
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Alviverde –, o grupo nascia no intuito de resgatar o “respeito” para a torcida 

palmeirense, segundo os códigos morais vigentes à época e repetidos 

constantemente na memória coletiva do grupo. 

A categoria “respeito”, no universo das torcidas organizadas, comporta 

múltiplas interpretações. Para os manchistas, era uma resposta a anos de 

humilhações e submissão às torcidas do Corinthians e do Santos. A violência nos 

estádios paulistas não era uma novidade protagonizada pela nova torcida 

palmeirense. Contudo, coube à Mancha Verde se tornar o principal símbolo midiático 

para a escalada da belicosidade. O capítulo acompanha e problematiza a busca das 

torcidas por “respeito”, as tentativas de reorganização dos espaços coletivos de 

discussão, como a tentativa de criação da Atuesp15 e do MTO16, e os eventos de uma 

cidade em efervescência política e social na década de 1980.  

As torcidas organizadas em São Paulo representaram, e ainda representam, 

um movimento social e político muito atuante. Em suas ações do cotidiano e na sua 

busca por maior participação na vida dos clubes, posicionam-se muitas vezes para 

além das questões do campo esportivo. 

A participação de pautas de interesse social é conduta frequente de diversos 

grêmios. A atuação política das torcidas organizadas, por tão diversificada, perderia 

parte de seu sentido se fosse simplesmente atrelada a movimentos de esquerda ou 

de direita. Questões como os manejos clientelistas, as formas de subversão e as 

alianças construídas pelas torcidas organizadas podem constituir opções mais férteis 

de análise. 

A análise aqui apresentada é tributária da longa tradição de estudos sobre 

modos de torcer e torcidas organizadas em São Paulo (CÉSAR, 1981; SILVA, 1996; 

TOLEDO, 1996, 2002; PIMENTA, 1997; AGUILERA, 2004), torcidas Jovens do Rio de 

Janeiro (TEIXEIRA, 2003; HOLLANDA, 2009), reflexões sobre o futebol paulista do 

período (FLORENZANO, 2009) e a produção argentina sobre torcedores 

(ALABARCES, 2004, 2014; ZUCAL, 2015; REIN; GRUSCHETSKY; DASKAL, 2018).  

O enfoque multidisciplinar dos estudos sobre o futebol, uma das 

características mais pulsantes da área, abre espaço para a utilização de teóricos da 

Sociologia e da História para a compreensão das lutas e estratégias das torcidas 

organizadas e seus torcedores pela participação e representação política e social. As 

 
15 Associação das Torcidas Uniformizadas do Estado de São Paulo. 
16 Movimento das Torcidas Organizadas. 
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concepções teóricas dos sociólogos Pierre Bourdieu (1999, 2003, 2004) e Norbert 

Elias (1992, 1993, 1994, 2000) e dos historiadores E. P. Thompson (1987, 1998, 2015) 

e Benedict Anderson (2008) são norteadoras das reflexões em curso. 

Para apresentar esse panorama das torcidas organizadas paulistas foram 

analisados os periódicos O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo, dando maior 

ênfase às suas editorias de esportes, e a revista Placar. A escolha dos jornais se deu 

por serem os veículos impressos de maior circulação em São Paulo, e a Placar, por 

ser a revista especializada em esportes de maior tiragem do país durante as décadas 

de 1970 e 1980. As fontes, por não serem um sistema isento de informações e 

versarem também sobre as concepções de mundo de seus produtores, servem tanto 

para a reunião dos acontecimentos como para a análise sobre quais os juízos que a 

mídia atribuía às torcidas organizadas (LUCA, 2006). 

A representação maciça de algumas torcidas organizadas nos jornais teve 

como efeito a criação de um estereótipo do movimento baseado na experiência dos 

Gaviões da Fiel e da Torcida Uniformizada do São Paulo. Por outro lado, algumas 

torcidas, geralmente com menor número de adeptos, passaram quase despercebidas 

pela cobertura midiática. Dessa forma, o depoimento de lideranças do movimento de 

torcedores em São Paulo traz possibilidades que não seriam possíveis somente com 

a análise de periódicos e relatos jornalísticos. 

Servirá também de fonte a reunião de entrevistas de história oral de longa 

duração que compõem o projeto Territórios do Torcer 17 . Os depoimentos de 

lideranças de torcidas organizadas do Corinthians, Juventus, Palmeiras, Portuguesa, 

Santos e São Paulo propõem uma reflexão sobre experiências vividas no futebol e 

foram um importante material. A memória desses torcedores, mais do que narrar 

episódios ou esclarecer detalhes, foi suporte para entender os processos pelos quais 

cada torcida organizada passou e as transformações coletivas do universo torcedor.  

Como forma de contemplar Campinas, localidade de Guarani e Ponte Preta, 

foram realizadas mais três entrevistas pelo próprio pesquisador. A escolha em 

contemplar as principais torcidas organizadas do interior se justifica pelo papel de 

destaque dos clubes campineiros no panorama nacional durante os anos 1970 e 1980. 

A Torcida Jovem da Ponte e a Guerreiros da Tribo estavam integradas ao vasto 

calendário esportivo que previa os campeonatos Paulista e Brasileiro e eram 

 
17 Projeto desenvolvido pela parceria entre o Museu do Futebol e a Fundação Getúlio Vargas entre 

2014 e 2015. 
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partícipes da Associação das Torcidas Organizadas do Estado de São Paulo, fator 

facilitado pela proximidade geográfica entre Campinas e São Paulo. 

 

1.1 Febre de participação 

O cordão Fio de Ouro da Bela Vista se reunia mais uma vez para um cortejo 

pelas avenidas de São Paulo. Naquela noite de 24 de maio de 1968, juntava-se a mais 

duzentos torcedores em protesto com alto-falantes, cartazes, faixas, bandeiras e 

rojões, que, junto com o batuque e gritos de “Corinthians, Corinthians”, traziam o 

estádio do Pacaembu para a Rua Almirante Marques Leão. 

A passeata – liderada por Inaté José da Silva, de 20 anos, descrito pelo jornal 

O Estado de S. Paulo como “um crioulo baixo e forte, que anda sempre de branco, 

que, não consegue esquecer ‘a surra que alguns capangas do presidente lhe 

deram’”18 – tinha como alvo o longevo presidente do Corinthians, Wadih Helu. 

O líder da Fiel Alvinegra (Fan) passara o mês organizando o ato, que contou 

com a adesão de diversas lideranças da torcida corintiana, como Jarbão e Piximbau, 

da Vila Mariana; Igor, da Bela Vista; e Gibi, da favela Vergueiro, que conseguiram a 

assinatura e a contribuição em dinheiro de cinco mil torcedores. O próprio Inaté 

empenhara todo seu salário de 150 cruzeiros novos na empreitada, que não contava, 

segundo ele, com a participação ou financiamento de ninguém da oposição do 

Corinthians. Era um protesto dos torcedores contra Helu. 

O incomum de um protesto consentido no centro de São Paulo atraiu a 

atenção de transeuntes e das pessoas que assistiam da janela o samba e o espocar 

dos fogos. A ausência da polícia e a tranquilidade se deviam, nas palavras de Inaté, 

a um alvará conseguido para o corso. O documento, contudo, de acordo com O 

Estado de S. Paulo, sequer chegou a ser exigido aos torcedores pelos oficiais, que 

fechavam as ruas para a passagem do grupo, demonstrando certa simpatia pelo 

protesto extravagante 

A Fan era um grupo que existia já havia algum tempo, mas uma derrota para 

o Santos foi o estopim do descontentamento. Para o líder do protesto, Wadih Helu 

estava diretamente implicado na escalação de Galhardo, que falhou nos dois gols dos 

santistas e sentenciou a derrota corintiana. Por isso, o protesto atendia a um duplo 

 
18 TORCIDA promove passeata contra Wadih Helu. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 15, 25 maio 

1968. 
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desígnio, quais sejam, conscientizar os torcedores que assistiam à marcha e mostrar 

a Helu que não eram apenas alguns conselheiros que estavam na oposição, mas a 

torcida também. 

Era hora de o mandatário ser retirado do poder e esse era o ponto em comum 

entre todos os corintianos naquela noite. A sucessão, em caso de queda do 

presidente, não era questão para o momento, apesar da presença de um cartaz em 

apoio ao comendador D’Abronzo nos protestos. Segundo o dono do cartaz, o 

comendador era o nome certo para o Corinthians, “porque ao contrário de Wadih, que 

é carrasco, o comendador é amigo de todos, de Deus e do diabo ao mesmo tempo”19. 

A política do Parque São Jorge era um campo restrito a poucos agentes desde 

a década de 1940, quando começaram longas gestões presidenciais. Apenas os 

sócios votavam para o preenchimento dos cargos do conselho deliberativo, que, por 

sua vez, elegia o presidente. Os torcedores não participavam desse processo. 

A centralidade de Alfredo Ignácio Trindade, presidente quase 

ininterruptamente entre 1943 e 195920, solidificou práticas políticas de continuísmo 

combatidas por alguns conselheiros, dentre eles Wadih Helu. Os conselheiros de 

oposição defendiam o fim de reeleições para cargos dirigentes e eram pela proibição 

de o mandatário alvinegro disputar cargos públicos eletivos21 (COUTO, 2017). 

A saída de Trindade abriu oportunidade para a ascensão de Vicente Matheus, 

presidente entre 1959 e 1961, e para a polarização entre seu grupo político e o de 

Wadih Helu, que se tornaria presidente de 1961 em diante. 

Os sete anos de poder transformaram a vida de Helu e do clube do Parque 

São Jorge em sentidos diametralmente opostos. O último título corintiano, campeão 

paulista de 1954, fora conquistado na distante gestão de Trindade e já completava 14 

anos. Por outro lado, Helu capitalizava, com o status de presidente do clube mais 

popular de São Paulo, um assento na Assembleia Legislativa do estado em 196722.  

Já como deputado da Arena, Helu teria mandado um “recado” a Inaté José da 

Silva cinco dias após os protestos da Fan. O líder da torcida corintiana, agredido nas 

 
19 Ibidem. 
20 Alfredo Ignácio Trindade foi eleito oito vezes para o cargo de presidente do Corinthians. Durante o 

período citado não esteve no cargo somente entre 1947 e 1948, quando cedeu a oportunidade a 
Lourenço Flô Júnior, membro da sua base de apoio, e durante um breve período em 1955, quando 
João Appugliese assumiu interinamente o posto. 

21 A MECÂNICA do continuísmo, por um adversário de Wadih Helu. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 
14, 26 dez. 1970.  

22 O deputado arenista manteve-se na Assembleia Legislativa de São Paulo por nove legislaturas 
seguidas, entre 1967 e 2003. 
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gerais do Pacaembu por dois sujeitos não identificados, durante uma partida contra a 

Portuguesa, acusaria o presidente do clube de ser o mandante das agressões, 

conforme boletim de ocorrência registrado no 14º Distrito Policial da capital paulista23. 

O expediente atribuído ao presidente corintiano aparentemente insuflou os 

torcedores a novos protestos na partida seguinte, contra a Ferroviária de Araraquara. 

Após a derrota por 4 a 1 no estádio do Pacaembu, os torcedores carregaram faixas 

com dizeres contra Helu. Mal iniciado o ato, um torcedor gritou “viva Wadih Helu” e foi 

ameaçado pelos participantes. A polícia interveio com violência e encerrou o ato logo 

no começo24. 

Poucas semanas depois, os maus resultados culminariam numa nova onda 

de protestos. O Corinthians perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras e parte da torcida 

abandonou o Morumbi para protestar do lado de fora. Aos gritos de “a Fiel, cansada, 

vai embora envergonhada!”, os torcedores reclamavam da gestão de Helu e entraram 

em conflito com os seguranças corintianos. Segundo Flávio La Selva, o mandatário 

corintiano fez questão de passar pelo meio do protesto com seu carro, e o diretor de 

futebol, Elmo Franchini, ameaçou os torcedores com um revólver25. 

A partida, ocorrida em 22 de junho de 1969, segundo as memórias de Cláudio 

Faria Romero, teria despertado a necessidade de organizar um novo grupo. Poucas 

reuniões depois, estariam formados os Gaviões da Fiel (ROMERO, 2015, p. 18).  

Os corintianos estreitavam laços nas arquibancadas ao menos desde 1965 

(PIVA, 2015) e, no ano de 1969, resolveram fundar um coletivo de torcedores. A 

reunião na garagem do avô de Francisco Malfitani, um dos integrantes do movimento, 

na Alameda Santos, centro de São Paulo, foi mais um passo na busca de 

representatividade para os torcedores. Em depoimento ao projeto Territórios do Torcer 

no ano de 2014, Malfitani relembrava que o nome “Gaviões da Fiel” foi inspirado nos 

Dragões Negros, torcida do Rio de Janeiro nos anos 1940 e 1950, que atuava na 

política interna do clube carioca. O animal escolhido representava força e 

independência, valores que os fundadores pretendiam cultivar para fiscalizar os 

gestores do Corinthians. 

Flávio Garcia La Selva, Alcides Jorge de Souza Piva (Joca), Cláudio Faria 

Romero (Vila Maria), Orlando Rosato (Rosinha), Carlos Marino Chagas (Manchinha), 

 
23 LIMITES de Santos vão ser debatidos. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 16, 31 maio1968. 
24 CORINTHIANS goleado de novo. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 40, 2 jun. 1968. 
25 VADI Helu manda bater na torcida. Placar, São Paulo, n. 50, p. 20-23, 26 fev. 1971. 



 

 

35 

Igor Dondo, Francisco Malfitani (Chico), Carlos Augusto Saraiva (Linguiça), Artur 

Timerman, Brasil de Oliveira, Ivan de Oliveira e Benedito Amorim foram a base para 

um movimento que reunia mais torcedores do que os presentes na casa da Alameda 

Santos no dia 1º de julho de 1969. Alguns nomes como Inaté e Batata, ausentes da 

ata de fundação, aparecem na memória de Malfitani e nos dão pistas da atuação 

orgânica de mais torcedores. 

O ideal de mudar os rumos de um clube, que não era campeão havia quinze 

anos e mantinha o mesmo presidente por quatro mandatos, unia jovens de 

experiências de vida diversas, mas dispostos a enfrentar um campo de relações 

políticas das mais complexas. O primeiro aliado dos Gaviões da Fiel foi Vicente 

Matheus, presidente do Corinthians entre 1959 e 1961, e membro da oposição a 

Wadih Helu. O encontro entre os torcedores e o empresário foi intermediado por outro 

corintiano da oposição, Wilton Magalhães, membro do conselho do clube.  

Flávio La Selva, Carlos Saraiva e Chico Malfitani foram em busca do apoio do 

conselheiro para a compra de panos para as primeiras camisas e instrumentos de 

percussão (ROMERO, 2015). A boa acolhida da oposição era um incentivo à 

participação política, mas a atitude crítica inusitada dos torcedores também gerava 

desconforto. 

Afinal, algo mudava no futebol paulista e era para pior, de acordo com a 

avaliação de A. Mendes, colunista da Folha de S.Paulo. Os Gaviões da Fiel queriam 

subverter a lógica do Corinthians. Suas vaias atacavam ao mesmo tempo o clube, os 

jogadores e os outros torcedores. O instrumento de denúncia dos jovens se amplificou 

pelo estádio e pela redação do jornal e representava um desacato ao princípio básico 

do torcedor, o apoio incondicional. 

 

O que não se entende é que existam torcidas com aspectos de 

facções, deixando a impressão patente de que foram organizadas com 

o único objetivo de vaiar. Que fazem da vaia uma perseguição. Esse, 

pelo menos na aparência, tem sido o escopo e a finalidade dos 

Gaviões da Fiel. Se se trata de um movimento com finalidade 

oposicionista, é um fato profundamente lamentável. Seus 

responsáveis deveriam compreender que se o Corinthians possui 

alguma coisa digna de maior admiração e maior respeito, é a sua Fiel 

Torcida. Ela é algo de extraordinário e que antes de mais nada 

constitui o maior sustentáculo, pois é a alma de um grande clube. E os 

gaviões estão comprometendo essa imagem.  
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Para que existe torcida? Qual a sua única e exclusiva finalidade? 

Evidentemente é para defender o time do seu clube. Incentivar os 

jogadores, dando-lhes a mão nos momentos difíceis e através de 

aplausos, incentivá-los sempre. Então não se chamaria a torcida de o 

jogador número 12. Como aceitar outro procedimento de uma torcida 

organizada, o que frequentemente ocorre e é o caso dos Gaviões da 

Fiel? Se não há queixas diretas dos jogadores contra o fato – não 

podem fazê-las – eles sempre se manifestam chocados e lamentam o 

tratamento que recebem dos Gaviões.26 

 

As ponderações de A. Mendes se baseavam em um caráter pretensamente 

natural do torcedor: a defesa do time, o incentivo representado no aplauso e a 

abnegação. Ser o décimo segundo jogador era dar o melhor de si em prol do seu 

clube, algo que não combinava com vaias. Os discursos em voga até a década de 

1970 cindiam o torcedor em duas instâncias inconciliáveis: o amor abnegado ou a 

crítica política. Para Mendes, o torcer era uma emanação dos sentimentos coletivos 

que a Fiel sempre soube honrar. Quanto mais adversa era a situação, mais a torcida 

necessitava demonstrar o seu valor para empurrar um time que ganhara o apelido de 

“faz-me rir”. A resiliência devia ser a maior prova de amor dessa torcida sofrida. 

 

O Corinthians passa certas condições que escapam às coisas próprias 

e comuns de quase todos os demais clubes. Como sua torcida existem 

poucas. Tripudiado pela fase negativa em matéria de títulos, assim 

mesmo o contingente de seus admiradores, os seus “fanáticos”, 

sempre continua aumentando. Será que eles trabalham contra o 

Corinthians? O Corinthians não necessita de torcida organizada. Ela 

sempre foi espontânea; aglutina-se nos próprios estádios. Não tem 

donos ou condutores. É independente e sabe muito bem quando é o 

momento de exigir uma substituição e está sempre ao lado dos seus 

ídolos. Corintianos, lembrem-se do caso Flávio.27 

 

O costume nos estádios era a reunião efêmera entre os torcedores, que se 

reuniam antes do jogo e logo após se dissipavam na paisagem da cidade. Essas 

torcidas possuíam uma consciência comum daquilo que era melhor para os seus 

times, fruto do amor e da sensibilidade fomentada nas arquibancadas. A cobrança era 

 
26 MENDES, A. Linha de ataque – Camisa 12. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 15, 5 ago. 1970. 
27 Ibid. 
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o limite da crítica e devia ser usada com moderação. Por isso, os Gaviões da Fiel 

eram uma corrupção dos valores tão caros ao universo torcedor. 

O término da crônica de Mendes ainda trazia uma advertência aos corintianos: 

“Lembrem-se do caso Flávio.” Não era necessário possuir uma memória prodigiosa 

para se lembrar de Flávio, o artilheiro que atuou pelo Corinthians entre 1964 e 1968 e 

transferiu-se para o Fluminense sob reclamações de que a torcida paulista era 

excessivamente crítica ao seu futebol. Apesar de o atacante ter sido uma das 

principais estrelas do time, a falta de títulos da equipe fizera uma de suas vítimas. A 

saída de Flávio, as vaias de protesto, os torcedores que insistiam em se organizar, os 

ventos da contracultura insuflavam o ambiente do futebol, preparando o terreno para 

mudanças significativas. 

Os atos públicos dos Gaviões da Fiel contra Wadih Helu demarcavam a 

posição da torcida no espectro político corintiano, trazendo desconfortos nas 

concepções mais conservadoras sobre o papel do torcedor. Somado ao papel nas 

arquibancadas, a tomada de posição nas eleições, aliando-se a Vicente Matheus, 

transformava os Gaviões da Fiel num inesperado ator político. 

Lourenço Flô Junior, ex-presidente e experimentado conselheiro corintiano, 

fazia um balanço reticente sobre as forças políticas de oposição à Folha de S.Paulo. 

Na sua visão, a perpetuação de Wadih Helu era mais obra da desorganização e do 

sectarismo da oposição do que mérito do mandatário corintiano. Porém, um 

complicador para a reeleição de Wadih Helu era o gradual isolamento de sua base 

política desde 1961. Não somente o presidente se perpetuara como também uma 

grande parte de seus conselheiros de confiança se revezavam nos principais cargos. 

A ruptura com alguns aliados ao longo da década e as atitudes autocráticas foram 

gradualmente minando sua base de apoio.  

Outra questão era o mandato de deputado estadual, tomando-lhe um precioso 

tempo que poderia ser dedicado ao Corinthians. Segundo Nesi Curi, correligionário de 

Helu, as críticas eram descabidas, pois como deputado o presidente corintiano tinha 

mais condições de defender os interesses do clube e do esporte brasileiro. 

Para o arenista Helu, suas consecutivas presidências no Corinthians nunca 

lhe pertenceram. Em sua visão, ele era apenas a face pública de um movimento 

renovador que se constituíra em 1959, para a saída do ex-presidente Ignácio 

Trindade, e a cada pleito escolhia um representante para levar as ideias do grupo à 
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frente. Dessa forma, se fosse desejável para seu grupo político, ele concorreria 

novamente à presidência.  

Em dezembro de 1970, a maior parte dos conselheiros de oposição 

depositava seu apoio na candidatura de Miguel Martinez, e Vicente Matheus 

organizava seu grupo para uma segunda candidatura de oposição28. 

Em janeiro do ano seguinte, a candidatura de oposição foi unificada com 

Miguel Martinez para presidente e Vicente Matheus como vice. O movimento de 

renovação política contava com o apoio dos Gaviões da Fiel e duas propostas centrais 

da chapa iam ao encontro do grupo dos torcedores: o fim da possibilidade de reeleição 

para presidente do Corinthians e a proibição ao presidente de concorrer a cargos 

públicos eletivos. 

Dentre os grupos políticos das eleições de 1971, os Gaviões da Fiel eram uma 

novidade sob diversas formas, sobretudo porque representavam parte da 

arquibancada e da juventude corintiana. Contando majoritariamente com jovens entre 

17 e 24 anos, os Gaviões da Fiel tinham uma conduta destoante em seu envolvimento 

no processo eleitoral, o que acirrava as hostilidade e perseguições dos capangas de 

Helu. 

As agressões de Wadih Helu a seu opositores políticos eram práticas 

conhecidas da mídia desde o início da década de 196029; porém, tais práticas eram 

negadas pelo mandatário corintiano. O semanário Placar conseguiu o depoimento do 

conselheiro Ari Silva, que se autodeclarava ex-membro da “Brigada de Choque” do 

presidente Helu. 

Ari contava que conheceu Helu entre 1959 e 1960, quando era um torcedor 

de arquibancada e costumava andar com a “torcida barra-pesada” do Corinthians. O 

torcedor foi procurado por Wadih Helu, quando este era candidato à presidência do 

clube, e teria convidado Ari a juntar-se ao seu grupo para limpar na base da violência 

a “sujeira” que imperava no Corinthians.  

O torcedor passou a atuar quase como um segurança de Helu, defendendo-o 

em brigas e discussões contra a oposição. Silva lembrava, contudo, que nunca 

recebera nada para isso, fazia pela amizade que nutria com o mandatário. Porém, 

 
28 A MECÂNICA do continuísmo, por um adversário de Wadih Helu. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha 

Esportiva, p. 14, 26 dez. 1970. 
29 VADI usa o Corinthians para se eleger deputado. Placar, São Paulo, número n. 49, p. 20 -23, 19/02/ 

fev. 1971. 
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afirmava que dentro da “Brigada de Choque” havia muitos que eram pagos com o 

dinheiro do clube. 

Segundo Ari Silva, a “Brigada de Choque” era constituída por seguranças e 

contava até com um boxeador. O grupo tinha uma dupla função: proteger o presidente 

e calar todo tipo de oposição. Dentre as vítimas do grupo de capangas, Silva citava 

torcedores corintianos e adversários, conselheiros de oposição, jornalistas, fotógrafos, 

os Gaviões da Fiel e até o ex-presidente Ignácio Trindade30. 

A principal tática de ataque dos capangas era o conflito generalizado. Silva 

explicava que a técnica era quase sempre a mesma: 

 

começava uma briga, entravam vários elementos e, no fim, com mais de dez 

pessoas brigando, era fácil atingirmos a pessoa visada, sem corrermos o 

risco de enfrentar processo. Foi assim que muita gente acabou pagando pelo 

fato de ser contra o presidente: acontecia uma confusão perto de uma pessoa 

visada e, quando acabava a briga, essa pessoa estava sem alguns dentes, 

ou com a cabeça quebrada.31 

 

O torcedor Flávio Tadeu Garcia La Selva, 22 anos, estudante do segundo ano 

de Direito da tradicional faculdade do Largo de São Francisco (USP), era a face 

pública dos Gaviões da Fiel. Sócio do clube, Flávio denunciava o uso recorrente da 

força para calar a oposição das arquibancadas. As denúncias do gavião ao jornal 

Folha de S.Paulo32 e ao semanário esportivo Placar33 traçavam uma cronologia das 

práticas violentas da diretoria alvinegra. 

Uma das primeiras agressões teria ocorrido no Parque São Jorge, quando o 

administrador do clube, Antonio Maida, intimidou o torcedor Cláudio Faria Romero, à 

época com 16 anos. Segundo La Selva, o administrador, por não poder agredir um 

menor de idade, voltou-se contra ele e lhe desferiu um soco34. Pouco tempo depois, 

na partida entre Corinthians e São Paulo, os Gaviões da Fiel teriam sido abordados 

por dois elementos, que se declaravam agentes do Dops35, obrigando os torcedores 

a tirarem as faixas de protesto contra Helu. 

 
30 VADI, você é o acusado. Placar, São Paulo, n. 45, p. 2-3, 22 jan. 1971. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 VADI Helu manda bater na torcida. Placar, São Paulo, n. 50, p. 20-23, 26 fev. 1971. 
34 Ibid. 
35 Departamento de Ordem Política e Social. 
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Na derrota por 1 a 0 para a Portuguesa o estopim para as agressões dos 

“fiscais” de Helu foram os gritos da geral que diziam “Doutor, eu não me engano; meu 

coração não aguenta mais um ano”, fazendo referência à ausência de títulos do time. 

Contra o Botafogo, no Parque Antártica, apoiadoras dos Gaviões da Fiel teriam sido 

agredidas por João Crivelante, secretário de Helu, quando esperavam em frente aos 

vestiários para entregarem um buquê de flores ao jogador Ditão. 

A agressão do jogo contra o Botafogo não foi a única durante o torneio 

Roberto Gomes Pedrosa. A Folha de S.Paulo atestava a existência de provocações, 

observadas numa partida entre Corinthians e Internacional no Pacaembu. Eram 

indivíduos altos, fortes, barbas por fazer, que se aproximaram do estudante Dimas 

Eduardo Milanesi e começaram a insultá-lo. 

No entanto, a situação mais grave, segundo Flávio La Selva, ocorreu no 

Corinthians e Santos de 1º de novembro de 1970. Após a vitória por 2 a 0 os Gaviões 

da Fiel comemoravam o triunfo na Avenida Paulista quando dois ônibus de 

correligionários de Helu interromperam os festejos. Os torcedores, que seriam 

contratados pela direção corintiana, desceram dos ônibus portando armas, arames, 

porretes e barras de ferro. Segundo La Selva, 

 

Eles bateram e começaram a arrancar as blusas das moças que estavam 

conosco. Roubaram muitos de nós, fizeram o diabo. Alguns foram parar no 

hospital com costelas quebradas, cabeça quebrada, nariz sangrando. 

O mais triste disso tudo é que nós nunca apanhamos de torcia nenhuma, mas 

apanhamos da própria torcida do Corinthians. 

Essa é a verdade de como age o presidente do Corinthians contra os 

torcedores.36 

 

A torcida de Flávio La Selva não era a única representante do Corinthians, 

havia ainda a Torcida Uniformizada. Segundo o gavião, esse grupo era constituído 

por torcedores pagos pelo clube para torcerem e demonstrarem apoio à diretoria. La 

Selva dizia que os 3 mil cruzeiros gastos por jogo financiavam uma torcida que sequer 

era feita de corintianos37. Cada torcedor recebia 30 cruzeiros, ingresso e lanche 

grátis38. 

 
36 VADI Helu manda bater na torcida. Placar, São Paulo, n. 50, p. 20-23, 26 fev. 1971. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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Os jovens dos Gaviões da Fiel enfrentavam outra realidade no Parque São 

Jorge: devido às suas manifestações políticas, muitas vezes eram proibidos de entrar 

no clube. Para Wadih Helu39, Flávio La Selva e tantos outros jovens eram elementos 

teleguiados da oposição, que buscava nas arquibancadas a massa de manobra para 

desestabilizar seu governo. Seriam financiados pela oposição e desejariam a projeção 

que a mídia gostava de dar a esse tipo de ato. O protesto de La Selva no Parque São 

Jorge era classificado como baderna. Por isso, a suspensão do direito de acesso ao 

clube e de voto devia ser categórica para não abrir precedentes. Para argumentar 

contra a índole do grupo de torcedores, Helu recorria ao histórico de Inaté José da 

Silva. O porta-bandeira corintiano encontrava-se foragido havia oito meses por um 

assalto a um supermercado, fato apontado como típico dos maus elementos que 

constituíam a torcida. 

Apesar da intimidação, a torcida prometia um envolvimento maior nos 

assuntos do clube. Tornar-se um grupo de pressão reconhecido implicava a 

caracterização jurídica dos Gaviões da Fiel e o registro de seu estatuto. Na política 

interna, o plano era estimular seus adeptos a se tornarem sócios do Corinthians para 

terem direito a voto e candidatura para o conselho deliberativo40. Na sua primeira 

eleição, a estratégia da torcida era somar-se à oposição constituída no clube, apesar 

das contradições que tal situação gerava. 

Tanto Wadih Helu como Vicente Matheus disputavam, nas eleições de 1971, 

o papel de representantes da “Revolução Redentora de 1964”. A simpatia de ambos 

pela ditadura militar exprimia-se em suas práticas políticas e até na forma como 

almejavam a participação de militares na gestão corintiana. Dessa forma, não havia 

ali nenhuma proposta que pudesse ser enquadrada no sentido clássico de esquerda 

e nem nos moldes progressistas (FLORENZANO, 2009 p. 93-96). 

A entrada dos Gaviões da Fiel no campo da política institucional corintiana 

poderia gerar reticências sobre os ideais progressistas do grupo. Porém, num 

ambiente tradicionalmente fechado como a política de clubes esportivos e sociais, a 

inserção de um novo agente dificilmente acontecia sem algum tipo de apadrinhamento 

ou suporte. Como assevera Bourdieu (2003), a participação no campo prevê a busca 

por diferentes capitais que podem ser reconvertidos entre si ou concentrados numa 

 
39 Ibid. 
40 A MECÂNICA do continuísmo, por um adversário de Wadih Helu. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 

14, 26 dez. 1970. 
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causa específico. Nos clubes de futebol, os capitais variavam desde aqueles 

conquistados na política interna – como o voto dos associados e as cadeiras do 

conselho deliberativo – até aqueles que dependiam da reação das arquibancadas, 

como a confiança da torcida, os aplausos ao time e outros tipos de enaltecimentos. 

Ao adentrar no campo de representações sobre a torcida corintiana, os Gaviões da 

Fiel colocavam em debate novos valores, novas formas de agir, e com isso buscavam 

conquistar algum espaço na dinâmica interna do clube (BOURDIEU, 2003). 

A lógica do campo coloca em posições de conflito os detentores dos maiores 

capitais, neste caso, a capacidade de arregimentação política no clube, que lutam pelo 

estabelecimento de uma ortodoxia neste caso expressa num governo autocrático e os 

neófitos. Geralmente esses embates antepõem os mais velhos, ou com maior tempo 

dentro do campo, e os jovens, detentores de pouco ou nenhum capital. Para os 

últimos, restariam estratégias de subversão, na tentativa de romper com o estado 

atual e formular novos valores. Logo, o que aproxima jovens e velhos, posição e 

oposição, são as instituições e a estabilidade das regras do jogo. Por isso, imaginar 

uma transformação estrutural nos clubes alheia à tomada de postos dentro da 

instituição seria um esforço com poucos resultados (BOURDIEU, 2003). 

A concepção de Bourdieu sobre o campo se aproxima, em diversos sentidos, 

da visão do sociólogo alemão Norbert Elias sobre os estabelecidos e os outsiders. A 

pesquisa de campo de Elias, desenvolvida numa região da classe trabalhadora 

inglesa, acabou por perceber uma diferença de status entre os moradores das 

diferentes áreas do mesmo bairro. Apesar de possuírem uma condição social 

semelhante, os moradores das áreas mais novas e de menor tradição, sofriam toda a 

sorte de estigmatizações dos mais antigos. Essas representações colocavam em 

polos opostos a “boa sociedade”, assentada nas famílias tradicionais, que 

compartilhavam de uma história, valores e carisma em comum; e os outsiders, ou 

seja, todas aqueles à margem dessas representações. Esse sistema valorativo, 

baseado no status coletivo atribuído pelos estabelecidos, cindia o campo de relações 

entre aqueles que teriam capitais para participar e influir, e aqueles que, na maior 

parte do tempo, apenas sofriam as consequências dos estigmas imputados (ELIAS; 

SCOTSON, 2000). Nesta proposição, o presidente do Corinthians e sua base de apoio 

representavam o establishment, ou a boa sociedade, provida de uma identidade que 

combina tradição, autoridade e influência, infundindo modelos morais.  
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Os outsiders seriam aqueles cindidos da boa sociedade. Um grupo 

heterogêneo, de laços sociais menos intensos e estigmatizados por suas atitudes. A 

chave da estigmatização imputa a todos os outsiders as piores características vistas 

ou criadas sobre seus elementos (ELIAS, 2000). Dessa forma, o assalto cometido por 

Inaté José da Silva e a narrativa sobre a suspensão de Flávio La Selva serviam de 

adjetivação a toda a oposição corintiana. Os rótulos de venais, teleguiados ou 

criminosos se tornariam estereótipos recorrentemente resgatados para manter os 

torcedores fora do circuito político e diminuir a importância de suas reivindicações. 

A vitória da chapa de oposição, denominada Revolução Corintiana, inverteu o 

papel dos Gaviões da Fiel no espectro político. O grupo saía da oposição para integrar 

a base aliada de Miguel Martinez e Vicente Matheus. Os novos mandatários se 

apropriavam de um ambiente político baseado em vínculos de clientelismo, o qual não 

pretendiam alterar (COUTO, 2017). 

A nova gestão, ciente do potencial de pressão da torcida organizada, propôs 

a transformação dos Gaviões da Fiel em torcida oficial do Corinthians. Segundo O 

Estado de S. Paulo41, a aliança rendeu aos torcedores uma sede nas dependências 

do clube, onde seus quatrocentos associados guardavam materiais e faziam reunião. 

A matéria narrava a existência de “um clube dentro do clube”, o que seria um perigoso 

precedente. Nessa perspectiva, os Gaviões da Fiel estavam assumindo um poder 

excessivo dentro do Corinthians. A apropriação de uma parte do clube, mesmo que 

fosse apenas uma sala ao lado do playground, vinha junto da denúncia do privilégio 

de o grupo possuir um espaço reservado na arquibancada. 

Os Gaviões da Fiel tomavam o espaço e propunham novas formas de 

interação. O Estado de S. Paulo completava sua denúncia contra os abusos da torcida 

lembrando que, apesar de todas as benesses recebidas, eles se viam no direito de 

aplaudir apenas seus jogadores preferidos: Ado, Zé Maria, Ditão e Rivelino. 

As representações midiáticas feitas sobre torcidas organizadas iam no sentido 

oposto àquelas consagradas ao torcedor fiel. O corintiano, por essas leituras, era o 

abnegado que muitas vezes levava a marmita para garantir um bom lugar no estádio, 

aquele que mais dava do que recebia. O torcedor fiel, humilde e sofredor, era um 

entusiasta, independente de resultados e das questões políticas que afetavam o 

clube. Ele era o esteio do Corinthians ao longo de toda sua história e estava sendo 

 
41 O CARRO de Baltazar, sua única preocupação. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 56, 6 jun. 1971. 
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negligenciado em prol de uma vanguarda que renegava muitos dos compromissos 

históricos de sua torcida. 

Apesar do apoio político durante as eleições, o acerto entre a torcida 

organizada e a gestão Miguel Martinez teve vida efêmera. A ruptura entre o presidente 

e o grêmio foi o estopim para um movimento de dissidência que transformaria a 

história dos Gaviões da Fiel. As versões do episódio são diversas e dão uma noção 

das alianças e objetivos de cada um dos atores envolvidos. 

O antropólogo Benedito Tadeu César, primeiro pesquisador a aprofundar-se 

na história dos Gaviões da Fiel, relatou em sua dissertação a versão apresentada na 

reunião de novos sócios em 1977. As benesses da diretoria corintiana, como sala nas 

dependências do clube, ingressos gratuitos e dinheiro para instrumentos, bandeiras e 

faixas, não foram aceitas pela gestão dos Gaviões da Fiel e provocaram a ruptura 

entre os torcedores e a direção alvinegra. A perspectiva da torcida era que esse 

financiamento afetaria a liberdade e o caráter fiscalizador do grêmio, seu principal 

motivo de existir. 

Cláudio Faria Romero, um dos fundadores da torcida, aceitou a proposta da 

direção e constituiu uma dissidência dentro do grupo, dando origem à Torcida Jovem 

– Camisa 12, que representava, na perspectiva de Benedito Tadeu César, uma 

ruptura entre a elite dirigente dos Gaviões da Fiel e uma base torcedora que partiu em 

busca das promessas oferecidas pela direção do clube (CÉSAR, 1981, p. 58-59). 

Cláudio Romero, ou Vila Maria, tornaria-se a partir daí uma figura de relevo na política 

corintiana até os dias atuais. 

O ato fundacional da Camisa 12 transformou-a em antagonista dos Gaviões 

da Fiel durante um longo período. Para Francisco Malfitani, em depoimento de 2014, 

os jovens que aceitaram a oferta da direção estavam rompendo com a causa da 

torcida organizada, o que geraria encontros violentos na porta dos estádios durante 

algum tempo (MALFITANI, 2014). 

Raul Corrêa da Silva (2015), sócio número onze dos Gaviões da Fiel e 

fundador da Camisa 12, justificava a cisão de outra forma. Em seu livro de memórias 

torcedoras, afirmava que a fundação da nova torcida estava relacionada ao apoio dos 

Gaviões a Matheus. A versão também é corroborada por Cláudio Faria Romero, o 

principal artífice do processo (SILVA, 2015, p. 32-34). 

Poucos meses após as eleições de 1971, Miguel Martinez e Vicente Matheus 

romperam relações. A tentativa de Matheus de excluir o presidente do jogo político 
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dividia os Gaviões da Fiel entre aqueles simpáticos à continuidade de Martinez e 

aqueles próximos a Matheus. Os favoráveis a Matheus lembravam que o dirigente 

encampou apoio à torcida desde os primeiros momentos e, por isso, merecia a 

confiança do grupo. Os favoráveis a Martinez não queriam voltar à oposição poucos 

meses após participarem da eleição e argumentavam que não havia motivos claros 

para a deposição. 

Diante da impossibilidade de um acordo entre os grupos, Raul da Silva, 

Rubens César dos Santos e José Pacheco Couto Filho se reuniram na casa de 

Cláudio Faria Romero para a criação da Camisa 12. Nas memórias de Raul da Silva, 

o grupo que apoiava Martinez arregimentou a maioria dos torcedores e sua primeira 

reunião já contava com cinquenta participantes na biblioteca do Parque São Jorge. 

Uma parte significativa dos torcedores mais jovens e os mais politizados, com exceção 

de Flávio La Selva, seguiram para a Camisa 12, e nos Gaviões permaneceram o grupo 

da bateria liderado por Joca e os mais antigos.  

Como passaram à oposição, os Gaviões da Fiel tiveram de deixar sua sala no 

Parque São Jorge, herdada pela nova torcida (SILVA, 2015). A Camisa 12 assumiu o 

papel de suporte à gestão de Martinez e, com poucos meses de existência, já auxiliava 

na campanha para a contratação de Paulo César Caju. A ideia era que os torcedores 

contribuíssem com qualquer valor para a compra do passe do atleta junto ao Botafogo. 

O torcedor podia depositar sua ajuda nas contas que a Revolução Corintiana mantinha 

nos mais diversos bancos42. 

A Torcida Jovem do Corinthians, futura Camisa 12, distribuiu faixas de 

promoção da campanha pela cidade e prometia brindes para os contribuintes 43 . 

Apesar de toda a movimentação em prol de Paulo César, o atleta permaneceu no Rio 

de Janeiro. 

O fracasso da campanha pelo tricampeão mundial era mais um fator político 

que pesava contra Miguel Martinez. Na assembleia do dia 23 de dezembro de 1971, 

a polarização entre presidente e vice, Matheus, ficava ainda mais clara. Enquanto a 

oposição, comandada por Helu e Matheus, tentava a deposição do presidente, 

 
42 Banco Brasileiro de Descontos, Geral do Comércio, União de Bancos, Nacional de Minas Gerais, 

Itaú-América, do Estado de São Paulo, Comércio e Indústria de Pernambuco, Crédito Nacional, 
Mercantil de Minas Gerais, Bandeirantes de Comércio, do Brasil, Novo Mundo, Nacional de Comércio 
de São Paulo e do Noroeste do Estado de São Paulo. O Banco Nacional de Minas mantinha um posto 
de arrecadação no Parque São Jorge e outro no Pacaembu em dias de jogos. 

43 VEM de Bauru doação inicial. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 34, 26 out. 1971. 
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integrantes da situação pediam a revisão das contas da administração de Helu em 

busca de desvios de verba44.  

Outro ponto central da pauta era a reforma do estatuto do Corinthians, que 

fazia justiça às promessas de campanha de Martinez. A reforma vedava a participação 

de ocupantes de cargos públicos eletivos na diretoria do clube, na mesa do conselho 

deliberativo. Além disso, a alteração no primeiro parágrafo da seção I do capítulo VIII 

do estatuto previa o limite de uma reeleição para presidente e vice-presidente, 

proposta que contrariava a promessa de campanha da chapa Revolução Corintiana 

pelo fim das reeleições no clube, embora já fosse um avanço às reeleições ilimitadas. 

A pauta da reunião trazia também a possibilidade de abertura de novas sedes 

e subsedes do clube em áreas centrais da cidade, além da proposta de instituição do 

Sócio de Futebol. O novo tipo de vínculo que o clube pretendia oferecer tinha como 

público-alvo os torcedores das arquibancadas e facultava o direito a voto na 

assembleia geral e a participação nos plebiscitos referentes ao futebol. O torcedor não 

teria acesso à estrutura de lazer do clube, mas auxiliaria no destino da equipe de 

futebol. O baixo custo mensal, aproximadamente 20% do salário mínimo, era 

divulgado pela diretoria corintiana como um incentivo ao credenciamento dos 

torcedores. 

A proposta de instituir o Sócio de Futebol, que recebeu incentivo dos Gaviões 

da Fiel ao longo da campanha, previa uma dupla transformação no clube: criaria uma 

receita mensal até então inexistente e aumentaria significativamente o universo de 

eleitores do Corinthians. A adesão aberta a todos e os baixos valores aproximariam 

uma parcela da população, que mantinha contato com o clube exclusivamente nas 

arquibancadas, rádios ou televisores. 

A política corintiana era alicerçada nos sócios patrimoniais, cuja parcela 

significativa residia nas regiões vizinhas ao Parque São Jorge, na zona leste de São 

Paulo. Bairros como Vila Maria e Tatuapé eram redutos de sócios e ambientes 

privilegiados para a atuação política de conselheiros e candidatos à presidência. A 

expansão desse locus eleitoral para toda a cidade, quiçá o estado inteiro, implicava 

mudanças nas velhas fórmulas de angariar votantes e abria espaço para 

reivindicações e propostas surgidas nas arquibancadas. Era uma esperança de 

popularizar o clube em diversos aspectos. 

 
44 A REFORMA muda política e administração. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 28, 24 dez. 1971. 
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Contudo, as pautas da reunião foram deixadas em segundo plano e o ginásio 

do Corinthians se tornou palco de demonstrações de hostilidade de ambas as 

correntes políticas. As falas dos conselheiros eram recebidas com aplausos por um 

lado e vais por outro. A oposição pedia uma prorrogação de trinta dias para o 

enquadramento do estatuto às recomendações do CND (Conselho Nacional de 

Desportos), forma encontrada de protelar a escolha e tentar angariar mais votos. A 

situação queria a votação na própria assembleia, como previa a sessão. 

Quando a questão foi colocada para votação, os ânimos se exaltaram e o 

presidente do conselho deliberativo, Aniz Aidar, pediu aos policiais militares presentes 

que subissem ao palco para sua proteção. Após quinze minutos, nova tentativa de 

votação não foi concretizada e a reunião se encerrou sem resolução para a contenda. 

Outra reunião seria convocada para um prazo de até trinta dias, a fim de se esgotar a 

pauta. 

Os conselheiros de oposição exigiam votação nominal e denunciavam a 

presença de penetras na reunião. Os defensores de Martinez e o presidente do 

CORI45 defendiam o sistema de “senta e levanta”. Apesar da pauta polêmica, apenas 

325 conselheiros de um total de 700 estiveram presentes na reunião. 

As cenas após a reunião eram uma deprimente materialização da luta pelo 

poder no Parque São Jorge. 

Enfim, de um modo geral, os líderes não se comprometeram. Mas os seus 

aliados, principalmente, é que geraram toda a confusão. Encerrada a sessão, as 

ofensas partiram de todos os lados. Fora do ginásio, muitas correrias, tentativas de 

agressões e um bom número de brigas, porém rápidas e sem maiores consequências. 

Os policiais de serviço pouco poderiam fazer, porque eram uns dez a enfrentar mais 

de duzentas pessoas descontroladas e algumas até mesmo alucinadas. A verdade é 

que muitos socos, bofetões e pontapés andaram sobrando para muita gente na 

madrugada de brigas no Parque São Jorge, fora ameaças e as tentativas46. 

Muitos jornalistas reclamavam das ameaças dos conselheiros corintianos47. 

O fotógrafo José de Moura teve sua câmera arrancada e os filmes confiscados para 

que ele não repercutisse as cenas de briga. O presidente Miguel Martinez e seu vice 

 
45 Conselho de Orientação 
46 CORINTHIANS decide seu futuro dentro de 30 dias. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 28, 24 dez. 1971. 
47 Ibid. 



 

 

48 

Felisberto se punham solidários à imprensa e pediam desculpas pela atitude de alguns 

conselheiros.  

Apesar das propostas submetidas pelo presidente Miguel Martinez, os 

Gaviões da Fiel prosseguiram na oposição ao longo de 1972. Na partida entre 

Corinthians e Ponte Preta, no dia 12 de agosto, a torcida fixou no alambrado uma faixa 

com os dizeres “Fora traidores da revolução corintiana: presidente & Cia”. Logo no 

início do jogo, a faixa foi retirada e adaptada para “Fora traidores: presidente & Cia”. 

Em seguida, a faixa foi novamente substituída por “Fora, traidores”. As diversas 

correções davam conta das incertezas políticas daquele momento48. 

Martinez lutava de todas as formas pela sua sobrevivência política e, antes da 

partida, alinhavava um acordo que pudesse salvá-lo do impeachment, articulado pela 

união entre Matheus e Helu. A proposta feita por ele era entregar a direção de futebol 

ao vice-presidente, Vicente Matheus, promovendo Roberto Pasqua, diretor de futebol, 

à vice-presidência. O acerto envolvia o próprio Pasqua, além do conselheiro Francisco 

Nieto Martin, e o presidente do conselho deliberativo, Mário Campos.  

O cargo de diretor de futebol trazia grande visibilidade pública e a 

oportunidade de atuar diretamente na contratação de técnicos e jogadores. O 

oferecimento do cargo a Vicente Matheus era uma das últimas possibilidades de 

Martinez frear a tentativa do ex-aliado político de promover o impeachment. Matheus 

detinha naquele momento o apoio da maioria dos conselheiros corintianos, expediente 

possível devido à sua aliança com Helu, e caso Martinez fosse retirado de seu posto, 

assumiria a presidência corintiana em caráter emergencial. Satisfazer o ego de 

Matheus era naquele momento a única possibilidade para Martinez manter-se na 

presidência até as eleições seguintes49. 

A negativa de Matheus ao pacto de paz transformou Miguel Martinez em 

vítima da aliança entre Matheus e Helu. Três dias depois da oferta, a soma dos 

capitais políticos dos dois líderes de oposição foi o suficiente para um processo de 

impeachment. Tal golpe trouxe a reboque o abandono da criação do Sócio de Futebol 

ou qualquer outra tentativa de abertura societária ou política no clube (FLORENZANO, 

2009, p. 414). 

A chegada de Matheus à presidência do Corinthians, em agosto de 1972, 

novamente invertia as posições das duas principais torcidas organizadas do clube. A 

 
48 A CRISE chega à torcida. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 51, 13 ago. 1972. 
49 MARTINEZ mais perto de acordo, sem Wadih. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 51, 13 ago. 1972. 
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Torcida Jovem – Camisa 12 decretava oposição a Matheus e os Gaviões da Fiel 

mantinham-se próximos ao novo presidente. A instabilidade e o sectarismo político, 

que foram as principais marcas da política do clube no final dos anos 1960 e início da 

década seguinte, impactaram sobremaneira o movimento de torcedores. 

Gaviões da Fiel e Camisa 12 representaram forças antagônicas nos estádios 

e no sistema político corintiano ao longo de toda a década de 1970. A disputa pelo 

protagonismo das arquibancadas se expressava sob diversas facetas. O batuque e a 

festa das arquibancadas, as faixas de apoio ou protesto e a divulgação de manifestos 

aos sócios e à mídia eram estratégias utilizadas por ambas as torcidas para demarcar 

seu espaço político, apresentar suas propostas e, muitas vezes, tecer críticas ao outro 

grêmio. A diversidade de interesses dentro da torcida corintiana se expressava nas 

faixas que sinalizavam os tradicionais Gaviões da Fiel e Torcida Jovem, além de 

grupos de vida efêmera nas arquibancadas, como os autodenominados Fiel Torcida 

e Força Independente. 

O cronista da Folha de S.Paulo A. Mendes insistia na tese de que a torcida 

deveria ser uma entidade única, indivisa e com o mesmo ideal. Torcer e apoiar era a 

natureza do torcedor, e tudo que fugisse disso era mero exibicionismo ou aspiração 

política implícita. 

A participação dos torcedores era vista com bons olhos quando reforçava os 

ideais de amor ao clube, humildade e resiliência, tão caros às descrições sobre as 

classes populares e sobre os corintianos. Via de regra, essas concepções que 

buscavam determinar o papel do torcedor e suas atribuições reivindicavam uma união 

de forças que só seria atingida se a política fosse deixada de lado. 

A forma romântica e naturalizada com que o torcer era tratado por parte da 

mídia e nas críticas feitas por dirigentes representava uma tentativa de invisibilizar a 

diversidade de visões dentro da torcida e as demandas que surgiam a partir daí. O 

pedido de unidade em prol do progresso, muito em voga na ditadura militar, era um 

expediente que no futebol atendia à concentração do poder de decisão nas mãos de 

poucos dirigentes. 

A unidade em prol do mesmo ideal surgia na incansável esperança do título e 

estranhamente na contestação ao ídolo Rivelino. O campeão mundial de 1970 era a 

principal referência do elenco corintiano e arcava com parte das frustrações da torcida.  

Desde 1972 acumulavam-se os protestos dos torcedores, que eram 

prontamente respondidos pelo jogador. Nas vaias durante a derrota para o Juventus, 
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o craque chegou a declarar que, caso o Corinthians não fizesse questão de seu 

futebol, gostaria de ser negociado. Em decorrência do posicionamento do atleta, os 

Gaviões da Fiel fizeram um protesto pedindo sua venda. Cláudio Faria Romero, 

àquela altura pertencente à base aliada de Martinez, ainda ocupando a presidência 

do clube, concordava com a venda por temer que o caso se tornasse plataforma 

política para os Gaviões da Fiel e a oposição corintiana. Mais valia perder o craque, 

substituível, em sua opinião, do que arcar com a instabilidade política50. 

No entanto, uma pesquisa do jornal O Estado de S. Paulo apresentava dados 

de que a revolta do torcedor corintiano não era endereçada ao “Reizinho do Parque”, 

mas contra a diretoria do clube. Os repórteres entrevistaram sessenta torcedores, 

incluindo membros da Torcida Jovem e dos Gaviões da Fiel: 88,3% viam nos 

dirigentes a razão do problema, 5% culpavam Rivelino e outros 5% viam culpa do 

atleta e dos dirigentes em igual medida; 65% dos torcedores eram radicalmente contra 

a saída do jogador. 

A descrença com o time podia ser medida pelas apostas dos entrevistados na 

loteria esportiva: 11,7% dos que apostaram fizeram jogo duplo para o confronto entre 

Corinthians e Ponte do dia 6 de maio de 1972. Outros 5% fizeram jogo triplo, 

apostando um bilhete na vitória de cada um dos times e um para o empate, e 5% 

estavam apoiando o Corinthians, mas apostaram na vitória dos campineiros51. 

A duras penas Rivelino superava o episódio e permanecia no Parque São 

Jorge, recuperando o apoio das torcidas organizadas. A boa campanha do time em 

1974 reacendia as esperanças da torcida e uma vitória contra o São Paulo, no 

Pacaembu, garantiria o título do primeiro turno do Campeonato Paulista. 

O jogo de 9 de outubro de 1974 mexia com o cotidiano da capital paulista e a 

expectativa promoveu incidentes até antes do jogo. Luís Fernando Gomes Silva, 

detido no portão principal do Pacaembu bêbado e promovendo algazarra, foi levado 

ao 4º Distrito Policial e descobriu um mandado de prisão preventiva por um homicídio 

do qual era acusado. 

Antônio Mariano Filho dedicou fim de semana ao Corinthians, faltou ao 

trabalho e começou o dia no bar. Após algumas cervejas tentou quebrar a mesa de 

sinuca de Marcolino José da Silva, que reagiu, e na luta corporal acabou esfaqueado 

por Antônio. O corintiano foi autuado em flagrante e também não conseguiu assistir à 

 
50 TORCIDA Jovem é a favor da venda. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 23, 5 maio 1972. 
51 TORCIDA culpa os dirigentes. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 64, 7 maio 1972. 
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partida. Antes do jogo uma dupla de torcedores com camisas do Corinthians e gorros 

de lã assaltou dois postos de gasolina em um fusca amarelo. Ambos tiveram mais 

sorte: a polícia ainda procurava os envolvidos52. 

Por mais que a conquista não fosse um título, facultava apenas o acesso à 

final, o jogo despertava torcedores fiéis dos lugares mais distantes e agitava a capital 

paulista. O policial mineiro Mabil Ferreira, por exemplo, vinha de Alterosa. A viagem 

de mais de oitocentos quilômetros fora desaconselhada pelo pai e pela esposa, mas 

o torcedor estava lá. Um grupo de estudantes de Medicina de Sorocaba jogava 

baralho na praça, esperando a abertura dos portões, e muitos outros faziam sua 

peregrinação em prol do Corinthians.  

Os torcedores contavam até com o inusitado apoio da torcida organizada do 

Saad, clube de São Bernardo do Campo. O grupo de cinquenta torcedores chegou à 

Praça Charles Miller com seus batuques e bandeiras azuis aos gritos de “Corinthians! 

Corinthians!” e rapidamente se incorporou aos festejos de antes do jogo. Entre os 

torcedores havia um clima “solidariedade, risos, gritos, uma irmandade partilhada e 

compartilhada para emoções, tensões, abraços e cortesias”53. 

Marinho, experiente torcedor dos Gaviões da Fiel, tentava controlar suas 

expectativas e acreditava que a publicidade, os vendedores de faixas na frente do 

estádio e a imprensa, com suas manchetes decretando a vitória corintiana, mexiam 

com a cabeça do torcedor corintiano. O sofrimento dos anos sem título, a agonia das 

vitórias que não vinham, as propagandas e as faixas de campeão criavam ilusões que, 

quando desfeitas, terminavam em frustração e revolta. 

Marinho sabia que os encontros festivos de antes do jogo poderiam se 

transformar em desespero em caso de derrota. As expectativas de tantos anos eram, 

para muitos corintianos, transformadas em excessos. 

Salete, torcedora da Camisa 12, contava que seu amor e abnegação pelo 

Corinthians podiam ser expressos pelo encontro que teve com o árbitro Dulcídio 

Vanderlei Boschilia. Após uma partida contra a Portuguesa, a torcedora, junto com 

outras mulheres, teriam abordado o juiz, acusado de “roubar” o Corinthians durante o 

 
52 RODRIGUES, Marco Antônio Campos. Viva o Corinthians, até as seis horas da manhã. Folha de 

S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 32, 11 out. 1974. 
53 PARA a torcida, não importa: é como se fosse campeão mesmo. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 

Primeiro Caderno, p. 32, 10 out. 1974. 
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jogo, para agredi-lo, obrigando-o a fugir. Ele até teria tentado reagir, mas a polícia o 

conteve. Para Salete era assim: “Roubou o Corinthians, a gente não aguenta.”54 

A vitória por 1 a 0 contra o São Paulo, com gol de Zé Roberto, garantiu a tão 

sonhada conquista aos corintianos e foi motivo de comemorações. A festa da vitória 

se estendeu por vários pontos da cidade e foram relatadas tentativas de depredação. 

Mais de três mil torcedores promoveram uma peregrinação do Pacaembu ao Parque 

São Jorge a fim de participarem da festa promovida pelo clube e nada encontraram. 

Os portões estavam fechados e a única participação da direção foi abrir o bar do clube 

aos animados torcedores e acionar as sirenes do Parque São Jorge. 

A peregrinação dos corintianos à terra prometida do título era um fato social 

da metrópole. Ao longo da década de 1970, o Corinthians era mote para tratar o 

esporte, a violência urbana e a criminalidade, a ditadura e a democracia. Em dias de 

decisões envolvendo o Corinthians, as mais diversas dimensões da cidade confluíam 

numa simbiose entre o estádio e a cidade. A mitologia do torcedor alvinegro, 

abnegado e das classes populares, gerava as mais diversas narrativas que contavam 

sobre o paulistano e a forma como ele era transformado pela expectativa corintiana 

(MAUSS, 2015). 

O julgamento do craque Roberto Rivelino era mais um exemplo de como a 

cidade-estádio se materializava no cotidiano paulistano. O craque corintiano foi 

processado pela agressão ao bandeira Mário Molino numa partida no estádio Alfredo 

Schüring. O desentendimento entre vários atletas e o trio de arbitragem na partida 

contra o Botafogo de Ribeirão Preto levou o jogador aos bancos do Tribunal de Justiça 

Desportiva da Federação Paulista de Futebol (TJD-SP).  

Um mês antes da final do Campeonato Paulista, a torcida levou sua 

solidariedade ao jogador na porta do prédio da Federação Paulista de Futebol. As 

faixas, bandeiras e a bateria dos Gaviões da Fiel chamavam a atenção dos 

transeuntes e forjavam o direito ao protesto na dinâmica da cidade. Apesar dos 

batuques, hinos e gritos de incentivo ao ídolo, Rivelino foi condenado a cumprir seis 

partidas de suspensão55. 

A chegada do Corinthians à final do Campeonato Paulista de 1974 podia ser 

a redenção do jogador e da torcida, que esperava um título havia vinte anos. Numa 

 
54 POR QUE esta torcida é fiel? Aqui está parte da resposta. Folha de S.Paulo, São Paulo, Primeiro 

Caderno, p. 32, 10 out. 1974. 
55 HOJE, 19h, diante da lei, o jogo mais difícil de Rivelino. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 28, 5 nov. 1974. 
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realidade quase oposta ao clube alvinegro, os palmeirenses, rivais naquela final, 

viviam um dos períodos mais vencedores de sua história. Realizada em duas partidas, 

a primeira no Pacaembu e a segunda no Morumbi, a final gerava expectativas aos 

diferentes torcedores envolvidos. 

Durante a semana que antecedeu o primeiro jogo, a torcida do Palmeiras 

insistiu numa divisão por igual das gerais do Pacaembu. A mediação entre as torcidas 

organizadas dos dois clubes partiu do locutor Osmar Santos, que se reuniu com 

Robertinho, presidente da Torcida Uniformizada do Palmeiras; Alcides, dos Gaviões 

da Fiel; e Cláudio, da Camisa 12. Nessa reunião foi acordado que os palmeirenses 

ficariam nas gerais próximas ao tobogã e a torcida corintiana no restante do espaço56. 

A forte chuva antes da final fez com que muitos torcedores desistissem de ir 

ao Pacaembu. A situação incomum, de bilheterias vazias e ingressos sobrando para 

uma final que envolvia o Corinthians, fugia do habitual e gerou o prejuízo aos 

cambistas e vendedores de bandeiras57. 

As arquibancadas eram majoritariamente ocupadas pelos corintianos e 

qualquer adereço verde era motivo para provocações. Um grupo de pracinhas 

esperava a partida começar e era hostilizado pelos corintianos, que jogavam os mais 

diversos objetos no grupo pela cor verde de seus uniformes. Tudo mudou quando um 

dos militares se levantou e abriu seu casaco no meio da torcida para mostrar sua 

camisa listrada em preto e branco e o distintivo do Corinthians, transformando as vaias 

em aplausos58.  

Situação mais tensa aconteceria poucos minutos depois, quando um torcedor 

com a camisa do Palmeiras tentou atravessar as arquibancadas lotadas de 

corintianos. A atitude do palmeirense foi tomada como uma afronta por três torcedores 

dos Gaviões da Fiel, que intimidaram o adversário e o seguiram dando chutes nas 

nádegas até que chegasse à sua torcida. O torcedor palmeirense aguentou todo o 

suplício sem atender às provocações ou reagir e, “quando avistou as bandeiras do 

Palmeiras, foi recebido como herói. Um impávido e estranho herói”59. Por outro lado, 

a torcida era também capaz de atos de solidariedade, como acudir um torcedor que, 

no começou da partida, escorregou da arquibancada e caiu próximo à grade que 

 
56 O CORPO amparado pela multidão. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 47, 19 dez. 1974. 
57 A PIOR noite para os “cambistas”. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 47, 19 dez. 1974. 
58 RODRIGUES, Marco Antônio Campos. Noventa minutos ao lado da torcida do Corinthians. Folha de 

S.Paulo, São Paulo, p. 38, 20 dez. 1974. 
59 Ibid. 
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separava o campo. O homem embriagado foi levado ao ambulatório do estádio e 

acompanhado até que recebesse alta60.  

Naquela final, o baixo índice de brigas e detenções foi visto como um sucesso 

da estratégia de separar as torcidas. Dos cinquenta detidos na cela do Pacaembu, a 

maioria era de corintianos, mas havia também cambistas e guardadores de carro. O 

policiamento fora pensado para um estádio lotado e contava com quatrocentos oficiais 

da PM, trezentos agentes de trânsito, cães pastores no interior do estádio e 

cavalarianos nas cercanias. Dentre as atribuições do corpo de segurança estava a 

fiscalização dos pertences da torcida organizadas. 

A festa da Camisa 12 fora pensada ao longo de toda a semana e seus 

pormenores estavam centralizados em Cláudio Romero. Caracterizado como “o 

grande líder da torcida do Corinthians”, seu trabalho era acompanhado pelo repórter 

Marco Antônio Campos Rodrigues. Seu dia no estádio começava com a vistoria dos 

quatrocentos mastros de bambu pela PM e itens como bandeiras, papel picado e 

serpentina tinham entrada liberada, não careciam de revista. 

As bandeiras eram confeccionadas pelas mães dos torcedores e o papel 

picado era fruto de três dias de trabalho na sede da torcida. Os itens de percussão 

estavam liberados para a final do campeonato, mas eram fruto de intensa controvérsia 

entre a polícia, para quem o barulho prejudicava o jogo, e os torcedores, para quem 

a bateria cumpria um papel de incentivo, além de abafar os xingamentos na 

arquibancada.  

Os rojões e fogos de artifícios, proibidos pela Polícia Militar, precisavam de 

um esquema mais sofisticado para chegar à arquibancada. Um pequeno torcedor 

fazia o trabalho de olheiro e mantinha Romero informado da entrada de parte do 

material pela marquise do estádio. Para não chamar a atenção do policiamento, a 

Camisa 12 adotava diferentes formas de esconder os fogos, como dentro dos 

batuques ou debaixo da saia das torcedoras. A festa corintiana só não foi completa 

pois o empate em 1 a 1 da quarta-feira chuvosa deixava tudo em aberto para o 

domingo seguinte61. 

Certos de que a torcida palmeirense compareceria em melhor número na 

segunda partida, a Torcida Uniformizada do Palmeiras (Tup) discutiu novamente a 

localização dos torcedores no estádio com a Camisa 12 e os Gaviões da Fiel. O jogo, 

 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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que seria disputado no Morumbi, teria a Tup e as torcidas palmeirenses próximas às 

cabines de tevê e rádio; os corintianos ficariam do lado oposto. A medida era festejada 

tanto por palmeirenses como por corintianos pela diminuição dos incidentes. 

Outro fator positivo da separação era a possibilidade de as torcidas 

organizarem com maior esmero suas performances. A Tup preparava, para a final, 

setenta dúzias de fogos, cem dúzias de serpentina, quatro sacas de confete e uma 

grande quantidade de papel picado.  

Os Gaviões da Fiel e seus quatrocentos integrantes prometiam o corso da 

vitória começando no Morumbi e indo até a Avenida São João e a Praça da República, 

onde se somariam ao Carnaval dos torcedores e, por fim, seguiriam ao Parque São 

Jorge para terminar as comemorações. O percurso de mais de vinte quilômetros uniria 

Gaviões da Fiel e Camisa 12, que acenavam uma trégua diante da possibilidade de 

título. 

Flávio La Selva acreditava que o Corinthians tinha potencial para vários 

grupos de torcedores organizados e se dizia feliz com esse crescimento. Reconhecia 

que, historicamente, existia uma rivalidade entre Gaviões da Fiel e Camisa 12, mas 

afirmava que essa questão era por conta do papel desagregador de um torcedor do 

grupo rival e não condizia mais com o sentimento da torcida como um todo.62  

Apesar de ser considerado, pelos próprios policiais de plantão, como o 

“Corinthians e Palmeiras” mais tranquilo dos últimos tempos, a cela de quatro por dois 

metros do Morumbi praticamente lotou. Dentre os quinze detidos encontravam-se 

torcedores que brigaram dentro e nas cercanias do estádio, os embriagados, pessoas 

que satisfizeram suas necessidades fisiológicas em público e torcedores que 

estouraram foguetes e morteiros no meio das arquibancadas. Entre os praticantes de 

delitos não relacionados diretamente às torcidas, destacavam-se os batedores de 

carteiras e cambistas. O capitão Laranjeira, responsável pelo policiamento, explicava 

que a final do campeonato contou com 320 soldados, 80 radiopatrulhas e caminhões, 

16 cães e 49 soldados a cavalo. Para o evento, foram destinados também dois ônibus-

enfermarias, que atendiam em sua maioria feridos por fogos, pessoas embriagadas, 

desidratadas ou mal alimentadas63. 

 
62 TORCIDA do Palmeiras já prepara a sua festa. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 27, 21 dez. 1974. 
63 ATÉ ouvir o jogo é proibido para os presos do Morumbi. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 26, 24 

dez. 1974. 
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A torcida corintiana era novamente maioria no segundo jogo da final e os 

alviverdes estavam representados pelas bandeiras e batuques da Tup e da Torcida 

Acadêmica, além dos trombones de Gino e Milton, o que era pouco para abafar os 

gritos da massa corintiana64. Esta amargou o gol solitário de Ronaldo e se encolheu 

novamente com a perda do título. Os Gaviões da Fiel organizaram uma festa para 

cinquenta mil pessoas. Mais de duzentas faixas e dez mil balões seriam espalhados 

por Santo André, São Bernardo e São Caetano. A frustração da derrota transparecia 

no material inutilizado pela torcida após o jogo.  

A cidade de Sorocaba tinha um plano especial de policiamento, em caso de 

vitória corintiana, que não precisou ser acionado. Em Osasco, torcedores desfilaram 

na manhã antes do jogo e estavam preparados para a festa, que teria participação da 

escola de samba Jardim Novo e mais duzentos torcedores da uniformizada da cidade. 

Em São José do Rio Preto e Presidente Prudente, também estavam programadas 

comemorações que tiveram de ser canceladas65. 

Na mentalidade de parte da torcida, o fracasso corintiano era fruto da má 

atuação de Roberto Rivelino. A forte marcação de Dudu e a falta de gols eram, para 

muitos torcedores, fruto da omissão do camisa 10. Rivelino sabia que as vaias o 

perseguiriam por algum tempo após a partida contra o Palmeiras. O jogador afirmava 

que aquela havia sido sua pior partida na carreira e seus trejeitos denunciavam a 

frustração com a fase ruim. Porém, reafirmava seu desejo de ficar – não iria para outro 

clube no Brasil e nem na Europa66. 

Vicente Matheus tinha o alvará da diretoria para vender o jogador, mas sabia 

que a transação de Rivelino poderia penalizá-lo nas eleições corintianas. O 

Corinthians vinha de uma sequência de negócios equivocados, e a questão tinha ao 

mesmo tempo cunho financeiro e político para a diretoria alvinegra67. 

Para os Gaviões da Fiel e a Torcida Jovem – Camisa 12, o jogador devia ser 

afastado do grupo até que algum clube interessado se manifestasse. A Camisa 12 

prometia hostilizar o jogador caso ele jogasse contra o São Bento, e os Gaviões da 

Fiel queriam sua saída, mas se dividiam entre as vaias e o silêncio. 

 
64 NA FESTA da minoria, um ar de enfado pela rotina de ser campeão. O Estado de S. Paulo, São 

Paulo, p. 26, 24 dez. 1974. 
65 UM DESFILE de 50 mil no ABC. Cancelado. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 26, 24 dez. 1974. 
66 ELE dizia que estava preparado para o pior. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 44, 19 jan. 1975. 
67 MATEUS tem o aval da diretoria para vender o jogador. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 32, 9 jan. 1975. 
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Dez dias depois do jogo, Rivelino acertava sua transferência para o 

Fluminense e renunciava a 450 mil cruzeiros em busca da tranquilidade que lhe faltava 

no Parque São Jorge. Flávio La Selva e Mario Guirado, líderes dos Gaviões da Fiel, 

cumprimentavam Vicente Matheus pela decisão da venda68. 

O presidente corintiano insidiosamente trilhava o caminho do continuísmo 

aberto por Ignácio Trindade e Wadih Helu. Empossado para um mandato interino após 

a destituição de Martinez, em agosto de 1972, prometia saldar as dívidas do clube e 

a montagem de um elenco com grandes jogadores. O mandatário afirmava que só 

poderia resolver a situação econômica do clube caso fosse eleito para um novo 

mandato em 1973. Tal perspectiva fortificou o apoio dos Gaviões da Fiel e fomentou 

a participação da Camisa 12 na campanha de reeleição. 

Cláudio Faria Romero afirmava que sua torcida fora enganada por Matheus, 

pois este, que assumiu o clube com um prejuízo de 7,2 milhões de cruzeiros, pouco 

menos de um ano depois acumulava débitos de 13 milhões69. Para agravar a situação, 

esse aumento da dívida não trouxe reforços ao clube70. Assim, o retorno da Camisa 

12 à oposição abria espaço para uma série de práticas reivindicativas já conhecidas 

no Parque São Jorge, provocando respostas autoritárias por parte da direção. No 

manifesto divulgado pela torcida, em fevereiro de 1974, pedia-se novamente a saída 

de Matheus, Mário Campos e Iustrich. 

Contra o presidente corintiano pesava a carência de títulos, a falta de um time 

competitivo, a promessa não cumprida de pagar as dívidas e a postura autocrática da 

diretoria, mais aguda após a saída de diretores e membros do colegiado descontentes 

com a centralização da gestão.  

Contra Campos pesava a postura intransigente na coordenação do futebol 

profissional, a tentativa frustrada de contratar Jairzinho e a ausência de reuniões do 

conselho deliberativo por mais de um ano. O técnico Iustrich representava uma 

postura disciplinadora dentro de campo. Afeito a relações autoritárias com os 

jogadores, o técnico não conseguia impor um modelo de jogo que trouxesse o futebol 

e os resultados que a torcida esperava. 

 
68 PARA ele, o negócio já está definido; hoje ele vai ao Parque São Jorge só para se despedir. Folha 

de S.Paulo, São Paulo, p. 24, 29 jan. 1975. 
69 FIEL torcida jovem pede para Matheus ir embora. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 39, 12 jul. 1973. 
70 A única contratação foi o técnico Iustrich. 
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 Para Cláudio Romero, um dos reflexos desse autoritarismo do Parque São 

Jorge era a diminuição de associados. O torcedor estipulava que o Corinthians, àquela 

altura, possuísse apenas oito mil sócios, quantia insuficiente para ajustar as contas. 

Como forma de resgatar as finanças do clube, a Camisa 12 sugeria o fim das 

modalidades amadoras no Parque São Jorge. 

O presidente corintiano respondeu ao descontentamento dos torcedores 

suspendendo Cláudio Faria Romero, tal qual Wadih Helu fizera com Flávio La Selva 

em 1970. O expediente, que visava calar a oposição, teve efeito contrário e um novo 

manifesto, contendo mais 322 assinaturas de corintianos do Grande ABC, foi entregue 

à diretoria. Cláudio Faria Romero afirmava que buscaria na justiça comum um 

mandado de segurança que pudesse reverter a perseguição sofrida71. 

A perda do Campeonato Paulista de 1974, a conturbada venda de Rivelino ao 

Fluminense e os diversos setores de oposição eram problemas que Vicente Matheus 

precisava equacionar para prosseguir na presidência corintiana. Otávio Muniz, 

jornalista que acompanhou a política corintiana nos quinze anos anteriores, 

comparava as eleições de 1975 e de 1971: 

 

Essas eleições de 1975 têm muitos candidatos, por isso estão tão calmas. 

Em 1971, por exemplo, o negócio foi diferente. Wadih Helu e Vicente Mateus 

eram os únicos candidatos, tornando a eleição como uma das mais violentas 

de toda a história do clube. Hoje, um candidato não se preocupa em atacar o 

outro, mas sim fazer sua própria campanha, enquanto que naquela eleição 

existiam ataques pessoais, agressões e outras coisas mais. Mas tudo isso 

serve para mostrar a força do Corinthians, um clube que é usado para trazer 

emoção a milhares de torcedores, mas que também serve para a promoção 

pessoal de alguns.72 

 

As negociações para organizar uma oposição a Matheus aconteciam dentro 

do Parque São Jorge e nas arquibancadas. O jogo entre Corinthians e Saad foi 

utilizado pela Torcida Jovem – Camisa 12 para abrir suas faixas de apoio à chapa de 

oposição Grupo Novo, formada para concorrer às eleições. Mais adiante na 

arquibancada, havia uma faixa de autopromoção de Vicente Matheus; próximo ao 

tobogã, outra contra Wadih Helu, lembrando dos perigos da volta dos velhos 

dirigentes.  

 
71 AQUI, o assunto é Corinthians e seus problemas. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 23, 12 fev. 1974. 

PESCUMA estreia contra o Flamengo hoje. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 45, 17 fev. 1974. 
72 POUCO público, pouca política. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 35, 13 mar. 1975. 
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Estima-se que as eleições corintianas movimentaram uma cifra de 1,5 milhão 

de cruzeiros73 entre folhetos, cédulas, jornaizinhos, livretos, faixas de pano, copos, 

bonés, faixas de cabelo, bolas de borracha, discos, entre outros brindes, além de 

dezesseis horas de propaganda televisiva e anúncios em jornais e rádios. Três casas 

foram alugadas para a instalação de comitês eleitorais e cinquenta ônibus, trinta 

peruas com alto-falantes e oitocentos carros particulares foram usados ao longo da 

campanha. Mais de duas mil pessoas trabalharam no dia do pleito. 

As chapas concorrentes eram as de Vicente Matheus (da chapa Matheus), 

Wadih Helu (chapa Corinthians), José Yunes (Grupo Novo) e Francisco Nieto Martin 

(Chapa Nieto-75)74. A presidência do Corinthians era cobiçada por diversos grupos 

políticos que, ao sabor dos acontecimentos, amealhavam alianças e promoviam 

rupturas. A história de 1975 em alguns sentidos repetia uma reflexão 75  do ex-

presidente Flô Junior nas eleições de 1971. A existência de diversos setores de 

oposição desunidos facilitava a permanência do presidente. A história de Matheus ia 

repetindo a de Helu: um governo autocrático, a perpetuação no poder, o aumento da 

dívida e a falta de títulos.  

As duas principais torcidas corintianas eram forças políticas já consolidadas 

no terceiro mandato de Vicente Matheus. A Camisa 12, que apoiara o Grupo Novo, 

mantinha-se na oposição, e os Gaviões integravam a base aliada. A disputa entre as 

torcidas organizadas pelos variados capitais se expressava em formas e valores 

diferentes. 

O crescente número de membros eleitos para o conselho deliberativo, o 

aumento do número de adeptos e o fato de ser a maior e mais vibrante torcida das 

arquibancadas eram disputas pela liderança de um movimento que sempre se 

pretendeu político, no sentido de amealhar capitais para influenciar os destinos do 

clube.  

Contrariamente ao rótulo de meros instrumentos de pressão, tanto os Gaviões 

da Fiel, na situação, como a Camisa 12, na oposição, conseguiam atender a parte de 

seus interesses e entendiam que se sobrepor à torcida rival era uma forma de 

maximização do poder interno. A disputa se dava na política interna do clube, nas 

arquibancadas e na forma como cada torcida era retratada na mídia. 

 
73 O valor era equivalente a aproximadamente 3,5 milhões de salários mínimos da época. 
74 O CORINTHIANS elege hoje seu presidente. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 1, 23 mar. 1975. 
75 op. cit. 
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A imprensa produzia uma narrativa dos acontecimentos e litígios, o que 

concedia visibilidade e legitimidade aos torcedores. Idas às redações de jornais, 

cartas às sessões de leitores e divulgação de manifestos eram instrumentos que 

visavam construir narrativas sobre as torcidas, divulgar suas práticas, projetos e 

ideais.  

O ciclo de reportagens “Campeões da Geral”, desenvolvido pelo jornalista 

Narciso James, visava apresentar aos leitores da Folha de S.Paulo as principais 

torcidas organizadas da capital paulista. Era um exemplo de oportunidade que 

reafirmava o status de uma torcida organizada sobre a outra76.  

Os grupos de torcedores se tornaram, em pouco mais de meia década, parte 

da paisagem do futebol paulista e atores da crônica esportiva. O protagonismo dos 

Gaviões da Fiel no movimento ficava claro pelo espaço destinado ao grupo, que 

encabeçava a reportagem de abertura. Em 1975, com média de idade de 20 anos, os 

gaviões possuíam sede na Rua Santa Ifigênia, 176, 2º andar. Era a antiga academia 

de Eder Jofre, um espaço de lazer com mesa de pingue-pongue, tevê, vitrola, jogos 

de dama e xadrez para entreter seus associados. 

Cláudio Simões, vice-presidente e fundador dos Gaviões da Fiel, gabava-se 

da influência e independência que sua torcida conquistara. O grêmio contava com 

trinta conselheiros do Corinthians. Segundo Simões, mesmo tão próximos do poder, 

nunca aceitaram benesses do clube. Miguel Martinez até tentou oferecer refeições no 

clube e entradas gratuitas para os Gaviões da Fiel trocarem seu nome a fim de que 

se convertessem na torcida oficial do Corinthians, mas a proposta foi rechaçada. 

Contudo, dentre os associados da Organizada encontrava-se o presidente Vicente 

Matheus.  

Para Simões77 a participação da torcida na vida do clube foi uma necessidade 

que fortaleceu os Gaviões, obrigando-os a influenciar na política, na chegada e saída 

de jogadores e técnicos. O torcedor que se importava apenas com o que ocorria 

dentro de campo vivia ao sabor dos resultados, ao passo que uma torcida organizada 

podia influenciar o caminho do clube. “Fazemos até votação para saber que atitude 

 
76 JAMES, Narciso. Os Gaviões da Fiel, 753 torcedores contra 50 anos de atraso no futebol. Folha de 

S.Paulo, São Paulo, p. 26, 29 jul. 1975. 
77 Ibid. 
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tomar em relação aos problemas do clube e do time. Pedimos para vender o Rivelino, 

pedimos para mandar o Pirilo embora, participamos das últimas eleições.”78 

Na ideologia dos Gaviões, não deveria existir nenhum tipo de favorecimento 

às torcidas organizadas. Para Simões era só pagando o ingresso que o torcedor tinha 

direito a opinar, seja apoiando ou criticando o clube. Era no torcedor corintiano que 

estava a chave para a saída da crise e a montagem de um grande elenco, só faltava 

ao clube a capacidade de aproveitar essa vantagem. Contudo, reconhecia que a 

estrutura do futebol paulista não facilitava a frequência e a expressão do amor do 

torcedor. O estádio do Morumbi, o mais moderno da cidade, não era totalmente 

coberto, submetendo os torcedores à chuva e ao sol forte, além da distância do 

campo, que atrapalhava a visão do jogo. O Pacaembu era antigo, mas preferido pelos 

Gaviões da Fiel pela sua localização.  

Independente do estádio, a atuação da polícia era vista como o principal 

problema. Para Simões, os policiais esqueciam-se de que ali estavam trabalhadores 

e estudantes, tratando todos como vagabundos. O policiamento repressivo ficava 

claro com o uso de armas de fogo e cassetetes.  

Para a torcida organizada, o policiamento era algo que atrapalhava a festa ao 

proibir o bambu das bandeiras e recentemente o batuque. Simões defendia que o 

batuque auxiliava o trabalho da polícia. Mencionava como exemplo uma partida em 

que o Corinthians perdia para a Portuguesa, mas o batuque dos Gaviões da Fiel calou 

as vaias da torcida e sua empolgação contagiou o estádio, evitando um ambiente 

tenso e hostil, mesmo com a derrota por 5 a 1. 

 Os torcedores pediam um policiamento preventivo e que entendesse as 

demandas dos adeptos do futebol. A polícia poderia desempenhar um papel positivo 

se orientasse os torcedores a ficarem nos locais de maior concentração de 

simpatizantes do seu time, promovesse portões especiais e locais fixos na 

arquibancada para as torcidas organizadas e fizesse um cordão de separação entre 

as organizadas de times rivais. Os Gaviões se preocupavam com a segurança pois 

sabiam que era uma medida importante para a maior frequência de mulheres nos 

estádios. Por isso, em 1972 e em 1975 fizeram uma campanha que presenteava todas 

as torcedoras com uma rosa e colocaram numa faixa os dizeres “Bem-vinda aos 

 
78 Ibid. 
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campos”. As mulheres representavam 24% das associadas da torcida e o objetivo de 

Simões era que mais torcedoras ingressassem no grêmio79.  

Os Gaviões da Fiel, seguidos pela Camisa 12, inauguraram um espaço de 

negociação para os torcedores, na política interna do Corinthians, revolucionando as 

possibilidades e os propósitos do torcer. A alternância entre os grupos, como base de 

apoio dos presidentes, representava uma dentre as várias estratégias utilizadas para 

influenciar os destinos do clube. As torcidas incorporaram o habitus do clube à sua 

existência, mas atuaram de diversas formas para transformá-lo e expandir suas 

premissas.  

Nesse quesito, suas histórias não cabem nos moldes político-partidários 

clássicos, que preveem posicionamentos de direita ou de esquerda. Tais conceitos 

têm uma aplicabilidade bastante restrita na conceituação das torcidas organizadas, 

ainda que possa haver integrantes simpatizantes em cada um dos sentidos 

ideológicos. Ao longo da análise, os termos progressista/conservador e as relações 

de apoio ou oposição às diretorias dos clubes representam relevos mais significativos 

para os agentes envolvidos, pois atendem a questões postas para esses grupos em 

seu cotidiano. 

O desenvolvimento dos Gaviões da Fiel e a mitologia em torno de sua 

existência influenciaram uma concepção socialmente difundida de que o movimento 

das torcidas organizadas ou uniformizadas é formado sobre uma perspectiva de 

oposição política às diretorias e na subversão dos modos de atuação. 

No entanto, o movimento de torcidas organizadas em São Paulo no final dos 

anos 1960 e início dos anos 1970 possuía diversas facetas, às vezes contraditórias e 

incongruentes entre si, que só podem ser compreendidas nas diferentes histórias de 

cada grêmio em particular. Se para os Gaviões da Fiel a legitimidade estava em sua 

independência como ator político, para outras torcidas representar a tradição e os 

valores mais caros do clube era a forma preferencial e, por assim dizer, pragmática 

de amealhar capitais. 

 

1.2 Conflitos geracionais no Morumbi  

O São Paulo Futebol Clube é o mais jovem dentre os principais clubes do 

estado. Batizado inicialmente de São Paulo da Floresta, foi fruto da fusão entre os 

 
79 Ibid. 
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jogadores do Club Athletico Paulistano com a Associação Atlética das Palmeiras, em 

1930. Contudo, o São Paulo da Floresta teve vida efêmera e uma nova fusão, dessa 

vez com o Clube Tietê, encerrou seu departamento de futebol em 1935. 

A manutenção do São Paulo-Tietê como um clube social, mas sem 

departamento de futebol, foi o principal motivo da criação do Grêmio Tricolor. O 

movimento organizado de torcedores tentou com protestos, faixas e medidas judiciais 

impedir o fim do futebol do clube, mas sem sucesso. Do Grêmio Tricolor surgiu a ideia 

de refundar o futebol são-paulino e em dezembro de 1935 nascia o São Paulo Futebol 

Clube. 

O time surgiu com uma grande torcida, herdada dos vários clubes com quem 

se fundiu ao longo do tempo. Além dos torcedores, trazia consigo as cores, o nome e 

muitas das representações que eram caras a essas equipes. 

 

O imaginário associado ao São Paulo o descreve como a equipe mais 

competente do futebol brasileiro. Segundo essa versão, o clube é a mais 

moderna, eficiente e profissional equipe do país. E essa situação é natural 

em decorrência da ancestralidade do clube, que, fundado por remanescentes 

do Paulistano, herdou a suposta eficiência que caracterizou a equipe nas 

primeiras décadas do século XX. (STREAPCO, 2018, p. 112). 

 

Os ideias aristocráticos do Paulistano sobreviveram no São Paulo Futebol 

Clube mais atrelados às representações do que como práticas do cotidiano. Sua 

torcida rapidamente se popularizou e apresentou características semelhantes à de 

outros times da capital paulista. O público majoritariamente masculino, as 

depredações e os sururus frequentes eram índices utilizados pela mídia da década de 

1940 para distanciar o São Paulo do passado idílico do amadorismo do Paulistano, 

em que o Velódromo Paulistano era cenário de senhoras, senhores e crianças, 

formadores de uma distinta assistência. 

A inauguração do estádio municipal do Pacaembu, poucos anos após a 

fundação do clube, trouxe um significativo aumento das rendas de bilheteria, que eram 

revertidas na montagem de um time competitivo e na construção de sua sede. 

Exemplo desse nova realidade do tricolor foi a contratação do atacante Leônidas da 

Silva, em 1942. Com a chegada do jogador da seleção brasileira o São Paulo atraiu o 

foco da mídia e grandes rendas. No entanto, o Pacaembu trazia consigo os desafios 
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de lidar com uma massa torcedora até então desconhecida. Pela primeira vez a cidade 

possuía um estádio capaz de abrigar até setenta mil torcedores (STREAPCO, 2018). 

Uma das maneiras encontradas pela diretoria tricolor para estimular a ida de 

seus adeptos aos estádios e tentar controlar os atos de violência foi a criação da 

Torcida Uniformizada do São Paulo (Tusp). A entidade era fruto do Grêmio São-

Paulino, criado pelo torcedor Manoel Raymundo Paes de Almeida em 1939, e contou 

com o estímulo direito da direção são-paulina, além de servir de exemplo a grupos 

congêneres em outros clubes (TOLEDO, 2002). 

Manoel Raymundo Paes de Almeida juntou-se a Porfírio da Paz e Laudo Natel 

para organizar um grupo de jovens no intuito de apoiar o clube. A confecção de faixas 

e bandeiras e a adoção de um uniforme próprio, com camisas brancas e boné em 

preto, vermelho e branco, pretendia chamar a atenção nos estádios. Inspirada nos 

jovens das universidades estadunidenses, cuja padronização das roupas era um dos 

elementos distintivos, a Tusp contava ainda com uma banda musical contratada para 

as partidas80 que embalava os gritos de guerra nas arquibancadas: 

  

Aracã-barabacã/ Estuberê-estuberá 

Macambê! Mecabecá 

Rico-reco-rico, rá, rá, rá! 

São Paulo, São Paulo, São Paulo!81 

 

A Tusp contava majoritariamente com os sócios são-paulinos, apesar de estar 

aberta a qualquer torcedor. O perfil socioeconômico de seus adeptos, 

predominantemente das classes médias e altas, era visto como um fator positivo pela 

mídia da época. 

A relação harmônica entre a Tusp e as torcidas uniformizadas dos clubes 

adversários era vista como exemplo para o restante dos torcedores e advinha das 

relações extracampo. As lideranças dos diversos movimentos de torcedores 

compartilhavam mais do que o amor aos clubes e o trato abnegado à festa dos 

estádios, pertenciam a classes sociais semelhantes e, por isso, dividiam outros 

espaços de vivência na cidade. Para além da festa das arquibancadas atribuía-se à 

 
80 É A volta de uma tradição. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 34, 9 fev. 1969. 
81 O SÃO PAULO levanta o título com todos os méritos (e protestos). Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 

1, 28 jun. 1971. 



 

 

65 

Tusp um papel de dirigente da torcida e um poder de pacificar as relações da 

arquibancada. 

O grupo reivindicava em suas práticas muitos dos valores sociais caros ao 

Estado Novo. O primado da pátria estava nos recorrentes usos dos símbolos 

nacionais; a busca do estabelecimento de uma ordem nas arquibancadas, o papel 

central atribuído aos dirigentes da torcida e o caráter educativo e de saúde dos 

esportes eram alguns dos valores ostentados pela Tusp nas arquibancadas (SILVA, 

1996; TOLEDO, 2002). 

A fixação de um local específico nos estádios, guardado pela Polícia Militar, 

era exemplo da distinção da Tusp e gerava com alguma frequência desentendimentos 

com outros torcedores tricolores. Porém, tal honraria era interpretada pelos torcedores 

como a contrapartida pelo trabalho de ornamentação da assistência. 

O grupo contava com uma estrutura que só seria vista novamente na capital 

com o surgimento das torcidas organizadas décadas depois. Em 1943 os trezentos 

associados possuíam sede própria para ensaios, concentrações e armazenamento de 

bandeiras e faixas. O término da Tusp, entre 1946 e 1947, era explicado pelo seu 

fundador, Manoel Almeida, como o signo das mudanças na vida de seus líderes. 

Alguns se casaram, outros tinham de trabalhar, e o bloco se dissolveu.  

O saudosismo dos dirigentes do Morumbi em relação à Tusp era um índice 

animador para novas associações de torcedores no fim dos anos 1960. Mário Naddeo, 

supervisor de futebol em 1967, lembrava-se do antigo grupo de são-paulinos: 

 

O São Paulo teve uma fabulosa torcida organizada. Gente que acompanhava 

o quadro em todos os seus jogos; gente que vibrava e que transmitia aos 

jogadores a sua vibração. Só se igualava à nossa torcida, a do Flamengo, lá 

no Rio de Janeiro. Eu me lembro bem… Ainda posso fechar os olhos e ver o 

Manuel Raimundo Paes de Almeida comandando a nossa gente como se 

fosse um maestro a reger uma grande orquestra. Essa torcida deve voltar, 

voltar logo.82 

 

A lembrança de Naddeo ia ao encontro da carreata organizada por torcedores 

são-paulinos para acompanhar um jogo em Campinas em dezembro de 1967. Os mais 

de cem são-paulinos acreditavam que até o dia do jogo poderiam angariar oitocentos 

simpatizantes e levar quatro mil pessoas ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Para 

 
82 TORCEDORES organizam comitiva para amanhã. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 14, 9 dez. 1967. 
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o supervisor de futebol iniciativas como essa traziam emoção ao clube e davam 

confiança aos jogadores. 

Pouco mais de um mês depois da carreata a Campinas, o São Paulo fazia 

outro aceno aos seus torcedores inaugurando uma placa de bronze de um metro 

quadrado com os dizeres “Do São Paulo à sua torcida”. A placa seria colocada na 

praça próxima ao Morumbi ao término da reforma do estádio.  

O evento serviu também para a apresentação do líder da torcida, Miguel 

Buonafina. Miguelão, como era conhecido, andava sempre de branco em homenagem 

ao clube e carregava uma buzina, o que lhe rendia comparações com o Chacrinha. O 

torcedor-símbolo e a placa de comemoração eram formas de a diretoria demonstrar 

seu agradecimento pela paciência e contribuições ao longo da modernização do 

Morumbi. 

Para o presidente Laudo Natel, o desafio era fazer o São Paulo chegar às 

classes médias. Em sua visão o clube possuía dirigentes da elite paulistana e a 

maioria dos seus torcedores eram das classes populares. Porém, se o clube do 

Morumbi quisesse considerar-se grande de fato, precisaria da mesma representação 

na classe média. A reabertura do seu estádio era aguardada como uma iniciativa que 

poderia levar esse novo público às cadeiras e arquibancadas com mais frequência83. 

 O desejo de ampliar seu quadro de torcedores somava-se à nostalgia dos 

tempos de Tusp. Manoel Almeida, conselheiro são-paulino e ex-líder da torcida 

uniformizada, era como um repositório moral das virtudes tricolores em fins da década 

de 1960. As constantes lembranças e homenagens ao torcedor refletiam em diversos 

sentidos as aspirações que a direção do Morumbi tinha em relação à sua torcida. 

Manoel Almeida se tornou uma figura de grande relevo político no São Paulo. 

Em 1941, aos 20 anos, fora eleito para o conselho deliberativo e dali em diante 

permaneceria ligado ao clube até o fim da vida. Em 1968, sob o ensejo da eleição de 

Laudo Natel, o histórico torcedor era homenageado. Seus 25 anos de serviços 

prestados ao São Paulo como líder de torcida, conselheiro, diretor da comissão de 

construção do Morumbi e diretor de futebol eram o símbolo de “um sampaulino: 

padrão de amor, honra e abnegação”84.  

No início de 1969 era anunciado o retorno da Tusp. Sob direção de José 

Antônio Arruda, Eduardo Monteiro e Júnior, todos com menos de 30 anos, a inspiração 

 
83 MORUMBI transformou o São Paulo. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 27, 25 jan. 68. 
84 LAUDO eleito por 105 votos. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 20, 17 abr. 1968. 
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era o legado de Manoel Almeida. Na estreia contra o XV de Novembro, em Piracicaba, 

o grupo se concentraria no centro da geral para abrir sua grande bandeira85. 

José Antônio Arruda de Oliveira e Eduardo Carvalho Monteiro contavam que 

a ideia de trazer a Tusp novamente aos estádios surgiu numa viagem de ambos ao 

Rio de Janeiro para acompanhar o São Paulo contra o Flamengo. 

Os torcedores, à época com 15 anos, ficaram admirados com a festa e a força 

da torcida carioca e voltaram a São Paulo empenhados na reorganização da Tusp. 

Os primeiros passos foram a compra de bandeiras, instrumentos de percussão e das 

primeiras camisas.  

O grupo já se reunia desde 1965 e se lembrava da primeira participação nas 

arquibancadas, contra o Corinthians, e da primeira rivalidade, contra os Gaviões da 

Fiel. Em setembro do mesmo ano a Tusp foi recebida com xingamentos contra as 

mulheres e arremessos de bagaços de laranja. Dois anos depois, na partida em que 

o Corinthians venceu e tirou a chance de título são-paulino, os corintianos quebraram 

os instrumentos da bandinha e ocasionaram uma briga com os são-paulinos. “Para 

brigar, a torcida uniformizada tirou as camisas – ‘nós brigamos como são-paulinos 

mas precisávamos respeitar a tradição do São Paulo e da antiga torcida uniformizada. 

86 ’” Contudo, Eduardo e Antônio afirmavam que a rivalidade com os Gaviões da Fiel 

ficara na década de 1960 e era parte do passado. 

A inspiração da nova Tusp nos valores e ideais da época de Manoel de 

Almeida se expressava na tentativa da cordialidade, tanto dentro como fora do clube, 

e na aceitação de todos os torcedores. Não era necessário ser sócio do São Paulo 

para pertencer ao grupo e seus líderes relatavam que era muito comum os torcedores 

se aproximarem por conta da festa na arquibancada, tomarem uma cerveja e depois 

de um bate-papo fazerem sua carteirinha. A ideia de formar uma comunidade entre 

são-paulinos previa o respeito aos valores e às tradições. 

A Tusp contava com a adesão de duas torcedoras-símbolo do São Paulo, 

Filhinha e Ida. As duas senhoras de idade acompanharam a primeira fase da torcida 

uniformizada e continuavam demostrando seu fanatismo pelo clube. Enquanto a 

primeira fizera um seguro de vida tendo o São Paulo como beneficiário, a segunda 

afirmava que seu único casamento na vida seria com o clube do Morumbi87. A ligação 

 
85 É A volta de uma tradição. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 34, 9 fev. 1969. 
86 Op. cit. 
87 A TORCIDA do São Paulo vai começar às 8 horas. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 24, 25 jun. 1971. 
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entre o passado e o presente da torcida do São Paulo era uma das buscas da Tusp, 

consciente de que tal expediente conferia-lhe legitimidade entre os dirigentes e 

também entre os torcedores. 

O grupo, que rapidamente passou a contar com 1.500 torcedores, se reunia 

às terças-feiras no Morumbi para discutir os problemas do São Paulo e encaminhar 

sugestões aos dirigentes. As caravanas feitas pela torcida reuniam jovens que 

faltavam à escola e adultos que faltavam ao trabalho e enchiam oito ônibus, um 

orgulho para os organizadores. Ao longo de 1969, primeiro ano da nova Tusp, a falta 

de dinheiro obrigava seus torcedores a providenciar boa parte dos adereços por conta 

própria. As bandeiras eram confeccionadas individualmente e cada torcedor portava 

seu apito ou tambor88.  

Em janeiro de 1970 o São Paulo reinauguraria o estádio do Morumbi, situação 

que exigia da torcida participação nos festejos e maior organização. A Tusp estrearia 

“a maior bandeira do mundo”, motivo de orgulho para os diretores, Jaime Braga e 

João Andrade. Com 38 metros de comprimento por 27 metros de largura, pesava por 

volta de trezentos quilos e custou 6 mil cruzeiros à torcida 89. Ao longo da semana que 

antecedeu o jogo, a Tusp pedia nos jornais o apoio dos são-paulinos que poderiam 

ofertar uma camisa à torcida pagando-a na loja Esporte Moura90. O clube doou 350 

camisas, e Manoel Almeida, mais 10091. Muitas das homenagens prestadas partiram 

de sugestões do grupo, como a distribuição de fogos nas arquibancadas e a entrega 

de faixas e flores aos atletas92.  

A cerimônia começou antes da abertura dos portões ao público, com o 

hasteamento das bandeiras do Brasil, do estado de São Paulo e do clube no setor 

social, onde foi celebrada uma missa pelo monsenhor Francisco Bastos para os 

dirigentes e sócios, seguida do corte do bolo de aniversário tricolor. Somente depois 

do bolo os torcedores teriam a entrada liberada no Morumbi. 

 O evento para os torcedores contaria com a partida entre os dente de leite de 

São Paulo e Portuguesa a partir das onze horas; o sócio número um do clube, 

Frederico Menzen, abriria as festividades ao som da banda marcial do instituto de 

educação Washington Luiz; tocariam ainda a banda-mirim Baeta Neves de São 

 
88 HOJE, S. Paulo pode definir sua situação. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 27, 1 maio 1969.  
89 Valor correspondente a mais de trinta salários mínimos da época. 
90 TERTO faz seu teste decisivo. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 21, 21 jan. 1970. 
91 MORUMBI abre às 11. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 29, 22 jan. 1970. 
92 UMA TORCIDA para todas as horas. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 7, 14 set. 1970. 
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Bernardo e a fanfarra da Guarda Civil, acompanhada pela torcida uniformizada do 

clube, que estenderia sua nova bandeira de mil metros quadrados e cobriria todo o 

gramado.  

Antes da partida, houve uma solenidade de inauguração com o presidente 

Médici, o hasteamento de bandeiras, a revoada de quinhentos pombos e o 

lançamento de vinte mil balões93. O amistoso entre o São Paulo e o Futebol Clube do 

Porto, de Portugal, era o ponto alto da festividade e começou às 15h30. O empate em 

1 a 1 garantiu a festa no Morumbi, que poucos meses depois se repetiria com o título 

paulista. 

O campeonato estadual de 1970 teve uma fórmula de disputa em que os cinco 

principais clubes da capital 94  entravam na segunda fase com os cinco melhores 

classificados do interior95. Os participantes da segunda fase jogavam em turno e 

returno e aquele que tivesse mais pontos sagrava-se campeão. O São Paulo, apesar 

de um primeiro turno vacilante, ultrapassou Ponte Preta, Palmeiras e Corinthians no 

returno. A vitória por 2 a 1 contra o Guarani, em Campinas, garantiu o título por 

antecipação e fez da partida contra o Corinthians o evento de comemoração. O 

Campeonato Paulista de 1970 era o primeiro título que os são-paulinos comemoravam 

no Morumbi. 

Os jogadores viram o maior festejo da história do estádio, superando suas 

duas inaugurações e os jogos da seleção brasileira, na visão de O Estado de S. Paulo. 

Antes da partida os atletas campeões receberam três faixas, uma ofertada por uma 

fábrica de camisas, outra por uma rádio e a terceira por sua torcida uniformizada. Além 

das faixas, cada atleta recebeu um buquê de flores, que foram lançados às cadeiras 

numeradas em sinal de agradecimento à torcida. O evento ainda contou com uma 

bandinha e o sobrevoo de um avião One Eleven pintado de branco, preto e 

vermelho96. 

A boa fase do São Paulo animava os torcedores e aumentava as bilheterias. 

O Morumbi remodelado e com maior capacidade garantiu as melhores médias de 

público do futebol paulista em 1970 e 1971. Por conta desses fatores muitos 

torcedores contestavam o fato de que a torcida corintiana era a maior do estado. Para 

 
93 CONTRA o Porto, S. Paulo inaugura o Morumbi. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 50, 25 jan. 1970. 
94 Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Portuguesa. 
95 Ponte Preta, Ferroviária, Guarani, São Bento e Botafogo (STORTI; FONTENELLE, 1997). 
96 MORUMBI teve a maior festa. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 36, 15 set. 1970. 
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isso, argumentavam que o torcedor são-paulino tinha o costume de acompanhar mais 

o time nas boas fases, que foram poucas durante a construção do estádio do Morumbi, 

mas agora estava de volta.  

Outro argumento era que a torcida corintiana, de caráter popular, tinha como 

costume apoiar irrestritamente o time cantando o jogo todo, enquanto a torcida do São 

Paulo era mais contida e muitas vezes saía antes do fim da partida diante dos maus 

resultados. E por se constituir de uma torcida de maior poder aquisitivo concentrava-

se nas melhores áreas do estádio, como cadeiras numeradas. As gerais, setores mais 

baratos dos estádios, tinham mais ingressos disponíveis; porém, não atraíam tanto os 

são-paulinos97. 

A continuidade das boas atuações em 1971 estimulava a afluência de 

torcedores e a disputa da final contra o Palmeiras poderia garantir o bicampeonato 

paulista. A decisão em jogo único no Morumbi atraía são-paulinos do estado inteiro. 

Em Campinas, Paraquedas, um dos líderes dos tricolores na cidade, reservou 

ingressos para vinte ônibus fretados. Iriam ainda caravanas partindo de diversos 

bairros e torcedores em seus automóveis. Especulava-se a presença de pelo menos 

cinco mil campineiros no Morumbi98. 

A Tusp era a responsável pela organização da festa do título. A carreata em 

homenagem aos campeões sairia da Avenida Francisco Morato e passaria pela 

Rebouças, Paulista, Brigadeiro, São João e Ipiranga, retornando para as festividades, 

que iriam até às quatro da manhã no ginásio do São Paulo99. 

O trabalho da torcida uniformizada começava muito antes da final. Eduardo e 

Antônio marcavam antecipadamente o espaço que a torcida ocuparia no anel superior 

do estádio, traziam os percussionistas da escola de samba da Vila Carrão, reuniam 

as bandeiras, organizavam o lanche para os torcedores e providenciavam ingressos 

para aqueles que não tinham como pagar100. 

Os episódios de violência foram raros nas arquibancadas e os mais 

recorrentes eram intimidações dos são-paulinos contra os palmeirenses, em minoria 

no estádio. Muitos alviverdes eram xingados ou agredidos quando tentavam abrir suas 

bandeiras em meio à massa de tricolores. No gramado, a poucos minutos do fim do 

 
97 TORCIDAS brigam para tirar uma velha dúvida. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 56, 6 jun. 1971. 
98 JÁ vendidos 435 mil; renda pode ir a 1 milhão. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 24, 25 jun. 1971. 
99 ARMANDO Marques será o juiz. O Estado de S. Paulo, São Paulo. p,1, 25 jun. 1971.  
100 A TORCIDA do São Paulo vai começar às 8 horas. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 24, 25 jun. 1971. 
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jogo, os jogadores palmeirenses Eurico, Fedato, Leão, Luiz Pereira e Oscar investiram 

contra um torcedor são-paulino que invadira o campo para comemorar o 1 a 0 que 

dava o título ao time da casa. 

A festa embalada pela bateria da escola de samba da Vila Carrão, os gritos 

de bicampeão e as homenagens ao jogador Gerson eram ouvidos por todo o estádio. 

Os jogadores tentaram uma volta olímpica, mas não foram muito longe, retidos pela 

massa de torcedores e penetras no gramado. Por volta das oito da noite, o corso da 

torcida uniformizada e da bateria da Vila Carrão acompanhou os jogadores em 

carreata do estádio até a Avenida Paulista. As comemorações seguiram na Rua 

Augusta, região central de São Paulo, onde, segundo a reportagem, a festa lembrou 

os festejos do tricampeonato mundial da seleção brasileira. Os jogadores encerram a 

noite numa festa na casa do conselheiro Manuel Raimundo Paes de Almeida. As 

comemorações pelo título prosseguiriam por dois dias, quando o São Paulo receberia 

no Morumbi o Fluminense no clássico entre os campeões paulista e carioca101. 

A boa campanha prosseguiu no Campeonato Brasileiro e o clube classificou-

se para o triangular final contra Atlético Mineiro e Botafogo. Os times jogariam entre 

si uma única vez e aquele que tivesse maior pontuação seria o campeão. 

O São Paulo estreou contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Parte da 

Tusp foi à capital mineira e outra parte da torcida permaneceu em São Paulo 

organizando os festejos. A torcida promoveria um desfile pela capital paulista 

independente do resultado do jogo. O evento partia da Avenida São João, esquina 

com a Ipiranga, e contaria com três escolas de samba: Primeira de Santo Estevão102, 

Vila Carolina e os ritmistas da Tusp103.  

A derrota por 1 a 0 pesou para o tricolor; mesmo goleando o Botafogo por 4 a 

1 no Morumbi no jogo seguinte, precisava torcer por uma vitória dos cariocas para um 

triplo empate de pontos. A vitória atleticana por 1 a 0 no Maracanã levava o título para 

Belo Horizonte, mas garantia ao São Paulo a classificação à Copa Libertadores como 

consolação. 

Pouco mais de um mês depois da decisão do Brasileiro, Atlético Mineiro e São 

Paulo enfrentavam-se novamente, dessa vez pelo torneio continental. A Tusp 

organizou nova caravana para Belo Horizonte. A viagem sairia das proximidades da 

 
101 NO ESTÁDIO, nas ruas, a festa da torcida. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 32, 29 jun. 1971. 
102 Escola do bairro da Vila Carrão. 
103 AS FINAIS. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 36, 17 dez. 1971. 
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sede, na Avenida Rio Branco, 321, e custava 50 cruzeiros104. O empate em 2 a 2 

deixava boas expectativas para a viagem ao Paraguai, onde o São Paulo duelaria com 

Olímpia e Cerro Porteño por uma vaga à próxima fase. A fórmula do campeonato 

previa a classificação de apenas um clube por grupo para a segunda fase, um 

triangular que equivalia às semifinais e classificava seu vencedor à final. 

A torcida uniformizada do São Paulo organizou uma caravana a Assunção 

para acompanhar as duas partidas contra os paraguaios. A viagem era aberta a sócios 

e não sócios da torcida e as passagens custavam 200 cruzeiros, parcelados em até 

duas vezes. A primeira caravana internacional da Tusp contava com cinco ônibus que 

fariam o circuito turístico de Foz do Iguaçu antes da ida ao Paraguai105. 

A chegada da caravana a Assunção guardou momentos de tensão para a 

Torcida Uniformizada do São Paulo. Os 55 mil ingressos estavam vendidos e os 

trezentos torcedores corriam o risco de não acompanhar a partida. A diretoria do São 

Paulo tentava junto à federação de futebol paraguaia a resolução do problema, mas 

os únicos ingressos restantes estavam com cambistas. Por fim, um acordo entre clube 

e federação paraguaia garantiu a entrada da caravana de torcedores106. 

No entanto, a viagem se tornaria marcante pelo conflito interno que 

desencadeou na Torcida Uniformizada do São Paulo. Questões irreconciliáveis 

provocaram a cisão do grupo e a criação de uma nova torcida organizada, a Torcida 

Tricolor Independente. Os depoimentos de Hélio Silva (2015), uma das lideranças 

históricas da Tusp, e de Danilo Zamboni (2014), um dos artífices do novo movimento, 

apresentam versões distintas sobre os acontecimentos e são sintomáticos da visão e 

dos valores defendidos por cada fração da torcida são-paulina.  

Hélio Silva foi lutador profissional, presidente de torcida e uma liderança 

peculiar entre as organizadas, pois à época da refundação da Tusp já passava dos 30 

anos – idade avançada em comparação aos seus colegas de outros grêmios. 

Possivelmente sua idade e a relação íntima com a diretoria são-paulina tenham se 

somado aos juízos históricos sobre a Tusp e o acentuado ethos do torcedor 

organizado tricolor. Uma característica que une todos os líderes de torcida é que cada 

um tentou atribuir à sua torcida o seu próprio predicado moral. Para Silva (2015), a 

 
104 Valor equivalente a metade de um salário mínimo do período e não incluía o ingresso para a partida. 

SÃO PAULO esperou mas Edson não foi treinar. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 43, 27 jan. 1972. 
105 DESTAQUE. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 12, 24 fev. 1972. CARAVANA vai para o Paraguai. O 

Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 59, 12 mar. 1972. 
106 A TORCIDA chega, o clima melhora. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 25, 24 mar. 1972. 
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Tusp deveria ser uma torcida “familiar” e existia para refletir os melhores valores do 

torcedor são-paulino. Nessa dinâmica, a violência recorrente entre os jovens não 

poderia ter espaço. Para o presidente, os torcedores que saíram para fundar a Torcida 

Tricolor Independente eram descompromissados, jovens para quem as caravanas 

representavam aventura e brigas ocasionais, vistas como diversão.  

A maioria dos torcedores da Tusp compreendia a vivência torcedora de outra 

forma, eram mais velhos ou já lidavam com as demandas da vida adulta. Eles 

entendiam a torcida como um espaço para confraternizar, assistir aos jogos e retornar 

brevemente ao lar. Para Silva esse era um dos conflitos centrais na relação entre 

jovens e adultos em sua torcida. 

As caravanas ocupavam parte central da prática das torcidas organizadas. 

Para uma parcela dos torcedores o distanciamento de casa atuava como momento de 

suspensão da rotina, de aventura e perigos. As transgressões e a licenciosidade eram 

representações atribuídas aos jovens na estrada. Para o historiador Bernardo Borges 

Buarque de Hollanda (2009, p. 60), “nas viagens começa-se também a vislumbrar 

determinados códigos coletivos de desvio e determinadas práticas comuns de 

transgressão”. 

Transgressões e licenciosidades não corroboravam com a imagem construída 

pela Torcida Uniformizada do São Paulo desde a década de 1940. Situações rotineiras 

de pequenas contravenções também depunham contra o papel que a entidade 

desejava ocupar dentro do São Paulo Futebol Clube. Contudo, as torcidas que 

cresceram em número de sócios estiveram abertas também a novas formas de ver o 

mundo e de entender o futebol. A disputa em torno do que era facultado a uma torcida 

organizada envolvia todos os grêmios de torcedores e não era uma fórmula pronta. 

As primeiras torcidas organizadas de cada time exerceram, mesmo que 

indireta ou irrefletidamente, uma tentativa de normatizar não somente suas práticas, 

mas também de outras torcidas. Essa normativa aparecia nos valores que cada 

entidade pregava e como esses valores se expressavam nas condutas do cotidiano. 

A busca do enfrentamento físico não fazia parte dos predicados da Tusp; 

porém, nas palavras de Hélio Silva, era desejada pelos jovens que fundaram a 

Independente. Prova desse argumento foram os primeiros anos da nova torcida, em 

que a Independente tentou sob várias formas “impor o respeito” nas arquibancadas a 

partir de atos violentos (SILVA, 2015).  
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A versão dos fundadores da Torcida Tricolor Independente difere 

diametralmente das razões apresentadas por Hélio Silva. A insatisfação para esses 

torcedores não era baseada na diferença etária ou geracional, nem no uso da 

violência, mas no caráter e na honra que a torcida organizada deveria demonstrar. 

Para a Independente, a cisão teve seu fato deflagrador em um episódio ocorrido na 

capital paraguaia. 

 

Na realidade, a Tusp era uma torcida oficial do São Paulo Futebol Clube. Ela 

era mantida pelo clube. E houve uma caravana, uma excursão da 

Libertadores da América para o Paraguai, em que a maioria dos torcedores, 

que foram nessa caravana de ônibus – porque na época se usava pouco 

avião, se utilizava mais o ônibus –, eles ficaram em hospedarias, em 

pequenos hotéis, sendo que a diretoria da Tusp estava em hotéis que, para 

a época, eram considerados hotéis de luxo. Então houve uma grande 

discrepância entre a direção da torcida e aqueles associados da Tusp. E um 

grupo que estava nessa caravana em Assunção, no Paraguai, resolveu dar 

um basta naquilo, porque eram jovens idealistas. Falaram: “Nós não 

concordamos com isso. Nós queremos fundar uma torcida, então, que seja 

independente do clube, associado aos movimentos de independência do 

mundo.” Por isso que foi escolhido o nome Torcida Tricolor Independente. 

(ZAMBONI, 2014). 

 

A quebra de confiança representada pela diferenciação entre as lideranças da 

torcida e os associados se trata implicitamente de uma questão geracional. As 

diferentes ambições e os distintos projetos para uma torcida organizada estavam 

expostos e se afiguravam incompatíveis a seus atores. Newton Ribeiro, Ricardo Rapp, 

Rinaldo Cardoso e mais quarenta jovens fundaram então uma associação que 

pudesse sustentar seus ideais de torcida organizada.  

A palavra que aparece reiteradamente no discurso tanto de quem ficou como 

de quem saiu da Tusp é juventude. A Independente possuía um perfil jovem, ao passo 

que a Tusp era aliada à diretoria dos presidentes Laudo Natel e Henri Aidar, e ambas 

as associações se empenhavam na permanência dessa imagem. Para Silva (2015), 

essa imagem juvenil se confundia com a vontade de brigar – contra a própria Tusp e 

com as torcidas de clubes adversários. Danilo Zamboni, por sua vez, ressaltou o 

idealismo juvenil da Independente, que encampava a oposição à torcida mais 

importante do clube e resistia aos juízos negativos da diretoria são-paulina, que não 

via a nova torcida com bons olhos. Esta se propunha a superar o descrédito do clube 

e a falta de recursos, mas sem abandonar seus ideais de autonomia. 
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Como relatou Hélio Silva (2015), os encontros entre a Tusp e a Independente 

ainda renderiam muitos confrontos ao longo dos anos. Cisões e rupturas, de uma 

forma geral, tendem a afetar a hegemonia de suas lideranças e a capacidade de 

representar o todo dos torcedores. Quanto mais torcidas organizadas um clube tem, 

mais complexo se torna o sistema de distribuição de benesses. Na relação Tusp e 

Independente, estava patente o drama relacional entre os estabelecidos e os outsiders 

(ELIAS; SCOTSON, 2000).  

A Tusp representaria a “boa sociedade são-paulina”, fruto histórico e motivo 

de orgulho da diretoria do clube. O líder Hélio Silva dizia-se um torcedor pacífico e 

brigava apenas em circunstâncias que exigiam legítima defesa. Até mesmo em seu 

depoimento sobre a ruptura Silva demonstra o papel de confiança que lhe era 

atribuído: “Aí a bateria que ficava jantando, eu queria vir embora porque eu tinha 

compromisso com os pais para entregar os filhos, e que no outro dia, na segunda, nós 

tínhamos que trabalhar” (SILVA, 2015, p. 28). 

O contraponto desse modo de torcer era representado pela Independente, 

que na escolha de seu nome procurava traduzir uma nova proposta torcedora para os 

são-paulinos. Pode-se dizer que suas características assemelhavam-se às de parte 

da contracultura jovem dos anos 1970, torcendo para um clube que se gabava de seu 

passado aristocrático. Nesse sentido, pode ser considerado emblemático o 

depoimento de Arnaldo Ruick, diretor social do São Paulo, que, ao criticar a criação 

da nova torcida, comparava-a aos torcedores corintianos, como se representasse o 

povo a invadir o seleto espaço do São Paulo Futebol Clube (HOLLANDA; FAVERO, 

2017). 

Dentro da proposta da contracultura jovem e de cunho popular, a torcida 

organizada recorreu a dois expedientes clássicos de divulgação: a panfletagem e a 

ironia107. A criação do panfleto São-Paulino Amigo buscava apresentar os ideais da 

torcida para os frequentadores das arquibancadas do Morumbi. Impresso com a 

colaboração do pai de Danilo Zamboni, que possuía uma gráfica, o panfleto era o 

primeiro meio de divulgação e arregimentação de novos torcedores (ZAMBONI, 2014). 

A ironia como forma de ação política estava expressa na faixa “Silêncio, 

estamos jogando” pendurada como forma de protesto à determinação da Polícia 

Militar de proibir as baterias das torcidas organizadas nos estádios. A pauta sensível 

 
107 A GARRA de uma torcida. Torcida Independente. Disponível em: http://independentenet.com.br/historia. 

Acesso em: 26 out. 2020. 
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a todas as torcidas organizadas da capital paulista impedia a realização plena dos 

novos costumes das arquibancadas. Sob o argumento de que os jogadores não 

conseguiam ouvir o apito do juiz, as proibições e liberações dos instrumentos de 

percussão formam um calendário à parte na relação entre as torcidas organizadas e 

os órgãos de segurança, que será tratado detidamente mais adiante. 

O bem-humorado protesto, que contou ainda com um corneteiro tocando a 

marcha do silêncio, levou a uma grande divulgação da Independente na mídia e entre 

os torcedores são-paulinos, aumentando o seu número de adeptos108. A proposta de 

representar o povo são-paulino envolvia a luta contra o estereótipo de povo, que trazia 

consigo o signo da violência e da falta de sentido esportivo, estigmas rapidamente 

atribuídos ao novo segmento de torcedores (AGUILERA, 2004; HOLLANDA, 2009).  

Porém, ao contrário do que Elias e Scotson (2000) apresentam em Os 

estabelecidos e os outsiders, os estigmatizados da Independente ressaltavam com 

orgulho o seu distanciamento, formando um grupo sustentado em suas certezas e 

valores éticos. A crítica à Tusp considerava que esta não seria capaz de manter 

semelhante grandeza moral, nutrindo orgulho e confiança para a nova associação. 

Os desentendimentos quanto ao papel das torcidas organizadas dentro do 

futebol e a forma como deveriam agir chegavam ao confronto físico. É novamente 

sintomática a fala de Hélio Silva (2015): “Tive que brigar muitas vezes com eles…” A 

briga surgia como uma necessidade de autoproteção, talvez representando o nível 

mais elementar da discordância ou a tentativa da manutenção dos papéis e dos status 

conquistados contra a invasão daqueles que queriam a mudança de padrões e de 

comportamentos coletivos nos estádios. 

Dentro do campo político do São Paulo, que incluía a arquibancada, a 

Independente pretendia ocupar o flanco diametralmente oposto à Tusp. Contudo, um 

dos principais fatores geradores de capital político a uma torcida, a quantidade de 

sócios, depende de um longo processo de arregimentação. Nesse sentido a Tusp 

levava uma ampla vantagem por contar com a colaboração da diretoria do clube e 

pela sua tradição. 

Após a caravana para Assunção pouco parecia se alterar na dinâmica da 

Torcida Uniformizada do São Paulo. A torcida organizou uma caravana para 

acompanhar o time contra o Barcelona de Guayaquil: a viagem seria feita de avião, 

 
108 Ibid. 
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saindo de Congonhas na segunda-feira e voltando na quinta-feira, e custava 2.400 

cruzeiros, incluindo voo e ingresso109. No jogo de volta, em São Paulo, os torcedores 

tiveram também papel de destaque. 

O calendário de festividades que marcaram o sesquicentenário da 

Independência começava com um ato cívico no estádio do Morumbi para o feriado de 

Tiradentes. O evento atraiu mais de cem mil pessoas ao estádio do São Paulo e 

contou com a presença do governador Laudo Natel, integrante da Tusp dos idos de 

1940, e de todos os principais representantes civis e militares do Estado. Uma hora 

antes do início das solenidades a Torcida Uniformizada do São Paulo estendia sobre 

o gramado aquela que o sistema de som lembrava ser “a maior bandeira do mundo, 

com 1.200 metros quadrados” 110.  

Às 18h30 o presidente Médici entrava em cadeia nacional nos autofalantes do 

campo e exultou a liberdade durante seus sete minutos de pronunciamento. Após 

discurso presidencial, o governador hasteava a bandeira do Brasil ao som do Hino 

Nacional tocado pela banda sinfônica da Polícia Militar. Terminadas as solenidades, 

começava a partida entre São Paulo e Barcelona de Guayaquil, gratuita para quem 

tinha comparecido ao ato cívico. 

A participação da Tusp nas festividades cívicas mostrava a continuidade da 

parceria entre a torcida e a diretoria, além de servir de capital na atração de novos 

adeptos. A classificação do São Paulo para o triangular das semifinais proporcionou 

a ida à Argentina para o jogo contra o Independente111. O bom momento vivido pelo 

tricolor paulista era um fator de atração para mais associados na torcida. 

Na partida de volta o grupo inovava em sua homenagem. Na manhã que 

antecedeu o jogo entre brasileiros e argentinos os torcedores da Tusp organizaram 

uma homenagem a Porfírio da Paz. O general, que completava 70 anos, era o autor 

do hino são-paulino e a data dava ensejo a uma carreata que passaria por pontos 

importantes da história do clube.  

Além da casa do general e ex-deputado, o itinerário incluía as residências do 

ex-presidente são-paulino e governador Laudo Natel, a do ex-presidente Paulo 

Machado de Carvalho e a de Henri Aidar, presidente em exercício. Seriam 

homenageados também Frederico Menzen (primeiro presidente e sócio número um 

 
109 O equivalente a aproximadamente dez salários mínimos do período. 
110 O HINO Nacional é cantado por 100 mil pessoas. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 2, 22 abr. 1972. 
111 DESTAQUE. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 20, 14 abr. 1972. 
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do São Paulo), Manoel Raymundo de Almeida (fundador da Tusp), o treinador Vicente 

Feola, o jornalista Paulo Planet Buarque, Monsenhor Bastos, Marcel Klasko, Piragibe 

Nogueira e Caetano Estelita Pernet. Durante a partida seria cantado o hino do clube 

tricolor como homenagem a Porfírio da Paz112. 

O passado da Torcida Uniformizada do São Paulo a credenciava para o papel 

de guardadora da tradição e da história do clube. O expediente que visava reconhecer 

são-paulinos com longos serviços prestados e papel social de destaque contribuía 

para a construção da representação de um clube influente no futebol e no cenário 

político paulista. 

Laudo Natel, à época governador do estado, e Paulo Machado de Carvalho, 

chefe de delegação da seleção brasileira nos títulos mundiais de 1958 e 1962 e 

proprietário da Rede Record de televisão, eram dois exemplos de ex-presidentes que 

acresciam seus capitais à história são-paulina e deles se aproveitavam 

reciprocamente. 

As representações da “boa sociedade” são-paulina apontavam tanto para a 

tradição como para a modernidade. O suporte econômico e político das elites 

paulistanas fazia parte da história do clube e era cultivado como um valor de distinção. 

Por outro lado, o clube representava a modernidade em seu estádio e nas gestões 

reconhecidas como inovadoras (ELIAS; SCOTSON, 2000). 

O diálogo entre tradição e modernidade era por consequência um dos 

elementos centrais da Tusp e da Independente. A manutenção dos valores seminais 

da geração de torcedores da década de 1940, como o espírito esportivo, as relações 

amistosas com os adversários e a proximidade entre líderes de torcida e dirigentes 

pelo bem comum são-paulino, pretendia estabelecer uma continuidade entre o 

passado e o presente tricolor. Já a Independente intentava subverter essa lógica 

histórica. 

A matéria da Folha de S.Paulo de 30 de julho de 1975 intitulada “A elite do 

Morumbi: senhores bem comportados na guerra dos estádios” dá a noção da forma 

como estavam atreladas as representações sobre o São Paulo Futebol Clube e a sua 

torcida uniformizada. 

Nesse sentido, os elogios de Hélio Silva à torcida do Corinthians, exemplos 

de dedicação e amor abnegado, e a revelação de que sua esposa era integrante dos 

 
112 HOJE, um aniversariante agressivo. Folha de S.Paulo, São Paulo, Terceiro Caderno, p. 14, 25 jan. 1973. 
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Gaviões da Fiel compunham a lógica do espírito esportivo. Elogios que também 

contemplavam o Rio de Janeiro, espaço idílico do futebol para os torcedores paulistas, 

onde em sua opinião a festa das torcidas era realmente respeitada e apoiada pelo 

poder público, que até cedia salas no Maracanã para que as torcidas guardassem 

seus adereços. Em São Paulo a situação chegava a tal ponto que Silva emprestara a 

bateria da Tusp à torcida do Vasco da Gama e a polícia paulistana tomou os 

instrumentos e ainda agrediu os cariocas. 

A diferença de percepções entre a estrutura do futebol em São Paulo e no Rio 

de Janeiro era matéria frequente entre os líderes de torcida paulistanos. O 

reconhecimento de que a capital paulista não oferecia as mesmas condições que 

outras capitais tornava-se mais nítido com o aumento dos jogos interestaduais 

proporcionados pelo Campeonato Brasileiro. O Rio de Janeiro representava mais do 

que uma rivalidade interestadual, simbolizava a frustração paulistana e o desejo de 

mais conforto em São Paulo.  

Enquanto o Maracanã era exaltado pelo comportamento das autoridades 

cariocas e sua estrutura, a situação em São Paulo era de estádios antigos e de 

condições precárias. Os banheiros do Pacaembu e do Parque Antártica eram um 

contraexemplo de civilidade e os poucos bares dos estádios não atendiam às 

necessidades dos torcedores. 

As linhas da CMTC (Companhia Municipal de Transportes Coletivos) eram 

outro motivo de crítica do torcedor, que via os ônibus saírem lotados para o estádio, 

enquanto veículos vazios não eram preenchidos. Silva sugeria uma expansão dos 

serviços da companhia com os ônibus saindo dos bairros diretamente para o estádio, 

expediente que estimularia mais torcedores e, consequentemente, aumentaria as 

rendas das partidas. 

Na experiência de Hélio Silva como torcedor e instrutor de judô da Polícia 

Militar de São Paulo , o que afastava os torcedores eram as más condições estruturais 

dos estádios e a ação de alguns policiais despreparados. Reconhecia a boa vontade 

da PM, que organizara uma reunião entre os líderes de torcida, o comando do 29º 

Batalhão, o secretário municipal de esportes, Caio Pompeu de Toledo, e o radialista 

Osmar Santos. 

No entanto, reforçava que uma ação violenta de um policial contra os 

torcedores traumatizava o adulto, que não levaria mais seu filho aos estádios, e a 

criança perderia seu encanto pelo futebol. Citava o caso de um rapaz que fora 
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repreendido pela polícia ao tentar pular o alambrado e, quando desceu, por conta 

própria, foi espancado pela PM. Mas em sua opinião os piores casos se davam no 

interior do estado, principalmente em Marília e Campinas, com a Ponte Preta, em que 

o bairrismo e a intimidação aos visitantes imperavam113. 

Duas semanas após a publicação da matéria o São Paulo chegava 

novamente à final do Campeonato Paulista. As duas partidas contra a Portuguesa 

seriam disputadas no Morumbi, com o mando da Lusa no primeiro jogo e do Tricolor 

no segundo. Apesar dos diferentes mandos a torcida são-paulina foi a maioria tanto 

na vitória por 1 a 0 do primeiro jogo como na segunda partida. 

A vitória da Portuguesa por 1 a 0 levou o segundo jogo para a prorrogação e 

pênaltis. O 3 a 0 do São Paulo nas penalidades foi o estopim para a invasão do 

gramado pela torcida. A Torcida Uniformizada do São Paulo era uma das 

organizadoras da festa. Pérsio Rainho, presidente da torcida, tinha decorado o carro 

do diretor de relações públicas do São Paulo, Marcelo Martinez, com uma grande 

cartola.  

Do adereço sairia o garoto Pérsio Rainho Jr., filho do líder da Tusp, levando 

a Taça dos Invictos, junto de mais nove garotos que formariam juntos a frase 

“Campeão Paulista de 1975”. A torcida ainda estrearia outra alegoria especial para o 

título, um vovô de 2,80 metros feito de Duratex. Por fim, os torcedores entregariam 

aos seus ídolos garrafas de champanhe para a comemoração. Porém, a despeito da 

vontade da direção do clube, a entrada do carro foi proibida pela Polícia Militar sem 

justificativa aparente, somente a entrada da cartola e do vovô gigantes foi liberada114.  

Eram tantos os torcedores no gramado que ficava difícil identificar os 

jogadores. Muitos dos fanáticos aproveitavam para dar voltas olímpicas, outro 

pagavam promessas atravessando o campo de joelhos, outros confraternizavam com 

os atletas e entre si, não contentes carregaram em triunfo seus ídolos até o fosso para 

que recebessem as saudações das arquibancadas. 

Em dado momento das festividades o policiamento optou por retirar os 

torcedores do gramado às pressas. Uma coluna de policiais que ocupava o gramado 

do Morumbi de ponta a ponta começou a deslocar-se empurrando os torcedores para 

fora a golpes de cassetete e ameaçando-os com cães treinados. 

 
113 JAMES, Narciso. A elite do Morumbi: senhores bem comportados na guerra dos estádios. Folha de 

S.Paulo, São Paulo, Primeiro Caderno, p. 30, 30 jul. 1975. 
114 E A POLÍCIA não deixou que a torcida festejasse. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 19, 19 ago. 1975. 
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As hostilidades por parte da polícia prosseguiram na festa fora do estádio. 

 

Do outro lado do portão principal, a cavalaria da PM estava à espera. Munidos 

de espadas e capacetes especiais, os cavalarianos deram início à agressão 

de torcedores, jogando seus animais em cima de quem se atrevesse a ficar 

ali gritando “São Paulo, campeão”, à espera da saída dos seus ídolos. Vários 

torcedores, principalmente crianças, foram atingidos por espadas e bombas 

de gás lacrimogêneo e foi impedido o acesso de jornalistas ao pronto-

socorro.115  

 

O jornal O Estado de S. Paulo relatava que dentre os feridos havia fraturas e 

torcedores pisoteados pelos cavalos da polícia. Pérsio Rainho mostrava ao diretor 

Arnaldo Ruick e ao presidente Henri Aidar o que se passava, enquanto torcedores 

choravam sob o efeito do gás lacrimogêneo perto das salas de imprensa.  

A Torcida Independente foi atacada quando descia as rampas de acesso às 

arquibancadas. Os batuqueiros foram dispersados pelos cavalarianos a golpes de 

espada e a atuação policial foi duramente criticada por integrantes das duas torcidas 

organizadas são-paulinas. O que revoltava os torcedores era que a ação violenta da 

Polícia Militar havia começado sob nenhum pretexto específico, afinal, não houvera 

nenhuma briga nas arquibancadas e nem nas cercanias do estádio. 

O capitão Laranjeira, do 29º Batalhão da Polícia Militar, alegava desconhecer 

qualquer ocorrência de violência impetrada pelos seus comandados. Para o 

responsável pelo policiamento era comum que a movimentação dos cavalos causasse 

receio nos torcedores, mas insistia que não houvera nenhum acontecimento violento 

e nenhum excesso policial. Tanto que as 65 prisões da final eram majoritariamente de 

guardadores de carro, “tudo o mais foi rotina116” finalizava Laranjeira. 

Os torcedores ainda tentaram reorganizar sua festa no centro de São Paulo, 

mas os fatos ocorridos no Morumbi desestimularam as comemorações. “Assim, 

acabou o campeonato de 75, em que os dirigentes, juízes e, no final, a polícia fizeram 

de tudo para espantar os torcedores, mas não conseguiram impedir que alguns 

milhares resistissem até o fim.”117 

As agressões sofridas pela torcida do São Paulo colocavam a Tusp e a 

Torcida Independente na mesma condição de vítima do terror policial. As torcidas que 

 
115 A GRANDE explosão do Morumbi, que poderia ter sido bem maior. O Estado de S. Paulo, São 

Paulo, p. 28, 19 ago. 1975. 
116 Ibid. 
117 Ibid.  
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mantinham identidades intraclubísticas quase opostas acabavam por assumir o 

mesmo destino na final do Campeonato Paulista de 1975. A Tusp, que lutava por uma 

imagem ordeira e em muitas ocasiões colaborou nos atos cívicos do governo militar, 

via-se na mesma posição da Independente, que em sua mitologia originária 

reivindicava a subversão dos dominantes. 

A Torcida Uniformizada adotava um discurso que a isentava de opinião 

política, o que a colocava única e exclusivamente como apoiadora do São Paulo 

Futebol Clube. Essa fórmula de atuação pode gerar dois tipos de leitura. O primeiro 

prenuncia que, por ser uma extensão do São Paulo, a torcida uniformizada seria 

também uma continuidade da sua visão política. O segundo é que essa isenção não 

significava ausência de partido, mas a concordância com o sistema político em 

vigência. 

A Torcida Tricolor Independente, portanto, rivalizava com a Tusp também 

nesse sentido. Ao nomear-se independente propunha uma leitura própria da 

conjuntura política interna do Morumbi, brasileira e mundial. O termo independente 

suscitava também uma adesão ideológica e sentimental aos movimentos nacionais 

de independência ocorridos em fins dos anos 1960 e início dos anos 1970. O caráter 

de juventude idealista, abertamente combatido pelos órgãos de segurança da ditadura 

militar, era um norteador das convicções do grupo.  

Nessa dinâmica relacional, enquanto a Tusp capitalizava benesses 

provenientes das relações com os altos escalões do poder, a Tricolor Independente 

amealhava capitais sociais na proposta de subversão dos sentidos tradicionais nas 

arquibancadas e na sociedade. O embate de representações punha de um lado a 

tradição torcedora vinculada ao clientelistas como forma de benefícios, e do outro, 

grupos que trilhavam experiências de juventude e de transformações dos valores 

políticos (BOURDIEU, 2003). 

As diferentes formas de atuação davam sinais mais claros nos momentos de 

crise do clube. A má campanha no Campeonato Brasileiro de 1976 era motivo para 

novos confrontos de ideias entre as duas torcidas. Na partida contra o Atlético 

Paranaense, Nilson Dias e Paulo Palma, líderes da Independente, justificavam que 

não tinham levado bandeiras ao estádio como forma de protesto. A única faixa era um 

pedido de novas contratações para a equipe. 

Hélio Silva repudiava a atitude da Independente mostrando compreensão à 

situação da diretoria, pois os clubes que tinham grandes jogadores exigiam quantias 



 

 

83 

inatingíveis, o que dificultava as transferências. Silva ia além e atacava o cerne da 

torcida Independente. 

 

nós somos mais independentes do que eles, que são torcedores de vitória. 

Não pedimos dinheiro para diretor ou para presidente do São Paulo. Nós 

temos diretoria e estatutos e fazemos nossa festa com recursos próprios.118 

 

O dirigente da Tusp seguia sua crítica afirmando que os integrantes da 

Independente torciam contra o sucesso do clube, gritando nas arquibancadas “Um, 

dois, três, o São Paulo é freguês” e vaiando o próprio time. Para Paulo Palma, o apelo 

de sua torcida era fácil de entender: a diretoria são-paulina precisava agir, pois o time 

e a torcida mereciam maior consideração119. 

 

1.3 A juventude santista na capital 

O Santos Futebol Clube, fundado em 1912, foi uma entidade esportiva criada 

visando a prática do futebol na cidade do litoral paulista. No ano seguinte à sua 

fundação já era participante do campeonato municipal e estadual de futebol, sob 

convite da Liga Paulista de Futebol. O clube precisava conciliar sua agenda de 

partidas na capital, onde jogava o Paulista, e no litoral. O caminho entre São Paulo e 

Santos era feito de trem, mas os altos custos levaram o time a abandonar o torneio 

antes de sua conclusão. Com o foco voltado ao torneio municipal, a equipe sagrou-se 

campeã pela primeira vez e de forma invicta em 1913. 

Em 1916 o clube voltou a disputar o Campeonato Paulista, desta vez 

organizado pela Apea (Associação Paulista de Esportes Atléticos). O torneio estadual 

marcou também a inauguração de seu estádio. O Campo do Santos ou Praça de 

Esportes tinha seu terreno localizado numa área de moradias populares próxima ao 

canal dois e a dois pontos de bonde. A aquisição do espaço junto à Companhia 

Santista de Habitações Econômicas proporcionou à equipe seu primeiro estádio 

próprio. A construção em apenas quatro meses e o cancelamento da partida inaugural 

por conta das fortes chuvas são algumas das curiosidades do novo ground. A partida 

entre Santos e Ypiranga pelo Campeonato Paulista, originalmente agendada para 12 

de outubro, teve de ser remarcada para dez dias depois. 

 
118 ATÉ o próximo jogo, torcidas em trégua. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 63, 19 set. 1976. 
119 Ibid. 
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Apesar de estar localizado a aproximadamente oitenta quilômetros de São 

Paulo, as relações entre o Santos Futebol Clube e a capital eram frequentes. Na 

década de 1940, após a inauguração do estádio municipal do Pacaembu, o time 

estava entre aqueles que aproveitaram a modernidade e a grande capacidade do 

estádio para mandar seus jogos. 

O surgimento de uma grande geração de jogadores na Baixada Santista a 

partir da segunda metade da década de 1950 projetou ainda mais o clube para além 

de sua cidade. O elenco, que tinha Pelé como destaque, contava ainda com vários 

jogadores da seleção brasileira e conquistou títulos estaduais, nacionais, duas Copas 

Libertadores e dois Torneios Intercontinentais. As partidas contra Benfica e Milan dão 

noção da importância nacional que o time assumia. Os jogos no Maracanã contaram 

com mais de 85 mil torcedores contra os portugueses, em 1962, e mais de 120 mil 

pessoas nas duas partidas contra os italianos, em 1963.  

O sucesso esportivo do Santos Futebol Clube não proporcionou uma situação 

financeira tranquila ao clube, que acumulava mais de 12 milhões de cruzeiros novos 

em dívidas no início da década de 1970. 

O presidente santista Athiê Jorge Coury mantinha-se no cargo desde 1945; 

porém, em 1970, corria o risco de ter seu mandato cassado pelos conselheiros do 

clube ou sofrer intervenção do Conselho Nacional do Desporto. 

O endividamento do Santos crescia ano a ano, desde 1965, quando o clube 

adquiriu seu Parque Balneário. A aquisição do espaço da família Fracarolli foi 

influenciada pela possibilidade do retorno do funcionamento dos cassinos no Brasil, 

questão em debate no governo federal. 

O presidente santista e deputado federal pelo MDB teria ouvido nos 

corredores da Câmara que o funcionamento dos cassinos no Brasil era questão de 

tempo e chegou à conclusão de que o investimento de mais de 6 milhões de cruzeiros 

novos rapidamente se pagaria com as apostas, levando o Santos à bonança 

financeira. No entanto, os cassinos seguiram proibidos e o Santos adentrou uma grave 

crise financeira por conta do parcelamento do novo espaço. As denúncias do vice-

presidente, Augusto Saraiva, era de que Coury, às escondidas, estava alienando 

partes do patrimônio santista para arcar com os vencimentos. 

Saraiva ia além e denunciava uma parceria de Coury com Carlos Caldeira 

Filho, que se propunha a assumir as dívidas santistas; porém, até aquele momento 

nada havia pagado aos proprietários do Parque Balneário. No intuito de salvaguardar 
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os interesses de Caldeira, Coury cedeu ao benfeitor o direito a metade das rendas de 

bilheteria do clube e metade dos lucros da transação dos jogadores santistas. 

Por conta de um empréstimo no Banco do Estado, Coury empenhou como 

garantia a chácara Nicolau Moran, espaço de concentração dos jogadores. E colocou 

à venda dois veículos Veraneio, que eram utilizados para levar os jogadores à 

chácara. 

Apesar da boa vontade da família Fracarolli, que segundo Saraiva auxiliava 

mais a diretoria santista que o presidente do clube, a dívida saltara de pouco mais de 

6 milhões de cruzeiros novos para 10,5 milhões por conta dos juros bancários. 

O pedido de intervenção do Conselho Nacional de Desportos se justificava 

pelos valores da dívida e pela denúncia de que todos os expedientes utilizados por 

Coury para os pagamentos haviam sido feitos sem a consulta do vice-presidente e do 

conselho deliberativo120.  

A vitória de Vasco José Faé nas eleições presidenciais de janeiro de 1971 

colocava fim ao longevo governo de Athiê Coury. Contudo, as denúncias sob a gestão 

do ex-presidente se intensificavam e, segundo o jornalista Michel Laurence, estaria 

sob poder do coronel Erasmo Dias, chefe do Estado-Maior da guarnição de Santos, 

um livro do clube onde constavam os vales de caixa com que o Santos pagava 

subornos a juízes, bandeirinhas, locutores e comentaristas esportivos. O caso seria 

levado ao ministro Jarbas Passarinho e à Associação dos Árbitros de São Paulo e 

sugeria-se a abertura de um IPM121. 

O fim dos anos 1960 e início da década seguinte foram tempos de mudança 

no clube da Baixada Santista. Tanto na administração como nas arquibancadas. O 

principal destaque na torcida santista era a Bandinha do Salu. O grupo de músicos 

liderados por Salustiano da Costa Lima Júnior tinha como repertório as marchinhas 

de Carnaval e os gritos de guerra. Porém, diante de tamanho sucesso da equipe 

alvinegra, era natural que os torcedores do Santos fossem além dos 345.630 

habitantes que a cidade possuía em 1970122.  

Cosmo Damião Freitas Cid era um dos exemplos de torcedor santista fora da 

cidade litorânea. O paulistano do Brás começou a frequentar os estádios na segunda 

 
120 CND pode intervir no Santos. Placar, São Paulo, n. 9, p. 29, 15 maio 1970. 
121 Inquérito Policial Militar. 
LAURENCE, Michel. A herança de Athiê: IPM e dívidas. Placar, São Paulo, n. 45, p. 19, 22 jan. 1971. 
122  Dados do IBGE. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/santos/pesquisa/43/30281? 

ano=1970. Acesso em: 26 out. 2020. 
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metade da década de 1960, quando era apenas um garoto. Ao conhecer outros jovens 

que nutriam o amor pelo Santos, começou a acompanhar os jogos nas arquibancadas 

e a viajar de trem para assistir às partidas na Vila Belmiro. 

Os encontros ocasionais nas arquibancadas e as viagens para o Santos e o 

interior paulista aproximava o grupo de jovens torcedores. A união se transformou em 

torcida organizada no dia 26 de setembro de 1969. Segundo o relato de Cosmo Freitas 

Cid, a reunião em sua casa contou com treze participantes que assumiram o 

compromisso de fundar a Torcida Jovem do Santos.  

Um dos objetivos imediatos do grupo era organizar-se para acompanhar o 

milésimo gol de Pelé. O evento, que, pela lógica do futebol, não tinha data definida, 

aconteceu pouco menos de dois meses depois, em partida no Maracanã. A caravana, 

uma das primeiras da nova torcida, teve de se preocupar, dentre outras coisas, com 

a juventude de seus participantes – muitos ainda eram menores de idade – e com a 

falta de ingressos para a partida. 

As memórias de Cosmo Freitas, contadas no projeto Territórios do Torcer, são 

norteadoras da forma como a torcida constituiu-se e como os primeiros anos foram 

um desafio para conquistar mais adeptos. 

 

Não foi fácil o começo da Torcida Jovem. Eu me lembro que até o ano de 

1972 era muito difícil, quando entrava um associado a gente fazia festa, né. 

Era muito difícil. Um associado por mês e a gente fazia carnaval. (FREITAS, 

2011, p. 16). 

 

A primeira bandeira da torcida era um símbolo do Santos pintado sobre um 

lençol roubado da mãe de um dos torcedores. Nos primeiros tempos de torcida 

imperava o voluntarismo e cada torcedor tentava contribuir com sua própria bandeira 

ou faixa. A compra das camisas e os primeiros patrimônios da torcida, algumas faixas, 

foram conseguidas com a doação dos poucos adeptos. 

A Torcida Jovem do Santos, na visão de Cosmo Damião, desenvolveu-se num 

processo de fazer a si mesma (THOMPSON, 1987), em que as experiências tinham 

o caráter formador do grupo e da própria subjetividade de seus jovens participantes. 

Dessa forma, mais do que uma organização, a torcida era fruto da relação entre 

indivíduos, bem como de uma construção coletiva de sentidos que esses torcedores 

iam descobrindo com suas atitudes e com a interação com outros agentes do futebol. 
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Não possuíamos a visão de hoje e fomos construindo isso aos poucos. 

Éramos meninos e queríamos participar de alguma maneira, seja gritando, 

levando faixas, jogando papel ou balançando uma bandeira. Nossa 

perspectiva era dar uma força ao time. Aos poucos, fomos nos organizando. 

Inicialmente, fizemos uma camisa para ter uma identificação. A primeira era 

listrada e tinha os dizeres: “Torcida Jovem”. Essa não durou dois jogos. Então 

mudamos para a camisa branca que nos deu o apelido atual de “mar branco”. 

Naquele momento, cada uma das organizadas de São Paulo estabeleceu o 

seu uniforme. A Tusp usava a listrada do São Paulo e a Tup e os Leões da 

Fabulosa também criaram as suas próprias. Isso era bacana e tornava a festa 

bonita. Acredito que as ideias surgiam do fundo do coração dos idealizadores. 

Porém, a organização, de fato, só veio a partir de 1972. (FREITAS, 2019, p. 

135-136). 

 

A baixa representação nas arquibancadas era acompanhada pela pouca 

divulgação nos jornais paulistanos. As referências à Torcida Jovem do Santos passam 

a se tornar frequentes somente nos últimos meses de 1972. 

As notícias do período davam conta da existência de duas torcidas jovens 

santistas, uma sediada na capital e outra no litoral. O grupo de torcedores de Santos 

chamava a atenção da mídia ao defender o jogador Manoel Maria. 

O atleta santista era titular da equipe até sofrer um acidente automobilístico 

em 1971. Desde então, foram poucas as suas chances de mostrar seu futebol. O 

jogador treinava em separado quando foi abordado por um grupo de vinte garotos, 

capitaneados por um menino com a camisa do Santos e uma boina amarela. O grupo 

entregou a Mané um papel que levou o jogador ao choro, era um abaixo-assinado 

organizado pela Torcida Jovem do Santos com mais de mil assinaturas pedindo o 

regresso do atleta ao time titular123. 

Pouco mais de um mês depois o grupo organizava uma caravana de dois 

ônibus para o Pacaembu, a fim de acompanhar o clássico contra o Corinthians. Para 

o jornal O Estado de S. Paulo124, os torcedores explicavam que o grupo da Baixada 

Santista existia há algum tempo, mas perdera o fôlego e tentava retomar suas 

atividades. 

A Torcida Jovem de Santos àquela altura contava com quatrocentos jovens 

que contribuíam com 3 cruzeiros semestralmente. O restante da renda era conseguido 

com caravanas e com a venda de bandeirinhas do Santos e das suas camisas brancas 

com o símbolo do clube ao peito.  

 
123 TORCIDA pede Manoel Maria. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 37, 5 out. 1972. 
124 Ibid. 
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O único ressentimento do grupo era não ter os privilégios dos colegas da 

capital que já tinham apoiado o clube no Rio de Janeiro, enquanto eles iam apenas a 

São Paulo e ao interior do estado125. 

Segundo a Folha de S.Paulo 126, a torcida santista crescia desde 1955 por 

conta da época de ouro do time. Era uma torcida diferente, formada majoritariamente 

por jovens. A torcida uniformizada contava com garotos e garotas entre seus 13 e 14 

anos. Os outros clubes grandes de São Paulo possuíam uma torcida formada por um 

grande contingente de associados, algo que não acontecia ao Santos; sua torcida 

estava vinculada ao campo. 

No entanto, à medida que a década de 1970 avançava seriam mais frequentes 

notícias que atrelavam as torcidas santistas a atos violentos. Em setembro de 1974, 

torcedores do Saad, clube de São Caetano do Sul, reclamavam dos maus-tratos 

recebidos após a vitória de seu time contra o Santos. Depois da partida o ônibus da 

torcida visitante foi apedrejado pelos torcedores adversários127. 

Em outubro era a torcida santista que sofria fora de seus domínios. A Torcida 

Jovem do Santos, residente em São Paulo, e a torcida feminina do clube tiveram 

dificuldades para sair do estádio Moisés Lucareli após a vitória do Santos em 

Campinas. 

A Kombi da torcida feminina foi perseguida no acesso para a Rodovia 

Anhanguera por um Opala azul e um Volkswagen. Os carros com torcedores 

pontepretanos queriam vingar-se das violências sofridas na partida do primeiro turno 

e para isso agrediram a torcedora Silvia Rezende e o motorista, Cladston. O grupo foi 

socorrido por um carro da rádio Cacique de Santos e pela Polícia Rodoviária e os 

agressores conseguiram fugir128. 

Apesar da rivalidade crescente com outras torcidas, o maior tumulto ocorrido 

na torcida do Santos na primeira metade da década de 1970 estava relacionada a 

uma comemoração. A despedida de Pelé no Pacaembu, na partida entre Santos e 

Corinthians, levou 66.871 torcedores ao estádio e deixou mais de vinte mil pessoas 

do lado de fora por falta de ingressos. 

 
125 SANTOS usa a tradição como estímulo. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 73, 26 nov. 1972. 
126 DE mansinho, os santistas estão crescendo. Folha de S.Paulo, São Paulo, Terceiro Caderno, p. 12, 

8 maio 1973. 
127 SEM Mingo, Guarani continua com Amilton. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 20, 30 ago. 1974. 
128 CLODOALDO garante que está bem. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 27, 25 out. 1974. 
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As aglomerações causaram diversos problemas e exigiram a atuação da 

Polícia Militar desde antes do jogo. No portão principal uma massa de torcedores se 

aglomerava em busca de ingressos que já não existiam nas bilheterias e nas mãos 

dos cambistas chegavam a custar sete vezes seu valor original. As grandes filas para 

a entrada causaram brigas, empurrões, pisões e “os mais audaciosos subiam por 

sobre os outros na inútil tentativa de chegar aos guichês de ingressos, todos 

fechados”129. A polícia recorria ao uso do gás lacrimogêneo para afastar os torcedores 

do portão.  

A sala do policiamento estava lotada desde antes do início da partida. A cela 

que comportava quinze presos encontrava-se com sessenta pessoas. Os casos mais 

comuns eram os cambistas e guardadores de carro, mas estavam também detidos 

torcedores que tumultuavam a fila, alguns bêbados e outros que se envolveram em 

brigas. 

Segundo a reportagem, a atitude irresponsável de mandar um jogo com 

tamanha projeção para um estádio ultrapassado como o Pacaembu gerava suspense 

a cada minuto. O policiamento reconhecia que não era possível fazer a revista 

adequada e eram vistos no estádio estiletes, cassetetes, garrafas de cerveja e pinga, 

rojões e outros artefatos que poderiam ser usados como armas. 

Os torcedores se aglomeravam em todos os locais possíveis, o tobogã 

projetado para dez mil torcedores comportava quinze mil, gerando uma sucessão de 

empurra-empurra e brigas. Na mais grave delas um torcedor feriu o outro com estilete, 

mas, por conta do grande número de torcedores, a polícia demorou mais de vinte 

minutos para socorrer a vítima e prender o agressor. O lance de arquibancadas do 

estádio, segunda a Folha de S.Paulo, feito para contemplar a ganância das grandes 

rendas, era muito inclinado, de poucos acessos e não tinha saídas de emergência. A 

cada novo tumulto a correria fazia torcedores caírem, se machucarem e trombarem 

uns nos outros. 

Muitas pessoas subiram no telhado do acesso ao tobogã, no telhado do 

ginásio do Pacaembu e nas marquises das arquibancadas, onde se encontravam 

aproximadamente dois mil torcedores. A evacuação da marquise foi tarefa para o 

policiamento, que primeiro tentou retirar os torcedores das áreas mais perigosas, 

 
129 NO PALCO, o clima de tragédia. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 16, 30 set. 1974. 
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colocando-os sentados longe das beiradas, para depois descerem em grupos de cinco 

pessoas. 

Os torcedores que não conseguiram ingresso tentavam como último recurso 

subir nas árvores próximas ao estádio para tentar ver a despedida do Rei do Futebol, 

mesmo que parcialmente130. 

A despedida de Pelé causou furor também entre as torcidas organizadas. 

Para Pelé, entrevistado pela Folha de S.Paulo antes da partida, as torcidas 

uniformizadas faziam bem ao futebol, só que via mais proveito nas intromissões e na 

agressividade dos grêmios quando eram usadas para auxiliar o clube e como forma 

de participarem mais ativamente dos assuntos internos. Descontraído, lembrava seu 

único incidente com as uniformizadas, ocorrido numa partida contra o Corinthians. O 

jogador lembrava que foi cercado por um grupo de torcedoras com a camisa do 

adversário e quando acreditava tratar-se de fãs em busca de autógrafos recebeu uma 

joelhada na barriga de uma das torcedoras131. 

A Torcida Jovem do Santos homenageou o maior jogador de sua história no 

gramado, mas o que chamava a atenção eram os representantes da torcida corintiana 

Camisa 12, que pularam o alambrado e furaram o bloqueio policial para também 

abraçarem o Rei. Nas arquibancadas a faixa dos Gaviões da Fiel era um misto de 

admiração e autopromoção: “Maior que Pelé só mesmo a Fiel.”132 

No dia 2 de outubro Pelé se despediu definitivamente do Santos, desta vez 

na Vila Belmiro. O interesse dos torcedores dos mais diversos times podia ser 

percebido pela frequência das bilheterias do estádio. A fila nos dois únicos guichês da 

Vila Belmiro começou às oito da manhã e se manteve cheia até as nove da noite. A 

Torcida Jovem do Santos compareceu em peso e era a responsável pelo ritmo das 

comemorações133. 

A vida pós-Pelé era o principal chamariz midiático e a preocupação era que o 

fim dos anos dourados provocasse a estagnação ou a diminuição da torcida. Em 1975 

a Torcida Jovem do Santos contava com 515 sócios, que tinham uma média de 19 

anos de idade. O grêmio de torcedores contava ainda com a Força Fantástica, que 

reunia mais 1481 jovens até 15 anos de idade. 

 
130 Ibid. 
131 PELÉ (1956–1974). Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 5, 29 set. 1974. 
132 PELÉ despede-se do Corinthians: fugindo. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 16, 30 

set. 1974. 
133 ERAM oito da manhã, e já havia filas. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 32, 3 out. 1974. 
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Cosmo Damião Freitas explicava que a torcida tinha gente de todas as idades, 

mas a Força Fantástica era o investimento para o futuro. Quando a primeira geração 

de líderes chegasse a uma certa idade seriam sucedidos por torcedores que 

herdariam seus preceitos, afinal, cresciam e se formavam dentro da Torcida Jovem. 

Apesar de ter apenas 19 anos na época, Cosmo contava que sua torcida frequentava 

os estádios desde 1966, sob o nome Força Jovem, e que chegaria um momento em 

que os mais velhos se cansariam.  

A Torcida Jovem do Santos já tivera presidentes, mas aboliu o cargo em prol 

de uma comissão que dividia as obrigações e as decisões. Cosmo Freitas, Celso do 

Carmo Jatene, Valdemar Aleixo Machado e Adalberto “Alemão” Francisco (ex-

presidente e um dos fundadores da Força Jovem em 1966) se revezavam nas 

principais atividades, como a organização de caravanas e da vida cotidiana da sede. 

Uma das preocupações da torcida134 era apagar o estigma de “viúvos de 

Pelé”, algo que para Cosmo não fazia sentido, pois a Torcida Jovem apoiava desde o 

vôlei do Santos até o futebol. Se naquele momento o Santos não era o time de craques 

da década passada eles acompanhariam a equipe até que voltasse a ser. 

O conhecimento de Cosmo sobre o futebol deixava-o descrente com a 

situação em São Paulo. O perigo dos resultados manipulados pelos cartolas era algo 

recorrentemente denunciado na mídia e em sua opinião contribuía para a diminuição 

da paixão do torcedor e sua ausência dos jogos. Os problemas dos estádios paulistas 

em sua opinião eram um capítulo à parte na diminuição do público. O santista repetia 

as críticas de outras torcidas da capital e reforçava as condições sub-humanas de 

banheiros e lanchonetes. Ia além e afirmava que o torcedor que desejasse levar sua 

namorada aos estádios logo desistiria ou jamais tornaria a repetir a experiência. Para 

referendar o atraso paulista lembrava das boas condições que vira no Mineirão e no 

Beira-Rio, onde se podia comer um churrasco que não fosse de gato, segundo o 

torcedor135. 

A principal referência para o santista era o Maracanã. O dirigente da Torcida 

Jovem corroborava muitos dos argumentos apresentados por outros líderes de torcida 

paulistanos. O Maracanã tinha cobertura que preservava os torcedores e seus 

 
134 JAMES, Narciso. A força fanática que esqueceu Pelé e acredita em mistérios no futebol. Folha de 
S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 18, 1 ago. 1975. 
135 Ibid. 
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adereços do sol forte e da chuva, além de contar com salas para que as torcidas 

guardassem seus materiais de festa.  

Em São Paulo, a Polícia Militar adotava um comportamento proibicionista, 

vetava os mastros de bambu e o batuque dos torcedores. Mesmo com compositores 

e músicas novas a Torcida Jovem do Santos não podia estreá-las dado o veto à 

bateria. Cosmo ressaltava136 a incoerência das proibições e apostava que se as 

torcidas tivessem mais liberdade para fazer sua festa e se os estádios fossem 

melhores haveria um aumento do público em até 30% em São Paulo. O futebol 

poderia atrair visitantes à cidade e prover mais dinheiro aos clubes, que se tornariam 

imbatíveis. 

No entanto, lembrava que a realidade não permitia essas projeções a curto 

prazo e somava-se ao coro dos que relatavam os problemas dos ônibus especiais da 

CMTC, sempre lotados nos dias de jogo e com um custo que não refletia a qualidade 

do serviço oferecido. Os valores dos ingressos eram também uma preocupação de 

Cosmo, que pregava um barateamento não só para os torcedores organizados, mas 

para todo o público. 

Como um dos poucos pontos positivos em São Paulo citava a crescente força 

e união das organizadas, algo que não era bem quisto pelas autoridades, “Acho que 

é por causa que entre nós dificilmente existe atritos. Uma camisa respeita a outra e 

estamos procurando união, para provar que não somos marginais. Deve ser por isso 

que os cartolas não gostam da gente”137.  

A Torcida Jovem do Santos mostrava duas faces que poderiam ser 

interpretadas como contraditórias. Era uma das torcidas implicadas nas agressões a 

torcedores de equipes adversárias, mas era uma das maiores entusiastas das 

relações de cooperação dentro do movimento de torcidas organizadas. Como 

analisado pelo antropólogo José Paulo Florenzano (2019), as relações entre os 

grêmios de torcedores não podem ser apresentadas na chave de que os 

enfrentamentos violentos excluem ações conjuntas e a luta democrática. A 

complexidade das tramas entre os torcedores e a forma como percebiam os 

confrontos violentos assumem uma ótica diferente daquela noticiada pelos jornais e 

solidificada na posição dos órgãos de segurança. 

 
136 Ibid. 
137 Ibid. 
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Os enfrentamentos esporádicos, não agendados e que mobilizavam apenas 

uma parte da torcida não eram vangloriadas publicamente pelos líderes de torcida, 

mas não representavam o fim dos canais de comunicação entre as lideranças. Nesse 

sentido, como será apresentado no segundo capítulo, a Torcida Jovem do Santos, 

junto dos Gaviões da Fiel e da Torcida Uniformizada do São Paulo, assumiam o 

protagonismo da busca por uma maior união entre os torcedores organizados do 

estado. 

O papel de liderança de um movimento conjunto de torcedores passou por 

Flávio La Selva, fundador da torcida corintiano, pelo são-paulino Hélio Silva e pelo 

santista Cosmo Freitas. E as diferenças de percepções sobre o futebol e o movimento 

das torcidas organizadas desses três torcedores auxiliariam na constituição de pautas 

plurais na Associação das Torcidas Organizadas do Estado de São Paulo. 

 

1.4 “Essa torcida não briga, não vaia e não quer ser tratada como 

selvagem.” 

O Palestra Itália, clube fundado em 1914, tinha por intuito ser um espaço para 

reunião e prática de esportes dos italianos e seus descendentes na cidade de São 

Paulo.  

Durante a década de 1940, quando o clube teve de mudar o seu nome para 

Sociedade Esportiva Palmeiras, por implicações do Estado Novo, houve uma gradual 

abertura para jogadores de perfis étnicos e nacionais diferentes, o que gerou uma 

diversificação no quadro de associados e torcedores do clube (STREAPCO, 2018, p. 

148). 

Dos tempos de Palestra Itália, a torcida, descrita em seu hino como aquela 

que “canta e vibra”, teve dentre seus célebres participantes Giovani Capalbo. 

Conhecido como João Gaveta, o torcedor-símbolo acompanhou o clube mesmo após 

um acidente que afetou sua capacidade de locomoção e comunicação. Sua 

resignação ao torcer e a forma destemperada com que culpava os juízes pelas 

derrotas eram mostras de uma passionalidade reconhecida como parte de um modo 

de ser italiano. 

 A criação da Torcida Uniformizada do Palmeiras foi contemporânea à adoção 

do novo nome pelo time e foi um importante acréscimo ao Palestra Itália. O grupo 

liderado por Augusto Zacca publicava suas convocatórias nos principais jornais da 
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capital e era aberto a todos os torcedores138. O intuito de aproximar os torcedores à 

agenda do clube promovia a formação de novos vínculos, pois até então, a 

assistência139 tinha contato com a instituição apenas durante os jogos. As reuniões no 

Palestra Itália, geralmente nas noites de semana, eram oportunidades de 

aproximação com o clube e um momento de sociabilidade entre os torcedores para 

além das arquibancadas. 

A Torcida Uniformizada do Palmeiras se destacava nas arquibancadas pela 

utilização de bandeiras, faixas, uniformes padronizados e pelo seu grito de guerra: “A 

nossa turma é boa / é boa, é boa, é boa / é do patriarca / arca, arca, arca.” E eram os 

responsáveis pela agenda festiva do clube, que muitas vezes incluía eventos de 

caráter cívicos, como a participação nas comemorações do aniversário de São Paulo 

em 1943, narrada na Introdução da tese. 

O grupo de torcedores se manteve até o início da década de 1950, quando, 

nas lembranças do dirigente Mário Genovese, a diretoria palmeirense teria encerrado 

o apoio ao grupo140. Após o término da Torcida Uniformizada do Palmeiras a principal 

lembrança das festividades remetia à charanga do Gino, banda musical contratada 

pelo clube para eventos no Parque Antártica e para alegrar as arquibancadas. 

João Gaveta, a Torcida Uniformizada do Palmeiras e a charanga do Gino 

pertencem à história e à mitologia do clube alviverde. Muitas de suas práticas, 

representações e ideais se mantiveram nos grupos de torcedores que surgiram 

posteriormente. 

A nova Torcida Uniformizada do Palmeiras (Tup) foi criada um ano após as 

primeiras torcidas organizadas de São Paulo. Do grupo anterior de torcedores 

guardava apenas o mesmo nome. 

O grêmio de torcedores formado em 1970 tinha como principais grupos os 

estudantes do colégio do Dante Alighieri, os moradores do bairro da Pompeia, região 

próxima ao estádio alviverde, e os italianos e seus descendentes do bairro do Brás. 

Para Wanderley “Matheus” Rodak (2014), ex-presidente da Tup, a torcida tinha o 

mérito de reunir velhos palestrinos e os jovens palmeirenses que juntavam suas 

bandeiras e seus instrumentos em dias de jogo. O relato do fundador e ex-presidente 

 
138 Dois exemplos de convocatórias da Torcida Uniformizada do Palmeiras podem ser encontrados em: 

SOCIEDADE Esportiva Palmeiras. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 6, 20 jan. 1943 e O JOGO de 
hoje no Campeonato Paulista de Futebol. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 5, 17 abr. 1943. 

139 Aqui considerada na acepção da época, como torcedores não associados ao clube. 
140 PALMEIRAS ainda está preparando. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 24, 25 jun. 1971. 
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do grêmio, dado em 2014 ao Museu do Futebol, dá noção dos grupos envolvidos na 

criação da Tup e também dos princípios que norteavam os torcedores.  

O desejo dos criadores da Torcida Uniformizada do Palmeiras era mudar as 

práticas da torcida palmeirense, que ia pouco aos estádios e apoiava o time apenas 

nas boas fases. A primeira referência ao novo grupo de torcedores alviverdes foi numa 

partida contra o São Paulo, em 20 de setembro de 1970. No Morumbi eram pouco 

mais de sessenta homens e mulheres vestidos de camisas verdes, portando tambores 

e bandeiras do Palmeiras. A nova torcida foi recebida com coros de gozação pelos 

são-paulinos, mas não revidou as provocações, limitando-se a aguardar a entrada em 

campo de seus jogadores. Na entrada dos times a desforra dos palmeirenses veio 

com gritos, rojões e papéis picados, que teriam superado a festa dos donos da 

casa141. 

A primeira aparição da Tup na Folha de S.Paulo remetia a dois meses antes 

da fundação do coletivo, em 29 de novembro de 1970, e apresentava algumas das 

características que o grupo manteria durante sua primeira década: o pacifismo e a 

cura nos detalhes da ornamentação. 

O uniforme, adereço obrigatório para o grupo, era constituído da camisa verde 

bordada com os dizeres “Torcida Uniformizada”, calças e sapato brancos. A cobrança 

pela padronização era uma iniciativa recorrente em diversas torcidas organizadas, 

interessadas em marcar seu espaço nos estádios, no imaginário dos outros torcedores 

e nas relações institucionais com o clube. 

A política interna do Palmeiras não era um dos interesses principais do grupo, 

na época de sua fundação. O mandatário Delfino Facchina estava havia doze anos 

na presidência do Palmeiras e, em 1971, aventava não concorrer à reeleição. 

O presidente palmeirense iniciava tratativas para apresentar seu vice, Válter 

Byron Giuliano, para a sua sucessão. Guiliano era uma figura central no Palmeiras, 

pois substituía Facchina durante seus afastamentos, que foram muitos em seu último 

mandato. 

No Palmeiras, “o presidente é eleito pelo Conselho Deliberativo, composto de 

250 conselheiros. Um terço é vitalício, um terço é indicado pelo Cof [Conselho de 

Orientação e Fiscalização, composto por nove homens eleitos e por todos os 

 
141 UMA NOVA torcida do Palmeiras no Morumbi. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 7, 

21 set. 1970. 



 

 

96 

presidentes] e o outro terço é eleito pelos sócios, de quatro em quatro anos”142. Dessa 

forma, os sócios palmeirenses elegiam um terço dos conselheiros que escolheriam o 

presidente. 

Conselheiros e ex-presidentes afirmavam que o apoio de Facchina 

representava vitória quase certa de Giuliano. Segundo o ex-diretor de futebol, 

Gimenez Lopes, ouvido por Placar, “com o apoio de Facchina é até covardia. Em cada 

100 votos a contagem vai ser 99 a 1 para ele. O Sandoli, coitado, se concorrer tem 

dois votos: o dele e o do filho. E se alguém der algum dinheiro para o filho ele fica 

apenas com o próprio voto”143. 

A vitória de Giuliano abriu portas à Torcida Uniformizada do Palmeiras, que 

granjeou apoios, conseguindo do diretor social, Mário Genovese, o empréstimo de 

uma bilheteria desativada na Avenida Francisco Matarazzo para guardar seu 

patrimônio, além de uma cota de ingressos gratuitos para os seus torcedores. O 

auxílio da diretoria alviverde garantia a sobrevivência do grupo em seus primeiros 

momentos, lembrava Rodak (2014). 

Genovese era um dos principais entusiastas do movimento de torcedores e 

prometia que para o Campeonato Brasileiro de 1971 o grupo ganharia implementos e 

maior impacto nas arquibancadas. Em julho o grupo confeccionara suas oitenta 

primeiras camisas, para serem vendidas a 20 cruzeiros. A aquisição da camisa dava 

direito à carteirinha de torcedor, ingressos gratuitos para os jogos em casa e 

descontos nas caravanas. O baixo valor da camisa, menos de 2% do salário mínimo, 

e todas as benesses que ela proporcionava eram um estímulo à adesão dos 

palmeirenses. 

A Torcida Uniformizada do Palmeiras pretendia expandir seus ganhos com 

venda de pequenas flautas, inspiradas nos torcedores do Estudiantes de La Plata, 

que nos dizeres de Genovese eram “capazes de deixar qualquer estádio maluco”144. 

Além da flauta, adesivos e chaveiros eram outras formas de angariar dinheiro para a 

festa da torcida.  

Sob a direção de Sérgio Pelegrini, filho de um ex-presidente do clube, o intuito 

era resgatar os bons tempos vividos na época de Augusto Zacca. Mesmo que 

indiretamente, a Tup estava atrelada ao grupo homônimo da década de 1940. Tal 

 
142 O PALMEIRAS nem precisa das eleições. Placar, São Paulo, n. 44, p. 9, 15 jan. 1971. 
143 Ibid. 
144 PALMEIRAS ainda está preparando. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 24, 25 jun. 1971. 
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ligação se dava pela cobrança de valores e atitudes semelhantes ao antigo grupo de 

torcedores. 

Na final do Campeonato Paulista de 1971, contra o São Paulo, quem ditava a 

festa palmeirense era ainda a charanga do Gino. Contudo, Gino e seus dezessete 

músicos estavam preocupados, pois com a reinauguração do Morumbi mais 

torcedores assistiriam à final e o grito da massa abafaria o som da banda. Os 

instrumentos de sopro não faziam tanto barulho quanto os de percussão e poderiam 

passar despercebidos nas arquibancadas.  

Até a reabertura do Morumbi, as finais eram no Pacaembu, e o Palmeiras 

jogava tradicionalmente no Parque Antártica, um estádio de menor proporção. As 

novas torcidas que surgiam no início da década de 1970 eram adeptas dos 

instrumentos de percussão e muitas vezes faziam parcerias com as baterias de blocos 

carnavalescos e escolas de samba. Eram tempos de transição nas arquibancadas 

palmeirenses, perceptíveis também no uso dos instrumentos musicais. 

Não era usual nos clubes a organização de festas para o título. O Palmeiras 

não tinha uma programação definida em caso de vitória, confidenciava Mário 

Genovese. O clube não se encarregara de nenhum preparativo, mas poderia repetir 

a festa de 1969, quando o clube comprou fogos após o jogo, abriu seu ginásio e liberou 

o chope para os torcedores. Em 1971 o único implemento seria a banda do Gino 

tocando para o público. A derrota por 1 a 0 e o vice-campeonato dispensavam o diretor 

social do Palmeiras de maiores obrigações naquele momento145. 

No ano seguinte o Palmeiras teria nova chance de título, desta vez no 

Campeonato Nacional. O time, apelidado de Academia de Futebol, no início dos anos 

1960, acumulava sucessos esportivos havia mais de uma década. Nos comentários 

esportivos dos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo o título era uma rotina 

para os torcedores palmeirenses, e a certeza da vitória e das conquistas tinha efeito 

contrário ao imaginado, tornava o torcedor insensível e afastando-o dos estádios.  

O técnico Osvaldo Brandão dizia que sua torcida palmeirense era fria e só 

reagia quando provocada pelo adversário. O empate em 0 a 0 com o Botafogo 

garantiu o quinto título nacional num Morumbi com pouco mais de 58 mil torcedores. 

Os destaques da comemoração eram os batuques e as bandeiras em verde e branco 

da Tup146. 

 
145 Ibid. 
146 PARA a torcida, a festa é rotina. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 30, 23 dez. 1972. 
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O crescimento do grupo podia ser aferido pelas constantes viagens dos 

torcedores para acompanharem o Palmeiras no interior paulista e em outros estados. 

A veiculação de informes sobre as caravanas nos jornais era uma forma de divulgar 

a torcida e trazer novos adeptos147. A caravana para a partida contra o Botafogo no 

Maracanã, válida pela Copa Libertadores da América, recebeu tamanho destaque que 

rendeu à TUP a divulgação na capa da Folha de S.Paulo em março de 1973148. 

As caravanas não foram criadas na década de 1970, já faziam parte das 

realizações das Torcidas Uniformizadas, desde a década de 1940, e eram também 

organizadas por muitos departamentos sociais de clubes. Porém, a transformação da 

peregrinação em prática cotidiana dos torcedores foi uma mudança trazida pelas 

torcidas organizadas. 

A criação do Campeonato Brasileiro em 1970 proporcionou encontros mais 

recorrentes entre equipes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio 

Grande do Sul, destinos habituais das caravanas. As viagens garantiam contatos mais 

frequentes entre as lideranças das torcidas de estados diferentes, proporcionando 

alianças, compartilhamento de visões políticas, trocas de informações e a inspiração 

para novas formas de atuação (HOLLANDA, 2009). 

No entanto, o contato entre torcedores variava entre o apoio recíproco e a 

rivalidade. Da mesma forma que a compreensão de uma identidade de torcedor tinha 

o potencial de fomentar a união, as diferenças clubísticas estimulavam um sectarismo. 

As torcidas organizadas herdaram as rivalidades históricas de seus clubes, 

uma premissa um tanto óbvia. Porém, assumem novos adversários e instauram 

relações de amizade, criando horizontes de relações para toda a torcida do clube.  

O contato com torcidas organizadas de clubes adversários era frequente 

desde o surgimento da Tup, que, segundo Rodak (2014), se inspirou no surgimento 

dos Gaviões da Fiel e da Torcida Jovem do Santos. A proposta do grupo era nutrir 

relações amistosas em todos os espaços, tanto dentro da sua torcida como fora. 

A cordialidade da Torcida Uniformizada do Palmeiras estava expressa em seu 

lema “levamos mais paz aos estádios” e em seu regulamento que previa que seriam 

“punidos rigorosamente aqueles que provocarem torcidas adversárias e por 

 
147 São exemplos as caravanas para a partida contra o Santos, citada em PALMEIRAS com três 

contundidos. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 19, 29 maio 1971, e a caravana para Curitiba divulgada 
em BRANDÃO exigirá que time chute mais a gol. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 23, 18 jan. 
1974. 

148 TORCIDA prepara caravana para ver o Palmeiras. Folha de S.Paulo. São Paulo, p. 1, 6 mar. 1973. 
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consequência brigas; vaiar o próprio Palmeiras; desacatar diretores da Tup ou 

funcionários do clube, criar alvoroço junto aos jogadores”149. 

Apesar da imagem pacífica e de prever punições em seu regulamento, a 

Torcida Uniformizada do Palmeiras nutria rivalidade com os Gaviões da Fiel. O 

embate entre as duas torcidas no dia 5 de abril de 1973 é considerado o primeiro 

incidente de grande monta entre torcedores na década. 

A briga começou perto do final do clássico, quando as duas torcidas estavam 

lado a lado nas gerais do Parque Antártica. Vários torcedores tiveram de correr e pular 

para o fosso do estádio, caindo de uma altura de três metros. Os médicos de 

Palmeiras e Corinthians atenderam vários casos de fratura e muitos pacientes tiveram 

de ser encaminhados aos hospitais das cercanias. Ao todo, foram mais de cinquenta 

torcedores feridos.  

Após a partida, Flávio La Selva, dos Gaviões da Fiel, argumentava que o 

incidente se justificava pela falta de condições do estádio. A opinião do corintiano era 

corroborada por O Estado de S. Paulo, que argumentava que Parque Antártica era 

antigo, por isso não tinha condições de receber clássicos e públicos de mais de trinta 

mil torcedores150. 

Numa ação que não guardava relação com os incidentes do estádio, dois 

torcedores foram detidos pela Polícia Militar e levados para uma região distante de 

São Paulo. Espancados e submetidos a tortura pelos policiais, um deles acabou 

baleado na tentativa de fuga. O antropólogo José Paulo Florenzano (2019) relembra 

que a polícia encarregada da segurança em espetáculos esportivos era também 

aquela que atacava a subversão política, reprimia protestos e passeatas. Os métodos 

da caserna promoviam uma atuação policial truculenta que vitimava estudantes, 

sindicalistas e outros possíveis inimigos do regime. A figura do torcedor, em 1973, não 

estava atrelada à subversão e nem a práticas violentas; porém, os excessos policiais 

se tornariam cada vez mais recorrentes ao longo da década. 

Ao seguir a trilha aberta por José Paulo Florenzano vemos a briga ocorrida 

entre corintianos e palmeirenses prenhe de significados para a compreensão da Tup 

e a forma como ela vislumbrava seus adversários Gaviões.  

 
149 ESSA torcida não briga, não vaia e não quer ser tratada como selvagem. Folha de S.Paulo. São 

Paulo, p. 34, 31 jul. 1975. 
150 DIRIGENTES erram, público paga. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 34, 5 abr. 1973. 



 

 

100 

Para Antônio Carlos, representante da Torcida Uniformizada do Palmeiras, o 

principal motivo do conflito era a índole dos Gaviões da Fiel. O grupo de palmeirenses 

contava com gente honesta, estudantes, pessoas de boa estirpe social, ao passo que 

os corintianos representavam o oposto da sociedade, demonstrando assim a quem 

interessava a violência. O palmeirense defendia seu grupo apresentando o retrato de 

seus participantes para que o Jornal da Tarde constatasse a diferença entre quem 

não procurava a briga, mas não se eximiria dela, e aqueles que já angariavam a “fama” 

nos estádios paulistas. O incidente atrelava a prática da violência com as 

representações populares que se fazia sobre o Corinthians e sua torcida, reafirmando 

hierarquias sociais e preconceitos (FLORENZANO, 2019, p. 24-25). 

Menos de duas semanas após os incidentes do Parque Antártica, a Torcida 

Uniformizada do Palmeiras tentava resgatar parte do status perdido com a briga. O 

incidente colocava em xeque representações caras à torcida palmeirense; sua 

cordialidade e seu pacifismo saíram contestados. 

O retorno de César Maluco, após sete meses de suspensão, era ensejo para 

uma festa com a bateria da escola de samba Camisa Verde, que, impedida de entrar 

em campo, teve de acompanhar a partida das gerais do Parque Antártica. A Tup 

recebia de volta o craque demonstrando sua idolatria na faixa com os dizeres “Ave 

César”151. 

Dois meses depois, em junho de 1973, o homenageado dividia a Torcida 

Uniformizada do Palmeiras. O atacante, que não vinha em boa fase, foi vaiado por um 

grupo de torcedoras, o que acabou gerando um amplo debate interno na torcida. 

Alguns membros do grêmio teriam feito questão de desmentir o ocorrido, 

ligando para os jornais da capital e explicando que era ação de pessoas que 

representavam muito pouco a entidade. Porém, o apurado por O Estado de S. Paulo 

era que as jovens tinham real influência na torcida.  

César, por sua vez, reclamava da incompreensão dos palmeirenses, afinal, 

não estava sem fazer gols por escolha. Lembrava ainda que uma boa torcida deveria 

apoiar os atletas nas horas boas e nas difíceis também. Com o objetivo de acalmar 

os ânimos a Tup levaria ao jogo seguinte uma faixa de apoio ao jogador152. 

O armistício entre o artilheiro e a torcida prolongou-se até novembro, quando 

o jogador se tornou persona non grata pela perda do primeiro turno do campeonato 

 
151 GOL, a promessa cumprida. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 18, 14 abr. 1973. 
152 CÉSAR divide a torcida. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 31, 19 jun. 1973. 
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estadual para o Santos. A Torcida Uniformizada do Palmeiras ameaçava abandonar 

a partida no Pacaembu caso César fosse escalada contra a Lusa.  

Nas palavras do técnico Osvaldo Brandão, a relação entre o centroavante e a 

Tup passava ao largo de seus interesses. César começaria no banco de reservas por 

uma escolha técnica, pois Leivinha, seu substituto, fazia uma função diferente em 

campo. César precisaria adequar-se ao novo esquema de jogo do Palmeiras.  

Apesar de César não começar o jogo, a questão gerou celeuma na Tup. 

Alguns apoiadores do jogador saíram da torcida para formar a Força Verde e a Torcida 

Uniformizada do Palmeiras elegia Leivinha para ocupar o lugar de ídolo deixado pelo 

agora desafeto153. 

César permaneceu no Parque Antártica, mas sofria a concorrência de 

Leivinha e Ronaldo. No ano seguinte, 1974, o Palmeiras chegou novamente à final do 

Campeonato Paulista. O gol solitário de Ronaldo no segundo jogo contra o Corinthians 

garantia mais um título aos alviverdes, sepultava a passagem de César pelo Palmeiras 

e aumentava o drama corintiano. Ronaldo foi eleito pela Tup o melhor jogador 

palmeirense do ano e, ironias da vida, César foi vendido ao arquirrival Corinthians. 

A final do Campeonato Paulista de 1974 tinha pesos quase opostos para as 

duas equipes, como vimos anteriormente: era a oportunidade corintiana de 

interromper vinte anos de ausência de títulos; para os palmeirenses, apenas mais uma 

dentre as várias decisões dos últimos anos. 

Essa diferença se tornava perceptível nas arquibancadas abarrotadas de 

corintianos e com poucos palmeirenses. Os debates sobre a divisão das torcidas 

envolveram representantes da Tup, dos Gaviões da Fiel e da Camisa 12. A luta dos 

palmeirenses por uma divisão igualitária entre as torcidas para a primeira partida do 

Pacaembu era uma pauta predominantemente moral. 

A torcida palmeirense não era reconhecida por lotar os estádios no período, 

mesmo contra times de fora de São Paulo e em decisões. Segundo O Estado de S. 

Paulo, a medida de concentrar os palmeirenses nas gerais próximas ao tobogã do 

Pacaembu e deixar para os corintianos o restante do espaço popular mostrou-se 

acertada, pois contemplava o maior número de alvinegros e era um dos fatores para 

o reduzido número de brigas. Contudo, para a Torcida Uniformizada do Palmeiras, 

 
153 NO PALMEIRAS, Fedato fica fora. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 62, 11 nov. 1973. 
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reconhecer o direito dos corintianos à maior parte do estádio era colocar-se num lugar 

menor diante do rival. 

A rivalidade histórica nutrida entre palmeirenses e corintianos, acirrada pelos 

incidentes do ano anterior no Parque Antártica, fomentava disputas em que a 

capacidade de lotar um estádio era mais um dos valores. 

 No segundo jogo, desta vez no Morumbi, novo debate e a Tup e as torcidas 

palmeirenses ficariam ao lado das cabines de televisão e rádio e os corintianos no 

lado oposto. A medida, que vinha sendo adotada já havia algum tempo, buscava 

diminuir os incidentes e facilitar a preparação da festa. A Tup embelezou o estádio 

com setenta dúzias de fogos, cem dúzias de serpentina, quatro sacas de confete e 

uma grande quantidade de papel picado154. 

A manchete de O Estado de S. Paulo buscava resumir a torcida vitoriosa: “Na 

festa da minoria, um ar de enfado pela rotina de ser campeão.”155 A minoria alviverde 

comemorava mais um título, mas o grande fato jornalístico era a derrota do rival e a 

continuidade de seu desterro. 

Em 1976 o Campeonato Paulista foi conquistado contra o XV de Novembro, 

de Piracicaba, e teve as comemorações organizadas pelas torcidas alviverdes. A Tup, 

a Força Verde e a Corações Unidos promoveram uma chopada no Palácio das Festas, 

localizado no Palmeiras156. 

As torcidas palmeirenses gradualmente assumiam a agenda de 

comemorações dos clubes, algo que não era tratado com grande esmero pela diretoria 

dos clubes. A disposição em organizar os eventos de título aproximavam as lideranças 

das torcidas ao departamento social do clube. 

A imagem de cooperação com o clube e do pacifismo foram as principais 

marcas da TUP em seus primeiros anos. Exemplo marcante é o título da reportagem 

da Folha de S.Paulo sobre o grêmio: “Essa torcida não briga, não vaia e não quer ser 

tratada como selvagem.”157 Retratada como bem-comportada, alegre e divertida, a 

 
154 TORCIDA do Palmeiras já prepara a sua festa. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 27, 21 dez. 1974. 
155 NA FESTA da minoria, um ar de enfado pela rotina de ser campeão. O Estado de S. Paulo, São 

Paulo, p. 26, 24 dez. 1974. 
156 DECISÃO do título: hoje é dia de festa. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 30, 18 ago. 

1976. 
157 JAMES, Narciso. Essa torcida não briga, não vaia e não quer ser tratada como selvagem. Folha de 

S.Paulo. São Paulo, Folha Esportiva, p. 34, 31 jul. 1975. A matéria de autoria de Narciso James 
pertencia a um ciclo de reportagens intitulado “Campeões da Geral”, cuja pretensão era ouvir as 
principais torcidas da cidade, as forças de segurança do espetáculo esportivo e os representantes da 
Federação Paulista de Futebol (FPF). 
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entidade contava em 1975 com 249 sócios, sendo 35 mulheres. A Tup contava ainda 

com uma Torcida Infantil, para crianças até 15 anos, e mantinha relações constantes 

com outros agrupamentos de palmeirenses, como a Torcida Acadêmica do Palmeiras, 

formada por estudantes do colégio Objetivo da Avenida Paulista, à época com 

duzentos sócios. 

O principal motivo das brigas que envolviam a TUP era seu contingente 

feminino, visto que as mulheres não eram respeitadas nos estádios. Para Roberto 

Gonçalves Fontes, vice-diretor da torcida, “isso sempre foi um sério problema. 

Pensam que mulher que vai ao futebol não presta, sei lá por quê. […] O dia que a 

mulher puder frequentar um jogo de futebol sem problemas, vai haver muito mais 

gente”158. Segundo a reportagem, as principais brigas nos estádios ficavam a cargo 

dos torcedores não pertencentes aos grêmios. A torcida organizada tinha por mérito 

forjar um maior respeito ao adversário e por isso deveria ser estimulada pelos clubes, 

pelo poder público e pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Roberto Fontes 

reconhecia que o poder público era um dos principais responsáveis pela violência em 

São Paulo, bem como pela ausência de divisão entre torcidas de clubes adversários 

e a falta de entradas separadas, que afetava diretamente a segurança e a paz nos 

estádios. A atuação truculenta e desrespeitosa da Polícia Militar era outro problema 

citado pelo torcedor, que, apesar de não ter sua torcida como vítima, se solidarizava 

aos adversários agredidos. 

A Tup, durante seus primeiros anos de existência, buscava representar ideais 

de torcida que não recorressem aos estereótipos mais sedimentados da 

masculinidade. O movimento de torcidas da década de 1970 era um ambiente 

majoritariamente masculino, local privilegiado para a expressão dos valores de 

virilidade, no caso, as aptidões físicas e sociais hegemonicamente esperadas dos 

homens em uma sociedade.  

A ideia de transformar meninos em homens e de prover aprendizados para a 

vida fez com as organizadas cumprissem essa dimensão ritual da passagem para a 

vida adulta. A torcida é formadora de uma identidade social, de valores de mundo e 

de uma subjetividade. Para muitos jovens apresenta-se como a antítese do lar, espaço 

dos cuidados femininos e da infantilização. A torcida organizada se constitui como 

 
158 Ibid. 
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espaço de provar uma masculinidade assentada em valores como a dureza, a 

resiliência, a coragem e a autoafirmação. 

A hegemonia da virilidade nas torcidas organizadas se dá por um discurso 

que mescla a força física e a firmeza moral, expediente recorrente em grupos 

provenientes das classes populares (BAUBERÓT, 2013). Termos como respeito 

assumem uma lógica própria dentro do campo dos torcedores e são capazes de 

denotar diferentes projetos e perspectivas dentro do universo das torcidas 

organizadas. 

Para Wanderlei “Matheus” Rodak (2014), a palavra respeito se solidificava 

nas relações de cooperação entre as torcidas, criando um ambiente de trocas e 

compreensão – mesmo que por vezes existisse violência, havia ainda valores a serem 

respeitados. Exemplo disso foi a reação do presidente dos Gaviões da Fiel: “Uma vez 

a torcida do Corinthians pegou a faixa da nossa torcida infantil, o Flávio La Selva 

pegou a faixa e foi lá devolver. Então tinha um mínimo de respeito” (RODAK, 2014, p. 

9). 

Na entrevista de Rodak e nos juízos midiáticos de O Estado de S. Paulo e da 

Folha de S.Paulo que foram apresentados sobre a Tup, a categoria nativa “respeito” 

assemelha-se com a civilidade e é assumida como o principal valor moral da entidade. 

Exemplo disso eram as festas de fim de ano da Tup, que premiavam a revelação e o 

melhor jogador do Palmeiras, além do melhor atleta de outros clubes. As festas no 

Circolo Italiano contaram com a presença de jogadores como Wladimir, do 

Corinthians; Muricy Ramalho, do São Paulo; e Rodolfo Rodrigues, do Santos, entre 

os homenageados. Nesse ambiente a virilidade era interpretada como as 

características que fazem um homem ou grupamento ser visto como adulto, ou seja, 

a primazia do autocontrole e a capacidade de gerir relações possivelmente 

conflituosas reafirmando os valores da civilidade. 

Como afirma Bourdieu (1999), a divisão entre os sexos está presente em todo 

o mundo social, desde a forma como objetos ou espaços são classificados até nos 

corpos e nos habitus dos indivíduos. Esse habitus viril que funciona como esquema 

de percepção da realidade, de pensamento e de ação não carece justificação, pois se 

classifica como natural à figura masculina. Ao contrário, tudo que foge dessa dinâmica 

merece contestação ou não cabe ao indivíduo masculino ou aos grupos dos quais ele 

faz parte. 
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Os estigmas relacionados às categorias femininas, como fraqueza, 

delicadeza, “mulherzice” ou aqueles ligados à homossexualidade têm por objetivo 

diminuir toda a atuação que fuja dos padrões mais viris. Dessa forma, uma atuação 

de cunho pacífico, como parte das atitudes pregadas pela Tup, apesar de nem sempre 

ser seguida, era analisada por outros agentes sociais como uma fraqueza ou 

submissão. Ser homem, nessa concepção hegemônica, está ligado à manutenção da 

honra; para além da racionalidade, ela é encarada como um sentido superior. 

 

Essa força superior, que pode fazê-lo aceitar como inevitáveis, ou óbvios, isto 

é, sem deliberação nem exame, atos que seriam vistos pelos outros como 

impossíveis ou impensáveis, é a transcendência social que nele tomou corpo 

e que funciona como amor fati, amor do destino, inclinação corporal a realizar 

uma identidade constituída em essência social e assim transformada em 

destino. A nobreza, ou a questão de honra (nif), no sentido do conjunto de 

aptidões consideradas nobres (coragem física e moral, generosidade, 

magnanimidade etc.), é produto de um trabalho social de nominação e 

inculcação, ao término do qual uma identidade social instituída por uma 

dessas “linhas de demarcação mística”, conhecidas e reconhecidas por 

todos, que o mundo social desenha, inscreve-se em uma natureza biológica 

e se torna um habitus, lei social incorporada. (BOURDIEU, 1999, p. 63). 

 

Assim, a manutenção da honra e a realização dessa identidade ligada aos 

conceitos mais caros da virilidade se inscreve como habitus, lei social incorporada, e 

enquanto destino na vida dos homens, como algo inescapável. Essa visão colocava 

em disputa projetos de torcer e agir na arquibancada e representava também disputas 

internas à torcida palmeirense, que, mesmo pregando a paz, envolvia-se em atos de 

violência como a briga em 1973 contra membros dos Gaviões da Fiel. 

 

1.5 Nem tão perto, nem tão longe – o movimento de torcedores e a 

rivalidade em Campinas 

A Associação Atlética Ponte Preta, criada em 1900, e o Guarani Futebol 

Clube, fundado em 1911, são os dois clubes de futebol mais tradicionais de Campinas, 

cidade do interior do estado de São Paulo. A consolidação das equipes como as 

principais representantes futebolísticas da cidade acarretou uma rivalidade entre seus 

torcedores que remete a tempos longevos e faz parte da história das instituições. A 

rivalidade, que inicialmente se afirmava na prática esportiva, ao longo do século XX 
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agregou novos elementos, como o melhor estádio, o número de torcedores e o quão 

abnegados eles eram.  

Amar, reconhecer a grandeza de seu clube e negar o rival são características 

essenciais do clubismo como identidade e forma de pertencimento. A torcida, ao 

compartilhar desses discursos, se elabora como uma comunidade de sentimentos e 

interesses (DAMO, 2002, 2007). As diferenças entre alvinegros e alviverdes estavam 

presentes nas representações feitas sobre cada clube e na forma como cada torcida 

via a si própria. 

No bairro da Ponte Preta, localidade que recebeu esse nome por haver ali 

uma edificação que ligava a redondeza ao centro da cidade, o futebol começou a ser 

praticado em 1899, sob influência do engenheiro escocês Thomaz Scott e do alemão 

Theodor Kutter. Esses dois, Kutter e Scott, viam na prática do futebol um meio para 

que garotos brasileiros e estrangeiros da região tivessem um passatempo saudável e 

não se envolvessem em distúrbios e confusões. 

Em 1900, os treinos realizados na chácara do capitão João Vieira da Silva 

resultaram na fundação da Associação Atlética Ponte Preta, uma homenagem ao 

bairro e à sua comunidade, que reunia brasileiros e estrangeiros relacionados à 

Companhia Paulista. A empresa responsável pelos trens da cidade exercia tamanha 

influência no bairro que a data de fundação do clube, 11 de agosto, fora escolhida por 

ser também o dia da inauguração dos trilhos férreos na cidade (PÉCORA; 

CAMPINEIRO, 2010). 

O Guarani, por sua vez, era fruto da reunião de jovens de descendência 

italiana. Contava, entre seus fundadores, com estudantes do Gymnasio do Estado e 

operários da cidade. A primeira reunião, capitaneada por Pompeo de Vito, Vicente 

Matallo e seu primo Hernani Matallo, foi realizada na Praça Carlos Gomes, no dia 1º 

de abril de 1911. Escolheu-se, entretanto, o dia seguinte para a fundação, para não 

coincidir com o Dia da Mentira. 

A Praça Carlos Gomes serviu de inspiração ao nome do novo clube e na 

escolha das suas cores. Os jovens adotaram o nome de Guarany159, homônimo da 

conhecida obra do compositor campineiro que dá nome à praça, e adotaram as cores 

verde e branco, que simbolizavam o gramado da praça e a luz do sol que brilhava no 

dia. 

 
159 Fundado como Guarany Foot-Ball Club, a grafia com y perdurou até finais da década de 1950. 
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Em 1953, o fundador do Guarani, Pompeu de Vito, descreveu a reunião de 

fundação do clube da seguinte forma: 

  

A reunião foi realizada na antiga Praça Carlos Gomes, que na época era 

ajardinada, ao lado da Rua Conceição, esquina com Irmã Serafina. Ficou 

resolvido que o clube se sustentaria por meio de contribuições de 500 réis de 

cada componente […] Veio em seguida o problema da escolha do nome para 

a nova instituição esportiva. Uns queriam Paulistano, outros Internacional e 

por aí afora. Pelo Sr. José Trani foi lembrado que o nome Guarani Futebol 

Clube ficaria melhor, por encerrar uma homenagem a Carlos Gomes e a 

cerimônia estar-se realizando na praça que tinha o seu nome. (SILVA; 

MARIOLANI, 2011, p. 22). 

 

Logo após a fundação, o jornal Commercio de Campinas convocava todos os 

futebolistas da região a comparecerem no dia 23 de abril ao ground da Villa Industrial 

para o primeiro treino do Guarani. O campo, conseguido junto à prefeitura e reformado 

pelos atletas, foi a primeira morada do clube, que também mandou seus jogos no 

terreno do Guanabara e no Hipódromo Campineiro durante a década de 1910. 

Apesar das origens populares de ambos os clubes, a Ponte Preta ao longo de 

sua história consolidou sua identidade como uma agremiação atrelada ao imaginário 

das classes populares campineiras. A maior quantidade de torcedores, ao menos até 

a década de 1980, e alguns capítulos da história do clube reforçam essa relação entre 

a Ponte Preta e o povo. 

Nesse embate de identidades o Guarani representava as classes médias e 

altas de Campinas. Ambos os clubes mandaram suas partidas por diversos campos 

de Campinas até que tivessem estádio próprio. Porém, a praça esportiva da cidade 

foi construído pelos alviverdes. O clube adquiriu o terreno do Campo da Guanabara e 

lá construiu o Stadium do Guarany160. Inaugurado em 15 de julho de 1923 com uma 

vitória por 1 a 0 contra o Clube Athletico Paulistano, a praça esportiva contribuía para 

os juízos elitistas sobre o Guarani (SILVA; MARIOLANI, 2011). 

Até a década de 1940, o único patrimônio da Ponte Preta era uma casa na 

Rua Barão de Jaguara, usada como sede pelo clube. O time utilizava os estádios de 

seus rivais, durante a década de 1930 mandou seus jogos no Stadium do Guarany 

 
160 Também conhecido por “Pastinho”, o Stadium do Guarany foi a casa do time entre 1923 e 1953, 

quando o time inaugurou o seu atual estádio, o Brinco de Ouro da Princesa. 
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por três anos, depois passou a utilizar o estádio Dr. Horácio Antonio da Costa, que 

pertencia ao Esporte Clube Mogiana. 

A ideia da construção de um estádio para o clube surgiu em 1943 por 

influência do dirigente Moysés Lucarelli. A aquisição da chácara Maranhão no ano 

seguinte proporcionou o início do sonho de muitos torcedores. Sob direção de 

Lucarelli, membro da comissão pró-estádio, foram organizadas diversas campanhas 

para arrecadação de fundos e de materiais de construção para o estádio. 

Em outubro de 1946 foi lançada a Campanha do Tijolo, que em dois meses 

arrecadou mais de 250 mil tijolos. Para estimular mais doações e anunciar o feito de 

sua torcida, a diretoria pontepretana organizou um corso de 35 caminhões pelo centro 

da cidade mostrando as doações recebidas. Diante do resultado positivo da 

empreitada, muitas outras arrecadações foram feitas pelo clube, como a Campanha 

do Cimento, em 1947, que rendeu ao clube 2.500 sacos doados. Além de rifas que 

tinham como prêmio produtos doados por comerciantes locais. Mesmo com suas 

obras não concluídas o time estreou seu estádio em 12 de setembro de 1948, em 

derrota por 3 a 0 contra o XV de Novembro de Piracicaba. 

A Ponte Preta passava de um clube sem campo à detentora do estádio mais 

moderno da cidade, ao passo que o Guarani mantinha seu estádio da década de 1920, 

cujas arquibancadas eram todas de madeira. A ideia da construção de um novo 

estádio para o alviverde era apresentada à imprensa dois meses antes da 

inauguração do estádio do rival, no dia 12 de julho de 1948. 

O terreno adquirido pela diretoria do Guarani distava apenas oitocentos 

metros dos rivais e a maquete apresentada aos torcedores e jornalistas despertava 

um apelido peculiar, Brinco de Ouro da Princesa. O formato oval e o apelido da cidade 

de “Princesa d’Oeste” foram as bases para a criação do nome pelo jornalista João 

Caetano, do Correio Popular.  

A proposta da diretoria bugrina era a construção de um grande clube social 

no entorno de seu estádio, com piscinas, ginásio, campo de bocha, sauna e academia. 

O espaço incluiria também alojamentos para os jogadores de futebol profissionais e 

da base alviverde. 

Mesmo sem a finalização das obras e aproveitando partes da arquibancada 

de seu antigo campo, o novo estádio do Guarani foi inaugurado na tarde de 31 de 

maio de 1953 num amistoso comemorativo contra o Palmeiras. A vitória por 3 a 1 
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debaixo de chuva instigava ainda mais a rivalidade e aproximava os rivais, que 

estavam literalmente do outro lado da rua (SILVA; MARIOLANI, 2011). 

Ambos os clubes tiveram suas torcidas uniformizadas na década de 1940 e 

1950, a exemplo dos times paulistanos. Contavam também com seus torcedores-

símbolos, que pelas demonstrações de amor aos clubes se tornaram personalidades 

na cidade. 

Ana Custódio da Silva, mineira da cidade de Cláudio, chegou a Campinas em 

1938. Aos 20 anos de idade conheceu a Ponte Preta e a partir daí tornou-se presença 

certa nos jogos do clube até o seu falecimento. Mulher, negra, pobre e católica 

fervorosa, Donana ou Nininha chegava ao estádio antes de todos os torcedores para 

limpar a capela do clube. Era uma torcedora de alambrado e sua identificação com o 

clube e as classes populares de Campinas rendeu-lhe a homenagem de ser a sócia 

número um da Torcida Jovem da Ponte Preta161. 

O lado verde da cidade tinha em Liberato de Moraes, o Beiçola, seu torcedor-

símbolo. Homem negro, pai de onze filhos e presidente da escola de samba Estrela 

d’Alva, Beiçola chegou a Campinas com 7 anos de idade e se apaixonou pelo Guarani 

em seu primeiro Dérbi162. O Bugre venceu a Ponte Preta por 2 a 1 e, desde então, era 

parte central de sua vida. Lembrava também do 6 a 0 aplicado pelo Guarani nos 

tempos do Pastinho. O torcedor gabava-se de levar seus batuqueiros da Estrala d’Alva 

para as arquibancadas de Campinas antes mesmo do surgimento das torcidas 

organizadas. Em 44 anos como torcedor confidenciava nunca ter pagado entrada, não 

sabia o que era comprar ingresso, pois sempre davam um jeito de colocá-lo para 

dentro do Brinco de Ouro da Princesa. 

 

Acompanho o Guarani por todos os lugares. Só não viajo de avião porque 

tenho medo de morrer. Não fui ver o jogo em Manaus por causa disto. Quase 

nunca tenho dinheiro, mas sempre consigo ver o Guarani fora de Campinas. 

Eu dou um jeito. Quando não tenho dinheiro, o que quase sempre acontece, 

os jogadores fazem uma lista e me pagam a passagem. Muitas vezes 

também vou de ônibus do clube. Todos gostam de mim. Não tenho queixas 

de nenhum presidente. Eles sabem que eu gosto do Guarani, que eu sou 

popular. Agora então, que estou com diabete e não posso trabalhar, fico o dia 

 
161 Cf. A GRANDE paixão de Don'Ana. PonTV. Disponível em: https://youtu.be/WFMKIAforKQ. Acesso 

em: 26 out. 2020. AREDES, Elias. Donana e o racismo estrutural campineiro. Só Dérbi. Disponível 
em: http://soderbi.com.br/especial-torcedor-simbolo-donana-e-o-racismo-estrutural-campineiro-por-
israel-moreira/. Acesso em: 26 out. 2020. 

162 Termo do inglês que faz referência ao clássico entre Guarani e Ponte Preta. 
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inteiro batendo papo em frente ao bar Giovanetti, no centro da cidade. Não 

bebo, mas fico por lá. A cidade toda me conhece…163 

 

Os torcedores-símbolo, em muitos casos, reforçavam as representações mais 

tradicionais sobre o clube, e em outros, acabavam por acrescentar novos sentidos à 

história das instituições. Donana, mulher e negra, representava em diversos sentidos 

o imaginário da “Nega Veia”, apelido da Ponte Preta. Por outro lado, Beiçola, também 

negro, batuqueiro e das classes populares, era a problematização do estereótipo da 

torcida do Guarani, tida como majoritariamente representada pelas classes médias e 

altas brancas de Campinas. Tanto Donana como Beiçola eram parte do elo entre as 

formas de torcer consagradas nas décadas de 1940 e os novos grupos emergentes 

no final da década de 1960 e início dos anos 1970. 

Um grupo de estudantes da Escola Estadual Professor Aníbal de Freitas 

decidiu fundar uma torcida em apoio à Ponte Preta. Em 23 de março de 1969, surgia 

a Força Jovem, que pouco tempo depois se tornaria a Torcida Jovem Ponte, 

atualmente também conhecida pela sigla TJP. A primeira diretoria foi composta pelo 

presidente Sidnei Antônio Verginelli, pelo vice-presidente Maurício Lombardi, o 

secretário Pedro Bonfilho Zini Neto e o tesoureiro Laércio Ferreira de Freitas. A 

torcedora-símbolo Donana foi homenageada como a sócia número um da Torcida 

Jovem. 

A Torcida Jovem Ponte nasceu sob o apoio do presidente do clube, Sérgio 

José Abdalla, que cedeu à torcida cinquenta camisas do clube para que cobrissem os 

primeiros gastos dos jovens. A ideia de montar uma banca da torcida no Largo do 

Rosário, região central de Campinas, foi bem-sucedida e rapidamente a torcida já 

reunia quinhentos membros.  

O clube colaborava com o grupo de jovens cedendo o salão social para a 

realização de “bailinhos” e outros eventos da torcida. Durante seus primeiros anos, a 

Torcida Jovem Ponte não possuía sede própria; porém, a diretoria pontepretana 

emprestava uma sala nas dependências do estádio Moisés Lucarelli164. As reuniões, 

 
163 RODRIGUES, Marco Antônio. Este é o Guarani dos sonhos de Beiçola. Folha de S.Paulo, São 

Paulo, Folha Esportiva, p. 27, 28 nov. 1975. 
164 Apesar do nome do diretor pontepretano ser grafado com y, Moysés, o estádio adotou a grafia com 

i, Moisés. 
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por sua vez, eram feitas nas arquibancadas. Nas palavras do fundador, Maurício 

Lombardi165, a torcida rapidamente expandiu sua base de torcedores: 

 

a gente abria essa parte da frente do estádio e ali [no portão principal do 

estádio Moisés Lucarelli] a gente colocava 1.500, 1.600 pessoas só para fazer 

uma reunião para tratar de assuntos de como a gente ia disputar o 

campeonato, como ia fazer as inscrições, o vestuário que a gente ia usar, as 

bandeiras que nós íamos fazer166. 

 

No início da década de 1970 os jornais O Estado de S. Paulo e Folha de 

S.Paulo reforçavam a predominância da torcida da Ponte Preta em Campinas. A 

disparidade entre o número de torcedores de ambos os times e a pequena presença 

dos bugrinos como visitantes nos Dérbis eram um elemento a mais na rivalidade entre 

os clubes. 

Sérgio Abdalla, presidente do clube alvinegro, afirmava até que o torcedor 

bugrino poderia ir ao estádio Moisés Lucarelli apoiar a Ponte, pois em 1970 a 

rivalidade era muito mais uma lenda mantida por parte da torcida do que uma 

realidade167. Contudo, o Dérbi jogado duas semanas depois mostrava que a rivalidade 

permanecia intacta e o receio dos torcedores do Guarani também. A vitória da Ponte 

Preta por 1 a 0 em 13 de julho, no estádio Moisés Lucarelli, contava com a diminuta 

presença de torcedores bugrinos168. 

O pontepretano Maurício Lombardi contava que era expediente comum a 

Polícia Militar fazer o translado dos torcedores do Guarani do estádio Brinco de Ouro 

da Princesa até o Moisés Lucarelli. O percurso de menos de um quilômetro era feito 

em caminhões da Polícia Militar ou do Exército para a segurança dos poucos 

alviverdes que se aventuravam a atravessar a Avenida Norte-Sul (LOMBARDI, 2018, 

p. 5). 

Um dos fatores de incentivo ao lado preto e branco da cidade era o retorno à 

divisão especial do campeonato estadual após o acesso de 1969. A campanha de 

 
165 O torcedor Maurício Lombardi, fundador da Torcida Jovem da Ponte – Amor Maior (TJP), foi 

entrevistado pelo autor no dia 22 de janeiro de 2018 na Praça Dr. Francisco Ursaia, chamada pelo 
entrevistado de Praça da Jovem, por se localizar contigua à sede da Torcida Jovem Ponte e ao lado 
do estádio Moisés Lucarelli. 

166  
167 S. PAULO joga contra Ponte. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 35, 5 jul. 1970. 
168 PONTE ganha no início. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 25, 14 jul. 1970. 
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1970 surpreendia a todos e a luta pelo título no torneio de pontos corridos tornou a 

realização de caravanas situação frequente para os alvinegros. 

A Ponte Preta pretendia levar a São Paulo uma torcida maior que a 

Portuguesa para a partida entre as duas equipes. A diretoria do clube apelava aos 

proprietários de peruas e automóveis que organizassem caronas para levar à capital 

o máximo de torcedores possível. O departamento social pontepretano organizou uma 

caravana de ônibus e levaria a São Paulo até uma escola de samba169. Na mesma 

rodada o Guarani recebia o Santos de Pelé e a previsão da diretoria era de uma boa 

renda, pois os vários tricampeões mundiais em campo eram um chamariz para 

torcedores de Campinas e das cidades vizinhas. O Guarani encontrava-se à frente do 

Santos na tabela e a diretoria acreditava que esse seria mais um estímulo para os 

torcedores irem ao Brinco de Ouro da Princesa170. 

A derrota bugrina para o Santos, 5 a 2, diminuía as chances de título, restando 

a Campinas as chances da Ponte Preta. A torcida alvinegra se preparava para o jogo 

contra o São Paulo, no estádio do Morumbi. Paraquedas, um dos chefes da torcida 

pontepretana, afirmava que os cinquenta ônibus alugados não dariam conta da 

demanda e pretendia uma caravana para duzentos veículos. Os demais 

organizadores de excursões reclamavam do mesmo problema: poucos ônibus à 

disposição e muitos interessados.  

As chances de a Ponte Preta chegar à liderança, no confronto direto contra o 

São Paulo, gerava expectativas que podiam ser mensuradas pelos diversos lugares 

da cidade em que os torcedores podiam adquirir os ingressos e as passagens das 

caravanas: Banca do Miro, Bar e Lanches Paiz, Casa Lorde, Charutaria Eden Bar, 

Cantinho do Barão e na portaria do estádio Moisés Lucarelli171. 

A derrota por 2 a 0 para o São Paulo isolou o time da capital na liderança e 

abriu caminho para o título paulista. À Ponte Preta restou o vice-campeonato dividido 

com o Palmeiras, empatados em número de pontos. A posição valeu aos alvinegros 

a primeira participação em campeonatos brasileiros para um time de Campinas. 

O ano de 1970 era de novidades no lado verde da cidade, com a criação da 

primeira torcida organizada do Guarani. O grande quadro associativo do clube, que 

lhe garantia boas receitas, contrastava com uma torcida menor do que a do rival. A 

 
169 PONTE traz a torcida. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 19, 17 jul. 1970.  
170 CLUBES já permitem a estreia de Mirandinha. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 19, 17 jul. 1970. 
171 SÃO PAULO e Ponte, jogo que é quase decisão. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 15, 5 set. 1970. 
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Torcida Jovem do Guarani surgiu por estímulo dos dirigentes bugrinos Antônio Cursi 

e Laércio Demonte. O projeto foi apresentado a associados bugrinos que tinham uma 

relação próxima com a direção do clube. Esta ficaria responsável pelas camisas, 

bandeiras, espaço para sede e pela organização das caravanas da torcida 

organizada. O grupo pretendia abarcar associados e torcedores em geral, não era 

obrigatório possuir o título do clube. 

Contudo, o nome Torcida Jovem do Guarani lembrava o nome dos 

adversários da Torcida Jovem da Ponte, situação que levou à mudança de nome, em 

fevereiro de 1973, para Torcida Jovens da Tribo. A relação umbilical entre a torcida 

organizada e o clube despertava opiniões controversas e balanços diferentes entre os 

torcedores que viveram os primeiros momentos do grupo. Para a tese foram 

entrevistados os torcedores Fernando Pereira da Silva 172 , integrante da torcida 

organizada durante sua primeira década, conselheiro e memorialista do clube, e Robel 

Tadeu Datovo173, presidente da torcida bugrina por mais de vinte anos. 

Segundo Datovo, a entidade tinha um traço comunitário, quase familiar, ao 

passo que para Fernando Pereira a tutela do Departamento Social tolhia a liberdade 

e criava problemas de relacionamento entre torcedores e diretoria. Algumas das 

práticas de subversão juvenis comuns às caravanas, como xingamentos, 

intimidações, confrontações com torcidas adversários e utilização de rojões e outros 

artefatos eram repreendidas pela diretoria do Guarani, organizadora dos ônibus da 

Torcida Jovem. 

A criação e consolidação das duas primeiras torcidas organizadas da cidade 

era estimulada pelas participações dos times na divisão especial do Campeonato 

 
172 O Senhor Fernando Pereira da Silva é um reconhecido memorialista da história do Guarani e do 

esporte em Campinas. Atualmente desempenha o cargo de responsável pelo Museu do Esporte da 
cidade. Sua militância em prol do Guarani é reconhecida publicamente desde a década de 1970, por 
conta de suas pesquisas sobre a história do futebol campineiro. Meu contato com Fernando Pereira 
vem de 2010, época em que fui coordenador do Memorial do Guarani Futebol Clube e o entrevistado 
era do conselho do clube. O interesse em entrevistar o Sr. Fernando Pereira surgiu da leitura do livro 
Guerreiros da Tribo – 40 anos (2016), no qual diversos torcedores que integraram a torcida ao longo 
dos seus quarenta anos contam suas histórias. Fernando Pereira foi o responsável pelas histórias 
dos primeiros anos da torcida e em seu texto faz referências à atuação da Torcida Uniformizada do 
Guarani (Tug) e da Guerreiros da Tribo (GTO). O entrevistado se mostrou disposto a contar sua 
história no futebol e cedeu sua entrevista ao autor no Museu do Esporte de Campinas, localizado no 
Parque Portugal, espaço de prática esportiva conhecido por Lagoa do Taquaral, no dia 10 de janeiro 
de 2018. Alguns trechos da entrevista original, que faziam menção a outros torcedores, foram 
suprimidos a pedido do entrevistado. 

173 Robel Tadeu Datovo foi presidente da Torcida Organizada Guerreiros da Tribo entre as décadas de 
1970 e 1990. Seu nome fora lembrado por dois entrevistados anteriores: Fernando Pereira da Silva 
e Maurício Lombardi. A pedido de Tadeu Datovo a entrevista foi realizada em sua casa, localizada 
em Louveira, cidade da região metropolitana de Campinas, em 17 de maio de 2018. 
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Paulista e às frequentes participações no Campeonato Nacional e também levava a 

um aumento do público na cidade. Em março de 1971 o clássico de Campinas atraiu 

15.806 torcedores ao Brinco de Ouro da Princesa e rendeu 79 mil cruzeiros, 

quebrando o antigo recorde de renda e de público do jogo. Em 1972 houve duas novas 

quebras de recorde na partida entre as equipes: primeiro pelo Torneio Laudo Natel, 

em 20 de fevereiro, e depois na estreia do Campeonato Paulista, em 4 de março174. 

O aumento do protagonismo das duas equipes no cenário nacional tornaria as 

quebras dos recordes de renda e público uma frequente nas décadas de 1970 e 

1980175. 

A ida da Ponte Preta ao Campeonato Brasileiro de 1970, consequência do 

vice-campeonato estadual, tomava uma vaga que tradicionalmente era preenchida 

pela Portuguesa de Desportos. As cinco vagas paulistas para o campeonato nacional 

eram endereçadas ao campeão e vice-campeão do estado e para os três clubes de 

melhor renda no torneio. 

A Ponte Preta era a primeira intrusa a romper a tradição de Corinthians, São 

Paulo, Santos, Palmeiras e Portuguesa como representantes paulistas, o que acabou 

por gerar uma grande rivalidade entre lusos e pontepretanos. 

O primeiro episódio ocorreu em Campinas, quando o árbitro Romualdo Arpi 

Filho expulsou o atacante Basílio aos 25 minutos do primeiro tempo. A perda de um 

jogador despertou a fúria de João Avelino, técnico da Portuguesa, que agrediu o juiz, 

foi expulso e saiu aplaudido pelos seus torcedores176. 

Dois meses depois do incidente, a Lusa enfrentou novamente a Ponte 

Preta 177 . Meia hora antes da partida, realizada no Pacaembu, a rivalidade se 

transformou em briga com feridos e dezenas de torcedores detidos. A confusão 

começou quando a torcida do interior abriu suas bandeiras na arquibancada e foi 

expulsa do setor pelos torcedores lusos. Estendendo as provocações, os torcedores 

da Portuguesa foram à área dos pontepretanos e lá fixaram suas faixas. A polícia 

separou os torcedores, mas as hostilidades quase foram retomadas quando a 

charanga da Ponte Preta adentrou o Pacaembu, minutos antes do início do jogo. 

 
174 RECORDE já é quase certeza. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 56, 5 mar. 1972. 
175 CILINHO muda e a Ponte vence. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 27, 30 mar. 1971. 
176 TORCIDA da Portuguesa revoltada. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 24, 16 mar. 1971.  
177  O técnico João Avelino foi suspenso por todo o Campeonato Paulista pela agressão contra 

Romualdo Arpi Filho. 
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A torcida da Ponte Preta devolvia as provocações e gritava “Ponte Preta, 

Robertão, Ponte Preta, Robertão” fazendo alusão à vaga no torneio nacional tomada 

dos rivais no ano anterior. Ao término do primeiro tempo, empatado em 1 a 1, a briga 

quase foi retomada, aproveitando o policiamento mais fraco. 

O gol da Portuguesa no início do segundo tempo acalmou a torcida que era 

maioria no estádio e animou a charanga, cessando o grito dos visitantes, que 

prometiam: “Em Campinas vai ser diferente, vocês vão ter a volta.”178 

Para os vereadores Amaury Fratini e José Carlos Scolfaro havia um plano 

maior contra a Ponte Preta. Em discurso na Câmara dos Vereadores de Campinas 

voltavam suas críticas à FPF. Segundo ambos, estava clara a intenção da Federação 

de que a Ponte Preta não se credenciasse ao Campeonato Brasileiro. No estado de 

São Paulo, das cinco vagas, três seriam para os clubes de maior renda. O clube de 

Campinas competia diretamente com a Portuguesa por uma das vagas por 

arrecadação. Contudo, segundo os vereadores, a tabela claramente privilegiava o 

time da capital.  

Os jogos da Ponte Preta contra os clubes grandes de São Paulo eram quase 

sempre durante a semana, o que dificultava a ida do público de Campinas. Outro 

favorecimento à equipe do Canindé teria sido a inversão de mando da partida contra 

o São Bento de Sorocaba, expediente que favorecia os clubes grandes de São Paulo 

e não a Ponte Preta, que teria de jogar no acanhado estádio sorocabano. 

O vereador Lindenberg da Silva Pereira lembrava que em 1970 teve de atuar 

junto ao ministro Jarbas Passarinho para defender os direitos da Ponte Preta. 

Segundo o vereador, a Federação Paulista de Futebol e a Confederação Brasileira de 

Desportos tentavam desde aquela oportunidade privilegiar a Portuguesa em 

detrimento da Ponte Preta179. 

No entanto, as rendas da Ponte Preta não foram capazes de fazer frente à 

Portuguesa. Sem esperanças de classificação para o campeonato nacional, o time 

aproveitava as rodadas finais para aumentar seu caixa. A partida contra o São Paulo 

era uma oportunidade para o clube manter-se nos meses em que disputaria o 

Campeonato Nacional de Clubes da Primeira Divisão180. 

 
178 PORTUGUESA vence Ponte e agora está em terceiro. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 21, 1 

maio 1971. BRIGAS começam antes. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 21, 1 maio 1971.  
179 VEREADORES acusam FPF de prejudicar a Ponte. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 21, 22 

maio 1971. 
180 Torneio equivalente à segunda divisão do campeonato nacional. 
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O aumento do valor dos ingressos dependia da anuência do clube do Morumbi 

e da FPF. Caso fosse confirmado, os dirigentes de Campinas esperavam uma renda 

de 150 mil cruzeiros, pois o São Paulo atravessava bom momento e atrairia a atenção 

de torcedores de toda a região181. 

A desclassificação para a divisão principal do Campeonato Brasileiro obrigava 

os times de Campinas a escolherem caminhos diversificados para manter as equipes 

de futebol. No torneio nacional de 1972 nenhum dos times da cidade classificara-se, 

o que era ensejo para uma excursão internacional do Guarani. 

A viagem, que incluiu dezoito partidas em sete países da Europa e da Ásia182 

rendeu onze vitórias, quatro empates e três derrotas, além de boas quantias aos 

cofres do clube. A festa de recepção aos jogadores movimentou Campinas desde a 

estrada que ligava a cidade a São Paulo. Os torcedores se concentraram no 

acostamento da pista para batucar, soltar fogos e mostrar suas bandeiras. O ônibus 

atravessou os principais pontos da cidade seguido de escolta policial e uma carreata 

de mais de uma centena de veículos para chegar ao estádio Brinco de Ouro da 

Princesa, onde os jogadores foram saudados por milhares de torcedores e seus 

familiares. 

O evento organizado pelo Departamento Social do Guarani e pela Torcida 

Uniformizada Jovens da Tribo protagonizou, segundo O Estado de S. Paulo, o maior 

congestionamento da cidade no ano183. 

A mudança de nome da torcida, de Torcida Jovem do Guarani para Jovens 

da Tribo, tinha por intuito distanciar-se da torcida homônima da Ponte Preta, mas 

também simbolizava uma mudança interna nas relações do grupo. A proposta, 

formulada pela diretoria do Brinco de Ouro da Princesa, previa maior autonomia 

administrativa para os torcedores, que se tornaram responsáveis pelo cadastro de 

adeptos e pela confecção de suas camisas e outros materiais para venda, apesar de 

continuarem administrativamente atrelados ao clube e sob direção do diretor, Laércio 

Demonte, do torcedor Robel Tadeu Datovo e da diretora do recém-criado 

departamento feminino, Audrey Fernandes (SILVA; FARIAS, 2016). 

A história de vida de Robel Tadeu Datovo ilustra as relações entre a diretoria 

alviverde e a sua torcida uniformizada durante os anos 1970 até a segunda metade 

 
181 PONTE quer aumentar preços para domingo. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 26, 25 maio 1971. 
182 França, Espanha, Turquia, Romênia, Grécia, Kuwait e Irã. 
183 GUARANI chega, Campinas para. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 28, 20 dez. 1972.  
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da década de 1990. O longevo presidente do grêmio chegou a Campinas ainda jovem 

para tentar a sorte como jogador de futebol no Guarani e mesmo não aprovado tornou-

se sócio e estabeleceu-se na cidade. A proximidade que estabeleceu com a diretoria 

bugrina no dia a dia do clube tornou-o elemento de confiança na relação entre 

torcedores, sócios e a gestão. Dessa forma, uniu seu gosto pelo esporte e sua 

formação em Educação Física para ser professor de vôlei no clube, emprego que aliou 

à direção da torcida uniformizada até contrair uma grave doença na segunda metade 

da década de 1990 e ser demitido. A relação profissional com o clube e o papel de 

líder de torcida se misturavam na vivência do torcedor e davam-lhe a chance de 

pleitear benesses para a torcida. 

A Torcida Jovens da Tribo possuía vários espaços dentro do clube. Tadeu 

Datovo lembrava que o local era ornamentado com grandes pôsteres de jogadores, 

contava com geladeira e uma televisão que atraía os jovens das categorias de base, 

que viviam no alojamento a poucos metros dali. Esse convívio frequente entre 

torcedores, sócios e jogadores do time profissional e dos juvenis constituía a 

comunidade do clube. 

 

Sempre eu ganhava um espaço lá, pela confiança que eles tinham em mim, 

nunca tivemos problemas com a diretoria, com as diretorias do Guarani, 

porque foram vários anos mudando. A gente permanecia lá dentro, nas 

antigas bilheterias do Guarani, onde hoje é a sauna, a gente ocupava aquele 

espaço. […] E eram em prédios que você entrava e falava “rapaz, nem a 

minha casa é assim…” porque eu era nesse ponto, não é metido, eu era muito 

orgulhoso, eu achava que já que vai fazer tem que fazer uma coisa bonita. 

(DATOVO, 2018, p. 3). 

 

Segundo Fernando Pereira, essa correlação íntima entre torcida organizada 

e clube era um elemento negativo na constituição do grêmio, apesar de reconhecer 

os pontos positivos das salas cedidas no Brinco de Ouro da Princesa. Ao longo de 

sua história a torcida ocupou ao menos três diferentes salas como sede social e, em 

1979, ganhou mais duas salas embaixo do recém-inaugurado tobogã para 

armazenamento do patrimônio. A utilização de áreas comuns do clube, voltadas aos 

associados, era recorrente e consentida pela diretoria desde os primeiros momentos 

da torcida. 

  

No dia de reuniões eles liberavam tudo, para você ter uma ideia eles 

liberavam até o estádio para mim, a gente jogava futebol no estádio do 
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Guarani toda semana, no gramado. Lá dentro eu fazia campeonato, lá no 

campinho do Guarani o campeonato da Guerreiros com dez a quinze times 

de dez pessoas, era grande, um negócio superorganizado na época. A 

confiança em mim era tanta que eles liberavam o clube para tudo, só nadar 

que não, tem que ter exame médico e tal, mas para jogar bola e frequentar lá 

dentro só chegava e falava que estava com Tadeu e eles entravam, jogava 

bola, quanto campeonato a gente não fez lá. (DATOVO, 2018, p.14). 

 

O apoio dado às caravanas era outro fator que aproximava clube e torcida. O 

auxílio, segundo Pereira, não era sempre econômico; na maioria das vezes o clube 

apenas pagava os ônibus antecipadamente e a torcida ressarcia após as caravanas 

(SILVA, 2018). A primeira participação do alviverde campineiro no campeonato 

nacional, em 1973, contou com caravanas para o Maracanã e para Florianópolis184. 

Por mais que os times da cidade estivessem galgando uma maior projeção nacional, 

a rivalidade entre eles permanecia intacta e tornava-se conhecida nacionalmente. 

Guarani e Moto Clube jogariam em Campinas pelo Nacional. A má campanha 

do time do Maranhão gerava críticas sobre sua participação no torneio, e por isso um 

bom resultado em Campinas era importante. Segundo o técnico visitante, José do Rio, 

todo apoio que pudesse ser conseguido fora de casa era bem-vindo, por isso, seu 

time entraria em campo com a bandeira da Ponte Preta. 

 

Acreditamos que seja uma fórmula válida para contarmos com o apoio da 

torcida da Ponte. Não vai pouco caso ou expectativa de gozar o adversário. 

É um direito que nos assiste, principalmente onde nunca jogamos, mas 

viemos aqui apenas para jogar futebol.185  

 

Apesar da rivalidade entre as torcidas de Ponte Preta e Guarani havia 

diversos pontos de convergência em suas práticas. A relação de proximidade entre 

torcedores e diretoria, a utilização da estrutura dos clubes como sede e os encontros 

no Batalhão da Polícia Militar a cada Dérbi aproximavam os diretores da Torcida 

Jovem da Ponte e da Jovens da Tribo. 

Nas lembranças dos representantes de Guarani e Ponte Preta as reuniões 

com o comando da Polícia Militar eram uma evolução nas relações, pois lá 

informavam-se com antecedência os materiais que seriam liberados para a festa nas 

 
184 COM apoio de sua torcida, o Guarani joga em S. Catarina. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 64, 

16 set. 1973. 
185 GUARANI, o teste do Moto. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 57, 23 set. 1973. 
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arquibancadas e o local de cada torcida no estádio. O policiamento era considerado 

parceiro do torcedor e da festa, expediente que diminuía os confrontos (LOMBARDI, 

2018; SILVA, 2018).  

Contudo, no depoimento de muitas lideranças de torcidas organizadas 

paulistas Campinas tinha um lado perigoso, o alvinegro. Nas memórias de Hélio Silva 

(2015), da Tusp, era uma caravana que sempre despertava maiores cuidados em 

razão da violência dos pontepretanos. 

Os episódios de violência entre os torcedores se intensificavam ao longo da 

década de 1970. A perseguição aos torcedores santistas ocorrida em 1974, tratada 

no tópico 1.3, demonstrava uma premeditação que até então não era comum no 

futebol em São Paulo. A tocaia armada por torcedores da Ponte Preta diferenciava-

se dos enfrentamentos na porta dos estádios e nas arquibancadas, situações geradas 

por hostilidades momentâneas.  

As boas campanhas do início da década contrastavam com o rendimento da 

Ponte Preta em 1974. A ausência de chances de classificação no Campeonato 

Paulista afastava os torcedores dos estádios e afetava as rendas. O elenco daquele 

ano era formado majoritariamente por jovens, pois o clube vivia exclusivamente das 

rendas dos jogos e até o início da década não possuía um quadro associativo fixo. As 

contas eram saldadas com empréstimos em nome dos dirigentes, que eram 

ressarcidos quando houvesse dinheiro em caixa. O presidente Rodolpho Pettená 

organizou uma campanha para vinte mil novos sócios, mas não atingiu o objetivo. A 

suspensão dos empréstimos e uma política financeira mais austera cobrava os 

resultados em campo186. 

Apesar de reconhecidamente contar com um menor número de adeptos, o 

Guarani tinha muitos sócios. Os vinte mil títulos patrimoniais e suas mensalidades 

garantiam uma renda fixa ao clube, a possibilidade de manutenção dos principais 

jogadores do elenco e a contratação de novas peças. O Guarani vinha de uma 

reformulação iniciada em 1970, quando dispensou diversos jogadores veteranos e 

montou um time com jovens talentos da base. A escolha de Zé Duarte, ex-técnico dos 

juvenis, buscava equilibrar salários e dar chances aos mais jovens187. 

 
186 PONTE, o outro lado. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 32, 12 nov. 1974. 
187 SÓ falta um título. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 30, 15 abr. 1975.  
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A fórmula alviverde mostrava resultados em 1975, quando o clube superou a 

Ponte Preta em renda no Campeonato Paulista188. No segundo semestre a passagem 

do time para a terceira fase do Campeonato Brasileiro mudava o cotidiano da torcida. 

Para a partida contra o Nacional a Jovens da Tribo organizou uma caravana 

aérea de 320 torcedores para Manaus. A vitória por 1 a 0 guardou momentos de 

confraternização entre os mandantes e a torcida visitante. 

A pedido do Nacional, que desejava homenagear o Guarani como a “nova 

força do futebol brasileiro”, a administração do estádio Vivaldo Lima dispensou a 

cobrança dos ingressos para os visitantes. O administrador do estádio, Francisco 

Barcelos, explicava que “a medida foi uma deferência especial do futebol amazonense 

a uma delegação e a uma equipe que tem sabido mostrar como se faz futebol 

profissional no país. E também, porque é a primeira vez que um time de futebol traz a 

Manaus uma delegação de torcedores tão vibrante” 189.  

A chuva durante a partida não diminuiu o ânimo dos campineiros, que levaram 

faixas, bandeiras, flâmulas e a bateria. Após o jogo, o fato inusitado eram os vários 

torcedores que pulavam o alambrado que separava as duas torcidas para 

promoverem uma animada festa. A reunião das baterias terminou num carnaval entre 

bugrinos e torcedores do Nacional190. 

Contudo, na partida seguinte, contra o Fluminense, o ambiente não seria tão 

amistoso. Os desentendimentos entre as equipes começaram na semana anterior ao 

jogo com o pedido dos cariocas para que a partida fosse jogada no Morumbi. Para os 

dirigentes das Laranjeiras, a estrutura do estádio Brinco de Ouro da Princesa não era 

adequada e uma partida na capital resultaria em melhor bilheteria. Os dirigentes 

bugrinos afirmavam que os trinta mil ingressos postos à venda estavam perto de se 

esgotar e que a tentativa do Fluminense era desestabilizar o Guarani, que fizera boas 

partidas em casa ao longo do campeonato. 

A torcida carioca viria a Campinas de diversas maneiras. Otávio Sampaio e 

mais seis amigos fretaram um Boeing para que os tricolores fossem a Campinas 

assistir à partida contra o Guarani e regressassem no mesmo dia. O voo mais o 

ingresso para as cadeiras do Brinco de Ouro da Princesa custavam 580 cruzeiros, 

 
188 O DINHEIRO da torcida em cinco meses de campeonato paulista. Folha de S.Paulo, São Paulo, 

Primeiro Caderno, p. 30, 30 jul. 1975. 
189 UMA CIDADE em festa espera o Fluminense. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 38, 25 nov. 1975. 
190 Ibid. 
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pouco mais de um salário mínimo, e eram apenas cem vagas, esgotadas três dias 

antes do jogo. Os menos afortunados iriam de ônibus e a expectativa era de pelo 

menos quinhentos torcedores cariocas em Campinas. 

A partida que poderia impulsionar o Guarani rumo às semifinais mudava o 

cotidiano da cidade toda. A prefeitura mandou limpar as principais vias de acesso ao 

estádio, as lojas já não tinham mais tecidos verdes e brancos, as bordadeiras e 

costureiras aumentaram seus trabalhos com o pedido de bandeiras. Boa parte do 

comércio encerraria o expediente às 17h30 para que os funcionários fossem ao 

estádio e professores da Puccamp e da Unicamp analisavam os pedidos de 

cancelamento de provas para que os estudantes assistissem ao jogo191.  

A derrota por 2 a 1 não diminuiu o ânimo da torcida, que buscaria a 

reabilitação contra o Botafogo no Rio de Janeiro. As torcidas Guerreiros da Tribo e 

Estudantil fretaram dez ônibus para quatrocentos abnegados que buscavam a 

primeira vitória do time no Maracanã. A nova derrota por 2 a 1 frustrou a torcida e os 

planos de classificação às semifinais do campeonato. 

O ano de 1975 foi um período de diversas mudanças na Torcida Jovens da 

Tribo. A vitória de uma nova diretoria no grêmio promoveu a cisão entre o grupo e a 

diretoria do Guarani. A separação das caravanas e das demais atividades refletiu-se 

no acréscimo do termo Independente ao nome da torcida, que se tornava a Torcida 

Independente Jovens da Tribo. 

 

Havia sempre alguns problemas quando o Departamento Social fazia 

caravana, misturava a garotada com o pessoal de mais idade, aí a garotada 

aprontava na viagem, os velhos reclamavam no clube, chamavam a 

atenção… Aí resolveu-se fazer uma mudança estrutural, a torcida seria 

independente e ela organizaria sua própria caravana, eventualmente o 

Departamento Social ainda fazia, ainda organizava, mas já cedia o número 

de ônibus pedido pela torcida. Separou a saída, o local de saída já era 

diferente, normalmente a gente saía da [Avenida] Francisco Glicério ou em 

frente aos Correios ou mais abaixo ali perto da [Avenida] General Osório, até 

da [Avenida] Aquidaban, a caravana do social do Guarani saía do Brinco de 

Ouro geralmente. (PEREIRA DA SILVA, 2018). 

 

Contudo, um ano após sua reformulação, a torcida passou por sua primeira 

cisão. Em 1976, um grupo manteve a Torcida Independente Jovens da Tribo, sob o 

comando de Tadeu Datovo, ao passo que a Torcida Uniformizada do Guarani (Tug) 

 
191 E CAMPINAS já vive a sua maior emoção. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 38, 25 nov. 1975.  
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passou a ser dirigida pelos dissidentes Mauro Osvaldo Roselli, Fernando Pereira da 

Silva, Gilberto Moreno Souto e José Roberto Risso. O objetivo do núcleo fundador da 

Tug era tornar mais agudo o processo de independência em relação ao clube. Sob 

inspiração das torcidas paulistanas, o intuito era uma entidade com sede própria, 

registro formal e estatuto, diferente do perfil da Jovens da Tribo até ali. 

A existência de duas torcidas bugrinas e de vários outros grupos de bairro 

dificultava a imposição dos bugrinos na arquibancada, enfraquecia os gritos de guerra 

e dificultava nos enfrentamentos contra os rivais. A proposta defendida por Aluísio 

Victor dos Santos, um associado do clube e ex-integrante dos Gaviões da Fiel, era a 

criação de uma única torcida que pudesse reunir todos os grupos. Para Aluísio Santos, 

o Guarani tinha de reconhecer que não era um clube de massas e por isso era 

necessária uma união maior entre os seus torcedores. Era necessário superar as 

hostilidades entre os grupos liderados por Mauro Osvaldo Roselli e Tadeu Datovo. 

A reunião nas arquibancadas do Brinco de Ouro da Princesa ratificou união 

entre os grupos. A única condição era que a entidade herdasse pelo menos parte do 

nome Jovens da Tribo. A proposta Guerreiros da Tribo, feita pela torcedora Vita da 

Silva Bruno, foi acrescida dos termos Força Independente. Nascia assim a Guerreiros 

da Tribo – Força Independente, presidida por Aluísio dos Santos, em razão de seu 

protagonismo no processo de criação da torcida. 

A maior projeção do Guarani causava mudanças em seus torcedores: 

segundo O Estado de S. Paulo, a torcida até então cordial tornava agitada. E a 

demonstração era o incidente da partida entre Guarani e Palmeiras de 10 de outubro 

de 1976. Na derrota por 1 a 0, um radialista da capital e o árbitro Romualdo Arppi Filho 

foram duramente criticados e ameaçados por torcedores e dirigentes. 

O radialista, que não teve seu nome relevado pelo jornal, teria deixado de lado 

sua imparcialidade após o gol do Palmeiras e passou a incomodar os torcedores 

locais, que o ameaçaram e cobraram seu parecer técnico quando Domingos da Guia 

cometeu em Ziza um pênalti não marcado. O representante da rádio teve de deixar 

as cabines sob proteção policial, refugiando-se no vestiário palmeirense e deixando o 

estádio numa viatura da Polícia Militar. 



 

 

123 

Já o árbitro teve uma ríspida discussão com o presidente Leonel Martins de 

Oliveira e com dirigentes pelo pênalti não marcado em Ziza. Teve de sair de campo 

escoltado, mas não chegou a ser agredido192. 

A prática de intimidar árbitros estava se tornando frequente no Brinco de Ouro 

da Princesa. Em 23 de abril do mesmo ano Leonel Martins de Oliveira inquiriu o árbitro 

Silvio Acácio de Oliveira por um pênalti não marcado contra o São Paulo. 

A virulência da reclamação bugrina obrigou o juiz a pedir escolta para que 

chegasse aos vestiários. O presidente são-paulino, Henri Aidar, foi a campo protestar 

contra a atitude de Leonel Oliveira e quando retornou à Tribuna foi vaiado pela torcida 

local e ameaçado por dois bugrinos que assistiam ao jogo nas cadeiras vitalícias. 

Henri Aidar negava que as ameaças tivessem sido levadas a cabo e afirmava que as 

vaias eram compreensíveis por parte dos torcedores. Porém, pretendia denunciar o 

presidente bugrino e pedir a interdição do estádio com base na legislação sobre 

invasão de campo e na súmula do árbitro. 

A nota triste da partida foi o acidente sofrido pelo torcedor Wladimir Tadeu 

Pereira. O são-paulino que assistia ao jogo junto da Tusp desequilibrou-se e caiu no 

fosso que separava a arquibancada do campo. Após a queda de mais de quatro 

metros o torcedor foi atendido na enfermaria do estádio e depois levado ao hospital 

Irmãos Penteado193. 

A rotina de intimidações também acontecia no estádio Moisés Lucarelli. O 

Botafogo de Ribeirão planejava a ida de cinco mil torcedores para a partida contra a 

Ponte Preta em outubro de 1976. A Polícia Militar de Ribeirão Preto e a de Campinas 

trabalhariam em conjunto para que não se repetissem os eventos ocorridos da final 

do Torneio Vicente Feola.  

A partida disputada em 18 de fevereiro de 1975 estava na memória dos 

botafoguenses. A vitória por 1 a 0 dos visitantes despertou a fúria da torcida da casa 

e obrigou os cerca de mil visitantes a esperarem horas para saírem do estádio. Mesmo 

com a escolta policial, os ônibus foram apedrejados, torcedores agredidos e 

automóveis com placas de Ribeirão Preto foram riscados, amassados e os pneus 

furados194. 

 
192 GUARANI mudou, o seu público também. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 36, 12 out. 1976. 
193 PARA Henri, não houve agressão. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 24, 23 abr. 1976. 
194 BOTAFOGO terá proteção em Campinas. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 22, 30 out. 1976. 
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Para além dos problemas de segurança, a torcida da Ponte Preta era também 

uma importante força política na cidade. Lauro Moraes, presidente do clube, era 

candidato da Arena à prefeitura de Campinas nas eleições de 1976. Nos dias que 

precediam a votação o mandatário jogava sua sorte com as fichas do clientelismo e 

buscava adesão em sua base torcedora. 

O candidato a prefeito alugou 106 ônibus para levar os pontepretanos à 

partida contra a Portuguesa, no Pacaembu. O agrado ao torcedor seria repetido no 

jogo seguinte, contra o Santa Cruz, quando o presidente adquiriu milhares de 

ingressos para distribuir gratuitamente. A partida no Moisés Lucarelli contou ainda 

com um comício do arenista no centro do campo e apoiadores com camisas “Para 

prefeito – A.A.P.P. – Lauro”195. A representatividade de Moraes não conseguiu fazer 

frente ao histórico do MDB na cidade, que novamente venceu o pleito, desta vez com 

Francisco Amaral. 

As relações de proximidade como as percebidas entre diretorias e torcidas 

organizadas em Campinas tendem sugerir o controle do clube sobre as demandas e 

reivindicações torcedoras. O sentido nativo de independência teria o papel central de 

prover a torcida da liberdade para criticar e reivindicar melhorias; a dependência, ao 

contrário, seria o impeditivo de a torcida realizar seu papel de cobrança. 

Nessa visão, as benesses cedidas pelo clube às torcidas organizadas, como 

instrumentos, bandeiras e aluguéis de ônibus e salas gerariam a obrigação da 

retribuição. Como um sistema de prestações totais (MAUSS, 2015), essas 

amabilidades cedidas voluntariamente pelas diretorias dos clubes exigiriam a 

contrapartida do silêncio e do apoio irrestrito à diretoria. Como analisa o antropólogo 

Marcel Mauss (2015), os benefícios cedidos representavam relações constituídas e 

exigiam uma contraprestação obrigatória, sob pena de a comunhão cessar. No 

entanto, sob a perspectiva dos torcedores, a relação de dependência se dava entre a 

torcida organizada e os clubes; não se reconheciam obrigações para com a diretoria 

na grande maioria dos casos. Dessa forma, o sistema de prestações totais encontraria 

sua resposta no amor abnegado dos torcedores, simbolizado pelas longas viagens e 

festas nos estádios.  

A mistura de relações clientelistas com o desejo de autodeterminação das 

torcidas expressa as relações dialéticas entre estas e a diretoria de seus clubes. O 

 
195 NA QUINTA, livre da política, a Ponte decidirá sua sorte. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 30, 

16 nov. 1976. 
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sistema de relações envolvia a satisfação dos aspectos ideológicos dos torcedores, 

expressos no sentido de liberdade, e a manutenção dos meios de existência. 

Por outro lado, as torcidas do Guarani e da Ponte Preta defendiam ambas o 

orgulho interiorano contra as concentrações de títulos, renda e torcedores dos clubes 

da capital. Essa identidade encampada pelas duas torcidas tornava-as representantes 

não apenas dos times, mas da cidade de Campinas contra os poderes maiores 

concentrados em São Paulo. Os assuntos relacionados aos alviverdes e alvinegros 

eram questões de projeção para a cidade inteira, vide a discussão na Câmara dos 

Vereadores em torno dos prejuízos causados à Ponte Preta pela Federação Paulista 

de Futebol em 1971. 

Na vivência dos torcedores, pode-se verificar um conceito de comunidade 

calcado nas heranças mais profundas, baseadas no sentido da terra e do sangue. O 

reconhecimento de uma terra em comum, Campinas, e dos laços torcedores passados 

de geração para geração funcionou para os dois times como vetor dos juízos de amor 

abnegado e de fomentadores das rivalidades (ALABARCES, 2014). 

Essas representações dos pequenos contra os grandes gerava a simpatia de 

outros times que vislumbravam uma caminhada semelhante: passar de forças 

menores no interior à disputa do protagonismo no estado e no país. 

 

1.6 Dos fatores da unidade intertorcidas 

Ao longo do primeiro capítulo, foram apresentadas as histórias de fundação e 

os primeiros anos das principais torcidas organizadas em São Paulo. As vivências de 

cada torcida mostraram suas especificidades, mas também apontaram diversas 

similaridades entre os coletivos de torcedores. Se por um lado a rivalidade histórica 

entre as equipes paulistas era um ponto de cisão entre as torcidas, por outro, as 

vivências do cotidiano esportivo e a participação maciça de jovens eram fatores de 

uma experiência comum a todos os grêmios. 

As dificuldades financeiras iniciais afetaram a todas as torcidas organizadas 

de maneira semelhante. Exemplo da modesta situação dos grêmios, a primeira 

camisa dos Gaviões da Fiel era branca com uma faixa preta na lateral; porém, diante 

da economia de 35% na confecção, a faixa foi retirada a partir da segunda 

encomenda196 (SILVA, 2015). Na Torcida Jovem do Santos, um torcedor roubou o 

 
196 Pouco tempo depois os Gaviões da Fiel adotaram a camisa preta mantida até os dias atuais. 
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lençol da mãe para confeccionar uma das primeiras bandeiras do grupo (FREITAS, 

2011). No primeiro ano da Torcida Uniformizada do São Paulo e da Torcida 

Uniformizada do Palmeiras, os instrumentos de percussão e os apitos eram de 

propriedade individual de determinados torcedores197 (RODAK, 2014). Por mais que 

as condutas de cada torcida organizada guardassem suas especificidades, o 

voluntarismo era uma marca em comum. 

Estimuladas pela noção de juventude, em voga nas décadas de 1960 e 1970, 

as torcidas atrelavam à contracultura o voluntarismo, a vontade de transformação e o 

sentido de aventura como características centrais de suas atuações. Segundo o 

historiador Bernardo Buarque de Hollanda (2009, p. 177), o epíteto jovem trazia um 

sentido mais abrangente que a idade: “Ele denota menos a condição biológica de uma 

faixa etária particular, definida de maneira arbitrária entre 15 e 25 anos, e mais a 

manifestação de um espírito livre, de um novo modo de ser e estar no mundo.” 

Essa forma de ser juvenil, como lembra Bourdieu (2003), era fruto das 

disputas geracionais entre jovens e velhos. Tendo em vista que essa divisão produzia 

uma ordem estabelecida de relações, aos jovens era dado o protesto, a subversão ou 

o acolhimento pelos mais velhos. Tais estratégias de atuação se justificavam pelos 

parcos capitais políticos de que os grupos de torcedores desfrutavam em seus 

primeiros anos, afinal, eram neófitos no ambiente institucional dos clubes. Os grêmios 

de torcedores eram uma forma específica de atuação que envolvia os anseios das 

arquibancadas nos debates de diretores e conselheiros, bem como por representarem 

a juventude em instituições que primavam pela tradição e pelo continuísmo. 

Bourdieu (2003, p. 151-152) assevera que “a representação ideológica da 

divisão entre jovens e velhos concede aos mais jovens coisas que fazem com que em 

contrapartida estes deixem uma grande quantidade de coisas aos mais velhos”. Tal 

questão é perceptível nos clubes: enquanto aos jovens era facultada a representação 

dos valores dos torcedores, aos mais velhos era atribuído o comando dos clubes. 

A baixa rotatividade política, em consonância com os valores do Estado Novo 

e da ditadura militar, era uma das principais características dos clubes paulistas, 

desde a década de 1940. O ex-jogador e deputado federal Athiê Jorge Coury 

permaneceu na direção santista durante 26 anos. No Corinthians, Ignácio Trindade 

comandou o clube entre 1943 e 1959, e em 1961 Wadih Helu começou o primeiro de 

 
197 HOJE, S. Paulo pode definir sua situação. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 27, 1 maio 1969.  
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seus cinco mandatos consecutivos no comando do clube de maior torcida do 

estado198. No Palmeiras, Delfino Facchina, que foi presidente entre 1959 e 1971, não 

conseguiu eleger-se ao legislativo estadual, mas passou o comando alviverde ao seu 

aliado político Pascoal Giuliano. 

A continuidade de cargos e condutas era uma questão que incomodava 

muitos grêmios de torcedores. Porém, da mesma forma como muitas torcidas 

desejavam decretar o fim de velhas práticas, essas mesmas práticas e agentes sociais 

lutavam pela resistência de valores hegemônicos e pela perpetuação política. Essa 

dialética, nas palavras de Bourdieu (2003, p. 162), antepunha os desejos de diferentes 

gerações: “Do mesmo modo que os velhos têm interesse em remeter os jovens para 

a juventude, assim os jovens têm interesse em remeter os velhos para a velhice.” 

Dessa dialética entre a atuação de torcedores e dirigentes surgiram diversas 

formas de arranjo político. Muitas torcidas nasceram atreladas ao departamento social 

de seus clubes, caso da Torcida Guerreiros da Tribo; outras, sob forte influência das 

presidências, caso da Torcida Jovem da Ponte Preta, Torcida Uniformizada do São 

Paulo, Torcida Uniformizada do Palmeiras e Torcida Jovem – Camisa 12. Os Gaviões 

da Fiel, por outro lado, institucionalizaram-se sob forte apoio da oposição política, 

representada por Martinez e Vicente, que posteriormente chegariam ao poder. 

Todas as entidades de torcedores desenvolveram desde seu nascedouro 

relações orgânicas com os clubes de devoção. Algumas delas, geralmente as mais 

próximas às diretorias dos clubes, assumiram a missão voluntária de representar os 

aspectos festivos do clube e dele recebiam uma contrapartida. 

Essa contrapartida do clube começava pelo reconhecimento do papel dos 

coletivos de torcedores na dinâmica interna do clube e passava pelo auxílio financeiro. 

Nesse quesito é exemplar o caso da Torcida Uniformizada do São Paulo. O grupo de 

torcedores atuou diretamente na reinauguração do Morumbi, em 1970, e desde então 

esteve presente na organização de festas de títulos, momentos de comemoração da 

história do clube e eventos de caráter cívico, dentre outros. À semelhança de um 

departamento social do torcedor e em consonância com o departamento social do São 

Paulo, em muitos momentos não era possível distinguir em que ponto encerravam-se 

as atribuições da torcida e começavam as do clube, ou vice-versa. Fazer parte do São 

Paulo, no presente e no passado histórico da Tusp, era um valor cultivado com esmero 

 
198 Durante parte do período o dirigente ainda acumularia o cargo de deputado estadual. 
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pela entidade, ciente de que essa ligação entre torcida e clube era um dos signos de 

sua legitimidade. 

Quanto aos Gaviões da Fiel, o foco inicial de relações foi constituído na 

oposição política do Parque São Jorge. O apoio financeiro de figuras como o 

conselheiro Wilton Magalhães, o ex-presidente Vicente Matheus, seu irmão Isidoro 

Matheus e do então candidato à presidência Miguel Martinez constavam do primeiro 

livro-caixa da torcida organizada (SILVA, 2015, p. 79). A vitória de Martinez e Matheus 

nas eleições à presidência do Corinthians e o plano de transformar os Gaviões da Fiel 

numa torcida institucionalmente atrelada ao clube mostram que o expediente 

clientelista se mantinha como panorama político auspicioso não só às torcidas, mas 

também aos dirigentes. A tentativa de trazer as reivindicações e contradições da 

torcida organizada para dentro do clube era uma forma de amenizar seu potencial 

contestador em troca de recompensas pecuniárias. 

O recebimento de benesses, fosse em forma de dinheiro, camisas, panos para 

bandeiras, cessão de ingressos ou ônibus para caravanas, era uma realidade comum 

na relação entre clubes e torcidas organizadas em seus primeiros anos de existência. 

O discurso que atrelava as benesses recebidas à falta de independência para 

reivindicação das torcidas nem sempre fez parte do movimento organizado de 

torcedores. As doações eram quase sempre noticiadas com naturalidade pelos jornais 

analisados, a Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo. No entanto, os dirigentes de 

torcidas organizadas, que cederam seus depoimentos ao projeto Territórios do Torcer 

entre 2011 e 2014, fizeram um balanço sensivelmente diferente sobre o recebimento 

de donativos na década de 1970. 

Esses torcedores tentaram se desvencilhar das formas de financiamento que 

atrelavam a torcida organizada às lideranças políticas dos clubes. A análise do gavião 

Francisco Malfitani sobre as relações de sua torcida com Matheus e Martinez é 

significativa para a análise: 

 

Podia ter uma porta aberta para conversar, da mesma maneira que 

protestamos contra ele quando ele voltou, nunca teve uma coisa orgânica 

do… essa é a virtude da Gaviões, ela nunca teve uma relação orgânica com 

nenhum dirigente. Essa coisa que jornalista esportivo adora falar, “esses 

torcedores que vivem do dinheiro da diretoria… a diretoria que dá dinheiro…” 

Diretoria nunca deu nada. (MALFITANI, 2014, p. 27). 
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O depoimento de Malfitani contradiz o período em que os Gaviões da Fiel 

constituíram sede nas dependências do Sport Clube Corinthians Paulista, antes da 

oferta da direção para que se tornassem um grêmio oficial do clube. Porém, o discurso 

está alinhado aos juízos contemporâneos que hierarquizam torcidas organizadas 

entre aquelas que recebem favores do clube e aquelas livres para cobrar suas 

diretorias. Dessa forma, desvencilhar-se da memória do clientelismo foi parte do 

caminho da construção de uma identidade gaviã e de uma estratégica retórica 

legitimadora. 

A Torcida Uniformizada do São Paulo buscou representações que iam no 

sentido oposto aos da torcida corintiana. A aproximação da Tusp do ciclo estreito de 

relações da diretoria são-paulina era vista como fator de distinção, pois significava a 

continuidade do clube na torcida. 

Interpretar as relações propiciadas pelas benesses entre dirigentes e 

torcedores requer variadas abordagens e uma análise de via dupla, entre as 

percepções de quem dá e de quem recebe. Para os dirigentes, a distribuição de 

“agrados”, pretensamente desinteressadas, era uma poupança para o futuro, levando-

se em conta as relações políticas instáveis dos clubes e o humor sensível das 

arquibancadas (GOMES, 2005). À forma de um sistema de prestações totais, como 

analisa o antropólogo Marcel Mauss (2015, p. 189), “essas prestações e 

contraprestações se estabelecem de uma forma sobretudo voluntária, por meio de 

regalos, presentes, embora elas sejam no fundo obrigatórias, sob pena de uma guerra 

privada ou pública”. 

No entanto, os arranjos entre torcedores e dirigentes eram, via de regra, 

frágeis e sujeitos a valores econômicos, mas também de cunho moral. Durante a 

década de 1970, surge entre os torcedores um discurso que previa os malefícios da 

dádiva cedida pelos dirigentes. Como prossegue Mauss (2015) em sua análise sobre 

a dádiva, na troca de cortesias devia-se algo de si próprio ao outro. Guardar o dever 

da retribuição passou a ser sentido ou argumentado como falta de independência 

dentro das torcidas organizadas. Nas palavras do autor, “mas é também porque as 

pessoas se dão ao dar, e, se as pessoas se dão, é porque se ‘devem’ – elas e seus 

bens – aos outros” (MAUSS, 2015, p. 261). 

O encerramento do ciclo de benesses e apoios recíprocos quando fomentado 

pelas diretorias tendia a causar a ida das torcidas organizadas para a oposição e as 

críticas mais acentuadas nos estádios. Se o processo era desencadeado por uma 
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ruptura dos torcedores, gerava críticas da diretoria que geralmente incidiam na 

tentativa de deslegitimar os grêmios. “No fundo, do mesmo modo que essas dádivas 

não são livres, elas não são realmente desinteressadas. São já, em sua maior parte, 

contraprestações, feitas em vista não apenas de pagar serviços e coisas, mas também 

de manter uma aliança proveitosa e que não pode sequer ser recusada” (MAUSS, 

2015, p. 302). 

A impossibilidade de recusa das benesses, segundo Mauss, devia-se às 

consequências de tal gesto. A negação trazia consigo a cessão das amabilidades em 

prol de uma conduta hostil entre os grupos. Eventualmente, a ruptura de laços poderia 

desencadear malefícios tanto à diretoria dos clubes, que teriam contra si um ente 

importante da política interna e das arquibancadas, como aos torcedores, pois os 

privaria de seu canal privilegiado de expressão política e das liberalidades oferecidas 

pelo clube. 

Contudo, a forma como as torcidas organizadas concebiam o apoio dado pela 

diretoria dos clubes não necessariamente corroborava os juízos e os objetivos dos 

mandatários. Segundo a visão de diversos grêmios, as relações de comprometimento 

tendiam a ser entre os torcedores e os clubes em si, não com suas diretorias. O amor 

abnegado, um dos capitais mobilizados pelos torcedores, era o que fomentava a 

política de alianças com os dirigentes e era também o seu pagamento. Ou seja, os 

torcedores conseguiam as benesses por demonstrarem-se abnegados à causa do 

clube, e a devoção desses torcedores era vista por eles próprios como a contrapartida 

necessária. Sob essa concepção, o ciclo de trocas se fecharia no oferecimento do 

amor abnegado, e não do apoio político. 

Como refletia o historiador E. P. Thompson (1998, p. 246) sobre a doação aos 

desvalidos na Inglaterra do século XVII, “o grau de subordinação assegurado pela 

caridade pode depender de um cálculo das vantagens em jogo”. Por conta disso, a 

relação é mantida apenas quando há o interesse mútuo entre torcedores e dirigentes. 

Muitas vezes o proveito das benesses era inferior aos valores morais que estavam em 

disputa. Um dos fatores que geravam o desequilíbrio da relação era a busca pelos 

sentidos de liberdade que cada torcida organizada atribuía a si própria. 

Palavra nativa do universo das torcidas organizadas, a liberdade era vista sob 

o prisma da independência para reivindicações. Seu crescimento em importância ao 

longo da década de 1970 demonstra novas preocupações dos torcedores e uma 

gradual mudança de ideologia do movimento das torcidas organizadas. Uma das 
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interpretações sociais do universo torcedor colocava em polos opostos o amor 

abnegado e as recompensas financeiras, que fariam parte de relações interessadas 

ou interesseiras. Outra forma de analisar a questão era que só aqueles que não 

deviam nada a ninguém tinham a isenção para criticar e fiscalizar o clube.  

Diante dessa encruzilhada de valores existenciais e financeiros, mais vale 

pensarmos quais estratégias cada torcida adotou para se manter ativa em suas 

reivindicações e na arrecadação de fundos para suas atividades, questões que 

funcionaram como eixo central do primeiro capítulo da tese. 

As relações políticas dos clubes eram preocupações centrais à existência das 

torcidas organizadas, mas não eram suas únicas interações com o campo 

futebolístico. As lutas pela legitimidade da atuação dos grêmios também eram 

travadas junto à mídia e ao poder público. 

Nos primeiros momentos das torcidas organizadas as críticas por parte da 

mídia eram fruto das vaias dos torcedores contra seu próprio clube. Acusadas de 

corromper os valores seminais do torcedor, baseados no apoio incondicional, as 

torcidas organizadas apenas repetiam práticas já tradicionais nos estádios paulistas. 

A imputação desse papel crítico aos jovens torcedores tinha por intuito detratar sua 

atuação, contudo, era incorporado à mística de determinadas torcidas como símbolo 

de seu caráter. 

O caráter fiscalizador, reivindicado por vários grêmios, era um dos fatores que 

aproximavam as torcidas organizadas dos setores mais progressistas da mídia nos 

primeiros anos da década de 1970. Foi o caso entre os Gaviões da Fiel e o semanário 

esportivo Placar. A missão dos torcedores de destituir Wadih Helu da presidência do 

time encontrou no ciclo de reportagens “Escândalo no Corinthians”199 um de seus 

aliados, e na sessão de cartas do semanário, uma possibilidade de expressão de seus 

ideais. 

No Santos, as denúncias do semanário contra o presidente Athiê Jorge Coury, 

há 25 anos no cargo, auxiliaram na ascensão de Vasco Faé200 à presidência e no 

 
199 O ciclo de reportagens “Escândalo no Corinthians” foi iniciado na edição 45 de Placar, em 22 de 

janeiro de 1971, e perdurou até a edição 55 do semanário, em 2 de abril de 1971, quando Wadih Helu 
perdeu as eleições presidenciais do Corinthians. Contudo, as denúncias contra o mandatário na 
revista aconteciam desde 1 de maio de 1970, com a divulgação de irregularidades na captação de 
dinheiro para a construção do Corintião, nome do projeto de estádio do clube. 

200 O semanário Placar, em suas edições de número 9, 11, 45 e 46, publicadas entre 15 maio de 1970 
e 29 de janeiro de 1971, traziam denúncias contra o continuísmo de Coury e as dívidas contraídas 
em nome do Santos Futebol Clube. 
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início de um movimento de crescente participação dos torcedores santistas no 

processo de recuperação do clube, que se intensificou na segunda metade da década, 

e será tratado no segundo capítulo. 

As lutas por mudanças passavam também pelas arquibancadas, e nessa luta 

todas as torcidas atuavam no mesmo sentido e sob estratégias semelhantes. A crítica 

aos estádios paulistanos, o serviço caro e deficitário prestado pela Companhia 

Municipal de Transportes Coletivos (CMTC), o tratamento dispensado ao torcedor 

pelos policiais e a proibição de instrumentos de percussão, mastros de bandeira e 

fogos de artifício eram pautas que atrelavam todos os coletivos de torcedores 

A Folha de S.Paulo201, em reportagem de 3 de agosto de 1975, buscou os 

responsáveis pelo policiamento nos estádios para repercutir a visão dos torcedores 

sobre a segurança. Sob comando do major Hermógenes, era o 29º Batalhão da Polícia 

Militar o responsável pelos adeptos do futebol na capital paulista. A segurança dos 

eventos esportivos era atribuição dos majores Luís Carlos de Ponte Fabris e Amadeu 

Laranjeira, que concedeu entrevista ao jornal.  

Laranjeira afirmava que a proposta de policiamento do seu regimento era 

preventiva e buscava instruir os torcedores antes do uso da força. Baseados nesses 

valores, faziam reuniões com os torcedores organizados e distribuíam panfletos de 

orientação ao público esportivo. O major, bacharel em Ciências Sociais e Direito, 

contava que a preparação de seu batalhão ocupava a semana toda e contava com o 

estudo das torcidas, das estimativas de público para os jogos e da leitura de 

bibliografia especializada sobre torcedores na Inglaterra. Referindo-se ao estudo de 

John Long para o governo inglês, afirmava que uma estimativa consciente era a 

presença de um policial a cada mil torcedores.  

Na visão do major, a violência nos estádios paulistanos não era sequer o 

principal motivo de detenções. A maior parte dos delitos estava relacionada aos 

cambistas, marreteiros202 e guardadores de carro. Por isso, quase todas as pessoas 

levadas ao “chiqueirinho” eram liberadas ao final da partida, sem a necessidade de 

abertura de boletim de ocorrência. Em casos excepcionais, quando as celas dos 

estádios ficavam lotadas, alguns detidos eram levados às delegacias próximas aos 

locais de jogo. 

 
201 JAMES, Narciso. A torcida reclama; a polícia explica. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, 

p. 16, 3 ago. 1975. 
202 Vendedor ambulante. 
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A conduta preventiva e amigável era o trunfo apresentado pelo coronel 

Laranjeira para justificar a baixa quantidade de torcedores presos. Quando 

perguntado pelo jornalista Narciso James sobre a prática do corredor polonês dos 

policiais contra os torcedores, negou veementemente a existência dessas agressões 

gratuitas. Afirmava ainda que abordagens mais firmes eram parte do trabalho e 

usadas geralmente para separar torcedores brigando na arquibancada. O uso da 

chave de braço e de meios mais duros de contenção eram uma excepcionalidade. 

Na concepção do major o povo via a polícia como um inimigo natural, pois 

cabia a ela controlar a conduta dos indivíduos, mas o 29º Batalhão queria ser um 

órgão de segurança e auxílio ao torcedor. Uma pesquisa desenvolvida em 1975 pela 

Folha de S.Paulo 203  com 1.342 torcedores, pertencentes ou não a torcidas 

organizadas, mostrava um ponto de vista distinto: 21,66% classificavam o 

policiamento dos estádios como bom, 17,43% viam-no como regular e 60,91% 

achavam-no violento. Laranjeira mostrava-se surpreso com o resultado, pois afirmava 

que o batalhão, sediado no Brás, estava de portas abertas à população e fazia anos 

que não recebia críticas. 

Cláudio Simões, dos Gaviões da Fiel, era um dentre os vários líderes de 

torcida críticos à atuação da corporação nos estádios. Para Simões, os policiais 

esqueciam-se de que ali estavam trabalhadores e estudantes, tratando todos como 

vagabundos. O policiamento repressivo ficava claro com o uso de armas de fogo e 

cassetetes, enquanto as torcidas pediam iniciativas preventivas204. Hélio Silva, da 

Tusp, citava uma situação ilustrativa do comportamento da corporação: um rapaz que 

foi repreendido pela polícia ao tentar pular o alambrado, quando desceu, por conta 

própria, foi espancado pela PM. Situações como essa, na opinião do são-paulino, 

traumatizava o adulto que ia ao estádio e a criança, que perdia o encanto pelo 

futebol205. 

Apesar das reuniões entre policiamento e líderes de torcidas, as proibições 

dos fogos de artifício, mastros de bandeira e batuques eram outros fatores fortemente 

criticados pelos torcedores organizados. 

 
203 JAMES, Narciso. A torcida reclama; a polícia explica. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, 

p. 16, 3 ago. 1975. 
204 JAMES, Narciso. Os Gaviões da Fiel, 753 torcedores contra 50 anos de atraso no futebol. Folha de 

S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 26, 29 jul. 1975. 
205 JAMES, Narciso. A elite do Morumbi: senhores bem comportados na guerra dos estádios. Folha de 

S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 30, 30 jul. 1975. 
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Os fogos de artifício estavam terminantemente proibidos por causarem 

queimaduras nos torcedores. Enquanto reivindicavam mudanças na lei, cada torcida 

adotava seu expediente para burlá-la. Os rojões entravam jogados por cima dos 

muros do estádio, na saia das torcedoras, no ônibus junto com os jogadores e 

comissões técnicas e até escondidos nas lanchonetes do estádio. 

A proibição do batuque, por sua vez, devia-se a uma lei municipal, da qual o 

major não se recordava o número, e tinha por intuito que jogadores e torcedores 

conseguissem ouvir o apito do juiz. Os torcedores organizados contestavam a 

existência da lei e o fato de que o barulho atrapalhasse o jogo. Segundo a experiência 

de Cláudio Simões, o batuque era um fator a favor dos árbitros e do policiamento, pois 

em muitas oportunidades que a torcida do Corinthians xingava o time a bateria dos 

Gaviões da Fiel abafava os impropérios e mantinha a paz no estádio. Cosmo Freitas 

contava que as novas músicas escritas pela ala de compositores da Torcida Jovem 

do Santos não poderiam ser estreadas sem os batuques, o que diminuía a festa da 

torcida e desmotivava alguns integrantes. 

As justificativas frágeis nas quais se baseavam as proibições eram uma forma 

de ataque à manifestação cultural dos torcedores e atingiam o movimento no seu 

ponto mais ressaltado pela mídia, a festa. Durante a primeira metade da década de 

1970, o movimento das torcidas organizadas foi caracterizado por sua capacidade de 

promover o embelezamento e a diversão dos estádios; no entanto, para os torcedores 

a polícia era cada vez mais um impeditivo. Cosmo Freitas206 ressaltava a incoerência 

das proibições e previa que se as torcidas tivessem mais liberdade para fazer sua 

festa, e se os estádios fossem melhores, o público aumentaria em até 30% e atrairia 

turistas para a cidade de São Paulo. No entanto, acreditava que, em 1975, a realidade 

não permitia projeções positivas a curto prazo.  

No tocante aos mastros de bandeira, Laranjeira justificava que antes da 

regulamentação os torcedores usavam caibros de madeira, barras de ferro e qualquer 

outro material que pudesse ser transformado em arma. Por isso, em São Paulo, só 

era permitido mastros de PVC com no mínimo quatro metros de altura; porém, 

reconhecia que mesmo o material plástico poderia ser quebrado e afiado. 

As regras de policiamento eram válidas apenas para a cidade de São Paulo. 

As proibições variavam entre as cidades do interior paulista e eram um empecilho 

 
206 JAMES, Narciso. A força fanática que esqueceu Pelé e acredita em mistérios no futebol. Folha de 

S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 18, 1 ago. 1975. 
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para a organização das caravanas. Os líderes das torcidas organizadas da capital 

pediam que a Polícia Militar de São Paulo uniformizasse sua atuação para facilitar a 

vida do torcedor e proteger as torcidas dos excessos da lei que recorrentemente 

aconteciam no interior. 

Aos problemas de policiamento e dos estádios somavam-se os ônibus 

especiais da CMTC, sempre lotados e com um custo que não justificava o serviço 

oferecido, na visão do santista Cosmo Freitas; de Hélio Silva, da Tusp; e de Cláudio 

Simões, dos Gaviões da Fiel.  

Os valores dos ingressos eram também uma preocupação de Cosmo, que 

pregava um barateamento não só para os torcedores organizados, mas para toda a 

torcida. A escolada de preço dos bilhetes era uma questão central para os 

frequentadores assíduos, como parte dos integrantes das torcidas organizadas. Em 

1965, o ingresso mais barato correspondia a 0,19% do salário mínimo e, em 1975, 

saltara para 2,3%207. 

As condições do futebol paulista faziam com que seu público não aumentasse, 

mesmo a cidade crescendo em número de habitantes nas décadas anteriores. Para 

Narciso James, jornalista da Folha de S.Paulo e de Placar, esse era um dos principais 

sintomas de que não havia renovação entre os torcedores paulistas. O futebol era 

uma diversão secundária na cidade em comparação aos cinemas: enquanto os 132 

jogos do Campeonato Paulista de 1972 concentraram 1.671.674 torcedores, os 144 

cinemas e 29 teatros receberam 21.553.814 espectadores.  

O dirigente Paulo Machado de Carvalho, entrevistado por James, concordava 

que o futebol não conseguia chegar às massas paulistanas e lembrava que um público 

de 100 mil pessoas representava apenas 1% da população da cidade, e os jogos de 

25 mil torcedores despertavam o interesse de 0,25% dos habitantes, um percentual 

irrelevante dos cidadãos. Na comparação entre São Paulo e Rio de Janeiro a 

desvantagem era absoluta: o estadual carioca, em 1974, apresentou uma média de 

15.013 torcedores e renda de Cr$165.261,70 por jogo, e em São Paulo os números 

caíam para 10.486 pagantes e uma renda de Cr$113.041,00. O estadual carioca 

contou com 59 partidas a menos que o paulista208 e seu faturamento bruto foi menos 

de 10% inferior. 

 
207 PREÇO dos ingressos e salário. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 34, 31 jul. 1975. 
208 O campeonato paulista contou com 184 jogos; já no Rio de Janeiro, o estadual teve 125. 
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Diante desses dados, Narciso James acreditava que parte das soluções para 

São Paulo passava pelo exemplo do estado vizinho. Menor número de partidas, jogos 

majoritariamente nos fins de semana, rodadas duplas, que garantiam mais diversão 

pelo mesmo preço, e a concentração de jogos no Maracanã, que criava um hábito de 

frequência. 

Para os líderes das torcidas organizadas de São Paulo, o Rio de Janeiro era 

o exemplo a ser seguido pelos gestores do futebol paulista. O público carioca tinha 

diversas possibilidades de lazer, como cinemas, teatros, espetáculos musicais e a 

praia, mas ainda assim o Maracanã atraía mais público que os estádios paulistas em 

número totais. E se fossem comparadas as populações das duas cidades, a 

discrepância seria ainda maior.  

O Rio de Janeiro era considerado um exemplo desde os meios de acesso, 

com trens que paravam em frente ao estádio e boas vias para carros e ônibus. Dentro 

do Maracanã os banheiros eram limpos e as lanchonetes contavam com diversidade 

de alimentos e locais para comer sentado. Os ingressos possuíam valores fixos, que 

mudavam apenas nos jogos decisivos e eram conhecidos pelo público; o preço das 

gerais e da entrada para militares mantinham-se os mesmos, independente do jogo. 

Partidas de menor relevância tinham preços mais baixos para atrair mais público. 

Os policiais cariocas não trabalhavam armados e trocaram os capacetes por 

bonés. O policiamento de perfil educativo gerava uma média de apenas três prisões 

por jogo. As torcidas cariocas contavam ainda com salas nas dependências do estádio 

onde podiam guardar seus pertences e eram permitidos samba, batuques e 

bandeiras. 

Os motivos de tais discrepâncias entre Rio de Janeiro e São Paulo residiam 

na forma de administração dos estádios públicos das duas cidades. O Maracanã era 

administrado pela Adeg209, uma autarquia que reinvestia no estádio todo os valores 

arrecadados. Em São Paulo, o Pacaembu tinha uma verba fixa encaminhada pela 

prefeitura e precisava ser repartida com mais dois estádios municipais. O repasse não 

era suficiente para a realização das atividades cotidianas ou para melhorias, 

chegando ao absurdo de não haver recursos para comprar uma lona que cobrisse o 

campo numa noite de geada210. 

 
209 Administração dos Estádios da Guanabara. 
210 TRÂNSITO e condução preocupam FPF. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 18, 1 ago. 1975. 



 

 

137 

As denúncias sobre a má gestão e estrutura dos estádios paulistanos se 

acumulavam. O desmaio do jogador Basílio, na partida entre Corinthians e América, 

em 1975, atraía o temor sobre as más condições do pronto-socorro do Pacaembu. A 

sala de atendimento resumia-se a duas macas e um armário com remédios; não havia 

ambulância e nem médico de plantão no estádio. O jogador corintiano teve de ser 

levado ao hospital Cristo Rei no carro de um dirigente e junto do médico Osmar de 

Oliveira211. 

O secretário de Esportes, Caio Pompeu de Toledo, e o da Higiene, Fernando 

Proença Gouveia, promoveram uma visita ao pronto-socorro do Pacaembu para 

apurar as denúncias feitas sobre o atendimento de Basílio. O primeiro problema 

encontrado era no Pronto-Socorro da Mooca, responsável pelo fornecimento dos 

médicos e da ambulância que deveria estar no estádio. O veículo teria saído antes da 

partida e retornado depois, mas nunca esteve no Pacaembu. Gouveia prometia 

investigações no Pronto-Socorro, punição aos envolvidos e a compra de materiais 

hospitalares básicos, como aparelhos para medir pressão, estetoscópio e aparelho 

para respiração. Seu desejo era estabelecer um sistema de rádio entre os prontos-

socorros e estádios para casos mais graves e incidentes com grande número de 

feridos212. 

Os problemas dos estádios paulistas afetavam diretamente a presença de 

público, e Cosmo Freitas ilustrava sua crítica com uma situação hipotética. Caso um 

torcedor desejasse levar sua namorada a uma partida certamente desistiria ao 

lembrar-se das condições dos sanitários e das lanchonetes de qualquer estádio 

paulista213. Apesar de os produtos vendidos nos estádios terem valores tabelados e 

fiscalizados pela Sunab 214 , eram recorrentes os casos de alimentos com preços 

majorados e a qualidade eram motivos de críticas entre os torcedores. 

 A chuva, o frio, as arquibancadas desconfortáveis, os banheiros em más 

condições, a fome e aos longos percursos em ônibus lotados eram parte da 

experiência de diversos frequentadores dos estádios paulistas. O modo de vida em 

 
211 JAMES, Narciso. Nos estádios o grande problema. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, 

p. 26, 29 jul. 1975. 
212 PACAEMBU: deficiências assustam. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 30, 30 jul. 1975. 
213 JAMES, Narciso. A força fanática que esqueceu Pelé e acredita em mistérios no futebol. Folha de 

S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 18, 1 ago. 1975.  
214 Superintendência Nacional de Abastecimento. 
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comum de muitos torcedores organizados criava uma rede de relações que 

extrapolava os campos de futebol. 

Os depoimentos de Hélio Silva, Cosmo Freitas e Francisco Malfitani ao projeto 

Territórios do Torcer apresentam uma rede de relações entre membros das variadas 

torcidas de São Paulo que abarcava a discussão de questões em prol da melhoria do 

futebol, política, organização de caravanas conjuntas e a participação no Carnaval 

paulistano. 

Em julho de 1972, a Torcida Tricolor Independente, a Torcida Uniformizada 

do Palmeiras, a Leões da Fabulosa, da Portuguesa, e a Torcida Jovem – Camisa 12, 

do Corinthians, organizaram uma “supercaravana” para assistir à seleção brasileira 

na final da Taça Independência215. Em 1974, novamente no Maracanã, o Brasil jogou 

contra o Paraguai e as torcidas organizadas de Corinthians, Palmeiras, Botafogo, 

Flamengo, Fluminense, Vasco e Grêmio dividiram as arquibancadas para desejar boa 

sorte para o time que embarcava para a Copa do Mundo216. A relação entre os 

torcedores e a seleção brasileira suspendia momentaneamente a rede de rivalidades 

clubísticas e era ensejo para o estreitar de relações e trocas de experiências. 

O Carnaval, época do ano em que o futebol parava em São Paulo, era outro 

momento de vivência conjunta entre diferentes torcidas. Nos jornais O Estado de S. 

Paulo e Folha de S.Paulo, foram encontradas referências às torcidas nos corsos 

desde 1972, com a participação de uma ala de integrantes dos Gaviões da Fiel na 

escola de samba Vai-Vai217 e com a Tusp no desfile da Banda Bandalha, bloco 

carnavalesco do teatrólogo Plínio Marcos218. 

Os desfiles da Banda Bandalha se tornariam, nos anos seguintes, ponto de 

encontro das torcidas da capital. Em 1973, o corso pelo Centro de São Paulo uniu os 

Gaviões da Fiel, a Tusp e integrantes das escolas de samba Camisa Verde e Branco, 

Vai-Vai e Mocidade Alegre, além de artistas, estudantes e comerciários219. No ano 

seguinte, o corso, que começou às oito da noite, uniu-se à banda uniformizada da 

CMTC. No grupo de foliões somavam-se a Torcida Jovem do Palmeiras e, ao passar 

perto do Teatro Municipal, a banda ganhou a participação da torcida do Corinthians.  

 
215 CARAVANA. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 23, 7 jul. 1972.  
216 A TORCIDA reencontra seu amor ao time. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 19, 13 

maio 1974. 
217 TRÊS estilos disputam o melhor samba paulista. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 9, 15 fev. 1972. 
218 O DESFILE da Banda Bandalha. Folha de S.Paulo, São Paulo, Primeiro Caderno, p. 10, 11 fev. 1972. 
219 O PAULISTANO adere à alegria da banda. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 10, 2 mar. 1973. 
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Além da movimentada Banda Bandalha, eram tradição na cidade as matinês 

e os festejos de salão. Os ginásios do Corinthians e do Palmeiras eram tradicionais 

pontos de encontro, e o ginásio do Canindé, inaugurado em 1972, recebeu mais de 

quatro mil foliões em sua primeira noite de Carnaval. Clubes sociais como o Tietê e o 

clube da CMTC eram outros pontos de confraternização que uniam os torcedores 

quando não havia futebol220. 

No retorno do futebol, o Carnaval era nas arquibancadas e, em 1975, 

atendendo a um pedido dos torcedores, a Federação Paulista de Futebol organizou 

uma rodada dupla no hexagonal da semifinal do torneio estadual. Palmeiras x Santos 

e Portuguesa x São Paulo se enfrentaram no Morumbi e as torcidas organizadas se 

concentraram no anel superior do estádio: a torcida palmeirense alinhou-se perto da 

Portuguesa, e no lado oposto, a torcida são-paulina. O único incidente da rodada de 

28 de julho foi com a Leões da Fabulosa, cuja faixa fora desamarrada por torcedores 

que tinham sua visão atrapalhada pelo paramento. Recolocada a faixa, os torcedores 

queixosos tiveram de aceitar o incômodo221. 

Para Hélio Silva, da Tusp, a iniciativa era um sucesso, pois o preço de um 

ingresso era um apoio ao time e ainda se torcia contra o adversário. O expediente 

lotava estádios, tornava a festa mais bonita e estimulava o convívio sadio entre 

torcedores222. O experimento bem-sucedido proporcionou, em agosto do mesmo ano, 

uma rodada tripla: às 13h30 o Palmeiras enfrentava o América; às 15h30, São Paulo 

e Corinthians; e às 19h30, Santos e Portuguesa.  

A rodada, que contou com as torcidas do Palmeiras, São Paulo, Corinthians, 

Santos e Portuguesa interagindo no estádio do Morumbi, transcorreu sem grandes 

problemas. A Folha de S.Paulo relatava apenas um desentendimento com um 

torcedor da Leões da Fabulosa, que tentava passar pela torcida do Corinthians com 

uma bandeira de sua torcida. O gesto, visto como provocativo, era respondido pelos 

corintianos com vaias e papel picado, até que um jovem da Camisa 12 tomou a 

bandeira das mãos do torcedor luso. O incidente atraiu outros torcedores da Leões da 

 
220 ANIMAÇÃO nos clubes. Folha de S.Paulo, São Paulo, Primeiro Caderno, p. 7, 16 fev. 1972. 
221 A BRIGA dos clubes começou bem antes do jogo. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 

12, 28 jul. 1975. 
222 JAMES, Narciso. A elite do Morumbi: senhores bem comportados na guerra dos estádios. Folha de 

S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 30, 30 jul. 1975. 
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Fabulosa e a situação foi contornada com Cláudio Faria Romero, da Camisa 12, 

devolvendo a bandeira a Francisco Castro, diretor da torcida da Lusa223.  

O sucesso da rodada tripla era a face pública de um movimento coletivo das 

torcidas organizadas expressa por Cosmo Freitas nos seguintes dizeres: “Uma camisa 

respeita a outra e estamos procurando união, para provar que não somos marginais. 

Deve ser por isso que os cartolas não gostam da gente.”224 A percepção dos laços 

que ligavam homens e mulheres das torcidas organizadas era um importante fator na 

articulação contra interesses que desfavorecessem os desejos das arquibancadas. 

Se as experiências vividas pelos torcedores eram determinadas pela estrutura 

do futebol, o mesmo não pode ser dito da consciência em comum. Como argumenta 

Thompson (1987, p. 10), ao refletir sobre a consciência da classe trabalhadora 

inglesa, “a consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas em 

termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e formas 

institucionais”. Trazendo tal reflexão para o ambiente do torcedor organizado paulista, 

a consciência se expressava no constante compartilhar das lutas, dos momentos de 

lazer, das reivindicações e mesmo dos sonhos de um futebol mais parecido com o do 

vizinho Rio de Janeiro. 

Contudo, como expressa o antropólogo José Paulo Florenzano, são muitos 

os caminhos das relações entre os torcedores: 

 

a prática torcedora inaugurada pelas organizadas ensejava tanto a criação 

do espaço público quanto a instauração do campo de batalha, desvelando 

uma trajetória cambiante que explorava o imenso leque de alternativas e 

combinações possíveis situadas entre o combate democrático e o confronto 

físico. (FLORENZANO, 2019, p. 29). 

 

Na segunda metade da década de 1970 as torcidas organizadas deram um 

passo à frente na representação de seus ideais reivindicativos e criaram a Associação 

das Torcidas Organizadas do Estado de São Paulo. No entanto, no mesmo período 

os casos de violência entre grupos de torcedores, e destes com a polícia, cresceram 

em quantidade e gravidade. A situação, que num primeiro momento aparentava ser 

um paradoxo, era expressão da miríade de vivências desse universo torcedor. 

 
223 FOI um espetáculo para todos. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 9, 11 ago. 1975. 
224 JAMES, Narciso. A força fanática que esqueceu Pelé e acredita em mistérios no futebol. Folha de 

S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 18, 1 ago. 1975. 
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Antes de adentrar nas experiências de enfrentamento e representação 

coletivas, cabe uma breve passagem pelo período entre 1976 e 1977, para 

analisarmos mais profundamente o ambiente do futebol paulista com base em três 

eventos que, cada um à sua maneira, modificaram o panorama do futebol local e das 

torcidas organizadas em São Paulo. Dois deles estão intimamente atrelados, por 

serem parte da epopeia corintiana na busca de um título após um longo jejum: a 

Invasão do Maracanã, em dezembro de 1976, e o Fim da Fila, em outubro de 1977, 

constituem dois fatos sociais totais (MAUSS, 2015) da capital paulista. O terceiro é a 

adoção da Lei do Acesso, em 1976, que reabriu o sistema de promoção e descenso 

no Campeonato Paulista, desativado desde 1969. Tal expediente trouxe uma nova 

dinâmica a muitos clubes do interior do estado, que, a partir dali, poderiam ao menos 

sonhar em ingressar na divisão especial e medir forças com os grandes clubes 

paulistas. A possibilidade de promoção à elite do futebol estadual e a conformação de 

quatro divisões – especial, intermediária, primeira e segunda – trouxeram consigo 

novos hábitos aos clubes de menor destaque, e um deles foi o surgimento de diversas 

torcidas organizadas, para além das regiões metropolitanas. 

Diferentes sob diversos sentidos, as torcidas organizadas corintianas e os 

vários grêmios criados no interior eram mostras da diversidade de um movimento que 

mesclava o aprendizado entre as torcidas, com clara influência dos grêmios mais 

tradicionais da capital, e os saberes e experiências de cada localidade. Para 

entendermos as especificidades do movimento de torcedores em São Paulo se faz 

necessária a passagem por esse momento que chamaremos de Entreatos.  
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2 Entreatos – Experiências transformadoras e novos atores do 

movimento das torcidas organizadas 

 

Durante sua primeira década de existência, o movimento de torcidas 

organizadas gradualmente passou a ocupar um espaço cotidiano nos veículos de 

informação. Na maioria das vezes retratadas como meras paisagens do ambiente 

esportivo, essas entidades passaram a ser ouvidas com mais frequência nas 

apreciações sobre os times, nas questões internas aos clubes e nos problemas que 

afetavam o futebol. 

Contudo, o papel predominante dos clubes da capital paulista e do Santos nos 

noticiários esportivos se reproduzia na exposição privilegiada de suas torcidas. Esse 

protagonismo, em São Paulo, era capitaneado pela torcida corintiana e sua saga em 

busca de um título, desde a conquista da taça estadual em 1954. 

Os dez meses que separaram a partida contra o Fluminense e a chamada 

“Invasão do Maracanã”, em dezembro de 1976, e o “Fim da Fila”, com a conquista do 

título paulista contra a Ponte Preta, em outubro de 1977, demonstram as potências e 

as contradições da torcida corintiana e as interpretações sobre as classes 

trabalhadoras surgidas a partir dela. Os dois eventos, por terem subvertido e, em 

alguns sentidos, explicitado determinadas lógicas da sociedade brasileira, têm 

implicações para além do futebol e deixaram um legado de esperança que nos ajuda 

a entender as expectativas vivenciadas pela maior torcida de São Paulo. 

O futebol paulista, no mesmo período, passava por mudanças muito mais 

silenciosas que a epopeia corintiana. A regulamentação da Lei do Acesso, em 1976, 

pelo Conselho Nacional de Desportos (CND), abriu caminhos e sonhos para diversos 

clubes do interior paulista, que antes estavam impedidos de atingirem a divisão 

especial e duelarem contra os principais times do estado. Essa mudança proporcionou 

não apenas uma maior diversidade de equipes na elite do futebol paulista, como 

aqueceu o circuito interiorano do futebol profissional e influenciou na criação de 

diversas torcidas organizadas nessas cidades. 

O movimento das torcidas organizadas, que marcadamente tem suas raízes 

nas regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, se difundia nas cidades 

menores, onde a adesão ao time se confundia com o pertencimento citadino e o 

orgulho local. Esses grupos, apesar de não contarem com a mesma forma 
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burocrático/administrativa das suas congêneres, também se autodenominavam 

torcidas organizadas. A crescente diversidade dos grupos de torcedores e as 

diferentes formas como interagiam com o ambiente futebolístico eram marcas de um 

movimento que se expandia e se conformava a diferentes características sociais e 

regionais, encampando novos sentidos e significados ao torcer. Ao mesmo tempo, 

aumenta a recorrência de distúrbios nos estádios do interior paulista, vitimando 

torcedores da capital. Refletir sobre essa multiplicidade de sentidos, modos de 

conformação e experiências tem o caráter de apresentar a pluralidade da experiência 

torcedora em curso na segunda metade da década de 1970. 

 

2.1 Uma epopeia de muitos sentidos 

A epopeia corintiana no Campeonato Brasileiro de 1976 flertara com a 

desclassificação precoce, como contextualizado por Negreiros (2010, p. 233): 

 

Após longos meses de disputa, o SCCP chegava à terceira fase, na qual 

participou do grupo Q, composto por nove equipes, em que todos jogariam 

contra todos, com os dois primeiros colocados classificados para as 

semifinais do torneio. Com os fracos resultados iniciais, a necessidade de 

vitórias nas cinco partidas restantes para chegar às semifinais se impunha. 

Sempre com a marca da forte emoção e uma grande participação da torcida, 

foram cinco vitórias: Botafogo (RP), 2 a 1; Caxias, 4 a 1; Ponte Preta, 2 a 0, 

Internacional, 2 a 1 e Santa Cruz, 2 a 1. 

 

A empreitada começava a adquirir novos contornos no duelo contra o Santa 

Cruz, em Recife. A pedido da Folha de S.Paulo, o repórter Cláudio Faviere e o 

fotógrafo Manoel Isidoro embarcaram no único ônibus dos Gaviões da Fiel que saía 

de São Paulo rumo à capital pernambucana225. A caravana do grêmio levou 22 

torcedores para assistirem à vitória corintiana e à classificação para as semifinais do 

Campeonato Brasileiro. A viagem contava com adeptos de todas as faixas etárias e 

incluía desde jovens estudantes, office-boys e pedreiros até um conselheiro do 

Corinthians e um senhor de mais de 70 anos de idade. As mais de 124 horas passadas 

nas estradas do Sudeste e do Nordeste eram um retrato dos laços sociais que 

aproximavam estranhos, que tinham como única semelhança a adesão ao 

 
225 Houve ainda a caravana organizada pela torcida Camisa 12. Para mais, ver A PAIXÃO de Mitolé, 

um desempregado. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 44, 25 nov. 1976. Para a cobertura da 
caravana a Recife por O Jornal da Tarde, ver Negreiros; 2010, p. 234. 
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Corinthians, e apresentavam aos leitores do jornal paulistano as faces do Brasil 

profundo refletidas nas aventuras e na solidariedade da caravana. 

Na chegada a Recife, cada grupo de torcedores se hospedou conforme suas 

posses e a boa vontade dos colegas. A maioria optou por dividir quartos em hotéis e 

pequenas pousadas que custavam 40 cruzeiros 226 , exceção feita ao conselheiro 

corintiano, que se hospedou em um hotel de melhores condições e levou consigo 

outros dois torcedores que dormiriam na rua. 

No domingo, dia da partida, os Gaviões da Fiel contaram com a ajuda do 

Jornal do Comércio, que cedeu seu espaço para a bagagem dos torcedores e para o 

banho após o jogo. O retorno, na segunda-feira pela manhã, contou com acenos dos 

transeuntes pelas ruas do centro de Recife, que foram retribuídos pelos torcedores, 

agradecidos pela boa acolhida na cidade.  

A primeira parada da volta foi num restaurante modesto em Messias, no 

interior de Alagoas. O dono do restaurante, precavido, exigiu o pagamento das 

refeições antecipadamente e ainda cobrou dos torcedores 35 cruzeiros, 5 a mais do 

que dos outros clientes. João, corintiano e pintor de paredes, tivera sua carteira 

roubada no Recife e, como outros torcedores, não tinha dinheiro para comer na 

segunda parada, em Vitória da Conquista. O grupo decidiu que todos iriam comer um 

prato-feito e os custos seriam divididos entre aqueles que podiam pagar. Apesar das 

boas intenções, o prato feito causou cólicas, náuseas e tontura em mais da metade 

dos torcedores e no motorista, obrigando-os a uma parada forçada em Itaobi, Minas 

Gerais. O tratamento com água e leite e os cinquenta pães com mortadela, ofertados 

pelo conselheiro do Corinthians, Angelino Carbone, permitiram que o grupo seguisse 

viagem. 

Próximos da sede da torcida organizada, já em São Paulo, o grupo arrecadou 

600 cruzeiros227 para a compra de rojões que foram marcando a chegada do ônibus 

desde a Vila Maria até a Rua Santa Ifigênia. O ônibus foi recebido com festa em frente 

à sede da torcida, e o carnaval, que durou quinze minutos, congestionou a rua e foi 

dispersado pela polícia. Segundo Juarez e Cláudio, diretores do grêmio, os festejos 

prosseguiram dentro da sede, onde, desde domingo, o telefone não parava de tocar 

 
226 Valor inferior a 10% do salário mínimo. 
227 Pouco menos de um salário mínimo. 
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com torcedores em busca de informações sobre a caravana do jogo contra o 

Fluminense228. 

Os 22 torcedores que gritaram os gols de Ruço e Vaguinho no Recife foram 

os precursores de um movimento que extrapolou os sentidos futebolísticos e assumiu 

variadas interpretações no calor dos acontecimentos e a posteriori. Na concepção de 

Negreiros (2010; 2015), uma das grandes virtudes do movimento de torcedores era a 

reocupação do espaço público, não ligado a uma pauta política de enfrentamento da 

ditadura militar, mas abrindo precedentes aos movimentos que ocupariam as ruas da 

capital paulista a partir do ano seguinte. Segundo o antropólogo José Paulo 

Florenzano (2009, p. 141), “aquela loucura refletida na vontade de tocar fogo no 

mundo passara a coincidir com a vontade de amplos setores da sociedade de romper 

as amarras impostas pelo regime civil-militar”. 

A trajetória em curso, que amalgamava time e torcida, trazia experiências 

sociais das mais variadas e reabilitava esperanças e sonhos que iam muito além do 

possível título. A semifinal entre Fluminense e Corinthians gerava expectativas não 

somente nos torcedores alvinegros, mas na capital paulista como um todo. Os 

preparativos do clube e de seus torcedores, bem como os acontecimentos que 

marcaram a ida dos corintianos ao Rio de Janeiro, foram um fato social total do futebol 

paulista no período.  

Por fato social total, o antropólogo francês Marcel Mauss (2015, p. 185) 

concebia: 

 

Existe aí um enorme conjunto de fatos. E fatos que são muito complexos. 

Neles, tudo se mistura, tudo o que constitui a vida propriamente social das 

sociedades que precederam as nossas – até as da proto-história. Nesses 

fenômenos sociais “totais”, como nos propomos a chamá-los, exprimem-se, 

de uma só vez, as mais diversas instituições: religiosas, jurídicas e morais – 

estas sendo políticas e familiares ao mesmo tempo – ; econômicas – estas 

supondo formas particulares da produção e do consumo, ou melhor, do 

fornecimento e distribuição –; sem contar os fenômenos estéticos em que 

resultam esses fatos e os fenômenos morfológicos que essas instituições 

manifestam.  

 

Contudo, como adverte o antropólogo Édison Gastaldo (2013), o conceito de 

fato social total, por proporcionar diversos percursos interpretativos, deu fruto a um 

 
228 A LONGA viagem de volta. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 39, 2 dez. 1976. 
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longo debate dentro da Antropologia. Dessa forma, corroborando a concepção dada 

por Gastaldo, o fato social total aqui é compreendido como um acontecimento que 

afeta a sociedade de maneira global, interagindo com as dimensões urbanas, de 

classe, etárias e regionais, dentre outras. Essa categoria específica de fenômenos, 

prenhes de significados, teriam dentre suas características a capacidade de 

concentrar as atenções de dada sociedade.  

Ainda segundo Gastaldo (2013), é necessário considerar que o conceito de 

Marcel Mauss versava sobre relações de sociedades “arcaicas” ou “primitivas”, 

constituídas por grupos de laços comunitários, com um número menor de indivíduos. 

Tal questão não invalida o uso do conceito, mas gera a reflexão de que, numa 

sociedade complexa como a constitutiva da metrópole de São Paulo na década de 

1970, o círculo de eventos capazes de gerar tamanha reação social não era tão 

grande, dada a quantidade de pessoas que habitavam a metrópole. Apesar das 

ponderações conceituais, a forma como a partida entre Fluminense e Corinthians 

movimentou a capital paulista reabilitou aquilo que chamamos de cidade-estádio, um 

imbricar de relações em que não era mais possível perceber onde acabavam as 

arquibancadas e começava o espaço citadino.  

O dia 5 de dezembro de 1976 e seus preparativos disseminavam os valores 

do “corinthianismo” (TOLEDO, 2002), que encontrava terreno fértil a cada ônibus de 

caravana e a cada história retratada nos meios de comunicação. Segundo o 

antropólogo Luiz Henrique de Toledo (2002, p. 278), a forma-representação do 

corinthianismo estaria presente tanto no apelo midiático como na vontade 

desesperada da torcida: 

 

Esta forma-representação denominada de “corinthianismo” […] tem uma 

eficácia simbólica que não raramente norteia os rumos dos que administram 

o clube, informa a maneira como técnicos e a comissão técnica devem 

proceder na composição e escolha das formas de jogar do time, no 

comportamento mais geral dos torcedores comuns, até mesmo dos próprios 

adversários, bem como da imprensa especializada, que frequentemente 

anuncia um diferencial ou certo estilo distinguível de torcer entre corinthianos, 

se comparados a outras coletividades de torcedores. 

 

O jornal O Estado de S. Paulo apresentava o frenesi corintiano para a 

semifinal a partir de números. Os mais de dez mil corintianos, que esgotaram as 

passagens aéreas 6 dias antes do jogo, iriam ao Rio de Janeiro em 88 aeronaves 
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entre a sexta-feira e o domingo, dia da partida. O sistema viário também estava perto 

de seu limite. As principais empresas aumentavam o número de ônibus e acreditavam 

que mesmo assim faltariam lugares229.  

Sérgio Terpins, diretor de relações públicas do Corinthians, fretou um avião e 

em apenas dez minutos vendeu todas as passagens. Francisco Picciochi, o Tan-Tan, 

líder da antiga torcida uniformizada do Corinthians, promovia uma caravana de ônibus 

e outra de avião. O torcedor Reinaldo Ribeiro do Santos, que saíra de São Paulo na 

quarta-feira, iria caminhando até o Rio de Janeiro, e José Reginaldo Ramalho faria o 

mesmo percurso em sua bicicleta. 

A Federação Paulista de Futebol contribuiria com dez ônibus que levariam 

gratuitamente torcedores indicados pelas torcidas organizadas corintianas que não 

tivessem como arcar com o valor da viagem; eram mais 360 lugares230. Notícias do 

interior davam conta de vinte ônibus de Sorocaba, podendo chegar a cinquenta, e o 

mesmo número era a expectativa dos campineiros. Em Itapetininga eram três ônibus 

e vinte Kombi. Do Vale do Paraíba sairiam oitenta ônibus e todas as peruas da região 

estavam alugadas. De Recife prometia-se a ida ao Rio de Janeiro de mais sete mil 

corintianos até o dia do jogo231. 

A Suderj232 liberara 170.483 ingressos, apesar de a capacidade do Maracanã 

ser duzentas mil pessoas. A venda de todos os ingressos para a partida do domingo 

seria a quebra do recorde de arrecadação no maior estádio do Brasil. Foram enviados 

a São Paulo mais de 45 mil ingressos, após negociações entre os dirigentes dos 

clubes carioca e paulistano233.  

Francisco da Custódia, presidente da torcida da Portuguesa, Leões da 

Fabulosa, preparava cinco ônibus para apoiar o Corinthians no Rio de Janeiro. Para 

o torcedor da Lusa, apoiar os alvinegros era torcer pelo futebol paulista. O presidente 

da Tusp, Hélio Silva, enfrentava a situação peculiar de ter uma esposa corintiana e 

 
229 A viação Cometa aumentou em 86% o número de veículos e já havia esgotado todos os leitos das 

22h de sábado até as 13h do domingo. A situação era similar no Expresso Brasileiro, que na sexta-
feira vendera mais de mil passagens e acreditava que até domingo chegaria a quatro mil. A Única 
Auto Ônibus colocou trinta veículos extras para contemplar mais de mil torcedores. As três linhas de 
trem da estação da Luz rumo ao Rio de Janeiro também se encontravam esgotadas dois dias antes 
do jogo. 

230 LOUCURA corintiana toma conta de São Paulo e invadirá o Rio. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 
p. 28, 1 dez. 1976. 

231 MARACANÃ poderá ter recorde. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, p. 28, 3 dez. 1976. 
232 Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro. 
233 Os preços variavam entre 15 cruzeiros a arquibancada até 100 cruzeiros para a cadeira especial. O 

GRANDE êxodo do Corinthians e seus riscos. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 28, 3 dez. 1976. 
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integrante dos Gaviões da Fiel, o que lhe obrigava expressar solidariedade ao rival. 

Para Pérsio, vice-presidente da Tusp, a liberalidade de Silva era excessiva; se fosse 

torcer era contra, pois pelo menos o Fluminense era tricolor, como o São Paulo. A 

Torcida Uniformizada do Palmeiras enviou suas felicitações por telegrama para a sede 

dos Gaviões da Fiel234. 

Na sede da Camisa 12, o clima era de trabalho duro para organizar a viagem 

de quatro mil pessoas. Os torcedores se dividiam entre atender telefones, recolher 

informações sobre o Rio de Janeiro, buscar por mais ônibus para fretamento e ainda 

providenciar dez mil sanduiches para matar a fome dos corintianos e diminuir os 

congestionamentos na estrada e as filas nas lanchonetes do Maracanã. A central da 

Camisa 12 era o escritório do vereador Roberto Cardoso Alves, que dizia ter 

apadrinhado os jovens torcedores depois do lançamento conjunto da chapa do Grupo 

Novo para as eleições corintianas do ano anterior. Mesmo com a derrota do candidato 

do grupo, José Yunes, as relações continuavam estreitas. 

A torcida montara sete pontos de venda pela cidade e os chefes dos ônibus 

lançariam uma circular para que todos adotassem os mesmos procedimentos na 

viagem. Os ônibus também sairiam de diversos pontos da capital235. O presidente da 

torcida, Cláudio Faria Romero, mantinha contatos no Rio de Janeiro e pediu a adesão 

da Força Jovem do Vasco, dos botafoguenses da Unifogo e da Torcida Jovem do 

Flamengo no Maracanã. 

Os Gaviões da Fiel, por sua vez, tinham 64 ônibus lotados e concentravam as 

atividades em sua sede, na Rua Santa Ifigênia. O movimento intenso era devido ao 

pagamento da caravana, à filiação à torcida e à venda de adesivos, bandeiras e 

chaveiros236. O grêmio vendia passagens na sua sede e em pontos na Lapa, Barra 

Funda e Penha. O grêmio contava à época com 3.300 associados e, somente na 

semana da partida contra o Fluminense, tivera mais 600 adesões. 

Na busca por entender os sentidos dessa experiência para os corintianos, a 

Folha de S.Paulo entrevistou a torcedora-símbolo Elisa Alves Nascimento. A fiel 

torcedora acompanhava o Corinthians desde 1939 e confidenciou que após a morte 

 
234 DAS outras três torcidas, só a da Lusa organiza caravana. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 28, 3 

dez. 1976. 
235 Setenta por cento dos ônibus sairiam do Viaduto do Chá e o restante do Largo da Vila Carrão; da 

Praça Santo Eduardo, na Vila Maria; e da Estação Rodoviária de Guaianazes. 
236 GOMES, Sérgio. Elisa: “Se o time ganhar o campeonato eu morro”. Folha de S.Paulo, São Paulo, 

Primeiro Caderno, p. 26, 4 dez. 1976. 
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do marido casara-se com o alvinegro e desde então tinha vivido de tudo, 

tricampeonato, título do quarto centenário de São Paulo e viagem de avião para 

acompanhar o jogo contra o Santa Cruz; porém, ressentia-se pelas crianças e jovens 

que ainda não tinham visto o Corinthians ser campeão. Elisa temia que, se o 

Corinthians conquistasse o título brasileiro, poderia morrer de tanta emoção. 

Respondendo à pergunta sobre o que era ser corintiano, dissertava: “Ser corintiano é 

ter amor à vida, ter amor ao eterno, amor naquilo que se faz. Amor à uma bandeira 

sagrada. O Corinthians é uma bandeira. Linda bandeira. O resto da vida não tem 

graça… Tá?”237 

Para a torcedora, ser corintiano era uma forma de demonstrar o amor. A fala 

da mulher negra e empregada doméstica aposentada era a rememoração das 

representações mais caras e propaladas sobre o Corinthians. Segundo Juarez Manuel 

da Silva238, diretor administrativo dos Gaviões da Fiel, ser corintiano era um estado de 

espírito; quando o Corinthians ia bem, tudo estava bem. O Corinthians e a vida se 

confundiam. Para Claudio Faria Romero, ser corintiano era um dom divino e a chave 

da vitória estava no técnico Duque: “Ele se assemelha ao povo, à formação da própria 

equipe e torcida. Ele é um bom técnico, mas seu maior mérito não é estratégia e sim 

a criação de saídas, desculpas, quase mitos, põe a culpa da derrota sobre as 

crendices tirando a responsabilidade dos jogadores.239” Das várias concepções mais 

existenciais sobre o Corinthians, cada um representava uma forma de ser corintiano 

em consonância com os valores do corinthianismo. 

O sucesso corintiano no Campeonato Brasileiro foi ensejo para a criação de 

três novas torcidas organizadas. A Toco, Torcida Organizada do Colégio Objetivo, era 

formada exclusivamente por alunos da escola situada na Avenida Paulista e vista 

como uma torcida da elite corintiana. Carlos Eduardo Leme, professor de Química e 

fundador do grupo, queria que sua torcida servisse para lembrar que o corintiano não 

era apenas o “povão”. Leme240 contava que a ideia surgira após o jogo contra o 

Botafogo, quando ele e dois colegas levaram a proposta à direção do Objetivo, que 

deu o aval. A divulgação na escola deu resultado e o movimento arrebatou quinhentos 

 
237 Ibid. 
238 DUQUE, o místico que desmistificou o Corinthians. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de 

Esportes, p. 3, 5 dez. 1976. 
239 Ibid. 
240 “UM, dois, três…” o Fluminense será freguês? Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, 
p. 5, 5 dez. 1976. 



 

 

150 

estudantes, que começaram a torcida com suas próprias bandeiras, faixas e 

instrumentos. As camisas foram doadas pela própria escola e uma parte dos 

torcedores iria de avião rumo ao Rio de Janeiro; o restante, em mais três ônibus. 

A Povão Torcida Unida era outro grêmio que nascia naquele ano, quando um 

grupo de estudantes dos bairros do Butantã e da Previdência resolveu sair da Camisa 

12 e dos Gaviões da Fiel para formar seu próprio grêmio. O nome era uma 

homenagem ao caráter popular do Corinthians e a maioria dos seus 212 sócios eram 

estudantes secundaristas – por isso, segundo reportagem da Folha de S.Paulo241, 

eram aqueles que sofriam mais pressão familiar para não irem ao Rio de Janeiro. A 

casa do presidente José Roberto Carvalho foi a sede provisória do grupo, que contava 

com o modesto patrimônio de 25 bandeiras e 14 instrumentos.  

Já a Coração Unido era provavelmente uma das menores torcidas 

organizadas do Corinthians, obra de Cláudio Ribeiro, ex-Gaviões da Fiel e Camisa 12. 

A torcida fora criada em 3 de novembro do ano anterior, após a vitória do Corinthians 

contra o Grêmio no Morumbi242. 

A grande presença dos ônibus de torcidas organizadas e também de grupos 

organizados em bairros e empresas (NEGREIROS, 2015) obrigava a Polícia Militar 

carioca e o Detran a montar um esquema de recepção aos torcedores vindo de São 

Paulo. Todos os ônibus deveriam parar na Avenida Brasil, onde embarcariam dois 

policiais militares, que conduziriam o motorista ao desembarque no Maracanã e 

depois ao local de estacionamento. Após o desembarque os torcedores poderiam 

circular livremente, mas os ônibus só transitariam depois do jogo e ficariam guardados 

pela PM. A operação previa 1.500 agentes, o que era considerado pouco diante da 

quantidade de ônibus que ficariam estacionados em quatro diferentes pontos243. 

Os mais de trezentos ônibus das torcidas organizadas chegaram ao Rio de 

Janeiro por volta das quatro da manhã e se dirigiram para a Zona Sul acordando os 

cariocas com rojões e gritos de viva ao Corinthians. A caravana dos Gaviões da Fiel 

estacionou na Avenida Atlântida, em Ipanema, e os guardas de trânsito não puderam 

controlar o movimento, que foi se avolumando com a chegada dos ônibus da Patota 

do Timão e da Camisa 12 na sequência. 

 
241 Ibid. 
242 Ibid. 
243 Rua Teodoro da Silva, Rua Visconde de Niterói e no pátio da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (Uerj), os retardatários teriam de ficar na Avenida Antônio Carlos, no centro da cidade. NOS 
ônibus, a proteção da polícia. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 28, 3 dez. 1976. 
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No domingo, as hostilidades entre paulistas e cariocas começaram quando as 

praias foram enchendo e muitos banhistas atiraram copos cheios de areia nos ônibus 

corintianos. Um homem foi atropelado numa briga entre torcedores dos dois times na 

Avenida Atlântica e foi levado ao hospital Miguel Couto em estado grave. Por volta 

das 11h30, em Ipanema, um grupo de torcedores tricolores, armados com paus e 

portando latas de cerveja, pararam e depredaram carros e ônibus com placas de São 

Paulo. O coronel Walter Meira Costa informava que as delegacias atendiam a um 

grande volume de ligações por conta dos distúrbios na cidade244. As chamadas de 

ambulâncias superaram o recorde: somente na manhã do sábado foram duzentos 

pedidos, a maioria por excesso de consumo de álcool, mas também eram recorrentes 

os casos de agressões entre torcedores do Rio de Janeiro e de São Paulo245. 

A presença de aproximadamente setenta mil corintianos no Rio de Janeiro 

esgotara cigarros e bebidas nos comércios próximos ao Maracanã. O atraso da 

“Operação Corinthians”, organizada pelo Detran e Polícia Militar, fez com que os 

ônibus que chegavam pela Rodovia Presidente Dutra e atingiam a Avenida Brasil 

causassem um engarrafamento de aproximadamente cinco quilômetros. Os maiores 

congestionamentos ocorreram nas proximidades do Maracanã e nos túneis da Zona 

Sul. Muitos torcedores passaram a noite do sábado em frente ao Hotel Nacional, onde 

estavam concentrados os jogadores do Corinthians, e a animação da torcida teve de 

ser dispersada a pedido do presidente Vicente Matheus, para que os jogadores 

pudessem dormir. 

O esquema da Polícia Militar para a partida entre Fluminense em Corinthians 

começou às sete da manhã. No entanto, a abertura dos portões ocorreu somente à 

uma da tarde, com meia hora de atraso. Os coronéis Clóvis e Walter, responsáveis 

pelo policiamento, justificavam que o atraso se devia a uma prova da Escola Naval 

que era realizada nas dependências do Maracanã. O Ministério da Marinha não 

concordou com a remarcação da prova e nem com a antecipação de seu término, o 

que ocasionou aglomeração de torcedores do lado de fora do estádio. 

O dia de sol forte obrigava os adeptos a resguardar-se nas árvores próximas 

ao estádio e a sede acabou com todo o estoque de refrigerantes, cerveja e água dos 

 
244 ÀS 8 horas, o auge da grande invasão ao Rio. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, 

p. 6, 6 dez. 1976. 
245 OS transtornos do Rio com os corintianos. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, p. 6, 

6 dez. 1976. 
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bares das cercanias. As garrafas se amontoavam na sarjeta e foram as armas da 

primeira briga, registrada ao meio-dia. As trocas de ameaças com garrafas quebradas 

deviam-se a uma discordância sobre Rivelino e provocaram a detenção dos 

torcedores, deixados durante mais de uma hora no bagageiro da viatura policial. Os 

torcedores foram encaminhados ao 56º Batalhão da PM e seriam liberados antes do 

início da partida.  

Muitas pessoas precisaram de atendimento médico devido ao calor e à 

desidratação. Os cortes e ferimentos por conta de garrafas e cacos de vidro também 

eram recorrentes, mas segundo o Dr. João Costa, os principais casos das enfermarias 

eram de histeria e outras reações provocadas pelo sistema nervoso. Para o médico, 

esse problema era mais comum às mulheres, e devia-se à tensão do jogo e aos 

atrasos na abertura dos portões246. Uma torcedora teve um aborto enquanto esperava 

o início da partida no Maracanã. A corintiana procurou a enfermaria do estádio por 

volta das três da tarde com sangramentos e teve de ser transferida para a maternidade 

Fernando Magalhães. Segundo os médicos do Maracanã, outro caso grave foi o do 

corintiano que teve o globo ocular esquerdo perfurado, mas a maioria dos casos eram 

atendimentos corriqueiros, causados pelo consumo excessivo de álcool247. 

A Polícia Militar do Rio de Janeiro reservara aos corintianos os setores ao lado 

direito das cabines de rádio e prepararia um forte destacamento para dividir os 

adeptos das duas equipes. A ocupação do estádio ofereceu trabalho aos policiais. A 

grande quantidade de corintianos que entraram no Maracanã, logo na abertura dos 

portões, proporcionou aos alvinegros o domínio das arquibancadas, deixando pouco 

espaço para os tricolores. A Polícia Militar precisou formar um cordão de isolamento 

na metade da arquibancada para que torcedores de ambos os times pudessem ocupar 

seus lugares. As torcidas do Rio de Janeiro se dividiam no apoio: enquanto do lado 

corintianos havia algumas bandeiras do Flamengo, entre os tricolores tremulavam 

bandeiras do Vasco. 

Segundo a Folha de S.Paulo, os paulistas promoviam um barulho infernal com 

seus rojões, batuques e o grito da torcida, que abafavam o barulho dos donos da casa 

na maior parte do tempo. A grande afluência de corintianos levou a estrutura do 

Maracanã ao limite. Os torcedores consumiram tudo que havia no estádio e 

 
246 PORTÕES só foram abertos às 13 horas. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, p. 6, 

6 dez. 1976. 
247 GRÁVIDA de 2 meses aborta. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, p. 6, 6 dez. 1976. 
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formavam-se grandes pilhas de garrafas e lixo. Os banheiros superlotados e a falta 

de paciência levavam vários torcedores a urinarem em qualquer parte, “sem 

cerimônia”248. 

A partida terminada em 1 a 1 levou à decisão por pênaltis, que teve a vitória 

corintiana por 4 a 1 e a classificação inédita para a final do campeonato nacional. O 

time-mito (FLORENZANO, 2002) seguia sua narrativa de superação e impelia os 

torcedores a acompanhar sua epopeia, agora na capital gaúcha. 

Ainda no Rio de Janeiro, o presidente do Corinthians afirmava que, caso o 

Internacional não cedesse ao menos vinte mil ingressos, seu time não viajaria a Porto 

Alegre. No final da tarde da segunda-feira, Matheus telefonou para o governador 

Paulo Egídio para que intercedesse junto à Confederação Brasileira de Desportos. 

Heleno Nunes, presidente da CBD, comunicou-se com o governador do Rio Grande 

do Sul, Synval Guazelli, e este pediu aos dirigentes do Internacional para que 

liberassem os ingressos pedidos por Matheus.  

O presidente do Internacional, Frederico Balvé, informou ao governador 

gaúcho que todos os ingressos já estavam vendidos. Prometeu, por fim, estudar a 

possibilidade de ceder no máximo duas entradas. A CBD comunicava que, caso o 

Corinthians não disputasse a final, declararia o Internacional campeão249.  

Vicente Matheus, que tinha a pretensão de devolver sua cota de catorze mil 

ingressos aos gaúchos, voltou atrás, em razão das punições que o Corinthians poderia 

sofrer por abdicar da final. O mandatário corintiano queria convencer os gaúchos a 

ceder mais seis mil ingressos, nem que fossem das gerais do estádio Beira-Rio. A 

Polícia Militar vetara uma divisão das gerais entre colorados e corintianos, pois não 

tinham soldados suficientes para um cordão de isolamento no setor. 

Apesar das reclamações de Matheus, 24 mil corintianos acompanhariam a 

final. O clube do Parque São Jorge detinha uma carga de 14 mil entradas, 6 mil seriam 

vendidos por agências de viagens de São Paulo e mais 4 mil ingressos chegariam de 

Porto Alegre250. A renhida disputa dos dirigentes por ingressos colocava Vicente 

Matheus e a Federação Paulista de Futebol em lados opostos. O representante da 

Federação, Paulo Castilho, trouxe os catorze mil ingressos de Porto Alegre, mas não 

 
248 CLIMA de cantos pornográficos e violência. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, p. 

6, 6 dez. 1976. 
249 MATEUS ameaça tirar time da grande final. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, p. 

42, 9 dez. 1976. 
250 O CORINTHIANS joga, Inter garante 24 mil. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 28, 10 dez. 1976. 
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enviou a carga completa ao Parque São Jorge, retendo quatro mil, que seriam 

comercializados na sede da FPF. Segundo Matheus, a Federação pedira apenas 750 

entradas, que ele havia negado, pois o clube do Parque São Jorge tinha 

compromissos com suas torcidas organizadas e com agências de viagem, como a 

Pluri Turismo, de propriedade do ponta-direita Vaguinho. Com os quatro mil ingressos 

a menos, o mandatário corintiano temia não poder honrar seus compromissos. 

A grande quantidade de corintianos que afluíram para os jogos no Maracanã 

e no Beira Rio trouxe um problema novo ao Conselho Nacional de Desportos, que até 

então não tinha nenhuma legislação para torcidas visitantes. O CND prometia que até 

o campeonato seguinte o repasse de ingressos seria normatizado251. 

As bilheterias do Parque São Jorge foram abertas apenas na quinta-feira, das 

21h às 23h, mas o público era pequeno. Segundo um dos bilheteiros, a baixa procura 

devia-se à confusão feita pelos dirigentes em torno dos ingressos252. 

Vicente Matheus prometera o financiamento de dez mil passagens para que 

os corintianos pudessem acompanhar a final. Contudo, Cláudio Faria Romero, da 

Camisa 12, informava a O Estado de S. Paulo que o presidente custeara apenas trinta 

ônibus, divididos entre as torcidas organizadas. A mudança afetou os planos de 

Camisa 12, Gaviões da Fiel, Torcida Organizada Corintiana do Objetivo, Mosqueteiros 

da Fiel, Coração Corintiano, Povão Torcida Organizada e Patota do Time, que 

confiaram no compromisso assumido publicamente pelo presidente253. A mudança 

acarretava a majoração do preço da caravana para todas as torcidas e afastava 

muitos torcedores.  

Rodolfo Manieri, diretor da Nacional Turismo, previa um grande prejuízo pelos 

23 ônibus que permaneciam vazios. Para ele, a indefinição no tocante aos ingressos 

fez com que muitos interessados desistissem da viagem. Em sua opinião 254 , o 

principal responsável pelo prejuízo era Vicente Matheus, que por diversas vezes 

atrapalhou a organização das caravanas.  

Os muitos corintianos que prometiam lotar Porto Alegre tinham também 

opções aéreas, mas todas já esgotadas. As companhias Varig, Cruzeiro, Vasp e 

Transbrasil não possuíam mais assentos para nenhum voo entre São Paulo e Porto 

 
251 CHIORINO, Aroldo. A grande decisão. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, p. 2, 12 

dez. 1976. 
252 VENDA de ingressos começou às 21h. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 28, 10 dez. 1976. 
253 NO PARQUE, ninguém admitia desistência. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 22, 10 dez. 1976. 
254 Ibid. 
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Alegre desde quarta-feira até domingo, a data do jogo. A Vasp colocou um voo extra 

para o elenco corintiano e os jornalistas paulistas. Os pacotes aéreos eram vendidos 

por companhias de turismo que fretavam aviões inteiros, garantindo o ingresso e a 

volta domingo255. 

O sonho de liberdade, representado pelo título cada vez mais próximo, era 

vivido tanto pelos corintianos de maiores posses como também pelos menos 

afortunados, como os internos da Casa de Detenção. Sob convite do coronel Fernão 

Guedes, uma comitiva de atletas corintianos formada por Vladimir, Adilson, Moisés, 

Ademir, Basílio, Russo, Zé Maria e João Paulo almoçou no presídio da Avenida 

Cruzeiro do Sul. 

A homenagem começou com um almoço compartilhado entre os militares de 

maior patente do presídio e a comitiva dos jogadores. Vladimir foi presenteado com 

um caminhãozinho de madeira com o seu nome e o símbolo do Corinthians gravado, 

confeccionado por um interno corintiano. Ao término da refeição os jogadores 

visitaram os pavilhões e interagiram com os presos. No Pavilhão 2, considerado o 

local dos presos de melhor comportamento, os torcedores corintianos se 

aglomeravam em torno dos jogadores, abraçando-os e pedindo autógrafos nos 

uniformes e nos maços de cigarro.  

A mesma idolatria se viu no Pavilhão 8, dos presos de maior periculosidade 

ou reincidentes, onde os jogadores ouviram a roda de samba organizada por cinco 

torcedores. Antes do fim da visita passaram pelo Pavilhão 9, que abrigava os presos 

em tratamento psiquiátrico, e estes puderam apenas acenar para os jogadores da 

janela de suas celas. Ao longo da visita eram recorrentes as bandeiras corintianas das 

janelas das celas. Satisfeito com as ilustres visitas um dos presos afirmava: “Coronel, 

se o Corinthians ganhar, pode dar mais vinte anos que a gente fica.”256 

Em meio aos internos da Casa de Detenção havia uma figura conhecida da 

história corintiana: Inaté. Um dos primeiros líderes do Gaviões da Fiel fora preso, 

julgado e condenado pelo assalto a um supermercado e por balear um policial em 

1970. O torcedor cumpria sua pena na cela 416 do Pavilhão 2 com mais dezenove 

companheiros.  

Inaté relatou a O Estado de S. Paulo a emoção de ver o Corinthians avançar 

à final:  

 
255 O PRESIDENTE só financiará 1.080 passagens. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 23, 10 dez. 1976. 
256 ENTRE as grades, a mesma paixão. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 23, 10 dez. 1976. 
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Nós vibramos como nunca. O Timão era todo raça. Como sempre fazia no 

Pacaembu, no Morumbi ou em outro estádio, segurei firme a minha guia de 

São Jorge e vibrei. Meus companheiros me olhavam, alguns até assustados, 

como quem queria aprender a ser corintiano. No final, chorei. Chorei por não 

poder estar comandando aquela massa no Maracanã e gritar mais alto que 

todos: Corinthians, Corinthians, Corinthians.257 

 

O vínculo entre Inaté e os Gaviões da Fiel mantinha-se mesmo atrás das 

grades, com a troca frequente de cartas. O torcedor revelava à redação que seu 

desejo era ver sua torcida apoiar o jogador Russo como líder da equipe por sua 

humildade, que Vladimir seria o símbolo da garra corintiana e o goleiro Tobias o 

“manhoso”, mais esperto da equipe258. 

Para quem não enfrentaria os mais de 1.100 quilômetros de viagem, a visita 

dos atletas era um alento e a expectativa ficaria por conta do início das transmissões. 

Para aqueles que novamente enfrentariam as estradas do Brasil e o estádio 

adversário, os aprendizados conquistados no Rio de Janeiro eram valorosos. 

Cláudio Romero fazia uma campanha na Camisa 12, entre os torcedores que 

iriam a Porto Alegre, para que descansassem e preservassem a voz para a festa 

durante a partida. Segundo Romero, o torcedor corintiano se empolgava no caminho 

e muitas vezes acabava cansado e sem voz, como em parte do segundo tempo contra 

o Fluminense, em que a massa, já cansada de gritar, apenas batia palmas. Juarez, 

diretor administrativo dos Gaviões da Fiel, reconhecia que o cansaço depois da festa 

da caravana poderia afetar os torcedores, mas não havia o que fazer diante do ímpeto 

e do entusiasmo da torcida.  

A Camisa 12 levaria a Porto Alegre 35 ônibus de torcedores e 18 mil rojões 

para saudar o time. Para Romero, a torcida do Sul entenderia a festa dos corintianos, 

pois o Internacional era o time do povo no Rio Grande do Sul, como o Corinthians em 

São Paulo. 

O médico Frank Cintra, que participara da caravana ao Rio de Janeiro, 

preparara e distribuiria em todos os trinta ônibus dos Gaviões da Fiel um panfleto com 

conselhos de viagem259. Os seis mandamentos eram:  

 

 
257 INATÉ, um grito com limites. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 23, 10 dez. 1976. 
258 Ibid. 
259 “PRESERVAR o grito” é a palavra de ordem. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 32, 11 dez. 1976. 
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1º Não corra, não mate, não morra; 2º Se cuide, descanse durante a viagem 

para que você tenha mais força para gritar e ajudar o Timão; 3º Não se 

exceda na bebida, não brigue, não crie problemas, nós estamos na casa 

alheia e o nosso objetivo é somente a vitória do Timão; 4º Não esmoreça, 

cante, grite o nome do Corinthians. E que o pessoal das baterias não deixe 

de a todo instante tocar, para dar o incentivo aos jogadores pois, só assim, 

sendo minoria, poderemos nos igualar à torcida adversária; 5º Se preciso, 

que em pé, com todo o barulho possível, a nossa torcida se manifeste para 

que os nossos jogadores ganhem forças e consigam transformar, se for o 

caso, um placar adverso em outro favorável; 6º Que Deus nos acompanhe e 

ilumine o caminho pelo ar e pela terra, para que possamos ir e voltar, todos 

vitoriosos e trazendo para São Paulo a Caneca de Campeões do Brasil.260 

 

Os conselhos de Cintra iam fundo na forma-representação do corinthianismo 

para lembrar o papel da torcida e as obrigações daqueles que estariam no estádio 

Beira-Rio representando a massa. Contudo, a procura por ingressos para a final 

diminuiu na manhã de sábado na capital paulista e ainda era possível encontrá-los 

nas bilheterias do Parque São Jorge. Na Federação Paulista de Futebol os ingressos 

estavam esgotados, desde as primeiras horas da manhã de sábado, e Alfredo 

Metidieri, presidente da entidade, entrara em contato com o presidente da associação 

dos cambistas do Rio Grande do Sul para tentar contornar a situação. O corintiano 

que não conseguira seu ingresso em São Paulo poderia viajar tranquilo, pois os 

cambistas associados tinham entradas de sobra e estariam identificados com camisas 

e crachás da associação. 

 Alfredo Metidieri contava que uma associação paulista de cambistas estava 

em vias de ser oficializada e previa que seus participantes vendessem ingressos com 

10% de ágio, no máximo. O mandatário da federação paulistana dizia que, diante da 

impossibilidade de acabar com os cambistas, ao menos deveriam normatizar suas 

ações e transformá-lo num trabalho justo. Para isso, pensava até em ressarcir os 

cambistas que tivessem ingressos encalhados261. 

A disputa entre as diretorias do Corinthians e do Internacional pela cessão de 

ingressos afastou muitos torcedores paulistas, e a falta de hotéis na capital gaúcha foi 

outro agravante.  

Como menos torcedores iriam a Porto Alegre, a cidade de São Paulo se 

preparava para os desdobramentos de um possível título corintiano. Todos os 

 
260 Ibid. 
261 A CONVERSA dos presidentes. Folha de S.Paulo, São Paulo, Primeiro Caderno, p. 28, 11 dez. 1976. 
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médicos do serviço público foram colocados em regime de prontidão e até a limpeza 

pública teria expediente ampliado para que a chuva de papel picado não entupisse os 

bueiros da cidade 262 . A Secretaria municipal de Esportes, o Departamento de 

Operação do Sistema Viário (DSV) e Secretaria de Segurança Pública junto à Polícia 

Militar elaboraram um plano conjunto para a festa dos corintianos.  

O objetivo era não repetir o despreparo apresentado pelos órgãos públicos 

após a classificação do Corinthians à final. Segundo Erasmo Dias263, as forças de 

segurança da cidade foram surpreendidas após a partida contra o Fluminense por não 

elaborarem nenhum plano para os festejos. A Polícia Militar prometia policiamento 

intensivo nas áreas de festejos e a Polícia Civil estava incumbida da supervisão das 

vias públicas. Ambas as unidades trabalhariam desarmadas e com a orientação de 

apenas disciplinar os torcedores, “pois não pretendemos coibir, nem restringir a 

alegria de ninguém”, afirmava Erasmo Dias 264 . Existia a expectativa de que o 

governador Paulo Egídio decretasse feriado estadual na segunda-feira, em caso de 

título corintiano265. 

Se a vitória fosse alvinegra, os festejos se concentrariam em dois pontos da 

cidade, a Avenida Paulista e o Vale de Anhangabaú. A concentração para o “Carnaval 

da Vitória” seria na Praça dos Correios e poderia se estender até a Avenida Ipiranga. 

Os representantes das torcidas organizadas Gaviões da Fiel e Camisa 12, em reunião 

com o secretário de esportes, Caio Pompeu de Toledo, pediam também que a festa 

se estendesse às proximidades de suas sedes. Assim, a Praça 7 de Setembro, na 

Liberdade, e a Rua Santa Ifigênia, no Centro, poderiam ser acrescidas ao plano de 

segurança. 

Contudo, os torcedores do Internacional não pareciam dispostos a deixar o 

título corintiano acontecer em seus domínios e, para isso, usavam dos mais diversos 

meios. A delegação corintiana ameaçava retornar a São Paulo caso o policiamento 

não isolasse o hotel e dispersasse os torcedores do Internacional que soltavam rojões 

nas cercanias. Os incidentes que ocorreram no sábado fizeram com que o vice-

presidente do clube, coronel Francisco Fontes, entrasse em contato com o secretário 

 
262 CORINTIANOS desistem de viajar. Folha de S.Paulo, São Paulo, Primeiro Caderno, p. 28, 11 dez. 1976. 
263 O DSV já preparou o esquema. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 23, 10 dez. 1976. 
264 Ibid. 
265 PRÊMIO: já são quase dois milhões. Folha de S.Paulo, São Paulo, Primeiro Caderno, p. 28, 11 dez. 1976.  
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de segurança pública gaúcho, coronel José Paiva, que providenciou doze viaturas e 

a interdição da área.  

Alguns torcedores corintianos não tiveram a mesma sorte e eram vários os 

depoimentos de arrombamentos de carros com placas de outros estados, assaltos 

nas ruas do centro de Porto Alegre e de grupos de torcedores do Internacional 

organizados para espancar corintianos. No entanto, se a disputa do título causava 

rivalidades violentas entre adeptos de Internacional e Corinthians, ambos 

considerados equipes do povo, por outro lado, o clubismo despertava a solidariedade 

dos gremistas, que, mesmo momentaneamente, acolhiam os paulistas, por temerem 

o título do rival. O Grêmio de Foot-Ball Porto Alegrense cedeu suas instalações aos 

torcedores corintianos sem hospedagem e torcedores gremistas recebiam os 

corintianos com amizade e churrascadas, segundo a Folha de S.Paulo266. Alguns 

torcedores corintianos dormiram em barracas em frente ao estádio Beira-Rio, local da 

final, e em campings da capital gaúcha. 

Em Vacaria e Torres, cidades da região metropolitana de Porto Alegre, os 

corintianos tiveram melhor acolhida: paulistas e gaúchos se reuniram em animados 

carnavais com a proteção da polícia. Os moradores que ligavam para reclamar do 

barulho eram dissuadidos pelos policiais, “pois era uma comemoração justa por um 

mesmo ideal, a luta por um título e uma confraternização nunca vista”267. Nenhum 

incidente foi registrado nas duas cidades. 

A Polícia Federal avaliava que o movimento na BR-101 e na BR-116, rodovias 

que ligavam São Paulo e Porto Alegre, era o triplo do habitual; contudo, um único 

acidente fora registrado. Os donos de restaurantes nas rodovias mostravam-se 

satisfeitos com os lucros e apenas em um posto os corintianos entraram, comeram, 

beberam e saíram sem pagar. O movimento de chegada era intenso no aeroporto 

Salgado Filho e na rodoviária da cidade. Os responsáveis pelo hotel da delegação 

corintiana contavam que não viam tantos torcedores nem nas partidas da seleção 

brasileira. 

No domingo o estádio estava aberto desde as oito da manhã e a torcida 

organizada do Internacional, que não pagava ingressos, teve a preferência para 

entrada e um local pré-definido. O restante dos torcedores teve de esperar até às 

 
266 CORINTHIANS ameaçou retornar ontem pela manhã. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de 

Esportes, p. 10, 13 dez. 1976. 
267 Ibid. 
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9h15, quando chegou a Brigada Militar. Os torcedores do Internacional chegaram 

cedo ao estádio, temendo que os corintianos ocupassem os melhores lugares, como 

acontecera no Rio de Janeiro. 

O esquema de policiamento previa seiscentos soldados no entorno do estádio 

e mais cem dentro do Beira-Rio. A PM pedia aos torcedores que não entrassem com 

rojões ou utilizassem qualquer tipo de fogos dentro do estádio. As torcidas teriam 

portões de acesso distintos e seriam separados por telas de arame e cordão de 

isolamento.  

O clima entre torcedores do Corinthians e Internacional antes da partida era 

tranquilo e o congraçamento estava expresso na faixa dos torcedores locais: “A maior 

torcida do Rio Grande saúda a maior torcida de São Paulo.” Muitos torcedores 

justificavam que ambos os times representavam o povo de seus estados e por isso 

havia uma aproximação, apesar do apoio de muitos gremistas que engrossavam a 

torcida corintiana268. 

Em São Paulo, diversos festejos aconteceram antes da partida ou estavam 

preparados para o término do jogo, esperando o tão sonhado triunfo. Na capital, a 

festa dos torcedores corintianos antes da final ocupou várias regiões da cidade com 

batuques, desfiles de automóveis, fogos de artifícios e bandeiras. Uma carreata 

organizada na manhã do jogo ocupou a região da Avenida Paulista e da Consolação. 

Em frente ao Masp e à Fundação Cásper Líbero era intenso o buzinaço, o espocar de 

rojões e os gritos de guerra. Os torcedores faziam uma animada roda de samba e 

convidavam os motoristas no trânsito parado a descerem e participarem da festa, que 

não poupava do barulho nem os internos do hospital Santa Catarina. 

Nos bairros do Pari e Canindé, redutos de torcedores da Portuguesa, e no 

Brás, concentração de palmeirenses, a festa ganhava as ruas com desfiles de 

automóveis com bandeiras corintianas. O Parque São Jorge permaneceria fechado 

no domingo e na segunda, dia do retorno dos jogadores, para que não ocorresse a 

festa e a depredação do clube tal como acontecera na vitória contra o Fluminense. À 

medida que se aproximava o horário do jogo, 17h, a cidade foi ficando deserta, e o 

transporte público, quase vazio. 

A comoção corintiana extrapolava o caderno esportivo e era capa da Folha 

Ilustrada, que mostrava fotos da torcida corintiana no sábado. 

 
268 PELA manhã, o respeito entre os torcedores. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, 

p. 11, 13 dez. 1976. 
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A avenida Paulista parou. Desde cedo, quem não quis ficar em casa se 

mandou pra lá, com carros, bicicletas, a pé, de qualquer jeito. E logo foi 

organizado um carnaval, com escolas de samba desfilando pela avenida 

como se o jogo tivesse acabado. Nas outras ruas do centro e pelos bairros, 

carros colocavam bandeiras para fora, muitas vezes, juntas a do Corinthians 

e a do Palmeiras. Muita gente também saiu a rua para pichar carros, “chegou 

a vez do preto e branco ou Corinthians campeão”. A cidade desde sábado à 

noite nunca esteve tão feliz, tão despojada. Rojões eram estourados a todo 

instante, cantorias se ouvia em cada esquina. Os bares, depois das casas, 

eram os lugares de maior concentração. Mas nenhum outro local ganhou da 

Paulista. Pra lá todos se dirigiram muitas horas antes do jogo e não importava 

o resultado. A vitória era estar ali, sambado, cantando, gritando Corinthians, 

faça chuva, faça sol.269 

  

A reportagem da Folha de S.Paulo retornava à Casa de Detenção para 

acompanhar a final. Os 6.480 presos puderam assistir à partida em televisores 

levados por familiares. Uma emissora de televisão prometera ceder mais televisores, 

mas não cumpriu sua promessa. A resiliência dos torcedores foi testada desde às 

cinco horas da manhã, quando acabou a energia do presídio. A grande maioria dos 

detidos nunca comemorara um título corintiano, não eram nascidos ou eram muito 

pequenos, por isso o desespero após os gols do Internacional e a anulação de um gol 

corintiano. A festa do título e o amistoso comemorativo entre o Pavilhão 9 e o Pavilhão 

2 teriam de esperar270. 

A vitória por 2 a 0 garantia o bicampeonato brasileiro ao Internacional e 

prolongava a odisseia corintiana. Ambos os times, cada um à sua maneira, foram 

eternizados no futebol brasileiro. Enquanto os colorados davam mais um passo rumo 

à hegemonia do futebol nacional no período, conquistando novamente o Campeonato 

Brasileiro em 1979; o time operário do Corinthians, que percorreu o país junto de sua 

torcida, despertava leituras sobre a sociedade brasileira de sua época e dos desejos 

que dela emergiam. 

Conforme aponta o historiador Plínio Negreiros (2015, p. 90), era necessário 

analisar os episódios de dezembro de 1976 sob uma ótica em que se relativizasse o 

papel dos dirigentes, muitos deles ligados ou entusiastas do regime civil-militar, para 

perceber a potência do movimento popular: 

 
269 ANTES da derrota. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Ilustrada, p. 17, 13 dez. 1976. 
270 A FESTA corintiana ficou pela metade. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, p. 16, 

13 dez. 1976. 
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Ou seja, mais de que reforçar a dominação política sobre a população 

brasileira, os invasores corinthianos partiram para a subversão da ordem – 

como gostavam de qualificar os generais de plantão. A alegria da torcida 

corinthiana teve essa força subversiva. Gasto de milhões de litros de 

combustíveis quando o governo apresenta planos de racionamento dos 

mesmos combustíveis significava afrontar a ordem. 

 

A “Invasão Corintiana” trazia consigo as mais diversas dinâmicas sociais e 

seus embates. Se, por um lado, configurava-se como uma experiência subversiva, em 

outros sentidos, reforçava características tradicionais do sistema social brasileiro. 

Algumas empresas organizaram ônibus fretados para que seus funcionários 

pudessem ir ao Rio de Janeiro e retornar em segurança, o que pode ser interpretado 

como uma incursão nas tradicionais formas de controle do lazer da classe 

trabalhadora pelo patronato (NEGREIROS, 2015; THOMPSON, 2002). 

Apesar de sua polissemia, os eventos da Invasão Corintiana tenderam a 

reforçar a forma-representação do corinthianismo (TOLEDO, 2002). O sociólogo 

Sérgio Miceli (2015), que participou da caravana dos corintianos a Porto Alegre no 

intuito de escrever uma reportagem para o Jornal do Brasil, retratou-a como um evento 

que reforçava as tradições e os hábitos da cultura popular brasileira e reconhecia o 

papel central do homem, jovem-adulto e proletário, na constituição da epopeia 

corintiana. A narrativa da viagem, posteriormente publicada em forma de artigo 

científico na Revista de Administração de Empresas, da Fundação Getúlio Vargas, 

tem por mérito ser uma iniciativa seminal nos estudos sobre torcidas organizadas. 

A massa que habitava as periferias e vivia dos baixos rendimentos de seu 

trabalho constava de zeladores, datilógrafos e, por fim, caminheiros. Estes últimos, na 

visão de Miceli, eram uma espécie de embaixadores da dispersão da fé corintiana 

pelo Brasil. 

Nos acontecimentos que envolviam os torcedores em caravana eram 

ressaltadas a licenciosidade ou a malandragem na prática dos furtos ou por diversão, 

a solidariedade no compartilhamento de alimentos e bebidas e o papel das histórias 

que expressavam as experiências em comum de “bebedeiras, brigas, saques, 

derrotas e vitórias” (MICELI, 2015, p. 52). Esse pertencimento, surgido do compartilhar 

de uma história em comum, agregava capitais de honorabilidade, algo como uma 

reserva moral dos torcedores organizadores, em relação a outros adeptos do futebol. 
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Contudo, Miceli (2015, p. 54) reconhecia que o outro lado da moeda eram os juízos 

que viam nas ações da massa mero exercício de fanatismo descontrolado, que ao 

mudar do vento poderia passar de curioso a temível. 

A crítica do sociólogo se voltava não aos corintianos, detentores e criadores 

de sua própria história, hábitos e interesses, mas às interpretações mais difundidas 

sobre a torcida do time mais popular de São Paulo nos veículos de mídia e nos meios 

intelectuais. Em sua visão, a cobrança recorrente por uma pauta de atuação política 

das torcidas, organizadas ou não, versava mais sobre a incapacidade dos grupos 

produtores de cultura erudita em entender as peculiaridades da manifestação popular 

(MICELI, 2015). Para ele, as análises de cunho depreciativo ou as cobranças por 

determinadas formas de ação eram fruto de “imagens embebidas num intenso 

etnocentrismo de classe”, que licença feita, continuam muito atuais. 

 

Afinal, por que lançar suspeição sobre todas as práticas simbólicas que 

conseguem adesão de amplos setores sociais, como se os indicadores de 

dispersão ao nível do público consumidor e produtor constituíssem por si só 

a garantia de indignidade e infantilismo cultural e, por conseguinte, 

atestassem a presença de todos os ingredientes de que se servem os 

produtores eruditos para relegar às paragens da evasão, da alienação, da 

distração, todos os produtos simbólicos cuja produção e cuja demanda não 

provêm deles mesmos? (MICELI, 2015, p. 55). 

 

O preconceito contra o popular e a classificação de suas manifestações como 

os setores mais baixos da consciência política buscava, mesmo que indutivamente, 

cindir as formas consagradas e corretas de atuação, geralmente coordenadas por 

elementos de uma elite intelectual, daquelas nascidas nas classes trabalhadoras e 

por elas difundidas. Miceli (2015, p. 56) conclui o relato de sua experiência 

reconhecendo na relação entre o clube e sua torcida uma cumplicidade: “O 

Corinthians tornou-se um produto social à imagem e semelhança de suas bases 

sociais. Ele é um time de classe e para ser corinthiano é preciso cada vez mais ter as 

disposições éticas e simbólicas para sê-lo.” 

Apesar de reconhecer que o ciclo de caravanas assumira os contornos de 

uma peregrinação popular e extrapolara seu intuito inicial para tornar-se uma forma 

de questionar e subverter os padrões ditatoriais da época, não seria correto ver no 

clube do Parque São Jorge somente as disposições éticas e simbólicas da classe 
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trabalhadora, como enunciava Miceli, diante do fenômeno arrebatador que colocava 

em movimento homens e mulheres do povo. 

Por diversas vezes o destino dessa epopeia esteve nas mãos de uma elite 

dirigente, alheia aos interesses populares. Para entender essa participação é 

emblemática a figura do presidente corintiano Vicente Matheus. Acusado pela Folha 

de S.Paulo de negar apoio às torcidas que iam ao Recife, que correram o risco de não 

partir por não conseguir arcar integralmente com os ônibus, levava na sua comitiva 

indivíduos que “jamais empunhariam a bandeira do Corinthians, ou gritariam o nome 

do clube”271.  

Na final contra o Internacional, sob pretexto de atender ao desejo de mais 

ingressos da torcida, o presidente alvinegro ameaçava não levar o time à final, 

naquela que talvez seria a partida mais importante da história do clube. As 

negociações de ingressos envolvendo presidentes de clubes, mandatários das 

federações, representantes das secretarias de segurança pública e outros tantos 

militares que participavam do ambiente do esportivo era mostra de que o clientelismo 

seguia em pleno funcionamento. 

Para demonstrar seu apoio aos torcedores, Vicente Matheus se 

comprometera a financiar dez mil viagens à capital gaúcha, para depois reduzir o 

número a somente 1.080. As estratégias popularescas de Matheus, acostumado a 

amealhar capitais dessa forma, propunham a reafirmação de laços clientelistas com 

o torcedor corintiano como uma das armas para se blindar no conturbado ambiente 

político do time. A publicidade gerada com a constante aparição do mandatário 

corintiano nos veículos de mídia e sua pretensa defesa do torcedor faziam parte do 

seu projeto de continuidade na direção do Parque São Jorge (COUTO, 2017) e o 

mantinha alinhado aos cânones do corinthianismo. 

No entanto, foi o ano seguinte, 1977, que ficaria marcado na história do futebol 

paulista por encerrar o jejum de títulos da torcida corintiana. As finais do campeonato 

estadual contra a Ponte Preta marcaram um capítulo na história corintiana, prolongado 

às memórias da capital paulista. 

A possibilidade do título trazia ao “Time do Povo” novamente a força de fato 

social total da metrópole, agitando desde o ambiente do futebol e os aparatos de 

 
271 ATÉ em treino torcida prestigia o Corinthians. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 28, 1 dez. 1976. 
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segurança até o mercado fonográfico, com o lançamento de um LP em que os 

Gaviões da Fiel tocavam as 22 melhores músicas do momento272. 

Jair Andreoni, corintiano e dono da Andreoni Indústria e Comércio de Velas, 

teve a ideia de produzir um produto especialmente para a final, velas de sete dias com 

o distintivo do Corinthians. Das quinhentas mil unidades produzidas, quase a metade 

já tinha sido vendida antes do primeiro jogo da decisão e, como um agradecimento à 

torcida corintiana, o comerciante contratou os serviços de Pai Benê e seus cem filhos 

de santo para auxiliar espiritualmente o Corinthians na busca do título. O Pai de Santo, 

de Americana, colocou velas próximas ao campo do Parque São Jorge, da imagem 

do santo, e no dia do jogo faria trabalhos na praça em frente ao Morumbi273. 

A final do campeonato também mudava o cotidiano da cidade de Campinas. 

A concentração de torcedores da Ponte Preta nas bilheterias era grande e 

rapidamente os quinze mil ingressos mandados pela Federação Paulista se 

esgotaram. A cidade amanheceu com uma oferenda de velas pretas e brancas, duas 

garrafas de pinga, uma galinha preta e um prato de farofa no cruzamento entre as 

ruas Barão de Jaguara e General Osório, no centro da cidade. A oferenda, evitada 

pelos motoristas e retirada cuidadosamente pelos policiais, trazia ainda uma faixa com 

os dizeres “Ponte Preta, campeã de 77”274. 

Na Câmara dos Vereadores a final também era assunto. O vereador José 

Carlos Scolfaro, torcedor da Ponte Preta, comemorava que seu irmão, o árbitro Oscar 

Scolfaro, não tinha sido escolhido para a final. Apesar de confiar na imparcialidade do 

irmão e de não haver veto de nenhum dos times, seria difícil para Oscar acertar-se 

com a família toda depois. O maestro da Orquestra Sinfônica de Campinas, Benito 

Juarez, prometia uma audição especial da peça “Abertura Solene para o Ano de 

1812”, com direito a canhões e fogos de artifício, como na partitura original de 

Tchaikovsky, caso a Ponte Preta fosse campeã275. 

O grande volume de pontepretanos que seguiriam o time na final do Morumbi 

seria recebido por uma escolta policial que acompanharia o comboio desde a Rodovia 

Anhanguera até a chegada ao Morumbi. O Estado de S. Paulo narrava o ambiente da 

capital antes da partida: “Outros estabelecimentos também começavam a fechar ou 

 
272 ANÚNCIO comercial. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 12, 5 out. 1977. 
273 ACENDER as velas, ritual do contratado Pai Benê. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 25, 6 dez. 1977. 
274 CAMPINAS, também um dia movimentado. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 25, 6 out. 1977. 
275 Ibid. 
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iam se esvaziando e a cidade inteira parava, esperando o resultado que provocaria 

um grande carnaval ou uma tristeza geral.”276  

A massa se dirigia ao Morumbi e causava um trânsito tão intenso que o 

policiamento teve de inverter o sentido de várias ruas que levavam ao estádio, mas 

ainda assim ocorreram congestionamento na Ponte Cidade Universitária. Os veículos 

da CMTC começaram a circular quatro horas antes do jogo e nos horários de pico 

saía um ônibus a cada dois minutos. A companhia previa que cerca de dez mil 

torcedores usariam o serviço para ir à final277. 

No estádio do Morumbi, o tenente Terra afirmava que em partidas do 

Corinthians as detenções passavam de cinquenta para cem. Eram os jogos que 

exigiam maior precaução. Antes da partida já estavam detidos dois torcedores: o 

palmeirense Nonato, que desfilava com uma bandeira de seu time, e Lúcio, que a tirou 

da mão do alviverde, fugiu com ela e causou distúrbios na arquibancada. O Estado de 

S. Paulo afirmava que os eventos violentos eram recorrentes na partida, como o 

arremesso de copos d’água, laranjas e até fogos de artifício na direção dos torcedores. 

A partida teve mais de quinhentas detenções, em sua maioria ocasionadas 

por brigas entre torcedores. O policiamento afirmava que o alcoolismo e as invasões 

de campo também eram um problema para os mais de 750 policiais que participavam 

da segurança da final; parte deles uniformizada e parte à paisana, misturados aos 

torcedores, além dos investigadores do 34º Distrito Policial e da Rota 278 . A 

preocupação principal era garantir a segurança da minoria de pontepretanos, que 

correspondiam a apenas ¼ das arquibancadas. 

A batucada dos Gaviões da Fiel embalava os momentos antes do jogo com 

hinos, gritos de guerra, provocações e até palavrões, passíveis de detenção. A vitória 

por 1 a 0, gol de Palhinha, aumentava as esperanças corintianas de que o título 

pudesse vir no jogo seguinte, domingo, também no Morumbi. Após o jogo, os festejos 

corintianos começaram na Avenida Paulista e surpreenderam a Secretaria de 

Segurança Pública, que não havia montado nenhum esquema de segurança. Com as 

comemorações em curso, o trecho da Avenida Paulista entre a Brigadeiro Luiz Antônio 

 
276 DE repente, a cidade parou e passou a viver de emoções. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 25, 

6 out. 1977. 
277 Ibid. 
278 ENTRE casos curiosos e tristes, 500 prisões. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 25, 6 out. 1977. 
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e a Haddock Lobo foi isolado para os torcedores. A polícia relatou apenas dois 

incidentes nos festejos – um homem embriagado e um caso de agressão279. 

O planejamento para a segunda partida da final incluía uma procissão dos 

Gaviões da Fiel, patrocinada pelas velas Andreoni, no sábado à noite. A marcha sairia 

do cruzamento entre a Avenida Ipiranga e a Rua Santa Ifigênia e percorreria seis 

quilômetros até a chegar à sede do grêmio. Na quadra dos Gaviões da Fiel começaria 

uma vigília de catorze horas em homenagem a São Jorge, acompanhada do samba 

dos mais de cem percussionistas da torcida. Ao término da vigília, os torcedores iriam 

direto para o Morumbi280. 

Segundo O Estado de S. Paulo, os torcedores da Ponte Preta mostravam-se 

resignados com o vice-campeonato após a derrota no primeiro jogo. O clima em 

Campinas podia ser medido pela baixa adesão às caravanas para o jogo. Paraquedas, 

torcedor-símbolo do time, fretara cinco ônibus e temia não os completar. A Torcida 

Jovem da Ponte, por meio de seu presidente, Maurício Lombardi, reclamava do 

restante da torcida, que deixava o time antes do fim do campeonato, e previa que se 

a Ponte Preta ganhasse esses mesmos torcedores estariam no Morumbi para o jogo 

de desempate281. 

Antes ainda da segunda partida da final, as mais diversas iniciativas eram 

tomadas para homenagear o Corinthians, prevendo o hipotético título. Em São José 

do Rio Preto, o vereador Limirio Urias Gomes inicialmente pretendia um feriado 

municipal, mas, em face da dificuldade, aceitava batizar uma rua, uma praça, um 

centro esportivo ou o que fosse com o nome do clube da capital. Em Araçatuba, o 

delegado de polícia contava que numa checagem a bares e restaurantes ficou 

sabendo que toda a bebida da cidade já estava vendida e, por isso, organizou uma 

equipe para assegurar que os torcedores pudessem comemorar tranquilamente. 

Até em Porto Alegre a final paulista tinha desdobramentos. Os gremistas da 

Coligay 282  receberam um telefonema de alguém se identificando como irmão de 

Vicente Matheus e convidava os 150 membros da torcida para assistirem ao jogo no 

Morumbi. Porém, quando o dirigente da torcida ligou para confirmar a informação fora 

 
279 UMA grande festa, por toda a madrugada. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 25, 6 out. 1977. 
280 RODA DE SAMBA para comemorar. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Ilustrada, p. 33, 7 out. 1977. 
281 CAMPINAS já aceita o vice. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 48, 8 out. 1977. 
282 A Coligay foi uma torcida de adeptos do Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense criada em 1977 por obra 

do empresário Volmar Santos, dono da boate Coliseu, voltada ao público gay. A torcida, além de 
deixar explícita a homossexualidade de seus participantes, tinha nessa identidade um de seus 
norteadores. Para mais sobre a Coligay, consultar Anjos, 2018. 
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destratado pelo presidente corintiano. Porém, nem isso diminuía o apoio do grupo que 

preparava seus instrumentos musicais, suas batas azuis e brancas e os brincos 

estilizados para o desfile do título na capital gaúcha. Segundo os integrantes da 

Coligay, a identificação com os corintianos surgia do reconhecimento do sofrimento, 

afinal, o Grêmio passara por um jejum de títulos semelhante ao dos alvinegros283. 

O secretário de segurança pública de São Paulo, Antônio Erasmo Dias, 

avisava que doze ruas transversais à Avenida Paulista seriam fechadas após o jogo, 

e um trecho em frente ao Parque São Jorge também seria separado para as 

comemorações do título284.  

Preocupado com possíveis vandalismos e depredações, o presidente Vicente 

Matheus avisou que o Parque São Jorge não estaria aberto para as comemorações. 

A nota da diretoria do clube afirmava que todas as festividades deveriam acontecer 

nas ruas da cidade. Porém, para Cláudio Faria Romero, o presidente tinha de 

reconsiderar, pois o clube era um espaço privilegiado para a comemoração dos 

torcedores da Zona Leste e ele mesmo, como presidente da Camisa 12, pretendia 

levar seus sócios para o Parque São Jorge, por ser menos tumultuado do que a região 

central de São Paulo, onde aconteciam depredações de carro e brigas285. Os Gaviões 

da Fiel pretendiam promover sua própria festa e não se somariam aos festejos da 

Avenida Paulista. O grêmio ainda não havia definido o local da comemoração, mas 

pretendia que seus cinco mil associados tivessem um local mais tranquilo para 

festejar286. 

Apesar das programações para o final do jogo, os cambistas estavam 

preocupados com o prejuízo na final do Campeonato Paulista. A procura menor do 

que o esperado se devia ao televisionamento do jogo. O presidente da Associação 

dos Cambistas de Espetáculo Desportivos e Artísticos do Estado de São Paulo 

explicava que o televisionamento já dera prejuízos aos seus associados nos primeiros 

jogos da final e que a entidade precisava se posicionar. 

As televisões tinham um acordo com a Federação de que se 

responsabilizariam pelos ingressos não vendidos, mas quem ressarciria os 

cambistas? Era o que perguntava Nélson Augusto Marinho. O mandatário da 

 
283 E ESTE país volta-se para o Morumbi. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 48, 9 out. 1977.  
284 CAPITAL planeja a sua festa. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 48, 8 out. 1977. 
285 ADÃOZINHO dopado: FPF desmente as notícias. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 26, 8 out. 1977. 
286 UM DIA muito esperado, a Cr$200 por pessoa. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 48, 9 out. 1977. 
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associação explicava que seus cem associados e treze diretores trabalhavam nos 

esportes e em espetáculos de arte e circo e eram legalizados. Os cambistas recolhiam 

INPS, declaravam imposto de renda, eram identificados pelas camisas laranja e 

crachás, e o mais importante, seguiam a tabela de preços que limitava o ágio a 10% 

do valor do ingresso. A associação estava em busca de sua institucionalização e no 

mês seguinte inauguraria sua sede, com o coroamento de Dona Cida como madrinha 

oficial dos cambistas. 

Cada associado contribuía com 200 cruzeiros e tinha direito a assistência 

jurídica e social. Quando um cambista precisava se afastar do trabalho organizava-se 

um fundo de solidariedade para o sustento de sua família. A Acedaesp (Associação 

de Cambistas de Espetáculos Desportivos e Artísticos do Estado de São Paulo) 

controlava a entrada de novos filiados para que não atrapalhassem os lucros; só 

entrava um novo cambista com a saída de outro. A inspiração da associação era a 

sua coirmã do Rio Grande do Sul, que se encontrava institucionalizada desde 1973287. 

A única mulher da Acedaesp era Maria Aparecida Basílio Dória, carioca, 50 

anos de idade, viúva havia dezessete anos e mãe de seis filhos. Dona Cida começou 

na carreira auxiliando o marido, em 1948, e assumiu sozinha o ofício quando ele 

enfartou num dia de trabalho. A corintiana contava que já fora detida várias vezes, 

mas nunca presa; a profissão era vista com descrédito pelos policiais que os tinham 

por vagabundos. Na visão da madrinha dos cambistas, não havia mais mulheres no 

ramo pois elas não tinham a paciência necessária para o negócio, paravam logo. 

Outra cambista, somente no Rio Grande do Sul, afirmava ela288. 

Apesar da preocupação da Associação dos Cambistas, mais de 138 mil 

pagantes assistiram à segunda partida da final. A chegada dos ônibus de torcedores 

da Ponte Preta guardou momentos de tensão no Morumbi, quando os campineiros 

que tentaram descer dos ônibus foram acossados pela grande maioria de corintianos. 

Ao buscarem refúgio no portão do estádio, utilizado pelo pronto-socorro, foram 

hostilizados pelos policiais. A situação gerou empurra-empurra entre os torcedores do 

interior, temendo serem agredidos pelos corintianos, gritos de socorro e agitação289. 

 
287 OUTRO$ Corintiano$. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno Folhetim, p. 8, 9 out. 1977. 
288 SEU jogo é fora do campo. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno Folhetim, p. 9, 9 out. 1977. 
289 ANTES do jogo as cenas de violência. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, p. 20, 

10 out. 1977. 
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A vitória da Ponte Preta por 2 a 1 deixou sem função os dois trios elétricos 

trazidos da Bahia e a banda de frevo vinda do Recife. A festa foi dos campineiros, que 

organizaram enorme carreata e se concentraram no Largo do Rosário, região central 

da cidade290. Pouco mais de novecentos torcedores corintianos se dirigiram à Avenida 

Paulista mesmo com a derrota. No cruzamento entre as avenida Ipiranga e São João 

outro grupo de quinhentos torcedores sambava e gritava a sua frustração após a 

partida291.  

A vitória da Ponte Preta encheu de otimismo os campineiros, que prometiam 

uma invasão do Morumbi similar à Invasão Corintiana no Maracanã. A Polícia Militar 

armou um esquema de segurança maior do que os anteriores: um total de seis mil 

homens, mil viaturas e quinhentos cavalarianos fariam a segurança dos torcedores292. 

O presidente da Ponte Preta, Lauro Moraes Filho, encaminhara um ofício à 

Secretaria de Segurança Pública e à Federação Paulista de Futebol, pedindo 

segurança ao seu time, aos seus torcedores e ao árbitro da partida, Dulcídio Vanderlei 

Boschilia. Segundo Moraes, estaria acontecendo uma campanha intimidatória de 

elementos ligados ao Corinthians para afetar a ida de torcedores de Campinas ao 

Morumbi e comprometer a performance de Boschilia em prol do time da casa. Em 

reunião com Antônio Erasmo Dias, o mandatário pontepretano pedia atenção às 

invasões de campo e à interrupção da energia, estratégias que poderiam ser usadas 

caso o Corinthians estivesse perdendo293. 

Conforme relatou José Ferreira Pinto Filho, vice-presidente da FPF, o ofício 

continha um tom de ironia:  

 

Os únicos problemas que tivemos durante este campeonato paulista 

aconteceram justamente em Campinas, onde as luzes foram apagadas 

durante uma partida. Depois, quando essa mesma partida era disputada 

outra vez, com portões fechados, a torcida derrubou esses portões e invadiu 

o estádio. É preciso que todos entendam de uma vez por todas: nós estamos 

apenas às vésperas de uma partida de futebol, e não de uma guerra. Não 

vamos aceitar provocações e nem alimentar paixões desnecessárias.294 

 

 
290 E A PONTE adiou o grande carnaval. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, p. 20, 10 

out. 1977. 
291 A DERROTA não evitou uma discreta festa. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, p. 

20, 10 out. 1977.  
292 DE volta, a grande emoção do futebol. O Estado de S.Paulo, São Paulo, p. 74, 13 out. 1977. 
293 PONTE pede segurança para ganhar o título. O Estado de S. Paulo, p. 29, 13 out. 1977. 
294 Ibid. 
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No entanto, o presidente pontepretano não precisou preocupar-se com 

manobras fora do campo, pois o gol do atacante corintiano Basílio, a nove minutos do 

fim da partida, sepultava a longa espera dos alvinegros da capital. Para a equipe do 

interior restava a espera por seu primeiro título. 

O gol libertador iniciava os festejos na Avenida Paulista e nas áreas centrais 

da capital. Muitos bares do Centro fecharam as portas após a vitória corintiana. O 

medo de seus proprietários era a massa embriagada, que ocupava o cruzamento 

entre a Avenida Ipiranga e a São João, e queria beber e não pagar. No bar Rei das 

Batidas, em Pinheiros, o proprietário Mário Moreno esperava uma grande 

concentração de torcedores e distribuiria um grande estoque de pinga, formado 

durante os quase 23 anos de espera. O corintiano contava que algumas bebidas não 

eram mais comercializadas e já não sabia mais qual o real tamanho de seu estoque295. 

Segundo o Comando de Policiamento da Capital, as principais ocorrências 

foram de brigas, desordens e embriaguez. Dentre as vítimas, treze atropelamentos, 

sendo cinco fatais, e oito homicídios. Ao todo foram detidas 97 pessoas, dentre elas 

25 menores de cidade surpreendidos depredando carros com placas de Campinas, 

nas imediações do Morumbi. O palmeirense Francisco Assis do Carmo, 20 anos, 

comemorava o título corintiano em sua casa quando endereçou gozações contra 

torcedores pontepretanos que o agrediram a mordidas e arrancaram parte sua orelha. 

Já o palmeirense Roberto Giuste, 55 anos, enfartou de raiva após o gol de Basílio e 

morreu. 

O vigilante noturno João José Teodoro achou uma boa ideia suprir a falta de 

rojões dando tiros para o alto. Foi preso pela radiopatrulha e teve a arma apreendida. 

Em Santo Amaro, os passageiros depredaram um ônibus da Viação Jurema, após o 

gol de Basílio. Na Vila Amália, um torcedor encontrou um Chevette com a chave no 

contato, deu a partida e lembrou-se de que não sabia dirigir – o veículo desgovernado 

atropelou o menino Amarildo Patrocínio, que morreu a caminho do hospital. João 

Paulo Pereira, que comemorava o título na carroceria de um caminhão perto do 

Morumbi, caiu, bateu a cabeça no chão e morreu.  

Rubão, um dos líderes dos Gaviões da Fiel e detento da Casa de Detenção, 

e mais 6.401 presos tiveram seu toque de recolher adiado para comemorar a vitória 

 
295 PATRÃO festejou com funcionários e medo fechou muitos bares. Folha de S.Paulo, São Paulo, 

Caderno de Esportes, p. 26, 15 out. 1977. 
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do clube do Parque São Jorge. Rubão pretendia escrever uma carta ao presidente, 

Vicente Matheus, pedindo uma visita dos jogadores corintianos ao presídio296. 

O título de outubro 1977 encerrava o ciclo iniciado dez meses antes com a 

caravana de corintianos a Recife. Durante esse período, a narrativa da roda do destino 

da massa alvinegra envolveu a frustração dos torcedores nas finais do Paulista de 

1974 e do Brasileiro de 1976 e terminava na capital paulista transfigurada. 

A comemoração do título movimentou a cidade de inúmeras formas, criando 

narrativas diversas, que versavam sobre a capacidade de organização dos 

torcedores, a união entre a devoção a uma causa e a fé no sagrado, a ocupação do 

espaço público, a busca por expedientes democráticos e a forma como os diferentes 

grupos da sociedade vivenciaram essa experiência popular. 

Muitos dos discursos da mídia, dos líderes de torcidas organizadas e dos 

responsáveis pela segurança pública imputavam à ausência de títulos a participação 

dos corintianos em constantes perturbações públicas e nos atos de violência nos 

estádios. As frustrações recorrentes eram vistas como o combustível para a 

intolerância. Caso esses juízos estivessem corretos, outubro de 1977 inauguraria um 

período de tranquilidade no futebol paulista e provaria que, de fato, o torcedor era ao 

mesmo tempo a vítima dos problemas relacionados ao futebol e o seu responsável. 

Os eventos do Campeonato Brasileiro de 1977, que começaria na semana seguinte à 

final do Campeonato Paulista, será tema de análise no próximo capítulo.  

 

2.2 Estado enquanto metáfora do estádio 

Os principais veículos de imprensa da capital paulista garantiam um grande 

espaço às informações do Corinthians, dado seu grande contingente de torcedores. 

Os outros grandes clubes do estado – Palmeiras, Portuguesa, Santos e São Paulo – 

também eram motivo de notícias cotidianas, que retratavam aspectos da política 

interna dos clubes e o dia a dia do departamento de futebol e sua torcida. Os dois 

principais clubes do interior durante a década de 1970, Guarani e Ponte Preta, tinham 

notas diárias que variavam de tamanho conforme a campanha de cada equipe. No 

entanto, ao restante das equipes do interior, restavam apenas aparições esporádicas 

nos jornais O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo e na revista Placar. Essas 

 
296 POLÍCIA Militar não contém a grande euforia da torcida. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de 

Esportes, p. 26, 15 out. 1977. 
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pequenas equipes viravam matéria jornalística quando faziam boas campanhas ou na 

iminência de partidas contra os grandes clubes. 

A suspensão da Lei do Acesso, em 1969297, transformou a realidade de 

diversos clubes do interior que permaneceram relegados às divisões inferiores até 

1976, quando o Conselho Nacional do Desporto regulamentou as formas de 

rebaixamento e acesso em todos os campeonato estaduais do Brasil. A mudança da 

regra foi aprovada por votação do Conselho Arbitral, órgão da Federação Paulista de 

Futebol constituído pelo presidente da entidade e os mandatários de todos os clubes 

da divisão especial, equivalente à primeira divisão. O órgão era responsável pela 

formulação do regulamento do campeonato estadual. 

Segundo o CND, os dois piores clubes da divisão especial disputariam contra 

os dois mais bem colocados da divisão intermediária vagas na elite do futebol paulista. 

Porém, a pedido da Federação Paulista de Futebol, entre 1976 e 1978, apenas o 

campeão da divisão intermediária teria vaga garantida na divisão especial. 

Entre 1969 e 1975, os principais times do interior eram convidados a 

participarem do “Paulistinha”, nome dado à fase classificatória em que se enfrentavam 

em busca do direito de integrarem a divisão especial (STORTI; FONTENELLE, 1997). 

O expediente da Federação Paulista de Futebol promovia a concentração de 

oportunidades nos poucos times de grande torcida e nos clubes do interior de maior 

infraestrutura, mas abandonava os clubes das menores localidades e poder financeiro 

à própria sorte. A normativa do CND de 1976, contudo, não mudava a realidade de 

todos os clubes pequenos, pois colocava como critério de acesso, além do 

desempenho esportivo, a posse de um estádio de arquibancadas de concreto que 

comportasse no mínimo dez mil torcedores e a cidade ter mais de sessenta mil 

habitantes, segundo o Censo do IBGE. 

De acordo com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Alfredo 

Metidieri, a Lei do Acesso fora extinta em 1969 porque os jogos no interior viravam 

guerras em que a pressão sobre os juízes se tornava insuportável. Os clubes, mais 

interessados em conquistar o acesso do que em revelar jogadores, enchiam-se de 

veteranos e o interior perdia seu caráter de formador de craques. Em 1976, as 

 
297 Mudança da regra aprovada por votação do Conselho Arbitral (órgão da Federação Paulista de 

Futebol constituído pelo presidente da entidade e os mandatários de todos os clubes da divisão 
especial, equivalente à primeira divisão). O órgão era responsável pela formulação do regulamento 
do campeonato estadual. 
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justificativas de Metidieri para a manutenção da estrutura do Campeonato Paulista era 

a saúde financeira dos grandes clubes, que poderia ser afetada pela quantidade de 

jogos e as baixas rendas no interior. Segundo o mandatário, existia ainda a 

possibilidade de clubes pequenos serem assumidos por mecenas, como fazendeiros 

e usineiros, que se apropriariam do time e depois o abandonariam298. 

O C.A. Bragantino não era financiado por fazendeiros nem usineiros, mas sim 

por um político. O clube presidido por Nabi Abi Chedid fora convidado a participar de 

um quadrangular que premiaria o campeão com uma vaga na divisão intermediária do 

Campeonato Paulista de 1977. Porém, a situação chamava a atenção da população 

de Bragança Paulista, que havia dois anos não tinha muitas notícias sobre o clube, 

que nem equipe de futebol possuía naquele momento. A informação sobre o torneio 

chegou à cidade pelos jornais da capital e pela ligação de uma rádio de Lins, querendo 

saber se haveria o jogo entre Bragantino e Linense. 

No entanto, segundo Chedid, o convite era uma afronta, pois considerava o 

Bragantino merecedor de uma vaga automática para a divisão intermediária. A cidade 

de Bragança Paulista possuía mais de sessenta mil habitantes, o time já estivera na 

divisão especial e o estádio comportava mais de sete mil torcedores. Para fazer valer 

o direito do time, Nabi Abi Chedid entrou com um recurso na FPF e, se necessário, 

buscaria uma liminar na justiça comum. Segundo a vistoria da Federação Paulista de 

Futebol, o estádio não comportava o número mínimo de torcedores e, para o jornalista 

José Dias, da Folha de S.Paulo, ele mais lembrava um estádio de cidade deserta: as 

coberturas da arquibancada e as dependências da imprensa destruídas, as poucas 

cadeiras numeradas sem assentos ou sem encostos e o gramado sequer lembrava 

um campo de futebol.  

Para Hafiz Chedid, pai de Nabi Abi Chedid e administrador do clube, tal 

perfeccionismo da Federação se dava por conta das querelas políticas entre Alfredo 

Metidieri, presidente da entidade, e seu filho, deputado arenista. Afinal, todas as 

reformas poderiam ser terminadas num prazo de dez dias. Na área social do clube a 

realidade era sensivelmente diferente: toda reformada, apresentava piscina olímpica, 

vestiários, departamento médico e parque infantil. Todos acréscimos haviam sido 

financiados pela família Chedid299. 

 
298 ACESSO volta a ser jogado, 6 anos depois. O Estado de S. Paulo, p. 27, 17 jun. 1976.  
299 DIAS, José Américo. A família coloca seu dinheiro no clube. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno 

de Esportes, p. 39, 17 abr. 1977. 
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Os torcedores reclamavam da falta de um time e afirmavam que, naquele 

momento, o C.A. Bragantino existia apenas na imaginação da família Chedid e nas 

épocas de eleição, quando o clube era uma valorosa ferramenta política na cidade. 

Jesus Otaviano, dono de uma vidraçaria e diretor de futebol amador do Bragantino, ia 

mais longe e contava que não se fazia uma reunião de diretoria havia dois anos. 

Otaviano fora convidado a montar um time de amadores da cidade que representasse 

o clube, mas a experiência durou apenas quatro meses, e quem respondia pelo time 

na época era somente o pai do presidente, Hafiz Abi Chedid300.  

Nabi Abi Chedid raramente visitava Bragança Paulista e era o líder do governo 

Paulo Egydio e da Arena na Assembleia Legislativa do estado. Apesar das atribuições 

políticas, fazia questão de manter-se na presidência do C.A. Bragantino e, segundo 

alguns torcedores, recorria até a expedientes antiéticos para manter-se no cargo. O 

comerciante Pedro Montanari Pietro contava que301, nas eleições de 1975, Nabi Abi 

Chedid montou uma mesa coletora de votos formada apenas por seus aliados 

políticos. O vereador Marcos Vinícius Valle denunciava a ausência de arquivos e lista 

de sócios, o que dificultava saber quem estava em condições de votar dentre os 

seiscentos sócios patrimoniais. Chedid exigia ainda o voto aberto, para saber quem o 

apoiava e quem era a oposição. Os expedientes deram resultado e garantiram a 

reeleição por 90 votos contra 59. 

Para os torcedores, restava apenas a memória de quando o time era o orgulho 

da cidade. Os moradores organizaram um mutirão para o término das obras do estádio 

para que o Bragantino disputasse a divisão especial. Em 1977, o Bragantino era 

apenas uma eficiente plataforma eleitoral mantida pela família Chedid302. 

Por fim, o Bragantino conquistou na justiça o direito de participar da divisão 

intermediária, mas não obteve sucesso. As sucessivas derrotas, incluindo o não 

comparecimento em alguns jogos, mantinham a equipe de Bragança Paulista em seu 

ocaso, distante da elite do futebol estadual e de seus torcedores. 

A vigésima vaga para a divisão intermediária de 1977 foi decidida no Torneio 

da Morte e contou com a final entre Linense e Americana. A partida de 18 de abril 

seria disputada em Jaú, em campo neutro e a 160 quilômetros de ambas as cidades. 

 
300 DIAS, José Américo. Ninguém lembra do último jogo. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de 

Esportes, p. 39, 17 abr. 1977. 
301 Ibid. 
302 DIAS, José Américo. Um presidente que raramente vai à cidade. Folha de S.Paulo, São Paulo, 

Caderno de Esportes, p. 39, 17 abr. 1977. 
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Em Americana prometia-se uma caravana de treze ônibus, mais os carros 

particulares. Em Lins a rádio local ajudava nas vendas dos bonés e camisas da torcida 

organizada, Tromba de Elefante, além de ser a promotora da caravana de onze 

ônibus, peruas Kombi e carros particulares. O presidente da Linense, que também era 

vice-prefeito da cidade, promovia um livro-ouro no comércio local para aumentar a 

premiação dos jogadores em caso de acesso. Porém, a derrota por 3 a 2 para o 

Americana manteve o time longe da elite do futebol paulista 303. 

Pouco mais de um mês após o término do Torneio da Morte, em 30 de maio 

de 1977, a temporada do futebol paulista recomeçava com partidas da divisão 

especial, da intermediária e da primeira divisão304.  

O futebol seria lazer em 42 cidades do estado e envolveria aproximadamente 

treze milhões de pessoas, entre torcedores, atletas, comissões técnicas e todo tipo de 

trabalhadores dos estádios. O público previsto para o fim de semana de futebol era 

de 250 mil torcedores em 29 estádios. Outros treze milhões de torcedores 

acompanhariam seus times pelo rádio e discorreriam sobre o jogo na segunda-feira. 

Eram aproximadamente sessenta torcidas organizadas, variando entre os cinco mil 

sócios dos Gaviões da Fiel e pequenos grupos tanto na capital como no interior. 

A expectativa da Folha de S.Paulo era que as torcidas organizadas levassem 

aos estádios aproximadamente cinco mil dúzias de rojões para a rodada inaugural do 

futebol paulista. O material ilegal seria içado por cordas, escondido em instrumentos, 

dentro de calças ou saias e, se acendidos todos ao mesmo tempo, fariam ruído maior 

que o jato Caravelle, à época o maior e mais barulhento do mundo. 

Ao término da rodada os torcedores teriam consumido 43,5 horas de futebol 

e arrecadado milhares de cruzeiros, que seriam divididos em 60% para o ganhador 

ou 50% para ambos os clubes em caso de empate305. O pagamento dos juízes da 

divisão especial saía de uma taxa de 4% da arrecadação, e nas divisões intermediária, 

primeira e segunda, os clubes mandantes eram obrigados a arcar com a taxa de 

arbitragem, transporte e hospedagem.  

O retorno do acesso à divisão especial dava um novo incentivo ao futebol do 

interior e alastrava o movimento das torcidas organizadas por diversas cidades. O 

 
303 LINENSE contra Americana, a decisão em Jaú. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, 

p. 39, 17 abr. 1977. 
304 A segunda divisão começaria na semana seguinte. 
305 O ALEGRE domingo de 13 milhões de pessoas. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, 

p. 10, 30 maio 1977. 
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novo regulamento alimentava sonhos como os do modesto Aliança. O clube, nascido 

em 7 de setembro de 1969, era fruto de uma partida entre “casados e solteiros” num 

terreno baldio de São Bernardo do Campo. Em sua trajetória, acumulava participações 

no Desafio ao Galo e no Super Galo, eventos que reuniam as vinte melhores equipes 

de várzea de São Paulo. 

Em 1976, o clube foi convidado pela FPF a estrear no futebol profissional, 

participando da divisão intermediária do campeonato estadual. Logo em sua estreia, 

disputou a final contra o XV de Novembro de Jaú. O título da divisão de acesso dava 

vaga à elite do futebol paulista e levou mais de dez mil torcedores de Jaú ao Brinco 

de Ouro da Princesa, em Campinas. A vitória por 2 a 0 animou a torcida uniformizada 

do XV, com suas camisas amarelas e verdes, e a diretoria, que já traçava planos para 

o ano seguinte. 

O clube, que não frequentava a elite do futebol paulista desde 1959, buscava 

parcerias com os comerciantes locais e o aumento do quadro societário para melhorar 

seu time e seu estádio. A ampliação dos vestiários, cabines de rádio e jornais, bem 

como a construção de dois novos bares e um moderno sistema de iluminação, eram 

as propostas da diretoria para colocar Jaú novamente no mapa do futebol paulista.  

O Aliança disputou a divisão intermediária ininterruptamente entre 1976 e 

1981. Apesar de seus poucos simpatizantes se concentrarem majoritariamente no 

bairro Rudge Ramos, local de fundação da equipe, o clube contava até com sua 

própria torcida organizada, que se inspirava nos Gaviões da Fiel para a criação de um 

estatuto próprio que garantiria sua existência no futuro306. 

Em Indaiatuba, as partidas do Primavera tiveram de disputar o status de maior 

evento municipal com a coroação da Miss da cidade, eleita Miss do estado de São 

Paulo em 1977. Porém, para a torcida organizada Camisa 13, o compromisso era 

acompanhar o Primavera na divisão intermediária e estimular outros torcedores a 

fazerem o mesmo. 

O clarão na arquibancada antes das partidas era a prova do respeito dos 

outros torcedores ao espaço reservado à Camisa 13. O grêmio, que tinha como 

símbolo o fantasma, era dirigido por Dona Cleonice, economista, diretora do 

departamento feminino do clube e cozinheira da equipe em dias de concentração. Na 

partida entre o Primavera e XV de Novembro de Piracicaba, a festa foi animada por 

 
306 O GRANDE sonho de 17 cidades do Interior. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, p. 

13, 30 maio 1977. 
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rojões e a farinha branca da torcida, além do saxofone de Dito. Ao término da partida, 

empatada em 0 a 0, torcedores de Indaiatuba e Piracicaba confraternizaram 

arremessando bagaços de laranja no juiz da partida, que, segundo os torcedores, era 

o responsável pelo baixo nível técnico do jogo. Para a polícia, a atitude era corriqueira 

e não valia uma intervenção contra os torcedores307. 

Em Limeira, o Internacional contava com Os Quarenta do Internacional de 

Limeira, a Torcida Uniformizada Feminina, os Leões e os Corações. Os grupos de 

torcedores fretaram seis ônibus para acompanhar o confronto contra o Santo André, 

pois a vitória traria aos visitantes a liderança da divisão intermediária.  

No entanto, dos seis ônibus, apenas um chegou a Santo André. Tudo 

começou no posto rodoviário Videira, quando um torcedor de Limeira dizia ter dado a 

ficha de dois sanduiches e o funcionário do posto alegava não tê-la recebido. O 

desentendimento acabou com a ligação para a polícia e a escolta do ônibus d’Os 

Quarenta da Internacional de Limeira até a delegacia de polícia de Jundiaí, onde 

tiveram de pagar 557 cruzeiros – valor da dívida do grupo, segundo o funcionário do 

posto. Pior sorte tiveram os outros cinco ônibus: foram parados pela Polícia Rodoviária 

e não chegaram a tempo de ver o empate em 1 a 1308. 

O E.C. Palmeirense era um dos clubes a disputar o Campeonato Paulista e 

precisava da vitória em casa para subir à primeira divisão do estado. A torcida da 

pequena Santa Cruz das Palmeiras se juntava no bar da cidade e de caminhão rodava 

as principais ruas, lembrando os moradores sobre o jogo que começaria dali a pouco. 

Na carroceria, vinham os batuqueiros das duas escolas de samba da cidade e muitos 

rojões. 

A publicidade atraiu pouco mais de mil torcedores, os músicos da banda 

municipal, que tocavam em troca dos ingressos, e a pequena torcida Mocidade Unida 

Palmeirense. A precária condição do time de Santa Cruz das Palmeiras refletiu-se 

num empate em 0 a 0 com os amadores do Juventus, que levaram apenas dez 

jogadores para a partida. Como lembrava o técnico do E.C. Palmeirense, Dedão: 

“Aqui, companheiro, a gente não prima pela técnica. A gente prima, isso sim, pela 

raça.”309 

 
307 A MISS roubou o futebol de Indaiatuba. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, p. 15, 

13 jun. 1977. 
308 SALIM, Roberto. O Internacional e sua fiel torcida. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de 

Esportes, p. 12, 18 jul. 1977. 
309 E VAI ter até torcida uniformizada. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, p. 13, 5 set.1977. 



 

 

179 

Para a maioria dos times do interior o principal objetivo era alcançar a final da 

divisão intermediária e conquistar seu título, único meio de integrar a divisão especial 

em 1978. A final de 1977, entre a Associação Atlética Francana e a Associação 

Esportiva Araçatuba, obrigava a polícia de Franca a montar um expediente especial 

de segurança para os dois mil torcedores visitantes. 

O Araçatuba, que à época tinha apenas 5 anos de idade, ia com a sua Torcida 

Uniformizada Canarinhos. Já a Francana contava com a Torcida Uniformizada e a 

Torcida Feiticeira. Segundo a Folha de S.Paulo, a partida prometia tamanho público 

que atraiu até quinze marreteiros de São Paulo. A vitória da Francana por 2 a 0, em 4 

de dezembro de 1977, garantiu seu retorno à elite do futebol paulista, após a quarta 

tentativa frustrada310. 

Apesar de o acesso da Francana culminar em festas e no feriado municipal, 

o jornal O Estado de S. Paulo, em 23 de outubro de 1977, argumentava dos perigos 

e malefícios dos jogos no interior. Segundo o jornal, existia um vasto histórico de 

conflitos que se mantinham desde a década de 1950. Os principais casos eram de 

invasões a campo, brigas entre jogadores e torcedores e ameaças a juízes. Esse 

costume era justificado pela grande rivalidade entre cidades. “Na verdadeira guerra 

que cada jogo no Interior acaba se transformando, todos são culpados e todos têm 

razão.”311 

No entanto, como abordado no Capítulo 1, o histórico de problemas 

estruturais, violência policial e agressões entre torcedores não era uma especificidade 

do interior do estado e sequer das divisões inferiores. A adoção da Lei do Acesso 

garantiu a oportunidade de novas emoções aos grupos de torcedores dos clubes 

pequenos, que poderiam ao menos sonhar com a possibilidade de enfrentar os 

grandes times da capital. Cada nova união de torcedores assumia algumas 

características dos grandes grêmios paulistanos, cuja atuação podia ser 

acompanhada nos principais meios de comunicação. A constituição de caravanas, os 

apetrechos e as performances nas arquibancadas, com instrumentos de percussão, 

papel picado, bandeiras e camisas próprias, eram inspirações que encontravam em 

cada cidade a sua cor própria. 

O interior paulista apresentava algumas das características que se repetiam 

na capital e eram uma forma privilegiada de entender as relações entre o futebol e a 

 
310 A FESTA chegou na 4ª tentativa. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, p. 15, 5 dez. 1977. 
311 UMA velha história de violência. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 47, 23 out. 1977. 
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política brasileira. A correlação dos clubes do interior com as principais figuras 

políticas das suas regiões aprofundava laços de cunho clientelista que se estendiam 

à polícia local, às prefeituras, aos meios de comunicação e aos pequenos grupos de 

torcedores. Esse círculo de relações que se formava em prol da vitória dos times do 

interior constantemente flertava com práticas ilegais; porém, recebia o resguardo das 

instituições locais e a omissão da Federação Paulista de Futebol. Esse vasto circuito 

de relações, baseado na troca de favores e capitais, tinha na boa campanha dos 

clubes do interior um importante instrumento político a ser acionada nas eleições 

municipais e na disputa por cadeiras na Assembleia Legislativa. Assumia importância 

também na campanha para presidente da Federação Paulista de Futebol, na qual 

clubes e federações do interior tinham direito a voto.  

Contudo, esse ciclo de relações trazia consigo um aumento no número de 

incidentes nos estádios do interior. A inegável influência das relações políticas nesses 

eventos fica clara na atuação da polícia local, duramente criticada pelos torcedores 

visitantes, e na falta de segurança dos estádios, recorrentemente veiculada na mídia 

e por torcedores. 

O crescimento dos eventos com vítimas, em sua imensa maioria não fatais, 

tornava-se mais agudo na segunda metade da década de 1970 e será abordado no 

capítulo seguinte, junto ao crescimento das intervenções das torcidas organizadas, 

individualmente e por meio da Atoesp, no sentido de proporem mudanças na estrutura 

do futebol paulista. Essas estratégias e tentativas da Associação e de seus 

participantes mostravam uma predisposição dos grêmios de utilizarem seus diversos 

capitais na tentativa de resolução de questões centrais aos torcedores, bem como na 

busca por canais em que suas demandas fossem ouvidas e levadas em conta nos 

restritos círculos de decisão do futebol paulista. Dessa forma, não é possível 

desatrelar as rivalidades, belicosas ou não, da busca por avanços políticos e sociais 

na estrutura do futebol, dado que os eventos compartilham sentidos entre si. Da 

mesma forma, a diversidade de práticas de uma torcida não seria apreendida se 

fossem tratados apenas os discursos midiáticos da elite dirigente dos grêmios de 

torcedores, sem levar em conta as atitudes cotidianas da base de seus associados. 
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3 Febre de associação – Uma história da Atoesp 

 

O período entre os anos de 1976 e 1983 compreendeu a criação e a atuação 

de diversas entidades representativas dos agentes do esporte do futebol paulista. A 

institucionalização da Associação das Torcidas Organizadas do Estado de São Paulo 

(Atoesp) e as tratativas para a criação da Associação dos Cambistas de Espetáculos 

Desportivos e Artísticos do Estado de São Paulo foram exemplos da busca por 

representação envolvendo agentes pouco influentes nas instâncias de comando do 

esporte. 

Concomitante ao crescimento das entidades de defesa das categorias 

envolvidas no futebol profissional, o período compreendeu a criação de um número 

incontável de novas torcidas organizadas, tanto dos grandes clubes como daqueles 

que militavam nas divisões inferiores, conforme apresentado no capítulo anterior. Nas 

torcidas dos grandes clubes, a expansão do número de grêmios trouxe a necessidade 

de um contato frequente entre suas lideranças, a fim de regular a participação 

conjunta em dias de jogos, a divisão das arquibancadas e o local das faixas de cada 

grupo. No Santos Futebol Clube, os torcedores criaram a Atos (Associação das 

Torcidas Organizadas do Santos), modelo mais emblemático dessas interações entre 

torcidas de um mesmo time. Em outros clubes, o acerto entre as torcidas organizadas 

deu-se de maneira informal e cambiante, tentando preservar uma agenda de 

interesses em comum que perseverou ao longo da segunda metade da década de 

1970 e nos primeiros anos da década seguinte. 

As diversas formas de atuação conjuntas serão exploradas ao longo deste 

capítulo. A trama da busca de uma agenda comum de interesses entre os setores 

dirigentes das principais torcidas organizadas e, por outro lado, o crescimento dos 

eventos violentos, tanto em recorrência como em belicosidade, pode sugerir uma 

contradição ou mesmo uma derrota das negociações entre as torcidas. Porém, refletir 

sobre a dialética entre os avanços democráticos e o aumento de eventos com feridos 

no futebol paulista é uma busca por compreender um dégradé de relações que não 

necessariamente se negavam, mas que, por algum tempo, se constituíram 

mutuamente.  

Parafraseando o historiador E. P. Thompson (2004, p. 9) em sua introdução à 

Formação da classe operária inglesa, “não vejo a classe como uma ‘estrutura’, nem 
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mesmo como uma ‘categoria’, mas como algo que ocorre efetivamente (e cuja 

ocorrência pode ser demonstrada) nas relações humanas”. Ao trazer a lógica do autor 

para o estudo das torcidas organizadas, que não compõem uma classe, 

privilegiaremos aqui o caráter das experiências sociais coletivas e como elas 

estimularam concepções conjuntas, vínculos e estratégias para uma maior 

participação dos torcedores dentro da estrutura do futebol profissional de São Paulo.  

 

3.1 Novas experiências coletivas nas torcidas paulistas 

Os encontros citadinos e a dinâmica do futebol aproximavam os torcedores 

dos diferentes grêmios na capital paulista. A busca por momentos de lazer que 

reuniam adeptos de diferentes equipes tornou-se cada vez mais frequente ao longo 

da década de 1970 e contava com o estímulo direto das lideranças torcedoras da 

cidade. Como abordado no capítulo anterior, essas interações envolviam o apoio à 

seleção brasileira, os festejos de Carnaval e os contatos entre torcidas nas rodadas 

duplas e triplas do Campeonato Paulista. 

O amadurecimento das relações entre os representantes das torcidas 

organizadas de São Paulo trouxe consigo a percepção das potencialidades de ações 

em conjunto, fossem elas voltadas ao lazer ou a mudanças na estrutura do futebol. 

Os principais entusiastas desse movimento de congregação entre torcedores 

organizados eram Flávio La Selva, fundador dos Gaviões da Fiel; Hélio Silva, líder da 

Torcida Uniformizada do São Paulo; e Cosme Damião Freitas Cid, fundador da 

Torcida Jovem do Santos. 

Flávio La Selva possivelmente foi a liderança de maior influência no ambiente 

das torcidas organizadas na primeira década dos grêmios. Durante sua juventude 

militara nos movimentos estudantis nos anos 1960 e era formado em Direito no 

prestigioso Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo. Ao longo da década 

de 1970, manteve um escritório de advocacia e realizava trabalhos junto às pastorais 

da Zona Leste da capital (CÉSAR, 1981, p. 100). No Parque São Jorge, La Selva 

estimulava outros membros da torcida a tornar-se sócios do Corinthians e a participar 

das eleições. Ao conquistar uma vaga de conselheiro do clube, na primeira metade 

da década de 1970, iniciou um movimento que chegou a reunir mais de trinta gaviões 

no conselho deliberativo do clube no final da década. 
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O fundador dos Gaviões da Fiel vislumbrava a possibilidade de transformar 

sua torcida numa entidade cultural, que fosse além do futebol e do samba, elementos 

importantes desde a criação do grêmio, mas que não atendiam à expectativa de todos 

os frequentadores da sede. Sua ideia de diversificação incluía a promoção de debates, 

cursos, grupos de teatro e cineclubes (CÉSAR, 1981, p. 100). 

Segundo o antropólogo Benedito Tadeu César, que acompanhou a atuação 

do líder dos Gaviões da Fiel entre o final da década de 1970 e o início dos anos 1980, 

as atividades do grêmio guardavam um sentido político, desde a atuação interna no 

Corinthians até nos seus momentos culturais. Para os corintianos, permanecer unidos 

seria a única forma de amealhar capitais para intervir e interferir. Por isso, La Selva 

era um defensor do direito de os torcedores escolherem o presidente do clube, para 

que a massa das arquibancadas pudesse superar os interesses dos sócios do clube, 

majoritariamente moradores das regiões vizinhas, que não necessariamente eram 

adeptos do Corinthians e estavam mais interessados em sua infraestrutura de lazer 

(CÉSAR, 1981; COUTO, 2017). 

O objetivo de angariar mais participação popular nas decisões do futebol 

norteou a atuação de Flávio La Selva também na busca pela união entre as várias 

torcidas organizadas de São Paulo. Os juízos feitos por outros líderes de torcida sobre 

Flávio La Selva, em depoimentos ao projeto Territórios do Torcer, dão conta de um 

líder de caráter conciliador e do seu papel de referência não apenas dentre os 

corintianos, mas também para outras torcidas.  

Segundo Hélio Silva, cuja esposa participava dos Gaviões da Fiel, “ele era um 

cara maravilhoso, que não gostava de brigas, e sinto saudade de sua amizade” 

(HOLLANDA; FLORENZANO, 2019, p. 110). Para Wanderley “Matheus” Rodak, da 

Tup, “o Flávio era uma pessoa digna, pacífica, e nos arrastava para o lado do bem” 

(HOLLANDA; FLORENZANO, 2019, p. 257). No intuito de exemplificar o caráter de 

La Selva, ele contava sobre uma situação em que membros dos Gaviões da Fiel 

tomaram uma bandeira do setor infantil da Torcida Uniformizada do Palmeiras e o 

líder da torcida corintiana fez questão de resgatá-la e devolvê-la aos garotos 

alviverdes. 

O contato frequente entre as lideranças – que, segundo Hélio Silva, começara 

por volta de 1972, com encontros semanais em bares da cidade para tomar cerveja e 

discutir os problemas em comum das torcidas (HOLLANDA; FLORENZANO, 2019, p. 
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104) – estreitou até os laços de compadrio entre Cosme Freitas, da Torcida 

Uniformizada do Santos, e Flávio La Selva. 

A realização de um campeonato de futebol entre as torcidas organizadas da 

capital paulista, no Ibirapuera, era mostra de como esse movimento originado nas 

lideranças começava a se expandir para as instituições como um todo. O torneio de 

janeiro de 1975 precedia em mais de um ano a institucionalização da Atoesp, mas já 

mostrava um terreno fértil de relações. 

A criação de uma associação de torcedores era vista como um acréscimo de 

credibilidade para o encaminhamento de demandas e sugestões a outras entidades 

do futebol, principalmente a Secretaria de Segurança Pública do Estado e a 

Federação Paulista de Futebol. Era também a possibilidade de um discurso unificado 

junto à mídia em questões que interessavam a todos os torcedores. O desejo dos 

fundadores da Atoesp era criar um espaço para o estabelecimento de regras comuns 

a todas as torcidas, dividir harmonicamente os espaços das arquibancadas nos 

clássicos do Morumbi e do Pacaembu e criar estratégias para diminuir os crescentes 

enfrentamentos entre torcedores, organizados ou não.  

Segundo Fernando Pereira da Silva, representante dos bugrinos da 

Guerreiros da Tribo, entrevistado em 2018 para esta tese, a entidade atendia a uma 

diversidade de questões de interesse público: 

 

discutia os problemas que estavam acontecendo entre as torcidas, discutia o 

que podia ser feito junto à Federação e junto à Polícia Militar do Estado de 

São Paulo para maior segurança; se discutia, por exemplo, a chegada das 

torcidas no estádio, ao invés de chegar um ônibus de cada vez, negociar com 

a Polícia Militar que tivesse um ponto de parada na entrada da cidade e com 

escolta até o estádio com todos os ônibus juntos; na saída, que tivesse uma 

escolta da Polícia Militar até pegar a estrada novamente, porque havia 

muita… a molecada jogava pedra nos ônibus na saída, depredava os ônibus 

e a torcida tinha que pagar. Era mais essa negociação, mesmo, entre Polícia 

Militar e Federação Paulista, o que é que podia ser feito dentro dos estádios, 

a recepção e a amizade que tinha que ter quando chegasse uma torcida, a 

torcida representante do time da casa tinha que receber, para quebrar o risco 

de atritos, mostrar que havia uma integração entre as torcidas, e isso foi legal. 

(SILVA, 2018).  
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A institucionalização da entidade ocorreu em 17 de fevereiro de 1976312 e em 

seu primeiro ano a Atoesp contava com os Gaviões da Fiel e a Povão Torcida Unida, 

representantes do Corinthians; a Torcida Uniformizada e a Torcida Acadêmica do 

Palmeiras; as torcidas Leões da Fabulosa e Corações Unidos da Portuguesa de 

Desportos; a Torcida Uniformizada do São Paulo; a Torcida Jovem do Santos; e as 

campineiras Torcida Jovem da Ponte Preta e Guerreiros da Tribo – Força 

Independente do Guarani313.  

Segundo Cláudio Faria Romero, entrevistado para esta tese em janeiro de 

2018, as principais ausências da entidade eram a sua torcida, a corintiana Camisa 12, 

e a Torcida Tricolor Independente, do São Paulo Futebol Clube. Ambas eram cisões 

litigiosas, respectivamente de Gaviões da Fiel e da Tusp, o que tornava uma 

participação conjunta inviável em 1975, dado que as rivalidades internas continuavam 

acesas. 

A sede dos Gaviões da Fiel foi o endereço escolhido para a hospedar a 

entidade, mas tinha por função apenas receber as reuniões entre os dirigentes das 

torcidas e correspondências. Localizada à época no segundo andar de um prédio 

situado na Rua Santa Ifigênia, número 176, na área central da cidade, a proximidade 

com a rodoviária era um facilitador, principalmente para os líderes de torcida que 

vinham de outras cidades. Flávio La Selva, um dos principais incentivadores da 

criação da Atoesp, foi escolhido como seu primeiro presidente, mas ao longo da 

história da entidade se revezaria no cargo com Hélio Silva e Cosme Freitas. 

O surgimento da Atoesp estava inserido num quadro maior de criação de 

movimentos populares urbanos na cidade de São Paulo e em outras metrópoles 

durante a segunda metade da década de 1970. Essas iniciativas, batizadas de “novos 

movimentos sociais”, como forma de acentuar suas características distintivas em 

relação aos movimentos urbanos da década de 1950, eram marcadas por uma 

identidade em comum entre seus integrantes e a defesa de interesses coletivos 

ameaçados por um dinâmica social excludente (GOHN, 1997; PERRUSO, 2012). 

Segundo o sociólogo Marco Antonio Perruso (2012, p. 33), que em sua tese 

de doutorado analisou diversas interpretações acadêmicas sobre os novos 

 
312 Meus agradecimentos ao ex-presidente dos Gaviões da Fiel, Cláudio Simões, pela cessão do 

documento da Atoesp que trazia em seu cabeçalho a data de institucionalização. 
313 TORCIDAS unidas formam os “Guerreiros da Tribo”. Jornal do Guarani, n. 6, p. 4, nov.-dez. 1976. 
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movimentos sociais, as principais demandas destes poderiam ser resumidas da 

seguinte forma: 

 

no âmbito da “organização coletiva do modo de vida”, os movimentos sociais 

urbanos referem-se à resistência e à luta contra as condições precárias em 

que grande parte dos setores populares convive; e pelo “direito a uma vida 

melhor”, isto é, pelo “atendimento de novas necessidades”, configurando 

“uma luta pela ampliação do acesso ao espaço político e aos benefícios do 

desenvolvimento econômico”.  

 

Na concepção de Maria Glória Gohn (2017), tais movimentos eram marcados 

pela centralidade do conceito de luta social, como defesa de interesses e busca por 

melhorias, e também pela solidariedade fomentada por uma base comum de 

ideologias e valores que ligariam seus participantes. O movimento de torcidas 

organizadas gradualmente passava a concentrar essas características na capital 

paulista, à medida que o contato entre as lideranças dos grêmios se tornava mais 

recorrente e demandas sociais semelhantes eram percebidas. 

 

3.2 Notas sobre violência, futebol e as pautas internas da Atoesp 

Uma das preocupações centrais da Atoesp eram os episódios de violência 

envolvendo torcedores, cada vez mais recorrentes, tanto na capital paulista como no 

interior do estado. Contudo, saindo dos estádios e das suas cercanias, é válida uma 

breve análise sobre os dados da violência em São Paulo para entendermos o 

ambiente social em que esse futebol se desenvolvia. 

Os dados quantitativos sobre os homicídios na capital paulista e no restante 

do estado durante a década de 1970 trazem indícios de questões que extrapolavam 

as relações que tinham o futebol como centro. Segundo o sociólogo Sérgio Adorno, 

citando estudo de Mello Jorge, as taxas de homicídios na capital paulista tiveram um 

acréscimo significativo ao longo da década de 1960. Entre o início da década e 1965 

houve um aumento de 69,3%, e entre 1965 e 1970, um novo crescimento, de 82,9%. 

Entre 1970 e 1975 o acréscimo foi de 19,3%.  

Segundo a análise de Adorno (2019), o ano de 1975 foi emblemático, pois 

marcou a primeira vez que a cidade de São Paulo atingiu o percentual de sessenta 

mortes para um grupo de cem mil habitantes, questão vista como um indicador de 

ascensão dos homicídios que se estenderia até o final do século XX. Na concepção 
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do autor, o mais correto seria tratar São Paulo como uma cidade possuidora de 

diversas zonas de altos índices de violência: os dados sobre homicídios se 

concentravam nas regiões de menor poder aquisitivo e as vítimas eram 

majoritariamente homens moradores das periferias. 

Nos aspectos relativos ao futebol, a primeira metade da década de 1970 em 

São Paulo contou com esparsos episódios de violência, com o evento mais 

significativo ocorrendo em 1973, na partida entre Palmeiras e Corinthians no Parque 

Antártica. Porém, o gradual aumento de enfrentamento entre torcedores preocupava 

as lideranças das torcidas organizadas. 

Nesse mesmo sentido, os acontecimentos que envolviam deficiências na 

atuação policial e abuso de força e/ou autoridade também cresceram ao longo de toda 

a década de 1970. Um exemplo sintomático, abordado no capítulo anterior, foi a ação 

da Polícia Militar na festa do título paulista do São Paulo, em 1975, em que os 

representantes da lei dissiparam brutalmente a comemoração, atacando torcedores 

nas arquibancadas, nas rampas de acesso e nas ruas no entorno do estádio do 

Morumbi314. 

Por isso cabe, novamente, a análise da apreciação dos torcedores sobre o 

trabalho da polícia, aferida por uma pesquisa da Folha de S.Paulo, que refletia a 

desconfiança de parte significativa dos adeptos. Dos 1.342 torcedores ouvidos em 

1975, apenas 21,66% classificavam o policiamento como bom; para 17,43% este era 

regular; e a maioria, 60,91%, via a atuação policial nos estádios como violenta315. 

A situação era considerada mais grave fora da capital paulistana, onde a falta 

de uma normativa padrão para a atuação da Polícia Militar nos estádios fazia com que 

os torcedores que rumavam ao interior tivessem de lidar com diferentes 

procedimentos de segurança e, muitas vezes, com um sentimento de orgulho local, 

via de regra xenófobo, que unia as torcidas e a polícia do interior contra os forasteiros 

da capital. 

Outros incidentes versavam sobre a falta de segurança dos estádios, muitos 

deles antigos, caso do Parque Antártica e do Pacaembu. Em outras situações, os 

estádios eram incapazes de atender os públicos almejados pelo desejo de lucro dos 

 
314 E A POLÍCIA não deixou que a torcida festejasse. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 19, 19 ago. 1975. 
315 A TORCIDA reclama; a polícia explica. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, p. 16, 3 

ago. 1975. 
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clubes e da Federação Paulista de Futebol e também compunham o retrato das 

agruras do futebol paulista e como elas afetavam os torcedores.  

Na experiência daqueles que frequentavam os estádios e acompanhavam o 

time in loco, muitas vezes tais questões não tinham uma clara separação. Por isso, 

esses fenômenos, diversos em seus nascedouros e lógicas, serão abordados 

conjuntamente, como experiências formativas dos torcedores organizados enquanto 

força social do futebol e da forma como estes buscaram transformá-las. 

 

3.3. Aviso de incêndio 

O dia 13 de fevereiro de 1977 era um sábado de pouco movimento 

futebolístico na capital paulista. O São Paulo jogara na sexta-feira e a cidade teria 

somente o confronto matinal entre Juventus e Guarani, na Rua Javari, e o vespertino 

Portuguesa e XV de Piracicaba, no Pacaembu. 

O Corinthians jogaria em Campinas, o Santos partia rumo a Araraquara e o 

Palmeiras viajava a Ribeirão Preto. Os destinos das partidas e o fluxo de torcedores, 

times e jornalistas preocupavam pelo racionamento de gasolina imposto pelo governo 

federal.  

Os corintianos dos Gaviões da Fiel tentavam driblar o racionamento alugando 

ônibus movidos a diesel e garantiam que gastariam apenas meio tanque de 

combustível em cada veículo. Contudo, caso a caravana levasse a Campinas mil 

carros, O Estado de S. Paulo informava, seriam gastos mais de vinte mil litros de 

gasolina. 

Os santistas tinham um percurso mais longo: eram 273 quilômetros até 

Araraquara. O principal problema das torcidas era o fechamento dos postos de 

combustível aos finais de semana, mesmo empecilho encontrado pelos palmeirenses, 

que fariam uma viagem de 313 quilômetros até Ribeirão Preto. A saída encontrada 

por ambas as torcidas era dormir no interior e retornar na madrugada da segunda-

feira. Uma emissora de televisão aposentou a Kombi da sua equipe de reportagem e 

mandaria os repórteres em ônibus de linha para o interior.  

Apesar das condições adversas para os torcedores e para a imprensa, o 

presidente são-paulino, Henri Aidar, via no racionamento de combustível um ponto 

positivo ao futebol. Isso porque os paulistanos de melhor renda, que geralmente 
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viajavam à praia ou ao interior, estando alijados dessa possibilidade, buscariam no 

futebol um meio de lazer316. 

A colocação de Henri Aidar gerava a impressão de que havia uma crise de 

público no São Paulo. Contudo, os 85.754 torcedores que assistiram o clássico entre 

São Paulo e Palmeiras, em 15 de maio de 1977, eram praticamente a população de 

Rio Claro, na época com 89.523 habitantes. A bilheteria da partida correspondia a 

quase metade da renda obtida por Rondônia no ano anterior, segundo o censo do 

IBGE317. 

O gigantismo de determinadas partidas tornava o estádio do Morumbi, o maior 

da capital, em uma cidade provisória. O estádio-cidade tinha seus horários de 

existência, geralmente abria-se ao habitantes às quartas e quintas à noite e aos 

sábados e domingos à tarde. Por conta da especificidade de horários, o consumo de 

seus habitantes variava conforme o dia, a hora, o clima e o humores. 

Os vendedores de água, refrigerantes e cervejas ansiavam por dias de calor 

e sol forte. Segundo os vendedores do Morumbi, a melhor torcida era a da Portuguesa, 

que comia pouco e tomava muita cerveja – era do tipo que não dividia uma garrafa de 

600 ml. Os fornecedores de sanduíches preferiam as rodadas do meio da semana, 

quando os visitantes do estádio-cidade vinham direto do trabalho, e domingo era o 

pior dia, pois o torcedor teria feito seu melhor almoço da semana. As partidas mais 

tensas ou com erros de arbitragem diminuíam a fome dos torcedores; porém, aos 

famintos, o Morumbi proporcionava amendoim, pastel, sacos com quatro laranjas e 

café, todos os itens tabelados e fiscalizados pela Sunab.  

Esse estádio-cidade não prescindia de seus órgãos de vigilância, tão 

valorizados pelo governo federal do período. A Secretaria de Segurança Pública do 

Morumbi reunia duas salas do Conselho Tutelar e mais três salas da Polícia Militar, 

incluindo uma cela de quinze metros quadrados. Os motivos das detenções no 

clássico entre São Paulo e Palmeiras eram os mais diversos. A primeira briga nas 

arquibancadas surgiu por obra de um esbarrão entre Cícero e Lorival, que desferiu 

uma cabeçada contra o outro torcedor. Para a sorte de Lorival, Cícero decidiu não 

prestar queixa e ambos saíram conversando da sala da polícia. Um santista e um 

corintiano foram presos por chutarem cascas de mexerica na torcida, e o filho de um 

dos torcedores, encaminhado ao Juizado de Menores, justificava que a torcida do São 

 
316 FALTA gasolina, só não falta o futebol. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 49, 13 fev. 1977. 
317 POPULAÇÃO, quase a de Rio Claro. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 13, 16 maio 1977. 
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Paulo jogara as cascas nos palmeirenses e seu pai levara a culpa. O vendedor das 

mexericas também fora detido pela Polícia Militar por comércio ilegal. E juntos deles 

estava um velho conhecido do policiamento, o punguista 318  Antônio Carlos do 

Nascimento.  

Em dias de clássico, o estádio-cidade mobilizava 146 policiais, 2 viaturas da 

Rota319, 18 cavalos e 8 cães. As principais detenções eram de guardadores de carros, 

torcedores embriagados, portadores de rojões e agressões entre torcedores. Um 

guarda confidenciava a José Campos, jornalista da Folha de S.Paulo, que as piores 

partidas eram as que envolviam Corinthians e Portuguesa. Os alvinegros pelo seu 

fanatismo, e a torcida da Lusa brigava até internamente: “Um xinga, outro chama 

atenção pela presença de senhoras perto, respondem com mais palavrões e quebram 

o pau.”320 

A enfermaria do Morumbi era vizinha da delegacia e contava com dois 

médicos, um enfermeiro e um massagista. O primeiro caso grave foi ocasionado por 

um mal-entendido fora do estádio. “Fui cumprimentar um amigo meu, um colega dele 

pensou que era briga e me agrediu. Meu irmão foi para cima em minha defesa. Os 

dois se agarraram e foram bater no caldeirão de óleo de um pasteleiro.”321 O saldo do 

primeiro atendimento médico foram algumas escoriações e um caso de queimadura 

de terceiro grau que precisou ser transferido para o Hospital das Clínicas. 

O torcedor José Gilberto chegou à enfermaria com sangramentos nos lábios 

e no nariz. Segundo ele, foi empurrado, caiu no chão e depois foi chutado por vários 

torcedores. Sorte semelhante à de outro torcedor, que comemorou um gol do São 

Paulo enquanto passava pela torcida palmeirense. Um menor de idade foi pisoteado 

num tumulto e tinha escoriações por todo o corpo; outros dois menores estavam 

embriagados322. 

O domingo ensolarado terminou em vitória são-paulina por 3 a 1 e no fim da 

tarde, novamente, o estádio-cidade era desativado. No entanto, a paisagem de um 

clássico das massas com ocorrências corriqueiras não era a única realidade do futebol 

paulista de 1977. 

 
318 Batedor de carteiras. 
319 Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. 
320 CAMPOS, José. O difícil policiamento dos 90 mil habitantes da cidade. Folha de S.Paulo. São Paulo, 

Caderno de Esportes, p. 12, 16 maio 1977. 
321 Ibid. 
322 CAMPOS, José. Queimaduras, desmaios, surras e brigas. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno 

de Esportes, p. 13, 16 maio 1977. 
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A partida entre XV de Novembro de Jaú e Corinthians em 5 de junho de 1977 

marcou o primeiro ano da equipe do interior na elite do futebol paulista, desde 1959. 

As expectativas dos dirigentes do XV de Novembro eram de um alto faturamento e de 

um grande deslocamento de corintianos para a cidade. Segundo a Federação Paulista 

de Futebol, a estimativa era de dez mil corintianos na cidade, tendo em vista as 

caravanas dos Gaviões da Fiel, Camisa 12, Povão – Torcida Unida, Mosqueteiros do 

Timão e Coração Corintiano323. 

 Segundo o correspondente de O Estado de S. Paulo em Jaú, José Ayres, a 

cidade do interior havia se preparado ao longo da semana para receber os visitantes, 

organizando suas praças e reforçando o estoque de bebidas e cigarros dos bares. 

Contudo, após a partida, o relato de Ayres apresentava a frustração de Jaú com a 

conduta dos mais de trezentos corintianos que chegaram à cidade por volta das cinco 

horas da manhã. Os doze ônibus da caravana se instalaram na praça central. Seus 

passageiros tomavam as bandeiras do XV de Jaú dos moradores e as queimavam, 

chutavam e cuspiam nos veículos, comiam e bebiam nos bares e saíam sem pagar. 

Antes do jogo danificaram postes, luminosos de propaganda e portões de residências. 

Segundo Ayres, a predisposição dos corintianos ao conflito obrigou a polícia 

de Jaú a tomar a atitude incomum de promover um cordão de isolamento entre as 

torcidas. Habitualmente, as torcidas dos grandes clubes que visitavam a cidade 

tinham uma boa relação com a torcida local, ocorrendo até festas conjuntas. A torcida 

do XV de Jaú reclamava dos insultos e dos objetos arremessados, como latas vazias, 

pedras e até um sapato, o que teria provocado a reação dos donos da casa e o início 

das agressões. 

O primeiro gol da equipe local provocou nova agitação na torcida do 

Corinthians. Os torcedores abriram um buraco no alambrado e passaram a 

arremessar pedras e latas nos policiais. A torcida ainda teria quebrado o cano de 

abastecimento de água do estádio e promovera quatro invasões de campo. 

Muitos torcedores de Jaú acreditavam que os distúrbios causados pela torcida 

corintiana tinham como intuito a interrupção do jogo, como estratégia para provar que 

o estádio da cidade não tinha condições de segurança. Os moradores se diziam 

frustrados, pois a festa que haviam programado acabou com a detenção de 21 

torcedores e mais 11 atendimentos na Santa Casa e no hospital São Judas Tadeu324. 

 
323 FUTEBOL com TV, alegria de Jaú. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 21, 4 jun. 1977. 
324 AYRES, José. Jaú está revoltada. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 30, 7 jun.1977. 
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O Estado de S. Paulo, por meio do jornalista José Ayres, priorizava uma 

mirada a partir das preocupações dos moradores de Jaú, ao passo que a Folha de 

S.Paulo buscava nos relatos dos torcedores corintianos a compreensão dos 

acontecimentos. 

 

São humilhados, maltratados, machucados, estão à espera de um título há 

23 anos e economizam cada moeda para poder ver o seu time jogar. Quando 

as coisas não vão bem, toda essa humilhação e revolta explode em violência. 

Então, passam a ser vítimas de violência, especialmente da polícia. São os 

torcedores derrotados que foram presos e apanharam em Jaú: chamam-se 

corintianos.325 

 

Os incidentes do estádio de Jaú, segundo a reportagem, lembravam a 

depredação dos escoceses após o clássico entre Celtic e Ranger no Hampdem Park, 

ambos os eventos registrados pelas lentes televisivas. Segundo o delegado de Jaú, 

José Paes, era a primeira vez que via um tumulto daquele tamanho em sua cidade, 

mas liberara todos os detidos entre o domingo à noite, poucas horas após a partida, 

e a segunda-feira pela manhã. 

Segundo o Paes, os pivôs da queda do alambrado e das brigas eram os 

torcedores da Camisa 12. Por sua vez, os torcedores do grêmio reclamavam da 

atuação policial, marcada por um misto de omissão e agressividade. 

No início dos desentendimentos, quando os torcedores corintianos estavam 

sendo intimidados pela torcida local, Cláudio Faria Romero, da Camisa 12, afirmava 

ter pedido ajuda da polícia. Os torcedores locais estariam arremessando pedras e 

batendo com pedações de pau nos corintianos. Romero afirmava ainda ter procurado 

dirigentes do XV de Novembro e pedido para que contivesse seus torcedores, no que 

foi respondido que nada poderia ser feito. 

Segundo o presidente da Camisa 12, apenas quando os torcedores 

corintianos começaram a se defender foi que a polícia agiu. Contudo, reclamava que 

apenas os corintianos, que no primeiro momento eram as vítimas, foram detidos. O 

torcedor classificava os acontecimentos como “uma briga de arquibancada” rotineira 

e não isentava seu grupo, mas pedia uma tratamento igual, algo que reconhecia ser 

difícil de acontecer nos estádios do interior. Concluía afirmando que os torcedores 

haviam sido liberados somente no domingo, pois um dirigente corintiano e um 

 
325 QUANDO tudo vai mal, a torcida explode. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 32, 7 jun. 1977. 
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advogado, que se declarava dirigente do XV de Novembro, intercederam na soltura e, 

por isso, não perderiam a condução da volta. Os paulistanos liberados na manhã da 

segunda-feira receberam passes de trem do delegado e retornaram à capital. 

A principal reclamação dos Gaviões da Fiel era relacionada à violência 

policial, não apenas contra os homens, mas também mulheres e crianças, como 

faziam questão de frisar. Um exemplo era a torcedora Madalena, que entrou no campo 

durante o tumulto, levou uma rasteira do policial e foi presa, junto com mais dez 

gaviões. Segundo a Folha de S.Paulo, “Madalena parecia não saber que os 

corintianos costumam ser maltratados, massacrados e humilhados, especialmente em 

campos estranhos”326. 

Na capital paulista, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Alfredo 

Metidieri, e o Secretário de Segurança Pública, Erasmo Dias, trocavam farpas e se 

responsabilizavam mutuamente pelos eventos em Jaú. Metidieri afirmava que a culpa 

pelos invasões de campo era da polícia, que deveria ter encaminhado um efetivo 

maior para o estádio em Jaú. Metidieri perguntava por que não foram chamados mais 

reforços, se brigas entre torcedores aconteceram desde a abertura dos portões. A 

declaração do mandatário ocorria depois de o árbitro-auxiliar, Pedro Inácio Filho, 

reconhecer seu erro na anulação do gol do corintiano Palhinha. O gol invalidado foi o 

estopim para as invasões de campo, apesar da derrota alvinegra por 3 a 0. 

Para além das questões de arbitragem e de polícia, Metidieri reconhecia que 

os torcedores estavam banalizando as invasões a campo. O que antes era uma 

atitude inusitada, fruto dos ânimos alterados e do estado psicológico dos torcedores, 

estava se tornando um exibicionismo em busca de atenção da mídia. Por isso, em sua 

opinião, a Polícia Militar deveria continuar retirando os torcedores de campo com 

educação e cortesia, mas não permitindo que os invasores ficassem no banco de 

reservas – era necessário levá-los presos, caso contrário os casos não terminariam327. 

O secretário Dias, por sua vez, isentou os policiais militares de culpa. Em sua 

visão, estádios como o XV de Novembro não deveriam ter autorização da FPF para 

funcionar, pois não havia garantia de segurança para torcida, jogadores e juízes. Dias 

já havia alertado o presidente da Federação quanto à necessidade de vistorias nos 

estádios paulistas por ocasião de uma partida entre São Bento e XV de Piracicaba, 

quando a torcida rompeu o alambrado em Sorocaba para ameaçar o juiz e os 

 
326 Ibid. 
327 BANDEIRINHA admite erro no jogo das invasões. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 30, 7 jun. 1977. 
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jogadores. O secretário justificava ainda que não dispunha de grande efetivo policial 

nas cidades do interior: em toda partida contra times da capital, metade dos policiais 

ia ao estádio e a outra metade mantinha as funções da delegacia. 

O secretário de segurança afirmava que a torcida do Corinthians causava 

problemas com frequência e dizia não poder mobilizar três batalhões toda vez que o 

time jogasse. A sugestão de Erasmo Dias era que os estádios implantassem 

alambrados mais resistentes e que os torcedores cooperassem, que não tentassem 

invadir o campo328. 

A preocupação central de emissários da Secretaria de Segurança Pública, da 

Federação Paulista de Futebol e da mídia era que as crescentes invasões de campo 

se tornassem um modismo entre os torcedores. Para o jornalista Luiz Carlos Ramos, 

de O Estado de S. Paulo, a moda teria começado com a invasão de um torcedor 

corintiano ao gramado do Morumbi para pegar a camisa de Palhinha. Após ter sido 

detido pela polícia, o corintiano foi acolhido pelo técnico Osvaldo Brandão e assistiu 

parte do jogo no banco de reservas.  

O técnico justificava a proteção ao invasor por não querer ver um torcedor do 

seu time apanhando da polícia. Segundo Ramos, abria-se ali um perigoso precedente 

para torcedores em busca do protagonismo que deveria pertencer aos jogadores. Ao 

aparecer nos jornais, nas transmissões ao vivo ou em videoteipe tornavam-se 

celebridades nas suas vizinhanças. Ramos também lembrava que as invasões até 

aquele momento eram pacíficas e nenhum jogador ou juiz fora agredido, mas que 

ainda chegaria o momento de algo mais grave. E terminava por sentenciar: “Há um 

lugar certo para cada integrante do espetáculo – o do torcedor é a arquibancada.”329 

O presidente da Federação Paulista de Futebol também reconhecia na atitude 

de Osvaldo Brandão o precedente para as invasões a campo em Jaú330. Ernani 

Matarazzo, diretor da FPF, prometia que depois dos incidentes em Jaú os torcedores 

que invadissem o gramado seriam processados por “provocar desordem”, pois esse 

seria o único meio de parar com o modismo331. 

 
328 ERASMO justifica policiais e culpa FPF. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 30, 7 jun. 1977. 
329 RAMOS, Luiz Carlos. Lugar de torcida é na arquibancada. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 30, 

7 jun. 1977. 
330 CHIORINO, Aroldo. O Corinthians calado, a Federação agindo. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 32, 

7 jun. 1977. 
331 FEDERAÇÃO anuncia mais rigor contra invasões. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 26, 8 jun. 1977. 
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O representante da FPF no jogo em Jaú, Noeli Vargas Rodrigues, afirmava 

que um dos principais problemas era a frágil segurança do estádio e pedia 

providências para maiores garantias aos times visitantes. No relatório de Rodrigues, 

constava ainda uma acusação ao jogador corintiano Vaguinho, que teria incitado os 

torcedores à invasão após a anulação de seu gol por impedimento. 

O presidente corintiano, Vicente Matheus, afirmava que pedira um papel ativo 

dos torcedores e da imprensa na fiscalização dos erros contra o seu clube, porém, 

não via correlação entre seu pedido e as invasões de campo. Mesmo assim, prometia 

uma reunião com as torcidas organizadas para pedir calma, algo que, em sua visão, 

era impossível de requerer dos torcedores em momentos em que o time era lesado. 

Flávio La Selva, dos Gaviões da Fiel, acreditava que reações como as 

ocorridas em Jaú eram uma resposta às más arbitragens e à sede de títulos que 

assolava o clube. Para La Selva, era difícil pedir calma a quem carregava uma carga 

emocional tão grande e via naquele momento um time em condições de brigar por 

títulos. E concluía dizendo que parte das invasões eram uma forma desesperada de 

fazer justiça, pois os torcedores alvinegros percebiam que o clube não tinha influência 

na Federação e, por isso, era frequentemente prejudicado. No entanto, para o 

torcedor, a principal culpada pelos incidentes em Jaú era a polícia, pois tivera uma 

atitude omissa e poderia ter organizado a separação entre torcidas antes que as 

hostilidades começassem332. 

A Polícia Militar se comprometia a fazer um levantamento da segurança de 

cada estádio, no intuito de descobrir as reais capacidades e as condições dos 

alambrados; pretendia ainda readotar o sistema em que policiais da capital iam ao 

interior reforçar a segurança em jogos contra os clubes grandes. Tal expediente fora 

adotado anteriormente pela PM e custeado pela Federação Paulista de Futebol, mas 

havia sido desativado em 1977. 

Nessa batalha de versões, todos os agentes envolvidos delegaram culpas e 

propuseram transformações no futebol paulista. Foram citadas a estrutura deficitária 

do estádio de Jaú, as atitudes de licenciosidade dos torcedores da capital e a 

virulência dos torcedores e dos policiais do interior. Essa mesma agenda de debates 

seria trazida à tona tantas outras vezes entre 1977 e 1983, quando eventos 

 
332 A TORCIDA oficial cumpre ordem. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 26, 8 jun. 1977. 
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semelhantes aos de Jaú ocorreram em outras cidades, com pequenas diferenças de 

circunstâncias e de nomes das torcidas envolvidas. 

Se o evento em Jaú provocara a atenção dos veículos de comunicação por 

diversos dias, outros eventos, mais sorrateiros, eram igualmente relevantes para a 

análise do período vivido no Brasil e de como este afetava os torcedores de futebol. 

Luiz Carlos de Assis, repórter da Folha de S.Paulo, acompanhava as 

imediações do estádio do Morumbi antes do clássico entre Corinthians e Palmeiras, 

quando deparou com um grupo de falsos corintianos – eram policiais infiltrados, 

vestindo bonés e carregando bandeiras do alvinegro. Além do inusitado disfarce, o 

que causava estranheza era a abordagem truculenta a torcedores escolhidos 

aletoriamente, que tinham de apresentar seus documentos, eram revistados e não 

tinham direito de contestar as ordens, muito sequer entendiam que se tratava de 

representantes da lei. Quando o grupo de policiais infiltrados percebeu a ação do 

fotógrafo da Folha de S.Paulo, exigiu explicações dos jornalistas: queriam saber se a 

matéria a ser veiculada seria uma crítica positiva ou negativa ao trabalho da Polícia 

Militar. Contudo, antes mesmo da resposta, optaram por apreender os filmes 

fotográficos e só foram dissuadidos com a chegada de um policial de patente mais 

alta, que orientou os jornalistas a não fotografarem mais nada do trabalho da PM. 

Em pouco mais de duas horas, o policiamento enviou ao 34º Distrito Policial 

da Vila Sônia seis caminhões para transporte de cavalos cheios de torcedores333. 

Como ressalta o antropólogo José Paulo Florenzano (2019), o mesmo corpo policial 

utilizado nos estádios era reconhecido pela violenta repressão política e social; a 

mesma autocracia na abordagem de possíveis subversivos era também a forma de 

abordar torcedores vistos como suspeitos. 

Um policiamento de caráter educativo, sem repressões exacerbadas ou 

violência, era reivindicação de diversos setores do futebol, como dos líderes de 

torcidas organizadas, do presidente da Federação Paulista, dos representantes dos 

clubes e dos jornalistas. Contudo, a reincidência desse pedido ao longo dos anos 

demonstra as poucas mudanças ocorridas ao longo da década de 1970. 

A segurança do futebol na capital paulista era resolvida por reações 

espasmódicas (ALABARCES, 2004). A cada nova ocorrência com feridos o ciclo se 

repetia: a mídia abordava o evento de maneira crítica, os representantes da secretaria 

 
333 ASSIS, Luiz Carlos. Lá fora, sonhos, prisões e falta de dinheiro. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 11, 

25 jul. 1977. 
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de segurança e do futebol paulista eram chamados para dar explicações e, diante da 

pressão social, prometiam mudanças, que na maioria das vezes não iam além de 

declarações impressas nas páginas de jornais e revistas.  

A agressão sofrida por Osvaldo José dos Santos Filho, membro dos Gaviões 

da Fiel, no dia 5 de setembro de 1977 era a oportunidade para mais um extenso 

debate sobre a estrutura do futebol paulista para alguém que se feria gravemente no 

estádio. Segundo o relato do torcedor, ele passeava pelo Morumbi antes da partida, 

quando foi interrompido por gritos de briga. Ao parar para ver o que acontecia, foi 

abordado por um grupo de santistas que o agrediram e esfaquearam pelas costas. O 

corintiano só foi se dar conta do ferimento quando voltou para perto dos seus amigos 

dos Gaviões da Fiel. 

A gravidade do caso exigiu a transferência do torcedor para um hospital; 

porém, por falta de ambulância, ele teve de ser transportado em uma Kombi do São 

Paulo, dirigida por Gino, responsável pelo Morumbi. Após 26 pontos nas costas, 

Osvaldo foi liberado, retornou ao estádio e, todo enfaixado, foi convidado ao camarote, 

onde ainda teve tempo de ver o segundo gol da derrota corintiana334. 

O caso de Osvaldo José dos Santos Filho tornava público o desentendimento 

entre o São Paulo Futebol Clube, proprietário do Morumbi, e a Prefeitura Municipal de 

São Paulo, que deveria ceder as ambulâncias para as partidas na cidade, mas se 

negava a mandá-las ao Morumbi, alegando que estádios particulares não eram sua 

responsabilidade.  

Para que cenas como as de Corinthians e Santos não se repetissem, o São 

Paulo contratou uma empresa particular que forneceria duas ambulâncias e quatro 

médicos de plantão a cada jogo em seu estádio. Alfredo Metidieri, presidente da 

Federação Paulista de Futebol, divulgava a criação de um seguro para o torcedor e 

explicava que os ingressos serviriam de comprovante, caso houvesse necessidade 

de acioná-lo. Segundo o mandatário, o seguro não traria nenhum ônus à Federação 

Paulista, pois seria custeado por uma empresa que venderia o espaço publicitário do 

ingresso335.  

 
334 PELEGRINI, Bernardo. O lamento da dor corintiana: 26 pontos. Folha de S.Paulo, São Paulo, 

Caderno de Esportes, p. 30, 6 set. 1977. 
335 UM SEGURO em grupo, contra a violência. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, p. 

30, 6 set. 1977. 
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Contudo, Flávio La Selva, representante da Atoesp, reclamava da demora e 

da falta de explicações sobre as coberturas proporcionadas pelo recém-criado seguro. 

Enquanto no Rio Grande do Sul o expediente já se encontrava em funcionamento, em 

São Paulo a discussão parecia uma tentativa de a FPF se redimir da omissão dos 

meios para socorrer Osvaldo José dos Santos Filho. 

Ainda na esteira do esfaqueamento da partida entre Corinthians e Santos, o 

Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Erasmo Dias, convidou os 

representantes das principais torcidas de São Paulo para uma reunião. Para ele, o 

futebol tinha o importante papel de redimir os torcedores das frustrações do dia a dia, 

como desentendimentos com a esposa e problemas no trabalho. Por isso, quando o 

torcedor via seu clube prejudicado por uma má arbitragem, seus ânimos ficariam 

exaltados: “Os neuróticos sempre existirão numa cidade como a nossa. Por isso, o 

futebol deve ser um lenitivo para toda carga nervosa do torcedor e não o estopim para 

uma guerra.” 336  Dessa forma, não seria somente com o policiamento que se 

conseguiria um ambiente sem violência nos estádios: dependia-se também da 

multidão enraivecida, que era incontrolável. 

Para Flavio La Selva337, um dos principais problemas era a conduta da FPF, 

interessada apenas nas grandes rendas. O torcedor denunciava que nos grandes 

jogos a capacidade dos estádios era ignorada, gerando tumulto pela falta de espaço. 

Quando as arquibancadas ficavam lotadas, era comum os torcedores invadirem as 

cadeiras numeradas ou permanecerem nos corredores, bebendo, arranjando briga e 

bloqueando as saídas. 

A Atoesp propunha medidas como a separação das torcidas nas 

arquibancadas, a fiscalização contra a venda de bebidas alcoólicas durante as 

partidas e a doção de recipientes de plástico para refrigerantes. A entidade via a 

necessidade de outros espetáculos antes do início do jogo, como preliminares que 

entreteriam o torcedor, e reafirmava a necessidade de um policiamento de perfil 

preventivo, e não repressivo. Por fim, sugeriram a Dias uma atuação mais adequada 

do corpo policial na coordenação da saída dos torcedores dos estádios. O secretário 

de segurança pública afirmava que pretendia colocar em prática tais medidas, que 

seriam facilmente aplicáveis. 

 
336 TORCIDAS apontam caminho contra a violência. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 23, 7 set. 1977. 
337 Ibid. 
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Segundo Flávio La Selva, o Morumbi era o único estádio na cidade capaz de 

receber os clássicos, pois facilitava a divisão das torcidas. Segundo o representante 

dos Gaviões da Fiel, os mesmos pedidos e sugestões eram feitos pelas torcidas 

organizadas desde 1975, ou seja, havia dois anos, sem que despertassem o interesse 

dos responsáveis pelo policiamento ou da Federação Paulista de Futebol338.  

Muitos dos discursos da mídia, dos líderes de torcidas organizadas e dos 

responsáveis pela segurança pública imputavam à ausência de títulos a participação 

dos corintianos em constantes perturbações públicas e nos atos de violência nos 

estádios. Caso esses juízos estivessem corretos, outubro de 1977 inauguraria um 

período de tranquilidade no futebol paulista e provaria que, de fato, o torcedor era ao 

mesmo tempo a vítima dos problemas relacionados ao futebol e o seu responsável. 

A primeira partida do Corinthians após o título paulista era um confronto contra 

o Guarani, no estádio do Pacaembu. A partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, 

levaria pouco mais de 23 mil pagantes ao estádio, o que gerou surpresa, dados os 

grandes públicos do Corinthians. Uma das possíveis razões para o desinteresse eram 

os gastos durante a final do Campeonato Paulista – um torcedor da geral que tivesse 

acompanhado as três partidas decisivas teria tido uma despesa correspondente a 

meio salário mínimo.  

Mario Campos, presidente do conselho deliberativo do Corinthians, não 

duvidava da fidelidade da torcida e aventava suas hipóteses para o baixo público: o 

reajuste dos ingressos de arquibancada e a falsa notícia de que estariam esgotados 

somavam-se à transmissão televisiva. Na visão de Flávio La Selva, dependia de a 

diretoria manter a euforia corintiana, promovendo reforços e novas atrações para o 

clube. Era o mínimo que a diretoria podia fazer, depois de tantos anos em que a torcida 

mais deu do que recebeu.  

Segundo Edgar Soares, sócio-fundador dos Gaviões da Fiel e conselheiro 

corintiano, o perigo era que o Corinthians perdesse parte da sua identidade após o 

esperado título. 

 

A torcida do Corinthians sempre foi identificada com o fraco, com o perdedor. 

É o povo, com seus problemas e lutas. Agora com essa conquista do título, 

não existe mais essa identificação. […] Em conversa com amigos, mesmo 

alguns fora das paixões que envolvem o futebol, senti que o interesse pelo 

time não diminuirá, pois a torcida é muito grande, o Corinthians é um clube 

 
338 Ibid. 
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bastante emocional, mas não provocará mais aquela comoção em torno da 

sua luta. A insatisfação geral de um povo, por uma série de problemas, é que 

uniu ainda mais a torcida.339  

 

Cláudio Romero, da Camisa 12, afirmava que era comum a diminuição de 

interesse após o título. 

 

Durante todos esses anos, nós sacrificamos família, namorada, noiva, enfim, 

a todos pelo Corinthians, sempre deixando de lado o tradicional almoço ou 

passeio de domingo, pelo futebol. Por isso, com o título, muitos ainda foram 

comemorar, mas viajando ou optando por outra forma de lazer.340 

 

O coronel Ney Vieira de Almeida, comandante do 2º Batalhão do Choque da 

Polícia Militar, temia que os torcedores comemorassem o título recente invadindo o 

gramado do Pacaembu. Por isso, propunha a instalação de alambrados, similares aos 

de autódromos, tanto no Pacaembu como no Morumbi. Em sua primeira experiência 

com uma invasão ao gramado, o chefe do Batalhão de Choque se lembrava do 

corintiano que queria abraçar Palhinha, trêmulo e desequilibrado emocionalmente, e 

por isso insistia que, nesses casos, era preciso uma abordagem mais conciliadora por 

parte da polícia341. 

Contudo, nem o discurso humanista do coronel Ney Vieira de Almeida nem o 

baixo público foram suficientes para garantir um jogo tranquilo e sem críticas à 

atuação da Polícia Militar. O tumulto começou quando o torcedor Rubens Dias, sócio 

dos Gaviões da Fiel, protestava contra a “cera” dos jogadores bugrinos. Um dos 

policiais de campo pulou o alambrado com outros colegas e passou a agredir o 

torcedor e seu sobrinho de 10 anos que o acompanhava. As cenas causaram a 

solidariedade de outros torcedores, provocando mais tumultos nas arquibancadas e 

os gritos de “covardes, covardes, covardes” endereçados aos policiais e ao Secretário 

de Segurança Pública, que assistia à partida no camarote da Federação Paulista de 

Futebol. A situação foi constrangedora para Erasmo Dias, que saiu do estádio 

prometendo a instauração de uma sindicância. 

Mário Campos, em nome do Corinthians, foi a público afirmar que a torcida do 

Corinthians mudara seu comportamento depois do título e que aquele episódio de 

 
339 FIEL, mas não tanto. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 24, 25 out. 1977.  
340 Ibid. 
341 A POLÍCIA aponta o perigo dos estádios. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 47, 23 out. 1977. 
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violência policial era um fato isolado. Segundo o presidente do conselho deliberativo, 

o clube confiava na promessa feita por Erasmo Dias e aguardava a punição dos 

policiais violentos. 

Para os integrantes da associação de torcidas, era necessário o debate sobre 

o direito de torcer nos estádios sem risco de sofrer violência policial. Segundo Flávio 

La Selva, a violência da Polícia Militar estava crescendo e havia denúncias de 

torcedores sendo espancados nas delegacias dos estádios. O torcedor lembrava dos 

bons tempos, quando o coronel Salgado era responsável pelo policiamento nos 

estádios paulistanos. O relacionamento entre torcidas e polícia era tão positivo que 

Gaviões da Fiel e Torcida Jovem do Santos teriam feito uma partida de futebol em 

homenagem à Polícia Militar, na quadra do Corpo de Bombeiros, no bairro do Ipiranga. 

A associação de torcidas prometia um comunicado, endereçado a Dias, 

protestando contra as arbitrariedades policiais. Cláudio Faria Romero, da Camisa 12, 

afirmava que, mesmo sem pertencer à Atoesp, também manifestaria seu 

descontentamento quanto à ação policial que ferira um integrante de seu grêmio342. 

Erasmo Dias, de maneira um tanto dramática, fazia a crítica mais severa à 

atuação da Polícia Militar na vitória corintiana por 1 a 0 no Pacaembu: 

 

Fatos idênticos aos de domingo, quando policiais com cassetetes 

espancaram torcedores, não se devem repetir. Eu assisti a tudo e, quando 

um torcedor recebia uma pancada nas costas ou cabeça, parecia que estava 

doendo em mim. O abuso, a prepotência e o despreparo de alguns dos nosso 

policiais nos deixam tristes. Foi mesmo uma vergonha.343 

 

Dias reunira-se com o comandante do 2º Batalhão de Choque da Polícia 

Militar e com os oficiais responsáveis pelo policiamento após a partida para criticar as 

orientações dadas aos soldados que atuavam no estádio: “Qualquer que tenha sido o 

motivo para o início da ocorrência, por mais justo que seja, não é admissível o 

exagero, o excesso e o abuso que houve; garanto que os culpados serão severamente 

punidos.”344 

 
342 UNIDOS, os torcedores protestam contra a violência nos estádios. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 

p. 24, 25 out. 1977. 
343 ERASMO pune policiais que agridem a torcida. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 24, 25 out. 1977. 
344 Ibid. 
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No mesmo dia uma sindicância foi instaurada para a identificação dos 

culpados, que, segundo Dias, resumiam-se a uma minoria de policiais despreparados 

que não poderia impingir à corporação os atos condenáveis do domingo anterior. 

Dois meses depois da agressão policial aos torcedores corintianos, a Fiel era 

novamente vítima no Pacaembu. A abertura dos portões para a partida entre 

Corinthians e Internacional provocou ferimentos graves em pelo menos 37 pessoas. 

Ao meio-dia a torcida corintiana começou a se concentrar no portão do Pacaembu 

para a abertura do estádio, programada para as 13h. Contudo, o Batalhão da Polícia 

Militar chegou ao Pacaembu somente depois das 14h. A grande concentração de 

torcedores impacientes causou tumulto na abertura dos portões. Pessoas foram 

pisoteadas e esmagadas contra os portões e as catracas do estádio.  

Na visão de Erasmo Dias, o evento não tinha culpados, pois somava-se o afã 

da massa corintiana e o súbito início de uma chuva, que teria causado a agitação dos 

torcedores. Na visão do coronel, muitos adeptos tentaram correr da chuva para se 

abrigar nas marquises do estádio e causaram as cenas de pisoteamento. Não havia 

nada que a polícia pudesse ter feito para contornar a situação. Por fim, Dias afirmava 

que era inviável uma partida no Pacaembu para um público de cinquenta mil 

torcedores. 

Segundo torcedores ouvidos pela Folha de S.Paulo, a responsabilidade pelo 

tumulto e pelo grande número de feridos fora a atuação dos cavalarianos, que 

investiram contra os torcedores. Segundo Cláudio Simões, dos Gaviões da Fiel, 

“depois das 14h abriram as portas e o pessoal quis entrar de uma vez. Aí veio a polícia 

com os cavalos por cima da gente. O povo quis correr e virou bagunça345”. 

O médico Gilberto Pietro, responsável pelo atendimento no Pacaembu, 

explicava que recebeu muitos pacientes com as costelas fraturadas e um caso mais 

grave de fratura craniana. Segundo a redação do jornal, o incidente não provocou 

nenhuma mudança no cronograma da partida e, enquanto as pessoas eram atendidas 

no portão principal, a bilheteria seguia aberta, vendendo ingressos346. 

O evento não contou com vítimas fatais no dia do jogo, 18 de dezembro de 

1977, mas deixou marcas no bairro da Barra Funda. A morte de Domício Vieira, por 

complicações em consequência do pisoteamento, deixava em luto a torcida Unidos 

 
345 37 TORCEDORES pisoteados nos portões do Pacaembu. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno 

Local, p. 10, 19 dez. 1977. 
346 Ibid. 
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da Barra Funda. O membro da torcida organizada era natural do Espírito Santo e não 

possuía parentes em São Paulo. Seria enterrado como indigente, não fosse a 

persistência de Genival Prazeres, presidente da Unidos da Barra Funda. 

Prazeres precisou da ajuda da mídia para a divulgação do caso e da atuação 

direta de Erasmo Dias, para que o corpo pudesse ser liberado aos colegas de torcida. 

Domício Vieira foi velado na sede da Unidos da Barra Funda, com a breve visita do 

presidente corintiano, Vicente Matheus, e sua esposa, Marlene. O enterro levou vários 

ônibus de corintianos para se despedirem do colega de torcida347. 

A sequência de acontecimentos que envolveram os torcedores corintianos 

nas partidas contra XV de Novembro de Jaú, Palmeiras, Santos, Guarani e 

Internacional não facultam a afirmação de que a torcida corintiana, ou as torcidas 

adversárias, representassem um grave problema social. Também não caberia aqui 

uma concordância com o argumento, recorrente no período, de que a conquista de 

um título pelo Corinthians seria o paraíso idílico do futebol paulista. 

Assim, cabe uma análise dos fatores em comum que ligam os distúrbios das 

cinco partidas, transcorridas entre junho e dezembro de 1977, para uma compreensão 

mais ampla dos problemas de segurança que afetavam o futebol paulista e da atuação 

e responsabilidade de cada um dos agentes envolvidos. 

Em somente dois dos eventos citados, nos jogos contra o XV de Novembro 

de Jaú e contra o Santos, os torcedores tiveram papel central na agressão a outros 

torcedores. No caso, a coerção da torcida de Jaú aos corintianos teria levado a uma 

série de invasões de campo de torcedores visitantes e ao esfaqueamento de um 

torcedor corintiano por um santista.  

Contudo, quando analisado o papel do policiamento, verificamos que há 

implicações diretas da Polícia Militar nos cinco eventos. Em Jaú, a denúncia dos 

torcedores foi de omissão, e depois, de excesso de violência na detenção daqueles 

que invadiram o campo. No Morumbi, contra o Palmeiras, houve utilização de 

expedientes antidemocráticos na revista e detenção de torcedores e na coação a 

jornalistas. Na partida contra o Guarani, no Pacaembu, a atuação policial exacerbada, 

em resposta a meros xingamentos aos jogadores do time adversário, deu ensejo ao 

espancamento dos alvinegros. E, por fim, contra o Internacional, o atraso de mais de 

 
347 HOJE os funerais para o corintiano pisoteado. Folha de S.Paulo, São Paulo, Primeiro Caderno, p. 

11, 7 jan. 1978. CORINTIANO pisoteado é sepultado. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno Local, 
p. 24, jan. 1978. 
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uma hora para a abertura dos portões e a ação repressiva dos cavalarianos foram 

causadores ou intensificadores dos distúrbios que levaram ao pisoteamento de 

dezenas de torcedores. Caberia ainda citar o jogo contra o Santos, tendo em vista que 

um torcedor, portando uma faca, conseguiu adentrar no estádio do Morumbi. No 

entanto, é historicamente perceptível que a entrada de objetos proibidos, como armas 

brancas, fogos de artifício e drogas ilícitas, eram recorrentes, e estes só poderiam ser 

barrados em uma revista minuciosa – algo impossível de ser levado a cabo em 

eventos de massa como a partida citada. 

Os aspectos estruturais dos estádios paulistas também devem ser levados 

em conta, apesar de serem citados perifericamente nas declarações dos agentes 

envolvidos no espetáculo esportivo. A estrutura deficitária do estádio jauense, como 

de outros vários pelo interior, e a venda de ingressos acima das sugestões dos órgãos 

de segurança, na partida contra o Internacional, eram questões que ligavam os 

incidentes diretamente à Federação Paulista de Futebol e seu interesse na inclusão 

das equipes do interior e na sanha por maiores rendas. 

Em face da repercussão negativa, os posicionamentos se repetiam. Erasmo 

Dias, responsável pela atuação da Polícia Militar, prometia verificar os excessos e 

punir aquele que se atreviam a manchar a imagem ilibada da corporação. Erasmo 

Dias e Alfredo Metidieri iam a público pedir compreensão e comedimento dos 

torcedores, mesmo em episódios que não tiveram os adeptos como protagonistas. A 

direção do clube do Parque São Jorge se limitava a lamentar o ocorrido, e os 

torcedores, a fazer suas críticas, solenemente ignoradas pelos dirigentes do futebol 

paulista. Como afirma Pablo Alabarces (2004), analisando as questões relativas aos 

casos de óbito no futebol argentino, as ações de prevenção aos tumultos no futebol 

eram sempre movidas pela pressão midiática e, com frequência, atendiam a 

acontecimentos que geravam grande debate público. As intervenções 

governamentais, de caráter espasmódico, pouco atuavam sobre o problema, pois 

tinham sentidos imediatistas e demagógicos. Assim, atacar um pretenso problema 

traria muito mais publicidade do que antecipar-se a ele. 

 

3.4 Dos prazeres e agruras do experimentalismo litorâneo 

Se os principais problemas da torcida corintiana em 1977 eram externos ao 

Parque São Jorge, a pouco mais de cinquenta quilômetros de São Paulo, em Santos, 
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a revolta dos torcedores era com a direção tomada na Vila Belmiro. A derrota por 4 a 

0 para o Corinthians, na partida de 29 de maio, causava reticências da torcida em 

relação ao trabalho recém-iniciado pelo técnico Oto Glória.  

As críticas dos setores da oposição e da Torcida Jovem do Santos à goleada 

sofrida e ao mau desempenho eram vistas por Milton Teixeira, vice-presidente de 

futebol e pleiteante a presidente nas eleições seguintes, como um expediente vil, cujo 

único objetivo era detratar a direção santista e impulsionar candidaturas aventureiras. 

Por isso, lançou o desafio pela imprensa: aqueles que criticavam o Santos, que se 

mostrassem aptos a ajudá-lo348. 

Pouco mais de um mês após a troca de críticas entre a direção do futebol e a 

Torcida Jovem do Santos, a equipe mostrava um melhor futebol e animava seus 

torcedores a fazer uma caravana a Campinas. A Torcida Jovem prometia uma 

caravana de 20 ônibus, entre aqueles que iriam de Santos e da capital349. Apesar da 

derrota por 2 a 1 para o Guarani, a torcida continuou demonstrando seu apoio ao time 

e em 11 de outubro voltava a Campinas, para novamente jogar contra os bugrinos. A 

vitória por 1 a 0 foi ensejo para a Torcida Jovem do Santos fazer uma carreata entre 

a cidade do interior e Santos, seguindo o ônibus dos jogadores com carros, Kombis e 

ônibus. 

Contudo, a instabilidade de relações era a tônica santista do período e, 

unidos, os torcedores lançavam seu manifesto contra a diretoria. A decisão partiu da 

Associação das Torcidas Organizadas do Santos (Atos), após a derrota para a Ponte 

Preta que tirou o time da briga pelo título brasileiro de 1977. 

A Associação das Torcidas Organizadas do Santos era uma entidade que 

congregava 42 torcidas organizadas e aproximadamente 22 mil torcedores, segundo 

seu diretor, Cosme Freitas. Seu protesto era contra o conselho deliberativo, 

“inoperante, ocioso, sem participação influente na vida do Santos”350 e contra os 

diretores ultrapassados, que se firmavam no passado de glórias e em falsas 

promessas ao torcedor. A Atos reconhecia, em seu manifesto, a falta de 

profissionalismo e “visão empresarial” dos diretores como um dos fatores da crise na 

Baixada Santista. 

 
348 O SANTOS não quer saber da goleada, mas das críticas. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha 

Esportiva, p. 29, 31 maio 1977. 
349 No SANTOS, a euforia da vitória com Flávio. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 23, 24 jun. 1977. 
350 UMA TORCIDA festeja seu time e a outra fica em silêncio. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 12, 26 

set. 1977. 
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Os torcedores relatavam seu descontentamento em relação aos critérios para 

compra, venda e empréstimo de jogadores, em sua maioria vistos como “mercenários” 

e de péssimo nível técnico. Diante do desgoverno na direção santista, os torcedores 

reivindicavam: 

 

Em conclusão, a A.T.O.S. exige um Santos que saiba honrar o seu passado, 

sem falsas promessas, vaidades, sem justificativas absurdas e incoerentes 

com a atual realidade do clube e que os homens que têm o privilégio de 

representar as cores do Santos F.C., saibam fazê-lo com o mesmo amor e 

devoção de seus torcedores. NÃO SOMOS NEM PELA SITUAÇÃO, NEM 

PELA OPOSIÇÃO, SOMOS POR UM SANTOS CAMPEÃO.351 

 

Segundo Luiz Carlos, presidente da Força Jovem Santista, os torcedores 

estavam cansados das derrotas e uma das possibilidades elencadas pela Atos era o 

abandono dos estádios352. O presidente santista, Modesto Roma, inquirido por O 

Estado de S. Paulo, se mostrava incomodado com os protestos: 

 

Quem são eles? São associados? Se forem associados poderão votar contra 

mim nas próximas eleições. Se desejarem a minha cabeça, podem ficar 

tranquilos porque sairei daqui dentro de três meses. No Santos eu não tenho 

vivido, tenho morrido aos poucos.353 

 

A crise persistia e uma derrota para o Cruzeiro, pouco mais de um mês após 

a divulgação do manifesto, despertou a revolta de torcedores, que invadiram o campo 

e só não agrediram os jogadores no vestiário porque foram detidos pela polícia. A 

situação foi pretexto para uma reunião entre os representantes das torcidas 

organizadas e a direção santista. 

Os representantes das cinco torcidas organizadas do Santos prometiam uma 

mudança de atitude: passariam das vaias, xingamentos e agressões ao auxílio na 

administração santista. O desejo dos torcedores santistas era uma participação mais 

direta na gestão do clube e a manutenção de um diálogo mais efetivo, e, em troca, 

proporcionariam um ambiente mais tranquilo nas arquibancadas354. 

 
351 Ibid. 
352 Torcida já ameaça deixar o Santos, o presidente vai sair. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 29, 

20 set. 1977. 
353 Ibid. 
354 APÓS agressividade, surge nova filosofia. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 47, 23 out. 1977. 
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Pouco mais de uma semana após o anúncio das lideranças da Atos surgia a 

primeira iniciativa. A Torcida Jovem do Santos saiu às ruas com a faixa “A torcida 

paga seu ídolo”. A contribuição de 50 cruzeiros por torcedor visava angariar 2,5 

milhões de cruzeiros, que seriam entregues ao presidente Modesto Roma. 

O grupo começou seu cortejo pela Rua XV de Novembro, centro do comércio 

cafeeiro e famoso reduto de santistas. Porém, foram recebidos com uma chuva de 

sacos plásticos cheio de água jogados dos edifícios. Tal acolhida fez o grupo mudar 

a arrecadação para alguns quarteirões dali, na Praça Mauá, sede da prefeitura da 

cidade. Apesar da chuva que caía, a Torcida Jovem seguiu para a praia em busca de 

mais doações 355 . No entanto, muitos torcedores se mostravam céticos com a 

iniciativa, pois as diretorias acabavam por não aceitar o dinheiro ou usavam para 

outros fins. A legenda da campanha resumia a esperança da torcida: “Das glórias do 

passado nasce nossa inesgotável força para o futuro.”356 

Apesar do acerto entre Modesto Roma e a Atos, o grupo de torcedores 

militava junto à oposição do clube. O apoio a Rubens Quintas, vitorioso nas eleições 

presidenciais de março de 1978, vinha junto da promessa de paz para o mandatário 

em seus seis primeiros meses de mandato. A Atos se comprometia publicamente a 

não protestar e demonstrar a paciência necessária com Quintas, que assumia um 

clube em grave crise financeira – o Santos Futebol Clube acumulava uma dívida de 

mais de 17 milhões de cruzeiros357 –, que vitimava o time e dificultava contratações 

de peso, transformando o Santos em coadjuvante nos campeonatos paulista e 

nacional. Uma das tarefas iniciais de Quintas era descobrir o real montante da dívida 

do clube, encoberto por Modesto Roma358. 

No entanto, a partida entre Santos e Operário, no estádio do Pacaembu, em 

20 de abril de 1978, fazia parecer que o pacto tinha futuro incerto. O jogo marcava a 

estreia do ex-jogador Mengálvio como técnico da equipe da Baixada Santista, mas 

sua recepção não foi a esperada para um ídolo. Após a substituição de Ailton Lira por 

 
355 NO Santos, torcida já age como a “Fiel”. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 16, 2 nov. 1977. 
356 NEM a chuva segura a vontade do Santos. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 23, 2 

nov. 1977. 
357 Aproximadamente 15.370 salários mínimos em 1978. 
358 SANTOS reage com esperança. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 50, 19 mar. 1978. 
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De Rosis, com a partida empatada em 1 a 1, alguns torcedores pularam o alambrado 

do estádio e tentaram agredir o técnico e os jogadores reservas359.  

A equipe do Operário virou o jogo e saiu vitoriosa, por 2 a 1, e os torcedores 

em revolta quebraram as cabines de rádio no estádio, o ônibus santista e veículos 

particulares. Dois policiais agredidos com barras de ferro arrancadas dos alambrados 

foram internados em estado grave no Hospital Militar após o confronto. A Polícia Militar 

interveio e deteve mais de quarenta torcedores no tumulto. 

Cosme Freitas, presidente da Torcida Jovem do Santos, explicava que a Atos 

não era contra a diretoria de Rubens Quintas e que as invasões de campo não eram 

obra de nenhum associado das torcidas da associação. 

 

A revolta foi motivada pela gloriosa Polícia Militar, que provocou nossa gente 

e espancou-a sem necessidade. Os policiais tinham ordem de baixar o pau 

nos torcedores, e quando uma meia dúzia – que não pertencem às 

Organizadas – invadiu o gramado, naquele jogo contra o Operário, a PM 

aproveitou e partiu pra cima de gente nas gerais e arquibancadas. Porque 

era mais fácil nos identificar… usamos uniformes!360 

 

Nas palavras de Erasmo Dias, os acontecimentos da partida entre Santos e 

Operário tinham na falta de educação do torcedor seu único motivo de acontecer. O 

coronel, torcedor do Santos, estava no Pacaembu e afirmou lamentar os dez policiais 

feridos e os dois hospitalizados. 

 

Eu vi, como torcedor e polícia, o espetáculo lamentável. A multidão enfurecida 

depredou o estádio, feriu policiais que cumpriam seu dever, mostrando mais 

uma vez o despreparo de alguns torcedores que comparecem aos estádios. 

[…] Eu vi policiais nossos caídos, sem os seus capacetes espalhados pelo 

chão, e sendo agredidos a pedradas e fogos de artifícios, pondo em risco de 

vida todos os presentes ao Pacaembu.361 

 

O prefeito de São Paulo, Olavo de Setúbal, apoiou as palavras do coronel e 

afirmava que a única coisa que poderia fazer como prefeito era desculpar-se com a 

Polícia Militar em nome do cidadão paulistano362. O diretor santista Laércio Milani 

 
359 PALMEIRAS dá no América/SP em jogo duro. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 27, 21 abr. 1978; 

VIOLÊNCIA leva Santos a vetar jogos no Pacaembu. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 21, 22 abr. 1978; 
O SANTOS perde, a torcida invade o campo. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 22, 21 abr. 1978.  

360 TORCIDA do Santos exige direito de participar. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 37, 30 abr. 1978. 
361 O CORONEL Erasmo só culpa a torcida. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 14, 22 abr. 1978. 
362 Ibid. 
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propunha a ruptura com as torcidas do Santos como a única forma de acabar com as 

invasões de campo e as agressões contra funcionários do clube. 

 

Assim, é melhor acabar de vez. Fico perguntando o que eles pretendem fazer. 

Tomar conta do clube? Isso nunca. Existe uma diretoria, existem leis, e 

ninguém vai pressionar nesses termos. As coisas estão bastante difíceis, mas 

não admito qualquer tipo de agressão. Foi uma selvageria o que os 

torcedores fizeram.363 

 

Contudo, a direção do clube afirmava que pouco podia fazer, pois mais de 

90% dos torcedores envolvidos não eram sócios do Santos. O presidente afirmava ter 

se reunido com representantes das torcidas organizadas e pedido a eles para que 

amenizassem a situação. 

O jogo seguinte do Santos foi um empate contra o Rio Branco, na capital do 

Acre, e o mau resultado gerava a preocupação de possível depredações no jogo 

seguinte, no Pacaembu. Os chefes das torcidas organizadas mostravam-se avessos 

a essas ameaças e iam às emissoras de televisão e rádio pedir calma aos torcedores 

e lembrar que a violência prejudicava ainda mais a situação do clube364. 

As ameaças à integridade do estádio e dos jogadores obrigaram a Secretaria 

de Segurança Pública a elaborar um plano específico para o evento. A segurança da 

partida entre Santos e Desportiva foi coordenada pessoalmente pelo coronel Erasmo 

Dias e pelo comandante da Polícia Militar, coronel Arnaldo Braga. O aparato policial 

contava com homens infiltrados na torcida com armas e gás de pimenta. Dias avisava 

que, caso algum torcedor fosse detido em flagrante de depredação, a recomendação 

era a abertura de inquérito policial. 

A Associação das Torcidas Organizadas do Santos entrou em campo com 

uma faixa onde se lia “Avante, Formiga. Dá respeito para ser respeitado”, num misto 

de homenagem e advertência ao técnico, que fazia sua segunda partida na direção 

da equipe. Apesar do empate, o clima do jogo era de tranquilidade e os mais de 

trezentos policiais não atenderam a nenhuma ocorrência grave. Um torcedor foi detido 

por panfletagem e incitação à torcida, mas quando os policiais leram o panfleto, 

 
363 TORCEDORES, um novo problema para o Santos. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 14, 22 abr. 1978. 
364 TORCEDORES do Santos ainda fazem ameaças. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 27, 25 abr. 1978. 
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perceberam tratar-se de uma campanha escolar contra a violência e liberaram o jovem 

torcedor365. 

Ainda que parte dos juízos das atitudes violentas da torcida do Santos 

recaíssem sobre a Atos, esta assumia um papel central na legislatura de Rubens 

Quintas. O apoio, estabelecido desde o processo eleitoral, era visto pelo presidente 

santista como fundamental à sua vitória e retribuído com uma maior abertura aos 

torcedores. 

A Associação chegou a um acordo com os dirigentes santistas e ganhou sua 

própria sala na Vila Belmiro. A ideia era uma das formas de trazer receitas ao clube: 

os torcedores organizados que quisessem se associar estariam dispensados da taxa 

de admissão, pagando apenas as mensalidades. Segundo Quintas, a iniciativa 

garantira ao Santos duzentos novos sócios em apenas uma semana. 

No entanto, o desejo de uma presença mais efetiva das torcidas organizadas 

na Vila Belmiro não era unanimidade. O comportamento por vezes explosivo atribuído 

às torcidas organizadas gerava o temor de que a diretoria estava trazendo para dentro 

do clube uma força perigosa, que rapidamente poderia voltar-se contra si caso os 

resultados em campo não agradassem. 

O ex-jogador e diretor de futebol Zito acreditava que era necessário conter as 

interferências da torcida no trabalho da diretoria, apesar de reconhecer o papel 

fundamental da Atos nas eleições. Porém, atitudes como cobranças e interferências 

na escalação do time não seriam aceitas pelo diretor366.  

Apesar das visões contrárias, a Atos se empenhava em criar novas formas de 

aproximar o clube de sua torcida. A entidade propunha a criação de uma assessoria 

de relações públicas do Santos na cidade de São Paulo, com o objetivo de levar 

informações mais detalhadas à torcida. O órgão seria responsável pela divulgação de 

informações internas do clube que inquietavam os adeptos: demissão de técnicos, 

multa a atletas e outras informações que não eram divulgadas a contento pela 

imprensa.  

Cosme Freitas, representante da associação de torcedores, afirmava que o 

projeto da Atos era congregar cada vez mais grêmios e torcedores. Para isso, contava 

 
365 DESTA vez, não houve os problemas do último jogo. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 32, 27 

abr. 1978. 
366 CARVALHO JÚNIOR, Álvaro; PASSOS, José Meirelles. Os dirigentes estão avisados de que podem 

vir novas pressões. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 37, 30 abr. 1978. 
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com o apoio institucional do clube, que seria brindado com maiores públicos e uma 

cultura de paz nos estádios. Freitas argumentava que os integrantes da Atos não 

estavam e nem estariam presentes nos episódios de brigas e invasões a campo, pois 

isso atrapalharia o projeto da entidade. 

 

– É quase como uma revolução popular não é? – pergunta sorridente o 

escriturário Samuel Neves, entusiasmado em filiar-se a uma torcida 

organizada logo depois de saber – pelo repórter – que a Atos pretende formar 

os futuros dirigentes do Santos FC.367 

 

Diante do entusiasmo de Samuel Neves, os jornalistas de O Estado de S. 

Paulo Álvaro Carvalho Júnior e José Meirelles Passos refletiam que “os tempos 

parecem estar mudando” 368 . E se as conjecturas de Cosme Freitas estivessem 

corretas, era apenas uma questão de tempo até que a torcida chegasse ao comando 

do clube, pois “na verdade, a Associação de Torcidas Organizados do Santos é uma 

escola. Nós estamos formando o pessoal que vai tomar conta da direção do clube. 

Estamos treinando os futuros dirigentes”369. 

Em agosto de 1978, a relação entre a política e o futebol era tema de interesse 

de O Estado de S. Paulo. A publicação ouvia representantes da Arena e do MDB para 

entender as concepções de cada partido sobre o futebol no Brasil e seus usos 

políticos. Ambos concordavam que os torcedores estavam mais politizados depois do 

fim da censura, mas discordavam dos ganhos políticos que cada partido amealhou 

com o futebol. 

Os representantes do MDB afirmavam que a Arena manipulara e aproveitara-

se do futebol por um longo tempo, por este ser capaz de encobrir as mazelas sociais, 

mas que o povo estava mais consciente da realidade nacional e percebia a 

necessidade de participar decisivamente da vida do país. Para o primeiro-secretário 

da Arena, Prisco Viana, uma vitória na Copa do Mundo não traria mais votos ao seu 

partida nas eleições de 15 de novembro de 1978, pois o acesso à informação 

conscientizara o eleitor370. 

Segundo O Estado de S. Paulo, os movimentos de contestação das 

arquibancadas se multiplicavam no país. A torcida santista, que já auxiliara Athiê 

 
367 Ibid. 
368 Ibid. 
369 TORCIDA do Santos exige direito de participar. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 37, 30 abr. 1978. 
370 FUTEBOL, um fator decisivo na política. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 43, 13 ago. 1978. 
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Jorge Cury a tornar-se deputado pela Arena, inventou a invasão de campo como 

forma de protesto. Em Belo Horizonte, a Força Atleticana de Ocupação, a Fao, não 

titubeava em vaiar quando o time jogava mal. A mesma situação se repetia com o 

Santa Cruz, em Recife – invicto havia 31 jogos, mas sem convencer em campo, foi 

vaiado pelos seus torcedores. Já em Santa Catarina, os torcedores do Avaí 

organizaram sua resistência na Associação dos Torcedores do Avaí, a Ata. 

As forças conservadoras também seguiam em busca da representatividade 

trazida pelo futebol. O presidente do Fortaleza, Alfredo Machado, abdicou do cargo 

com o clube em crise para não atrelar sua imagem e comprometer sua reeleição como 

deputado estadual. Em Salvador, Lourinho, um dos líderes da torcida do Bahia, era 

também cabo eleitoral do presidente do clube e candidato arenista a vereador, Paulo 

Maracajá371. 

O Estado de S. Paulo sentenciava em sua manchete de 13 de agosto de 1978: 

“Nas arquibancadas, o fim do velho amor.” Os culpados pela desilusão eram os 

problemas sociais sofridos pelo brasileiro, que estavam acabando com o romantismo 

do futebol e a sublimação que este exercia sobre as emoções dos torcedores. “A falta 

de participação no processo político, a inflação e, sobretudo, a má qualidade de 

vida”372 eram questões que teriam passado a influenciar as reações e percepções dos 

torcedores de futebol. 

O jornal afirmava que o esporte fora importante instrumento para o controle 

da temperatura política no Brasil, por isso perdera seu aspecto lúdico e se tornara 

instrumento gerador de prestígio governamental. Quando a vida das pessoas ia mal, 

as vaias, invasões de campo e agressões a jogadores eram uma realidade. A atitude 

crítica era reflexo da participação negada em outras áreas e de um cotidiano irritante 

no trabalho e tedioso em geral. A explosão na arquibancada era expressão da 

deterioração do aspecto lúdico do futebol373. 

Assim, para O Estado de S. Paulo, as reivindicações, os acontecimentos 

violentos e as explosões seriam a demonstração pública de descontentamento 

daqueles que foram subtraídos em seu estilo de vida e o futebol serviria como 

termômetro das frustrações cotidianas. Em busca de entender os fatores que 

 
371 AGORA, a torcida participa e não perdoa os ídolos. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 43, 13 ago. 1978. 
372 NAS arquibancadas, o fim do velho amor. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 43, 13 ago. 1978. 
373 Ibid. 
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deterioravam a relação entre torcedores e o futebol, o jornal entrevistou os professores 

Elisabeth Viviane e Waldenyr Caldas, da USP. 

Para a docente do Departamento de Sociologia, a utilização do futebol como 

meio de legitimação de um governo só se sustentava em períodos de melhores 

condições financeiras da população, como fora no Milagre Econômico. Em tempos de 

crise, como os de 1978, o torcedor redimensionava sua relação com o esporte. Os 

torcedores buscavam participação e, na medida em que a ditadura bloqueava os 

meios tradicionais de expressão popular, novas formas eram criadas e canais eram 

apropriados para esse fim. Elisabeth Viviane, dizia, porém, que o controle do jogo 

pelos torcedores tornara-se algo sério e ia além da lógica do esporte. 

Waldenyr Caldas, docente da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo, via a motivação dos torcedores sob um outro prisma. Para 

ele, as cobranças a dirigentes e jogadores baseavam-se na premissa “exijo porque 

pago”. O torcedor reconhecia o jogador como uma elite do proletariado, com seus 

altos salários, e, por isso, cobrava dele uma atuação e responsabilidade dignas dos 

seus rendimentos. Para Caldas, esse expediente era uma forma de a torcida assumir 

um pouco do poder estrutural do futebol. E, assim como Elisabeth Viviane, ele 

acreditava que essa era parte da busca popular pelo direito de participação374. 

A busca por amealhar capitais sociais que garantissem a possibilidade de 

influir nos destinos do futebol paulista levava as torcidas organizadas a toda uma sorte 

de experiências, que iam desde a pressão sobre atletas e dirigentes até a busca por 

meios de autorrepresentação lúdicos, como as performances da arquibancada e a 

participação nos concursos de blocos carnavalescos. Essa diversidade de formas de 

atuação se inseria numa estratégia recorrente nos movimentos sociais urbanos do 

período da criação de fatos novos e de impacto midiático como forma de divulgação 

de suas demandas (GOHN, 1997). Na avenida, existia a possibilidade de unir as 

estratégias de representação a pautas como a redução da violência e a constituição 

de uma agenda positiva de interações entre os diversos grêmios de torcedores. 

 

3.5 Para tudo se acabar na quarta-feira  

A participação das torcidas organizadas nos festejos de Carnaval em São 

Paulo era uma tradição que remetia aos salões dos clubes, que organizavam matinês 

 
374 A REBELIÃO interessa à Sociologia. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 43, 13 ago. 1978. 
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e bailes geralmente aberto aos sócios e à comunidade em geral. As primeiras notícias 

de grêmios de torcedores participando do carnaval de rua remontam a 1972, com uma 

ala de integrantes dos Gaviões da Fiel na escola de samba Vai-Vai e a participação 

da Torcida Uniformizada do São Paulo na Banda Bandalha, comandada pelo 

dramaturgo Plínio Marcos, conforme apresentado no primeiro capítulo. 

O início do ano era uma época de pouca atividade da torcida, afinal, o futebol 

profissional recomeçava apenas no início de março, geralmente após o Carnaval. A 

utilização dos instrumentos de percussão e a participação de diversos ritmistas nas 

torcidas eram facilitadores da inserção dos grêmios no circuito carnavalesco. O ano 

de 1976375 marcou o ingresso da primeira torcida organizada no carnaval de blocos 

em São Paulo. 

Os Gaviões da Fiel estrearam no concurso de blocos da Avenida Tiradentes 

ao som de um samba composto por Oswaldinho da Cuíca especialmente para o 

grêmio. Segundo a Folha de S.Paulo, a acolhida do público foi positiva e das 

arquibancadas modulares montadas nas calçadas gritava-se “Corinthians, 

Corinthians!”376. 

Segundo análise do semanário esportivo Placar, a entrada dos Gaviões da 

Fiel trazia um novo ânimo ao “concurso de blocos de embalo”, em que o interesse do 

público diminuíra intensamente, pois vários blocos se tornavam escolas de samba, 

como Vai-Vai, Camisa Verde e Branca e Fio de Ouro377. 

Logo em seu ano de estreia o bloco conquistou o título e demonstrava que 

sua participação no samba não era mero entretenimento. Em setembro de 1976, o 

samba dos Gaviões da Fiel chegava ao Teatro Aplicação, na Avenida Brigadeiro Luiz 

Antônio. O espetáculo montado pela torcida contaria com sambas de Talismã, Silvio 

Modesto e Jangada, Lourival Carioca, Ideval, Borba, Armando da Frigideira e 

Oswaldinho da Cuíca378. O evento se inseria no vasto calendário do samba, do qual 

a torcida participaria nos anos seguintes. 

 
375 O FUTEBOL bota o bloco na rua. Placar, São Paulo, n. 461, p. 12, 23 fev. 1979. Existe uma 

controvérsia sobre a data da primeira participação dos Gaviões da Fiel no concurso de blocos do 
carnaval paulista. Enquanto o site do grêmio assevera a participação em 1975, último ano do concurso 
na Avenida São João, outras fontes, notadamente a revista Placar, O Estado de S. Paulo e a Folha 
de S.Paulo, relatavam a participação dos Gaviões da Fiel apenas em 1976, no primeiro ano do 
concurso na Avenida Tiradentes. Cf. PAIXÃO, futebol e samba – Uma torcida que samba! Gaviões 
da Fiel. Disponível em: https://www.gavioes.com.br/historia.php. Acesso em: 26 out. 2020. 

376 ROTEIRO do carnaval 76. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 33, 25 fev. 1976. CARNAVAL. Folha de 
S.Paulo, São Paulo, p. 10, 01 mar.1976. 

377 O FUTEBOL bota o bloco na rua. Placar, São Paulo, n. 461, p. 12, 23 fev. 1979. 
378 PROGRAMA de música dos Gaviões da Fiel. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 40, 16 set. 1976. 
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Em janeiro de 1977, era com uma roda de samba que a torcida convidava os 

corintianos para a inauguração da sua nova sede, no bairro do Bom Retiro. O evento, 

que começava na sexta-feira, dia 28, prolongou-se até o sábado e contou ainda com 

a escolha do samba-enredo dos Gaviões para o concurso de blocos da Avenida 

Tiradentes379. A nova quadra parecia ter trazido bons augúrios aos corintianos, que 

foram bicampeões do concurso de blocos em 1977. 

No desfile de 1978 a novidade era a participação da Torcida Uniformizada do 

São Paulo380. Já os Gaviões da Fiel, para promover sua presença no Carnaval, 

lançavam um compacto de divulgação. No lado A, o samba-enredo do bloco, e no lado 

B, o hino do Corinthians381. E, mesmo com a presença dos rivais são-paulinos, o 

grêmio alvinegro foi novamente campeão. A vitória garantia o convite para a 

participação no III Grupo de Escolas de Samba, convite negado pela direção do 

grêmio, “para não sair do espetáculo descontraído e cair no espetáculo de interesses 

políticos”382. 

O status conquistado com os títulos consecutivos do concurso de blocos 

carnavalescos fazia dos Gaviões da Fiel parte das atrações da inauguração da Praça 

da Sé e sua estação de metrô, em fevereiro de 1978. Os três dias de comemoração 

reuniram nomes como Moacir Franco, Agnaldo Timóteo, Altemar Dutra e Vanusa. No 

sábado à noite, a programação era voltada às escolas e aos blocos carnavalescos, 

dentre eles os Gaviões da Fiel383. 

A torcida tinha por costume a organização de rodas de samba em sua quadra 

nas sextas-feiras à noite. O samba de 3 de fevereiro de 1978 marcava a 

confraternização entre as torcidas uniformizadas da cidade e contaria com a 

distribuição de mil litros de chope384. 

Para o ano seguinte, somava-se às torcidas de Corinthians e São Paulo o 

Bloco do Peixão. O novo bloco, organizado pela Associação das Torcidas 

Organizadas do Santos, estava aberto a todos os torcedores santistas, independente 

de seu grêmio. Com o enredo “Folias do Mundo Santista”, a ideia era resgatar a 

tradição carnavalesca e popular da torcida do Santos, que, segundo o diretor do bloco, 

 
379 RODA de samba inaugura quadra dos Gaviões. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 33, 28 jan. 1977. 
380 AS VERBAS para nossas escolas de samba. Folha de S.Paulo, São Paulo, Primeiro Caderno, p. 

38, 28 dez. 1977. 
381 O COMPACTO dos Gaviões da Fiel. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 42, 13 jan. 1978. 
382 GAVIÕES da Fiel fazem hoje outro carnaval. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 37, 10 fev. 1978. 
383 O primeiro dia da praça. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 17, 17 fev. 1978. 
384 ENSAIO geral dos Gaviões da Fiel. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Ilustrada, p. 38, 3 fev. 1978. 
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Cosme Freitas, foi a primeira torcida a organizar um bloco carnavalesco, no distante 

ano de 1929. 

Para Hélio Silva, presidente da Tusp, o Carnaval era uma forma de mostrar 

que o são-paulino também era do povo e de popularizar o clube do Morumbi. Segundo 

Silva385, a ideia de ingressar no Carnaval surgiu da vontade de se contrapor aos 

corintianos na avenida; era necessário divulgar o São Paulo, por isso, o bloco era 

aberto a qualquer folião que soubesse a letra do samba, independente do clube a que 

pertencesse. 

Para Valdir Leandro, da comissão de carnaval dos Gaviões da Fiel, a 

participação no desfile de blocos começou com uma forma de exaltar o Corinthians e 

reunir os colegas de torcida numa época do ano em que havia pouco movimento. 

Segundo Ângelo Vasanella, diretor geral de carnaval, o desfile era uma das várias 

atividades sociais do grêmio, como o futebol de salão e os jogos de baralho. Contudo, 

o orçamento da torcida para o desfile era de aproximadamente 618 mil cruzeiros386, 

praticamente o dobro do valor utilizado pela Tusp. 

A participação conjunta de corintianos, são-paulinos e santistas no carnaval 

da Avenida Tiradentes não era mera coincidência, mas um projeto alinhavado pelas 

lideranças dos três grêmios. Cosme Freitas e Hélio Silva concordavam que o Carnaval 

poderia ser um meio de relativizar as crescentes rivalidades das arquibancadas. 

Segundo Silva, 

 

nosso negócio é trazer a rivalidade do campo para a avenida. Achamos que 

assim deveremos acabar com a violência. Os torcedores passarão a se 

conhecer melhor e a competir sadiamente, dentro de um clima de festa e 

alegria. Achamos que o carnaval humanizará o torcedor.387  

 

Silva relatava ao semanário Placar que, para o ano seguinte, seu objetivo era 

trazer para a avenida as escolas dos cinco principais clubes de São Paulo, e assim 

criar uma cultura de paz a partir do samba 388 . Por fim, o resultado consagrava 

novamente os Gaviões da Fiel, nota dez nos cinco quesitos; o Bloco do Peixão foi o 

 
385 O FUTEBOL bota o bloco na rua. Placar, São Paulo, n. 461, p. 12, 23 fev. 1979. 
386 Valor aproximado de 396 salários mínimos no período. Metade da quantia gasta era financiada pelo 

grêmio, e a outra metade era amealhada na venda de fantasias. 
387 Ibid. 
388 Ibid. 
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oitavo colocado e a Torcida Uniformizada do São Paulo ficou em nono, entre onze 

participantes389. 

Os veteranos dos desfiles, Gaviões da Fiel e Tusp, desfilaram ainda no 

carnaval de rua do bairro do Bixiga. O evento reuniu mais de dez mil pessoas para 

assistir ao desfile dos blocos e da escola de samba do bairro, a Vai-Vai. Um dos 

pontos mais ressaltados pela Folha foi a total harmonia entre o público que se auto-

organizou, fazendo com que a Polícia Militar tivesse nenhum trabalho. O bairro, reduto 

de palmeirenses, recebeu com vaias o desfile da torcida são-paulina; somente os 

Gaviões da Fiel conseguiram salvar-se dos apupos da plateia390. 

Frustrando a expectativa de Hélio Silva, o carnaval de bloco de 1980 contou 

somente com os grêmios que concorreram no ano anterior. Além do desfile da 

Avenida Tiradentes, as torcidas de São Paulo e Santos também participariam do 

carnaval de Itaquera, e o bloco dos Gaviões da Fiel desfilaria em Cangaíba391.  

O ano marca a única derrota dos Gaviões da Fiel no concurso de blocos de 

Carnaval, o vice-campeonato de 1980, obra de uma nota um em melodia, dada por 

um jurado palmeirense392. A participação na Apoteose, junto das escolas campeãs do 

ano anterior, era uma oportunidade de os Gaviões da Fiel se testarem contra 

concorrentes de maior experiência. A reclamação dos blocos adversários era que o 

orçamento e o profissionalismo dos Gaviões tornaram a disputa entre os blocos 

desigual no ano anterior393. 

Os festejos do Carnaval coincidiram com as comemorações do título paulista 

de 1979, encerrado em 10 de fevereiro de 1980. A vitória do Corinthians contra a 

Ponte Preta dava ensejo às comemorações nas ruas da capital, organizadas pelo 

bloco dos Gaviões da Fiel. 

O desfile contou com diversos episódios violentos. Três viaturas da PM foram 

depredadas e dois soldados tiveram de ser encaminhados ao pronto-socorro. Além 

das viaturas policiais, os torcedores depredaram também alguns estabelecimentos 

comerciais e outros veículos. Na Avenida São João, próximo à esquina com a Avenida 

Ipiranga, um grupo de torcedores atacou uma mulher, tentando despi-la. Os 

funcionários de um restaurante partiram em apoio à torcedora e foram atacados com 

 
389 RESULTADO provoca tumulto em S. Paulo. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 36, 2 mar. 1979. 
390 OS FOLIÕES ressurgem nas ruas do Bexiga. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 7, 28 fev. 1979.  
391 OS DESFILES da avenida Tiradentes. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 39, 8 fev. 1980. 
392 OS BLOCOS vivem sonho de ser campeão. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 16, 4 mar. 1984. 
393 NA APOTEOSE a disputa final. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 27, 10 fev. 1980. 
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pedradas. De dentro do restaurante, outros funcionários passaram a jogar garrafas 

nos corintianos, a fim de protegerem os colegas. 

Alguns membros dos Gaviões da Fiel apareceram para levar a jovem a um 

lugar seguro, mas no meio da briga foram alvejados pelas garrafas do restaurante. 

Logo adiante, uma prostituta teria ofendido um torcedor da massa e acabou agredida. 

No meio do tumulto, o responsável pelo policiamento procurou o presidente 

dos Gaviões da Fiel para avisar que se as depredações não cessassem terminaria ali 

o evento. Ânimos amainados, a festa prosseguiu – até novas depredações. O pedido 

de dispersão da polícia foi contornado com uma conversa entre o tenente da PM e o 

líder do bloco carnavalesco394. 

A rivalidade entre os Gaviões da Fiel e a Torcida Jovem do Santos teria mais 

um capítulo da disputa no Carnaval de 1981. Porém, dentre as torcidas são-paulinas, 

saía a Tusp e entrava a Torcida Tricolor Independente no grupo de blocos 

pleiteantes395. A Torcida Uniformizada do São Paulo saía do concurso de blocos, mas 

iria compor uma ala na escola de samba Pérola Negra396.  

Mais uma vez os corintianos afirmaram seu favoritismo, venceram e foram 

agraciados com o prêmio de 400 mil cruzeiros; os vice-campeões do Morro de Fome 

Mas Não Trabalho foram premiados com 300 mil; e a Torcida Jovem do Santos, na 

terceira colocação, recebeu 150 mil cruzeiros397. Esta reclamou de sua colocação, 

após receber uma nota três para a letra de seu samba. 

No ano seguinte, a disputa entre as torcidas foi mais parelha e, com 48 pontos, 

os Gaviões da Fiel se sagraram bicampeões do carnaval de blocos com o enredo “Nas 

Folias de Zé Pereiras”. Já a Torcida Jovem apresentou o “Paraíso Infantil” e foi a 

segunda colocada, com 46 pontos. O presidente da torcida santista, Cosme Freitas, 

alegava: “É uma injustiça. Somos mais autênticos do que os Gaviões, que estão mais 

para escola de samba do que bloco.”398 A frustração de Freitas vinha um ano após a 

ameaça de não participar do Carnaval em represália à atuação de um jurado no ano 

anterior. 

 
394 CARNAVAL corintiano tumultua a São João. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 9, 12 fev. 1980. 
395 DEFINIDO o desfile das escolas. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 43, 16 jan. 1981. 
396 ESCOLAS em ensaio geral. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 12, 21 fev. 1981.  
397 OS PRÊMIOS do carnaval. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 17, 13 mar. 1981. As escolas de samba 

dos grupos II, III e IV receberam no mesmo ano prêmios que variavam entre 15 mil e 60 mil cruzeiros. 
398 VAI-VAI campeã, quem perde quer anular. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 30, 26 fev. 1982. 
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Os Gaviões da Fiel acumulavam mais um título e acrescentavam ao desfile 

da Avenida Tiradentes a participação no carnaval em Osasco, na Lapa e no Tucuruvi, 

em 1982. A Torcida Tricolor Independente participara pelo segundo ano consecutivo 

no concurso de blocos pleiteantes e, com o acesso, participaria do desfile de blocos 

especiais em 1983399. 

Em 1984, A Torcida Jovem do Santos e os Gaviões da Fiel repetiam o duelo 

no concurso de blocos. No ano anterior o vice-campeonato dos santistas foi muito 

contestado e, em 1984, os 1.500 componentes iam à avenida com o tema “Bum, Bum, 

Bum, Se Tem Marmelada Tem Zunzum”. 

Cosme Freitas reforçava que os Gaviões da Fiel levaram o título no ano 

anterior, mas que o povo aplaudira muito mais o bloco da Torcida Jovem. Por isso, o 

samba-enredo de 1984 era uma advertência. A composição não era uma ameaça e 

nem versava sobre violência, como explicava Cosme, e o zum-zum, as reclamações, 

viriam da plateia caso acontecessem novas injustiças com o seu bloco400.  

Na sequência desfilariam os campeões do ano anterior, Gaviões da Fiel, com 

o tema “Não Temos Tema Para Não Criar Problema”. O bloco prometia dois mil foliões 

e só não levaria mais pessoas à Avenida Tiradentes porque precisou cortar parte dos 

participantes da Paulistur. O presidente, Carlos Marcelo Garofallo, dizia que um dos 

pontos fortes do bloco era a sua bateria, enaltecida até por sambistas cariocas como 

uma das melhores de São Paulo. O segredo era a atuação na arquibancada, que 

servia de treino aos batuqueiros o ano todo401. 

Na apuração, o bloco dos Gaviões da Fiel tirou dez em todos os quesitos, e a 

Torcida Jovem do Santos ficou com oito em melodia e deixou o título escapar 

novamente. Segundo Cosme, os Gaviões da Fiel desfilavam todo ano com uma 

estrutura muito maior que um bloco de carnaval, contendo até ala das baianas. No 

parecer do santista, “se fossem concorrer entre as escolas, não pegavam nem último 

lugar”402. Como nos anos anteriores, sua torcida reclamou de “roubalheira”, cantando 

em coro “ê, ê, ê, Dionísio vai morrer”, referindo-se ao jurado João Dionísio, que deu 

nota oito ao bloco no quesito melodia. 

 
399 INGRESSOS esgotados, os cambistas em ação. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 32, 12 fev. 1983. 
400 TORCIDA Jovem do Santos quer desfilar no horário certo. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 22, 4 

mar. 1984. 
401 OS BLOCOS vivem sonho de ser campeão. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 16, 4 mar. 1984. 
402 VENCEDORES festejam no Pacaembu. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 17, 9 mar. 1984.  
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Contudo, o santista afirmava já saber o resultado e o samba de seu bloco 

fazia referência a esse favorecimento. Nas arquibancadas do ginásio do Pacaembu, 

local de apuração, os gritos começaram fazendo referência à canção “bum-bum-bum, 

se tiver marmelada tem zum-zum” e terminaram com “ão-ão-ão, cambada de ladrão”. 

Após os protestos os santistas saíram ordeiramente, mas Cosme chorava a mesma 

sorte que se repetia a cada ano, o vice-campeonato403. 

Os Gaviões da Fiel e a Torcida Jovem do Santos foram duas das principais 

entusiastas da criação da Atoesp. O papel de relevo de Flávio La Selva e Cosme 

Freitas à frente da entidade era mostra dos canais de comunicação entre as duas 

torcidas na segunda metade da década de 1970. A participação dos santistas no 

concurso de blocos carnavalescos, a partir de 1979, era vista como uma atividade que 

se somaria aos ideais da Atoesp, pela diminuição da violência. Contudo, o predomínio 

do grêmio corintiano no carnaval de bloco, ano a ano, trazia expectativa e frustração 

aos santistas, aumentando uma rivalidade já frequente nos estádios. 

 

3.6 União e rivalidade entre a Torcida Jovem do Santos e os Gaviões da 

Fiel 

Desde o ano de 1978 existem registros anuais de incidentes violentos 

envolvendo os alvinegros da capital e da Baixada Santista. Em novembro de 1978, 

aos gritos de “Santos… Santos…”, cerca de setenta torcedores depredaram a sede 

do Corinthians na cidade de Santos. O ataque ocorreu após uma partida entre 

Portuguesa Santistas e XV de Novembro de Jaú, no estádio Ulrico Mursa. 

Segundo vizinhos que observaram a depredação, os torcedores estavam 

munidos de paus, pedras e rojões, danificando toda a fachada e as janelas do prédio. 

Os prejuízos do clube foram calculados em 20 mil cruzeiros404. No dia seguinte, uma 

funcionária do clube teria sido vítima de um tijolo arremessado de um carro, quando 

saía para o almoço. Ela conseguiu desviar, mas tanto o muro onde o tijolo bateu como 

a sede do clube seriam periciados pelo Instituto de Criminalística. 

A diretoria corintiana afirmava que o fato não diminuía as boas relações com 

o Santos e afirmava tratar-se de obra de uma minoria de torcedores. Por isso, a 

direção corintiana pedia aos seus torcedores que não programassem nenhum tipo de 

 
403 Ibid. 
404 Valor superior a doze salários mínimos. 
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vingança contra os torcedores santistas no clássico vindouro405. Pouco mais de duas 

semanas depois, os dois times se enfrentariam na final do primeiro turno do 

Campeonato Paulista. 

 O esquema de segurança para a partida entre Corinthians e Santos previa 

separação total entre as torcidas. Os corintianos entrariam pela rampa E e os santistas 

pela rampa C, do outro lado do estádio; banheiros e lanchonetes também seriam 

separados. O policiamento pediu à Federação Paulista de Futebol a colocação de 

apenas 120 mil ingressos, 10 mil a menos que a lotação máxima do Morumbi, para 

não dificultar o trânsito de policiais nas arquibancadas e garantir a entrada prevista de 

5 mil menores406. 

A separação entre as torcidas mostrou-se acertada e o “chiqueirinho” 

permaneceu quase vazio. Não foi registrada nenhuma briga no interior do Morumbi. 

Contudo, nem só os detidos perderam partes do jogo. O torcedor Osmar Caldeira 

reclamava que no intervalo ele e mais três amigos foram ao banheiro e não puderam 

retornar aos seus lugares. A arquibancada estava tão cheia que os santistas 

acompanharam o segundo tempo de um rádio no corredor do Morumbi407. A vitória 

corintiana por 1 a 0, gol de Palhinha, valia o título do primeiro turno do Campeonato 

Paulista, mas não facultava ao time do Parque São Jorge uma vaga na final do torneio 

estadual. Como veremos adiante, ano a ano, a Federação Paulista de Futebol e o 

Conselho Nacional do Desporto se esmeravam em regulamentos que previam cada 

vez mais jogos e sistemas de disputa incompreensíveis. 

Os clássicos de 1979 entre alvinegros da capital e do litoral foram mais 

marcantes por suas contingências externas ao campo do que pela atuação dos times 

ou o resultado da partida. O jogo de 11 de fevereiro de 1979 desdobrou-se com grande 

violência dentro de campo e após a partida. O ponta-esquerda reserva santista foi 

preso pela Polícia Militar, pois teria esfregado a carteira de trabalho no rosto do 

comissário da partida. O atleta foi levado à cela do Morumbi e afirmou ter sido 

espancado pelos polícias. 

 
405 SEDE corintiana em Santos sofre depredações. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 26, 3 nov. 1978. 
406 DOMINGO cada um vai ficar na sua. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 28, 24 nov. 1978. 
407 AQUINO, José Roberto. O jogo começa: Abílio vai morrer. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 14, 27 

nov. 1978. 
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Nas cadeiras numeradas era possível ver dentre as faixas “Estamos com Nabi 

e Márcio na Federação”408. Contudo, outra faixa, de aparição fugaz, marcaria a história 

do clássico. Desfraldada no anel superior do Morumbi, a faixa com os dizeres “Anistia 

ampla, geral e irrestrita” mexia com os pesadelos mais profundos dos órgãos de 

segurança. A ideia surgiu na redação da revista Veja, durante uma conversa entre 

Francisco Malfitani, jornalista e fundador dos Gaviões da Fiel, e o jornalista corintiano 

Antônio Carlos Fon, e foi um dos protestos mais ousados do Comitê Brasileiro pela 

Anistia até então. 

Segundo Malfitani (2014, p. 8-9), em depoimento ao projeto Território do 

Torcer no ano de 2014, a ideia era basicamente um projeto da dupla de jornalistas, 

mas contava com a ajuda da alta cúpula dos Gaviões da Fiel: 

 

“Vamos fazer uma faixa da Anistia e vamos levar, você acha que dá para 

levar na Gaviões?”, claro que dá, vamos falar com os caras lá. Você faz a 

faixa, eu te encontro na porta do estádio, já aviso o pessoal da bateria, tenta 

esconder dentro do tambor da bateria, vamos abrir na hora que os times 

estiverem entrando em campo, com o estádio lotado. Aí os fotógrafos 

focalizam a manifestação da torcida, a gente já deixa vazar informação para 

alguns fotógrafos, que vamos apresentar uma coisa diferente, e aí quando a 

polícia chegar já foi fotografado. […] A ideia foi do Fon, falou para mim, “o 

que você acha, dá na Gaviões? Você que é lá da cúpula”, “pô, claro que dá. 

Todo mundo ali vai topar”. […] o Arthur Timerman, que é um médico 

infectologista conhecido, era da Gaviões, nos ajudou ali, Manchinha, todo 

mundo. A Gaviões sempre foi de esquerda.  

 

Antônio Carlos Fon (2006), o segundo “subversivo”, narrou os acontecimentos 

daquele 11 de fevereiro de 1979 à Fundação Perseu Abramo. O depoimento, dado 

em abril de 2006, atina para o duplo papel que a aparição da faixa atendia: ao mesmo 

tempo que enfrentava e expunha os altos postos da Ditadura Militar, aproveitava-se 

do caráter popular do Corinthians e dos Gaviões da Fiel como meio privilegiado de 

levar a questão dos exilados às massas. O espaço da arquibancada, com sua 

potência popular e seu poder de difusão, era um local de disputa de narrativas entre 

os poderes militares constituídos e os setores em busca de reformas democratizantes: 

 

Quando a polícia começou a subir os degraus da arquibancada, os torcedores 

da Gaviões da Fiel deram-se os braços e fecharam o caminho. Os soldados 

 
408 LEVARAM preso o ponta-esquerda. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 5, 12 fev. 

1979. 
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da Polícia Militar ainda tentaram forçar a passagem mas, nas fileiras de trás, 

milhares de outros corinthianos, braços dados, formando uma massa 

compacta, começaram a gritar, ameaçando descer as escadarias do estádio 

do Morumbi. O comando do policiamento deve ter avaliado a situação e dado 

uma contraordem, porque os PMs recuaram, desistindo de chegar até nós. 

– Eles estavam falando da nossa faixa – rádio de pilha colado no ouvido, boné 

e camiseta do Corinthians e um sorriso nos lábios, o torcedor a meu lado 

informava a reação no estádio. Eu jamais o vira antes e nem o encontrei 

depois, mas nunca o pronome possessivo na primeira pessoa do plural me 

pareceu tão saboroso. 

“Anistia, ampla, geral e irrestrita” – dizia a faixa, e o fato dele a chamar de 

“nossa” tinha, para mim, pelo menos, um significado que ultrapassava em 

muito aquela fugaz solidariedade que se estabelece nos campos de futebol 

entre torcedores do mesmo time: a bandeira era minha e da torcida do 

Corinthians. […] 

Como a ideia era do Chico Malfitani e minha, nós dois ficamos encarregados 

de “pendurar o sino no pescoço do gato”, com a ajuda do professor Carlos 

Mac Dowell, que se apresentou como voluntário. Para isso foi escolhido um 

clássico – o jogo Corinthians x Santos – para a manifestação, enquanto o 

Luiz Eduardo Greenhalgh ficaria de plantão para o caso de um de nós ser 

preso. O Malfitani combinou com a direção da Gaviões da Fiel, mas no dia do 

jogo ele teve um problema pessoal e só conseguiu chegar ao estádio minutos 

antes da entrada do Corinthians em campo, o momento marcado para 

desfraldar a faixa. 

A faixa pedindo anistia foi levada ao ar pelas emissoras que transmitiram o 

jogo e, no dia seguinte, estava nas primeiras páginas de todos os principais 

jornais do país. O dia só não foi perfeito para o Carlos Mac Dowell, que foi 

preso – mas solto logo em seguida – na saída do estádio. E para completar 

seus infortúnios, o Corinthians ganhou o jogo – se não me engano, por 2 a 0. 

O Mac Dowell é santista. 

 

No dia seguinte ao clássico entre Corinthians e Santos intensificava-se a 

discussão em torno da faixa pela anistia ampla, geral e irrestrita. Uma nota oficial 

divulgada pelos Gaviões da Fiel desmentia a atuação do grêmio ou qualquer tipo de 

apoio à empreitada de Malfitani e Fon. Constituído de três pontos, o documento ainda 

fazia críticas ao uso da torcida como um escudo para o anonimato daqueles que 

desejavam protestar. 

 

1 – Esse procedimento não possui qualquer vínculo com o Grêmio ou seus 

associados, visto como nossa finalidade e atividade são estrita e 

exclusivamente, desportivas, sem envolvimento com facções políticas: 

convicções dessa natureza estão reservadas a cada um de per si, proibidas, 

por isso mesmo, dentro do Grêmio, cujo nome não pode ser nelas envolvido. 
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Não se trata de repúdio à política, mas esta deve ser praticada nos 

respectivos partidos. 

2 – Tal faixa foi aberta acima da concentração de nosso grupo de associados, 

e sequer foi percebida por este grupo, que dela tomou conhecimento, 

somente hoje através das fotos nos jornais; mesmo porque nossa atenção 

estava voltada, como sempre, para o que se passa dentro das quatro linhas 

do gramado. 

3 – Particularmente, com referência à mencionada faixa é lamentável a 

atitude tíbia de quem a levantou, escondendo-se no anonimato e, sobretudo, 

procurando atribuir seu gesto a terceiros, no caso este Grêmio. 

Quando temos alguma mensagem, sempre assumimos a responsabilidade 

por nossos atos. (Andrés Moreno Castillo – Comunicado oficial – 12/02/1979) 

 

O manifesto, enviado aos principais meios de comunicação da capital paulista, 

buscava isentar a torcida do protesto; porém, para a Folha de S.Paulo, tal 

posicionamento rompia com a mística corintiana. A ida de Andrés Moreno Castillo ao 

jornal paulistano no dia após o jogo era apresentada na matéria “O ‘Gavião’ arenista 

não quer se comprometer” e ressaltava as contradições da participação política do 

grêmio em seu passado recente. 

Castillo pontuava que a atuação política dos associados dos Gaviões era de 

cunho individual. Não se tratava de repúdio à política, mas ela tinha lugar certo para 

acontecer e era dentro dos partidos. Classificava o grupo como totalmente apolítico. 

Essa postura seria motivada pelas constantes mudanças de poder na política 

governamental; escolher um lado poderia gerar uma antipatia futura. Segundo o 

presidente do grêmio: 

 

Olha, só cuidamos da política do clube, ora! Veja só se eu vou falar em anistia 

e nessas coisas. Ou mesmo permitir que falassem disso na torcida! Eu sou 

espanhol, rapaz, os homens… Bem, e depois tem outra coisa: foi o Governo 

que nos doou o terreno da nossa sede, lá no Bom Retiro. O terreno era da 

Emurb e o Paulo Egídio doou para gente… Deixa pra lá… Quem quiser fazer 

política que vá para os partidos. Aqui nos Gaviões, não!409 

 

No entanto, o jornal retificava a colocação de Castillo lembrando que, nas 

eleições de novembro de 1978, quatro meses antes, os Gaviões da Fiel teriam 

 
409 O “GAVIÃO” arenista não quer se comprometer. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 

32, 13 fev. 1979. 
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oferecido seu apoio ao candidato a deputado federal Cantídio Sampaio410. O apoio ao 

arenista era justificado por Castillo pela simpatia recíproca entre candidato e torcida, 

pela necessidade de escolher alguém e pelo apoio de Sampaio à liberação do terreno 

para construção da nova sede. 

O torcedor explicava aos jornalistas da Folha de S.Paulo que outra faixa que 

fora atribuída à sua torcida no ano anterior, essa de teor governista, também não era 

dos Gaviões da Fiel, e sim da torcida organizada Coração Corintiano. Os dizeres 

“Estamos com Figueiredo” não representava os ideais do grêmio de corintianos, tal 

qual a faixa da anistia ampla, geral e irrestrita. 

Castillo confidenciava que a preocupação do grêmio naquele momento era 

com o Festival do Chopp, que receberia Beth Carvalho na sede, e era o aquecimento 

para o desfile de blocos da Avenida Tiradentes411. 

O duelo de versões que envolveu o desfraldar da faixa em prol da anistia nas 

arquibancadas do Morumbi apresenta um circuito político diverso daquele que a 

mitologia sobre os Gaviões da Fiel sedimentou ao longo de sua história. As 

representações reafirmadas por Francisco Malfitani, de uma torcida que sempre fora 

de esquerda, aparentemente não se sustentam nesse episódio. 

Longe de suster uma visão de direita, mesmo com o apoio dado a um 

candidato da Arena, os Gaviões da Fiel não tinham como principal preocupação a 

participação nos rumos da política municipal, estadual ou federal, naquele momento. 

Contudo, discursos a posteriori tentaram vincular a nota emitida pela torcida 

organizada a um “drible” nos órgãos de repressão da ditadura militar, como se o 

manifesto fosse uma forma dissimulada de não arcar com as potenciais reprimendas 

que a atitude pudesse gerar. 

As ponderações de Andrés Castillo à Folha de S.Paulo, contudo, são 

elucidativas das preocupações que assolavam o grêmio. A dependência de favores 

do governo, como a cessão do terreno da sede do Bom Retiro, proporcionada pelo 

governador Paulo Egydio, obrigava a torcida à imersão em práticas de cunho 

 
410 Uma nota oficial dos Gaviões da Fiel de 25 de setembro de 1978 trazia uma versão distinta e 

divulgava que o grêmio não apoiaria nenhum candidato no pleito do mês seguinte. Assinada por 
Cláudio Simões, futuro presidente do grêmio, justificava que o apoio a candidatos “foge aos nossos 
princípios e também ao ideal corinthiano, que é de apoio irrestrito ao S.C. Corinthians Paulista e 
somente a ele”. A nota criticava ainda o uso do símbolo dos Gaviões na confecção de brindes por 
candidatos, à revelia da instituição.  

411 O “GAVIÃO” arenista não quer se comprometer. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 
32, 13 fev. 1979. 
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clientelista, que ela própria combatia dentro do Corinthians. Nesse sentido, quando o 

presidente da torcida organizada afirmava que os partidos eram os locais corretos 

para a participação política, talvez esse, sim, tenha sido o “drible” para lidar com a 

contradição de ideias em que o episódio estava imerso.  

Por fim, é crível que diversos integrantes dos Gaviões da Fiel tivessem se 

envolvido no episódio, afinal, Francisco Malfitani fora um dos fundadores da torcida 

organizado e nela permaneceu com grande ascendência ao longo de toda sua 

história. Contudo, não é possível afirmar ou negar cabalmente a participação 

institucional dos Gaviões da Fiel no protesto, dada a diversidade de versões, 

interesses e hipóteses que o episódio contempla. 

No entanto, a campanha da Anistia seguia seu curso e percebera no espaço 

dos estádios diversas qualidades que poderiam potencializar a divulgação da causa. 

A ampla cobertura jornalística e o grande número de torcedores resguardavam os 

agentes do protesto, dificultando o acesso e a repressão policial. 

Pouco menos de um mês depois, no clássico entre Santos e Palmeiras, em 4 

de março de 1979, a estratégia seria novamente utilizada: uma nova faixa em prol da 

anistia foi aberta entre os adeptos da Torcida Jovem do Santos. Segundo a Folha de 

S.Paulo, a aparição da faixa 

 

Foi tão ou mais rápido que o gol de Juari. Os dois rapazes – um magro e 

outro de barba – correram pelas arquibancadas do Morumbi e abriram a faixa 

logo atrás da torcida uniformizada do Santos: “Anistia ampla, geral e 

irrestrita.” 

A ação da polícia também foi rápida. E em movimentos coordenados, de 

quem já estava esperando a faixa do Comitê Brasileiro pela Anistia, soldados 

da PM entraram em ação. Prenderam os dois rapazes, que foram 

encaminhados ao Deops.412 

 

A prisão dos dois jovens contrariava o expediente tradicional da Polícia Militar 

no “chiqueirinho” do Morumbi, em que a grande maioria dos torcedores era detida e 

liberada após o término do jogo. Os dois portadores da faixa tiveram seus boletins de 

ocorrência lavrados, e o presidente da Associação das Torcidas Organizadas do 

Santos e da Torcida Jovem, Cosme Freitas, também foi detido. 

 
412 FAIXA na torcida, dois presos. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 1, 5 mar. 1979. 
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José Carlos Ferretti, diretor de bandeiras da Atos, foi quem intercedeu pela 

soltura de Cosme Freitas. O torcedor afirmava à Folha de S.Paulo que “prenderam o 

Cosmo sem nenhum motivo. A gente pode até concordar com a posição dos dois 

rapazes do CBA, mas não temos realmente nada a ver com isso”.413  

Cosme Freitas foi liberado ao término do jogo, sob a condição de que os 

membros da Torcida Jovem do Santos nada dissessem sobre o ocorrido. Ferretti 

afirmava “Está limpo, não posso falar” e, perguntado se aquele repentino silêncio fora 

exigência da polícia, ele assentiu com a cabeça e alegou que era para facilitar a 

liberação do presidente da Atos414. 

Segundo o chefe do policiamento, capitão Dalmiro Gomes, manifestações 

políticas não deveriam ocorrer no estádio, por isso a prisão dos envolvidos e o confisco 

da faixa, e que aquele era apenas um expediente padrão, não havendo informações 

privilegiadas do acontecimento do protesto. No entanto, um representante do Juizado 

de Menores ouvido pela Folha de S.Paulo afirmou que já havia uma preparação da 

polícia antes do jogo para o protesto que ia acontecer. 

A aparição da faixa em prol da anistia nas proximidades do setor da 

arquibancada ocupado por Gaviões da Fiel e Torcida Jovem do Santos traz uma 

variedade de reflexões possíveis. Ambos os grêmios eram reconhecidamente os mais 

combativos nas mudanças das estruturas internas de seus clubes, nutrindo princípios 

de participação popular, que não necessariamente faziam parte das concepções de 

outras torcidas da cidade. O papel central de ambos os grêmios na Atoesp, dividindo 

a primazia com a Torcida Uniformizada do São Paulo, era um indício de que a abertura 

das faixas pudesse ter sido uma ação coordenada entre santistas e corintianos. 

No entanto, o medo de represálias era uma contingência significativa, afinal, 

as torcidas organizadas tinham relações frequentes com a Polícia Militar e a 

Secretaria de Segurança Pública. Encampar abertamente uma atitude subversiva 

poderia significar o fechamento de espaços de atuação sedimentados ao longo da 

década de 1970 pelo movimento de torcedores. 

A atuação de corintianos e santistas no tocante às faixas sobre a anistia 

deixava transparecer uma simpatia de ambos os grêmios com a causa democrática, 

apesar de essa luta não estar dentre as bandeiras centrais de nenhum dos grêmios 

naquele período. Nesse sentido, a perspectiva progressista encampada por muitos 

 
413 A ANISTIA foi ampla só na faixa. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 15, 5 mar. 1979. 
414 Ibid. 
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movimentos sociais por vezes flertava com uma defesa mais aberta dos valores do 

estado de direito. 

Santistas e corintianos protagonizariam outro capítulo de sua belicosa 

rivalidade nos festejos do dia 1º de maio de 1979. O governo do estado de São Paulo 

preparou um dia de atrações no Pacaembu em comemoração ao Dia do Trabalho. 

Com shows de artistas renomados, como Nelson Gonçalves, Ângela Maria e 

Demônios da Garoa, a festividade se destacava pelo amistoso entre as seleções do 

interior e da capital. 

Não havia muito público até pouco antes do horário do jogo, quando então o 

evento se encheu de torcedores; a entrada gratuita era o principal chamariz. Fora do 

Pacaembu eram entregues panfletos convidando os adeptos a comparecem no “1º de 

Maio Unitário”, em São Bernardo do Campo. 

O evento do estádio da Vila Euclides colocava em disputa os sentidos 

proposta pela Pátria de Macacão (ou Pátria de São Bernardo do Campo) e a Pátria 

em Chuteiras, lados em confronto ideológico pelas almas dos trabalhadores e pelo 

sentido do mundo em 1979. O ABC paulista era o farol progressista para a 

transformação das relações entre trabalhadores e governos, bem como entre mão de 

obra e capital. Enquanto isso, no Pacaembu, sob patrocínio do governador Paulo 

Salim Maluf, da Federação Paulista de Futebol, da Associação dos Cronistas do 

Estado e do Sindicado de Atletas Profissionais, representavam-se as relações de 

continuísmo político e da autocracia militar (FLORENZANO, 2009). 

Alheios aos acontecimentos de São Bernardo do Campo, integrantes dos 

Gaviões da Fiel e da Torcida Jovem do Santos aproveitaram o esparso policiamento 

da tarde de festa no Pacaembu para entrar em conflito. A Polícia Militar deteve alguns 

torcedores, que foram liberados ao fim das festividades415.  

O discurso de que os atos de hostilidade recíprocos entre corintianos e 

santistas eram parte da atuação de uma base de torcedores, que não estava 

solidamente atrelada aos ideais da cúpula dirigente de cada torcida, encontrava outro 

leitura com o clássico entre os times em setembro de 1979. Após um empate por 0 a 

0 no Morumbi, a diretoria são-paulina criticava a invasão do seu clube social por 

membros da Torcida Jovem do Santos, dentre eles, Cosme Freitas. 

 
415 O 1º DE maio no Pacaembu vazio. Jorna de S. Paulo, São Paulo, p. 12, 2 maio 1979. 
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Após a partida, o acaso oportunizou o ataque de torcedores corintianos ao 

ônibus do elenco santista. O congestionamento na Ponte da Marginal Pinheiros foi o 

ensejo para a troca de xingamentos entre torcedores corintianos e jogadores 

santistas. A exaltação dos torcedores evoluiu para depredação, que só foi detida com 

a chegada de integrantes da torcida Sangue Santista, os quais partiram em apoio ao 

presidente Rubens Quintas e ao goleiro País, que, por sua vez, discutiam com os 

torcedores adversários. A situação só foi apaziguada com a chegada da polícia416. 

O presidente santista prometia encaminhar o ônibus apedrejado para perícia 

policial. Segundo o técnico santista, Hilton Chaves, o ato de vandalismo fora praticado 

por um grupo de aproximadamente duzentos torcedores dos Gaviões da Fiel que 

portavam pedras e pedaços de pau. Os corintianos teriam atacado a lataria do ônibus, 

o goleiro País e o dirigente José Marino.  

Rubens Quintas contava que o procedimento padrão era o ônibus santista ser 

acompanhado pela escolta do Batalhão de Choque até a saída para a Rodovia 

Anchieta. Porém, naquele jogo, o antidoping atrasara e nenhuma unidade da polícia 

esperou os santistas. Dentre os procedimentos tomados pela diretoria santista após 

o incidente, constava um pedido de esclarecimentos ao presidente corintiano, Vicente 

Matheus, sobre a atuação dos torcedores alvinegros, mas era pouco provável que 

este se prestasse a tal, pois naquele momento os Gaviões da Fiel integravam a 

oposição a seu mandato417.  

Apesar da aproximação entre a torcida santista, a direção e o departamento 

de futebol no enfrentamento contra os corintianos em setembro de 1979, no mês 

seguinte, o armistício santista não resistiria a um resultado adverso na Vila Belmiro, 

contra o América de São José do Rio Preto. 

A partida do dia 3 de outubro era válida pelo Campeonato Paulista e levou 28 

mil torcedores à Vila Belmiro. A derrota por 1 a 0 no primeiro tempo revoltou um grupo 

de torcedores, que começaram a lançar objetos contra o árbitro. Na saída para o 

intervalo, os jogadores do América quase não conseguiram chegar ao vestiário, 

devido à chuva de objetos e às ameaças dos torcedores próximos ao alambrado. 

Para a diretoria santista, a falha do juiz no gol dos visitantes insuflara a fúria 

da torcida, que não pôde ser contida, apesar dos esforços dos 82 policiais da equipe 

do capitão Farias e da Tropa de Choque, convocada para dar condições de 

 
416 ATAQUE dos “Gaviões” ao Santos, caso de polícia. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 29, 25 set. 1979. 
417 CLODOALDO revoltado com o Santos. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 26, 25 set. 1979. 
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continuidade à partida. No retorno para o segundo tempo, as duas equipes em campo, 

o árbitro decidiu encerrar a partida por falta de segurança. Torcedores santistas 

insatisfeitos com a decisão começaram a lançar rojões no campo, impedindo que os 

jogadores do América voltassem ao vestiário. A polícia, por sua vez, lançou bombas 

de gás lacrimogêneo para afastar os torcedores, que, segundo reportagem da Folha 

de S.Paulo, estavam “agrupados e, aparentemente, decididos a invadir o vestiário”418. 

As bombas provocaram pânico e os torcedores corriam pelas arquibancadas. 

Devido aos episódios protagonizados pela torcida santista, o estádio da Vila 

Belmiro seria suspenso e o América acabaria por obter os pontos da partida na Justiça 

Desportiva419. 

Pouco mais de um ano depois, em novembro de 1980, a torcida santista 

protagonizava nova depredação. Dessa vez, a vítima era a sede dos corintianos da 

Camisa 12 em Santos. A inauguração da nova sede contou com a presença do 

presidente Matheus e seu irmão, Isidoro Matheus, conselheiro corintiano. Perto do fim 

da festividade, por volta da 1h50 da madrugada, um grupo de cerca de trinta santistas 

chegou à sede da torcida adversária, todos munidos de paus e pedras, e cercou os 

poucos corintianos que ainda restavam na festa. O ataque resultou em sete 

corintianos feridos, que foram encaminhados ao pronto-socorro, dentre eles o 

presidente da Camisa 12, Cláudio Faria Romero420.  

Contudo, se a rivalidade entre corintianos e santistas crescera ao longo da 

segunda metade da década, como os recorrentes enfrentamentos belicosos retratam, 

por outro lado, ainda era possível uma aliança programática entre as torcidas 

organizadas, na busca por um Campeonato Paulista que atendesse não somente aos 

anseios dos dirigentes. 

 

3.7 A “economia moral” torcedora ou sobre os motins da alma 

Ao longo da década de 1970, os regulamentos dos campeonatos estaduais e 

nacionais mudaram por diversas vezes, sempre priorizando fórmulas que pudessem 

ampliar a quantidade de partidas, no caso estadual, ou incluir mais equipes, no caso 

do campeonato nacional.  

 
418 JOGO não acaba e a Vila pode ser interditada. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 34, 4 out. 1979. 
419 Ibid. 
420 SANTISTAS agridem corintianos. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 30, 2 nov. 1980. 
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O Campeonato Paulista, em 1969, contou com somente dez participantes que 

jogaram em turno e returno. Cada equipe jogou dezoito partida naquele ano. No biênio 

1970 e 1971, a fórmula foi mantida, mas foram acrescidas duas equipes para atender 

às demandas do interior do estado, totalizando 12 participantes e 22 jogos para cada 

time. Em 1972 e 1973, os campeões de cada turno fizeram a final do torneio. A partir 

daí, as fórmulas ficaram cada mais complicadas e muitos jogos das fases de grupo se 

tornaram formalidades a ser cumpridas pelos grandes times antes das fases finais. O 

regulamento de 1974 previa um campeonato confuso:  

 

Dois turnos. No primeiro todos contra todos, com pontos corridos. No 

segundo, as 19 equipes são divididas em dois grupos, um de dez e outro de 

nove equipes. As equipes de um grupo enfrentam apenas as do outro. Os 

três primeiros colocados de cada grupo disputam um hexagonal final. O 

vencedor faz a final com o campeão do primeiro turno. (STORTI; 

FONTINELLE, 1997). 

 

Considerando o aumento das rodadas e os problemas ocorridos no âmbito 

organizativo, o Campeonato Paulista de 1979 foi o que destacadamente mais fizera 

as equipes entrarem em campo. A primeira fase contou com os vinte clubes divididos 

em grupos de cinco, que jogavam em turno e returno, dentro e fora de seus grupos. 

Os três primeiros colocados de cada grupo passavam à segunda fase e, divididos em 

dois grupos de seis, jogavam em um turno dentro de seus grupos. O primeiro de um 

grupo enfrentava o vice do outro nas semifinais. Os vencedores das semifinais 

decidiam o título em melhor de quatro pontos. Os finalistas Corinthians e Ponte Preta 

entraram em campo 46 vezes pelo estadual entre o dia 1° de julho de 1979 e 10 de 

fevereiro de 1980 (STORTI; FONTENELLE,1997).  

Para tornar ainda mais complexa a vida de clubes, atletas e torcedores, 

naquele ano, o Campeonato Brasileiro ocorria ao mesmo tempo que o Campeonato 

Estadual, mais precisamente entre 16 de setembro e 23 de dezembro de 1979, e com 

uma fórmula ainda mais incompreensível. As oitenta equipes que iniciaram o 

campeonato foram divididas em oito grupos; em seis deles se classificariam os quatro 

melhores times e nos outros dois os oito melhores; ainda passavam à próxima fase 

os quatro melhores quintos colocados. Aos quarenta e quatro classificados da primeira 

fase, juntaram-se mais seis clubes de São Paulo e seis do Rio de Janeiro pré-
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classificados. Os cinquenta e seis times foram divididos em sete grupos, em que os 

dois primeiros de cada grupo se classificavam. 

Na terceira fase, os catorze classificados somavam-se a Guarani e Palmeiras, 

respectivamente campeão e vice da edição anterior, e foram divididos em grupos de 

quatro equipes, cujos vencedores passavam às semifinais e finais, em sistema de ida 

e volta. A partir desse regulamento, as equipes precisariam fazer números variados 

de jogos para ser campeões nacionais. Aquelas que entraram na primeira fase 

disputariam vinte e três jogos. Já os clubes que foram incorporados na segunda fase 

tinham de atuar em catorze partidas ou apenas sete jogos, casos de Guarani e 

Palmeiras.  

A tabela do campeonato estadual de 1979 remetia a um evento de fevereiro 

do mesmo ano. A disputa eleitoral na Federação Paulista de Futebol colocava em 

lados opostos Alfredo Metidieri, até então presidente da entidade, e o opositor, Nabi 

Abi Chedid, deputado estadual e presidente do C.A. Bragantino. 

Segundo Metidieri, o pleito de 16 de fevereiro fora a “eleição mais suja e 

escandalosa que já se fez em uma federação de futebol no Brasil, em todos os 

tempos”421. O esquema montado por Chedid incluía a presença de seguranças para 

intimidar seus adversários e o uso de credenciais e procurações falsas. 

A revista Placar, em dossiê contra mandatário da FPF422, denunciava que o 

apoio do governador Paulo Egydio à campanha de Nabi Abi Chedid tinha como ponto 

central a Secretaria de Esporte e Turismo do estado. Metidieri acusava a existência 

de uma verba de 10 milhões de cruzeiros que a Secretaria teria usado para capitalizar 

o máximo de votos possível para a campanha de Chedid. Segundo relatos de 

opositores, o ex-presidente do Bragantino possuía uma rede de ex-árbitros que 

percorriam o interior em seu nome oferecendo vantagens, como o perdão das dívidas 

dos clubes na FPF, isenção de taxas futuros, confecção de uniformes e doação de 

bolas, dentre outras barganhas. Em Franca e Capivari a reclamação era a mesma: o 

repasse de verba para a iluminação do estádio e para a construção de um ginásio 

estavam condicionadas ao apoio a Chedid. A política de favorecimentos contava 

também com a participação de Murilo Macedo, presidente do Banco do Estado de São 

 
421 CARDOSO, Maurício. Como no tempo dos velhos coronéis. Placar, São Paulo, n. 503, p. 24-26, 14 

dez. 1979. 
422 A revista Placar promoveu as denúncias contra o mandatário da FPF entre as edições 499 e 504. 
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Paulo, que teria se reunido com diversos prefeitos para convencê-los da importância 

de eleger o candidato da oposição à presidência da FPF423. 

Ercílio Toledo, vereador em Neves Paulista e presidente do Nevense, contava 

que no dia da eleição deparou com um advogado que teria uma procuração sua para 

votar em seu lugar, apesar de não ter redigido ou entregado nenhum documento a 

terceiros. Luís Tadeo Gimenez, representante do clube Matonense, encontrou um 

advogado tentando passar-se por presidente da Liga de Futebol Amador de Matão. 

Diante da denúncia de Gimenez, o falso representante desapareceu rapidamente. 

Aldemiro Volpe, do Sertãozinho, contava que seu clube enviara um advogado 

à capital para acertar o credenciamento para o pleito e fora informado de que bastava 

uma procuração com a assinatura do presidente do clube a ser entregue no dia da 

eleição. Contudo, foi impedido de votar, sob o argumento de que o credenciamento 

deveria ter sido feito com 48 horas de antecedência. Quando Volpe, revoltado, 

começou a gritar e xingar, foi abordado por dois estranhos, que o aconselharam a se 

conformar “porque estava correndo risco de vida”424. Mateus Marinelli, do Batatais, 

contava que a mesma estratégia usada com Volpe impediu seu voto e o dos 

representantes do Barretos, Rio Preto e Corinthians de Presidente Prudente.  

Arnaldo Tirone, diretor do Palmeiras, contava que foi impedido de votar sob o 

argumento de que apenas o presidente poderia fazê-lo. Tirone alertou o presidente 

Delfino Facchina, que retornou de São Carlos e chegou à sede da Federação após a 

primeira chamada da votação e antes da segunda. Contudo, tentaram barrar-lhe a 

entrada no prédio. Facchina teria brigado, entrado à força e votado, mas outros 25 

representantes de clubes pequenos, que estavam em situação semelhante à de 

Facchina, não puderam votar. Segundo Tirone, o expediente era liberar os 

representantes dos grandes clubes, que atraíam a imprensa com suas denúncias, e 

aumentar os constrangimentos contra os dirigentes dos clubes do interior425.  

Segundo o semanário esportivo Placar, estava evidente que a ascensão de 

Nabi Abi Chedid à presidência da Federação Paulista de Futebol cumpria um desejo 

do governo de São Paulo, Paulo Egydio, e do presidente da CBD, Heleno Nunes. No 

entanto, a relação entre Chedid, os presidentes dos clubes e as torcidas organizadas 

mostrava-se complexa desde seus primeiros momentos. 

 
423 CARDOSO, Maurício. Os penúltimos pecados de Nabi. Placar, São Paulo, n. 504, p. 24-26, 21 dez. 1979. 
424 Ibid. 
425 Ibid. 
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Em outubro do mesmo ano, o presidente da Federação Paulista Nabi Abi 

Chedid criticou duramente o São Paulo pela escolha do Morumbi para a partida contra 

a Internacional de Limeira. Da renda bruta de 86.870 cruzeiros após o pagamento de 

fiscais e bilheteiros restaria ao São Paulo apenas 2.128,44 cruzeiros. O clube ainda 

teria de arcar com as contas de água e luz, além do bicho426 aos jogadores pela vitória 

de 1 a 0. 

Para Nabi Abi Chedid, partidas como essa, que contou com 1.657 pagantes, 

deveriam ser feitas em estádios menores, como o Parque Antártica ou o Pacaembu. 

Ele afirmava que as rendas ruins eram também fruto do mau planejamento dos times 

que não buscavam alternativas. A Folha de S.Paulo lembrava que o Campeonato 

Paulista era como uma maratona para os torcedores, muitos dos quais não tinham 

condição de acompanhar uma tabela tão longa e com os jogos tão próximos entre si. 

O jornal ainda cobrava o cumprimento de uma promessa de campanha de Chedid, 

uma tabela de preços de ingressos que respeitasse a importância das partidas, pois 

pagava-se o mesmo valor para assistir a um clássico e a uma partida contra um time 

mais mal classificado427. 

Os representantes das principais torcidas organizadas prometiam se insurgir 

contra o campeonato. O caminho a ser trilhado seria debatido entre os grêmios na 

reunião da Atoesp, com a participação dos Gaviões da Fiel, Torcida Jovem do Santos, 

Torcida Uniformizada do São Paulo e Leões da Fabulosa. A proposta do boicote aos 

jogos ganhava repercussão com o apoio de Hélio Silva e Cosmo Damião Freitas, dois 

dos vice-presidentes da Atoesp. Na visão de Silva,  

 

Os cartolas não respeitam o torcedor. Nós não podemos mais aceitar um 

campeonato esculhambado como este, que não vale nada. Precisamos 

iniciar uma campanha para que ninguém compareça aos estádios. Inclusive 

nas partidas finais. Quem sabe, então os dirigentes façam alguma coisa em 

benefício do futebol.428 

 

O boicote precisava entrar em vigor para mostrar aos dirigentes as agruras do 

torcedor. Segundo Silva, deveriam ser feitas campanhas na frente dos estádios com 

cartazes e panfletagem para conscientizar também os adeptos que não participavam 

 
426 Bonificação recebida pelos jogadores em caso de vitórias, classificações ou na conquista de títulos. 
427 NABI condena o Morumbi. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 34, 4 out. 1979. 
428 ESTÁDIO vazio, a única solução. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 34, 4 out. 1979. 
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das torcidas organizadas. Outro fator de estímulo, na visão do presidente da Tusp, 

era que sem a festa das torcidas organizadas muito do jogo perderia seu encanto para 

o restante dos torcedores. 

Os jogos com menos de 48 horas de intervalo mostravam apenas o desejo de 

explorar o torcedor que unia os presidentes dos clubes e da Federação Paulista de 

Futebol. Por isso, o boicote encontraria acolhida dentre todos os torcedores, 

conscientes dos interesses envolvidos na tabela do campeonato. Hélio Silva, 

perguntado se temia represálias pelo boicote, garantia que não, “pois não se trata de 

manifestação política”429. 

O boicote era uma indesejada realidade para Cosmo Damião Freitas, 

presidente da Torcida Jovem do Santos. Nenhum torcedor gosta de perder uma 

partida do seu time, mas era necessária alguma atitude. O santista afirmava inclusive 

que já adotara a prática para si e orientava seus companheiros da Torcida Jovem do 

Santos a fazerem o mesmo.  

 

É muito duro para um verdadeiro torcedor não ir ao estádio quando seu time 

está jogando. Eu sei que quem gosta vai mesmo, mas chegou a hora de dar 

um basta às tabelas malfeitas e aos jogos sem sentido. Além disso, o bolso 

já não aguenta mais, pois se gasta muito para ver uma partida, mesmo 

quando não se viaja. Nas finais tudo bem.430 

 

Freitas acreditava que, se o boicote não desse certo, o próximo passo era 

pressionar diretamente Nabi Abi Chedid ou pedir uma intervenção federal na 

Federação Paulista de Futebol431. 

A visão do presidente da Atoesp, Flávio La Selva, divergia do restante do 

grupo. Para o representante dos Gaviões da Fiel, a alternativa do boicote seria fácil 

para os são-paulinos, pois já não frequentavam os estádios, porém, convencer a 

massa corintiana era uma missão mais complexa. O medo de La Selva era que a 

iniciativa não conseguisse ser implementada e a associação passasse ridículo, por 

isso defendia o encaminhamento de uma lista de sugestões das torcidas organizadas 

à Federação Paulista de Futebol como primeiro passo432. 

 
429 Ibid. 
430 Ibid. 
431 APOIO ao time só na decisão. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 34, 4 out. 1979.  
432 TEIXEIRA, Alfredo. A torcida já pensa em fazer boicote. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 34, 4 out. 1979. 
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Contudo, Flávio La Selva reconhecia que, mesmo sem uma campanha 

organizada, o público nos estádios diminuía gradualmente. “Antigamente uma partida 

entre o Corinthians e um time pequeno recebia de 33 a 39 mil pessoas. Hoje a média 

caiu para menos de 15 mil. A mesma coisa acontece com o Santos.433” A culpa desse 

fenômeno, para o fundador dos Gaviões da Fiel, era da Federação Paulista de Futebol 

e seu campeonato bagunçado, mas era importante que as torcidas pensassem suas 

ações para não perderem força. “Eu sei que temos um peso muito forte. Porém, é 

preciso entrar numa briga destas certos da vitória. Se houver unanimidade para se 

fazer um boicote, tudo bem. Caso contrário, o negócio é buscar outras alternativas.”434 

Na Torcida Uniformizada do Palmeiras começaram silenciosamente e foram 

se difundindo entre os torcedores. Segundo Luiz Pereira Pinho, presidente da 

entidade, o boicote já era uma realidade, mas tinha de ser expandido:  

 

Eu encampo esta ideia de boicote, e mesmo não fazendo parte da Atoesp, 

porque o torcedor está sendo enganado. Na verdade, eu tenho procurado 

convencer os outros de que estão gastando dinheiro à toa assistindo aos 

jogos, pelo menos desta fase. Porém, sabe como é, tem torcedor que é um 

eterno apaixonado, quer ver seu time ganhar, mesmo sem valer nada para a 

classificação.435 

 

A solução das torcidas seria tomada em assembleia e era aguardada pelos 

veículos de imprensa, pois poderia decretar uma greve de torcedores inédita no 

futebol brasileiro. Contudo, o tema fora tirado de pauta na reunião da entidade. O 

desfecho da reunião gerou críticas da Folha de S.Paulo que comparava a 

transparência dos torcedores organizados aos dirigentes. José Miguel, um dos 

diretores da Atoesp, prometia a divulgação das decisões da próxima reunião dali uma 

semana. 

Segundo José Miguel, a reunião contara com a maioria dos representantes 

de torcidas organizadas da Atoesp; entretanto, a Folha de S.Paulo apurara que a 

decisão sobre o boicote ficara para a próxima reunião por conta do baixo quórum436.  

 
433 GAVIÕES querem a unanimidade. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 34, 4 out. 1979. 
434 Ibid. 
435 TUP começou sua campanha. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 34, 4 out. 1979 
436 TORCIDAS não divulgam os resultados da assembleia. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 40, 4 out. 1979. 
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Doze dias depois, em 16 de outubro, a reposta da Atoesp não vinha em forma 

de boicote, mas em manifesto. Em seus oito pontos, a missiva endereçada à 

Federação Paulista de Futebol foi distribuída a rádio e jornais da capital. 

O documento retomava reivindicações feitas pelos grêmios de torcedores 

desde 1975, antes ainda da conformação da associação: 

A revalorização da rivalidade entre os grandes clubes. No Campeonato Paulista 

um clássico podia acontecer até 8 vezes no mesmo torneio, o que banalizava a 

disputa e diminuía o interesse do torcedor. Uma fórmula de disputa mais consciente 

para o torneio estadual, pois o torcedor se sentia enganado por um sistema de turno 

e returno que não levava à final. As torcidas pediam que o campeonato fosse 

disputado em turno e returno com todos os times jogando entre si. O sistema de 

chaves era visto como negativo por possibilitar conchavos entre equipes, afetando a 

credibilidade do campeonato. O Campeonato Paulista devia ser classificatório para o 

Campeonato Brasileiro. Tal procedimento aumentaria a competitividade e estimularia 

os torcedores. A volta do Campeonato de Aspirantes como entretenimento antes das 

partidas. A manutenção do mesmo preço do ingresso ao longo de todo Campeonato. 

Os torcedores sentiam-se lesados por acompanharem as fases de classificação e 

sofrerem um reajuste abusivo nos ingressos para as finais. O torcedores sugeriam a 

Nabi Abi Chedid que os reajustes deveriam ser feitos apenas nos ingressos mais 

caros, como o setor de numeradas, poupando o povo das gerais e das arquibancadas. 

“Não seria uma forma de melhor distribuir a renda nacional?”437 

Os torcedores pontuavam que não seriam as promoções, de caráter 

esporádico, que levariam os torcedores aos estádios, mas mudanças estruturais como 

mais segurança e conforto e tabelas organizadas. 

Por fim, reivindicavam a saída dos presidentes dos clubes do conselho arbitral 

da FPF, por acreditarem que os mandatários não pensavam no bem geral, apenas 

nos seus clubes. Não seriam isentos o suficiente para julgarem as questões 

pertinentes ao fórum. 

O documento era assinado por 25 torcidas organizadas: Gaviões da Fiel, 

Torcida Jovem do Santos, Torcida Uniformizada do Palmeiras, Torcida Uniformizada 

do São Paulo, Leões da Fabulosa, Povão Torcida Unida, Furacão Santista, Torcida 

Tricolor Independente, Torcida Acadêmica do Palmeiras, Mancha Verde, Camisa 12, 

 
437 NO DOCUMENTO o grito da torcida. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 36, 18 out. 1979. 
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Tubarões Santista, Grêmio Alviverde – Gama Corintiana, Torcida Palchopps, 

Terremoto Santistas, Força Independente do Palmeiras, Brasões da Fiel, Paz no 

Verdão, Tico (Torcida Independente Corintiana), Atômico Magia Alvinegra, Periquitos 

de Poá, Inferno Verde e Mosqueteiros do Timão438. 

Segundo os representantes do movimento, a ideia era que os dirigentes do 

futebol paulista ouvissem os torcedores com mais frequência; para isso, o movimento 

pleitearia assentos no conselho arbitral da Federação Paulista de Futebol para 

participarem diretamente da organização do regulamento e das tabelas do torneio 

estadual. Para os torcedores reunidos, um campeonato de vinte times, como o de 

1979, era um problema, pois seria uma forma de Nabi Abi Chedid contemplar seus 

interesses políticos. Contudo, todos os presidentes de clubes eram culpados, pois 

chancelavam o regulamento no conselho arbitral, antes do início do torneio. 

A grande quantidade de jogos onerava o torcedor não apenas com ingressos, 

mas também com os custos das caravanas, e, segundo as lideranças ouvidas, estava 

cada vez mais difícil encher um ônibus. Uma viagem de São Paulo a Ribeirão Preto 

custava ao torcedor, na época, aproximadamente 750 cruzeiros, cerca de um terço do 

salário mínimo. 

As lideranças do movimento de torcedores afirmavam que seu objetivo inicial 

não era a greve e nem o boicote às equipes, mas, caso a realidade do campeonato 

não fosse repensada para a edição seguinte, existia a possibilidade de um abandono 

dos estádios protagonizado pelas torcidas uniformizadas439. 

Esses grêmios de torcedores, reunidos na Atoesp, vislumbravam um conjunto 

de práticas e direitos que seriam constitutivos da experiência futebolística. A defesa 

de uma agenda de interesses populares fazia com que a Atoesp versasse, em alguma 

medida, sobre os anseios da totalidade dos torcedores. 

Para o torcedor, sua adesão a um clube e a possibilidade de participar de 

seus destinos na arquibancada estava acima de uma questão econômica e, por isso, 

não deveria ser determinada por ela. O acesso ao estádio, em sentido amplo, incluso 

o ônibus da CMTC, a bebida e o alimento consumidos dentro do estádio e nas 

imediações, bem como os ingressos, não eram meros consumos quantificáveis, 

capazes de ser trocados por qualquer outro lazer. A adesão do torcedor ao estádio 

era, e ainda é, parte da vida emocional de setores da população, que as lideranças 

 
438 Ibid. 
439 AQUINO, José Maria. Calendário ou greve. Placar, São Paulo, n. 495, p. 46-48, 19 out. 1979.  
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dos grêmios de torcedores viam ser alienadas por uma disputa de dinheiro 

(THOMPSON, 1998). 

O historiador inglês E. P. Thompson (1998) cunhou o conceito de economia 

moral para analisar os motins de fome na Inglaterra ao longo do século XVIII. Ao fugir 

de uma cadeia explicativa naturalista, em que os motins de fome eram embasados na 

lógica da necessidade elementar, instinto e fome, que levariam aos saques e 

pilhagens desesperados, o historiador inglês retomava a importância das concepções 

que as classes populares tinham sobre o seu direito a determinadas benesses sociais, 

como um preço justo dos alimentos em momentos de crise. Assim, existia uma 

apreciação da parte dos populares sobre o que seria legítimo ou ilegítimo na atuação 

dos comerciantes e das autoridades, pois, acima da lei ou da lógica do livre mercado, 

existiam costumes assentados socialmente. 

Essas apreciações coletivas, que previam a garantia de um bem-estar 

comum, apresentavam-se socialmente em toda a sorte de pressões, que 

gradualmente impunham a vontade popular às autoridades. Segundo Thompson,  

 

noções que o povo, por sua vez, fazia soar tão alto que as autoridades 

ficavam, em certa medida, refém do povo. […] Assim, essa economia moral 

não se intrometia apenas nos movimentos de perturbação social, mas incidia 

de forma muito geral sobre o governo e o pensamento do século XVIII. A 

palavra “motim” é demasiado pequena para abarcar tudo isso. (THOMPSON, 

1998, p. 152-153). 

 

Os torcedores envolvidos na Atoesp, à sua maneira, faziam uso desse 

tradicional expediente de reivindicação popular e nele aproveitavam para difundir a 

política em seu conceito mais amplo, o da participação dos desejos dos diversos 

sujeitos na constituição da sociedade. Essa atuação voltada ao direito do consumo do 

futebol se expandia como luta democrática; a questão de direitos inalienáveis fincava 

raízes e se tornava instrumento de pressão e autorreconhecimento do poder dos 

grêmios e sua atuação organizada nas mudanças do futebol paulista.  

Como resposta às reclamações das torcidas organizadas, Nabi Abi Chedid 

promoveu um coquetel com representantes de clubes, imprensa e torcidas para a 

divulgação do regulamento da fase final do Campeonato Paulista. Paulo Sérgio, 

representante da Tubarões Santistas, afirmava que o convite feito ao seu grêmio era 
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para participar da elaboração da tabela da fase final, mas, na verdade, o evento 

tratava-se simplesmente de um coquetel de lançamento. 

 

A gente não esperava que fosse só uma festinha organizada para encobrir 

erros cometidos nesses dois turnos que não valeram nada. Com esta 

palhaçada, eles pretenderam calar a boca da torcida que estava começando 

a protestar unida, coesa. Mas não vão conseguir.440 

 

Na visão de Antonio Carlos, do Grêmio Alviverde, essa era mais uma 

estratégia demagógica de Nabi Abi Chedid, que prometeu a premiação dos melhores 

do campeonato no evento. Palmeirenses e santistas tinham as mesmas críticas ao 

regulamento: fases classificatórias longas e sem sentido. 

O representante da Mosqueteiros do Timão afirmava que a falta de interesse 

dos seus torcedores era a responsável por uma dívida de 18 mil cruzeiros contraída 

pelo grêmio nos últimos meses. Já os Tubarões Santistas acabaram despejados de 

sua sede pela diminuição drástica das contribuições naquele período441. 

Contudo, mal sabia o dirigente da Mosqueteiros do Timão que o coquetel de 

lançamento da parte final da tabela do Campeonato Paulista era o início de uma 

desavença que envolveria o seu clube e toda a sua torcida contra o mandatário da 

Federação Paulista de Futebol. 

Segundo Placar, desde sua eleição, em fevereiro de 1979, Nabi Abi Chedid 

tentava incluir o Corinthians nas rodadas duplas do Campeonato Paulista. Contudo, 

estava impossibilitado de impor essa obrigação ao time, pois no primeiro turno os 

mandos de jogos pertenciam aos clubes. Vicente Matheus, presidente corintiano, 

justificava que sua torcida, volumosa e apaixonada, superava sempre as rendas 

aferidas em rodadas duplas, por isso, para o Corinthians, esse expediente era 

prejudicial. 

Porém, na segunda fase, as equipes perdiam sua autonomia e os mandos de 

jogos passavam à Federação Paulista de Futebol. Tal situação proporcionou o 

agendamento de uma rodada dupla, em 11 de novembro, que contaria com as 

partidas Palmeiras e Guarani nas preliminares e Corinthians e Ponte Preta como jogo 

de fundo.  

 
440 UÍSQUE e bandeira não compra nossa opinião. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 32, 6 nov. 1979. 
441 Ibid. 
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A atitude tomada por Chedid, à revelia de Vicente Matheus, aproximava o 

mandatário alvinegro e sua torcida. O presidente corintiano afirmava publicamente 

que, caso mantida a rodada dupla, não levaria seu time ao Morumbi e se resguardaria 

judicialmente para sustentar os interesses corintianos. Segundo Matheus, o prejuízo 

aferido pelo clube e a decisão autocrática de Chedid não seriam aceitas no Parque 

São Jorge. 

Na véspera da partida, nove torcidas organizadas se reuniram em assembleia, 

na sede da Camisa 12, para decidir uma atuação conjunta quanto à atitude de 

Matheus. Estiveram presentes representantes dos Gaviões da Fiel, Tico, Fito, 

Coração Corintiano, Povão Torcida Unida, Mosqueteiros do Timão, Garra Corintiana 

e Corinthians Até a Morte. Antes do encontro os torcedores se concentraram em frente 

à sede Federação Paulista de Futebol, batucaram e gritaram “É ou não é / piada de 

salão / o turco sem-vergonha / roubar o coringão”, em alusão ao presidente da 

entidade. 

Os torcedores contestavam também a escolha dos jogos que compunham a 

rodada dupla, pois Ponte Preta e Guarani tinham uma grande rivalidade em 

Campinas; Ponte Preta e Corinthians tinham problemas desde a final de 1977; e o 

Palmeiras não vencia o Guarani havia dez partidas. Todos esses ingredientes, na 

visão dos torcedores, aumentavam o risco do jogo 442. 

Um grupo de torcedores organizados da Camisa 12, Povão Torcida Unida e 

Mosqueteiros do Timão compareceram ao Morumbi, mesmo sabendo que o time não 

iria ao jogo do domingo, e protestaram contra Chedid. Os torcedores concentraram-

se em frente ao estádio para distribuir um manifesto assinado por onze torcidas 

organizadas do Corinthians em apoio à iniciativa de Vicente Matheus e elencando as 

incoerências da FPF no encaminhamento da rodada dupla. 

O protesto foi observado por duas dezenas de viaturas da PM e cumpriu sua 

promessa de manter-se pacífico. As músicas de carnaval e os gritos contra os 

palmeirenses e detratando Nabi Abi Chedid eram o aquecimento para o ato do dia 

seguinte, na Federação Paulista de Futebol. 

A ordem judicial que impedia a realização do segundo jogo foi entregue ao 

vice-presidente da FPF, Márcio Papa, pouco antes do início da partida, e repassada 

ao árbitro do jogo, Romualdo Arpi Filho. A Ponte Preta e o árbitro entraram em campo, 

 
442 TORCIDAS apoiam o presidente. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 26, 10 nov. 1979. 
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esperaram vinte minutos e se retiraram. Nas arquibancadas, poucos corintianos 

compareceram, e até o horário do jogo eram correntes os boatos de que o time poderia 

chegar atrasado ou que todos sairiam do Morumbi e entrariam, pagando novos 

ingressos, para configurar um novo jogo. Por fim, a equipe corintiana não entrara em 

campo, como previsto443. 

A redação do semanário Placar comemorava a atitude de enfrentamento de 

Matheus perante os desmandos do presidente da Federação Paulista de Futebol, e 

afirmavam que a mesma postura deveria ser tomada por dirigentes de outros clubes, 

geralmente subservientes. Torciam ainda para que a atitude de Matheus gerasse ecos 

em Heleno Nunes, presidente da CBD, e em Giulite Coutinho, no CND – o primeiro, 

para que adotasse um Campeonato Brasileiro dividido em três divisões, com no 

máximo trinta equipes em cada; e o segundo, para providenciar uma legislação que 

proibisse atitudes como a de Nabi Abi Chedid444. 

O imbróglio se estendeu às instâncias internas da FPF. O vice-presidente da 

entidade, Márcio Papa, que recebera a notificação, foi repreendido por Chedid, que 

afirmava que apenas ele, na figura de presidente, poderia ser notificado. O advogado 

corintiano, Eurico de Castro Parente, contestava a informação e dizia que qualquer 

membro da FPF, até o porteiro, poderia receber o documento, e juridicamente estava 

provado que a entidade tinha ciência da notificação. O trio de arbitragem, o 

representante da FPF e o diretor de futebol da Ponte Preta poderiam ser indiciados 

por crime de desobediência com a liminar do juiz Wanderley Racy. 

O árbitro Romualdo Arpi Filho e os bandeiras fizeram todos os procedimentos 

habituais de entrada no campo e agiram como quando há WO. Por isso, o presidente 

da Ponte Preta, Lauro de Moraes Filho, foi ao prédio da FPF junto com o advogado 

do clube no dia seguinte para requerer os pontos da partida445. 

No dia seguinte à rodada dupla, as torcidas corintianas se concentravam para 

um protesto em frente à sede da Federação Paulista de Futebol. O ato organizado 

pela Camisa 12 e pelos Gaviões da Fiel reuniu os onze grêmios signatários do 

manifesto de apoio à decisão de Vicente Matheus e tinha como foco os abusos 

cometidos por Chedid446.  

 
443 PALHAÇADA, fora Nabi! Placar, São Paulo, n. 499, p. 15-17, 16 nov. 1979. 
444 MATHEUS, o libertador. Placar, São Paulo, n. 500, p. 12-14, 23 nov. 1979. 
445 ROMUALDO pode ser indiciado em inquérito. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 30, 

13 nov. 1979. 
446 HOJE, o protesto dos corintianos. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 18, 12 nov. 1979. 
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Os corintianos, alocados nas calçadas e sob vigia da polícia, prometiam um 

ato sem violência e sem xingamentos. O grito de guerra “Fiel unida jamais será 

vencida” passou a “Fora Nabi”, “É ou não é piada de salão, o turco sem-vergonha 

roubar o Coringão” e, no fim do protesto, a “Morra Nabi” e “Fora turco ladrão”. A 

concentração de torcedores era aplaudida pelos passageiros de ônibus, motoristas e 

transeuntes das cercanias do prédio na Avenida Faria Lima. 

Elisa, torcedora-símbolo do Corinthians, foi levar sua solidariedade aos seus 

“netinhos”, mas preferiu ficar na retaguarda do protesto conversando com o são-

paulino Hélio Silva. O presidente da Tusp ia levar seu apoio às reivindicações dos 

corintianos. Segundo Silva, era necessário lisonjear uma torcida que mostrava sua 

força e exigia respeito dos dirigentes. O torcedor só era lembrado na hora de pagar o 

ingresso e não era levado em conta hora de elaborar o campeonato. E prometia que, 

se o campeonato de 1980 seguisse com a bagunça, as torcidas poderiam boicotar os 

jogos447. 

Os protestos da torcida corintiana prosseguiram na partida seguinte, entre 

Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, com a faixa “Nabi, comida de porco é 

lavagem, não dinheiro”. 

Para Cláudio Faria Romero, um dos agitadores do movimento, que reuniu 

nove torcidas organizadas, a FPF não podia tratar o Corinthians como os outros times, 

afinal, era capaz de conseguir suas rendas sozinho. Segundo o torcedor, “O 

Corinthians é maior que a Federação, a CBD e tudo mais. É um time que não precisa 

de ninguém para sobreviver, só dele mesmo e de nós. Seja no Campeonato de divisão 

especial, intermediária, primeira, segunda e até no Desafio ao Galo, na várzea”448. 

A demanda entre o clube do Parque São Jorge e a Federação Paulista de 

Futebol demorou tanto a ser resolvida, com ganho de causa para a Ponte Preta, que 

as semifinais e finais do campeonato estadual de 1979 foram disputadas em 1980. E, 

ironicamente, com a decisão entre Corinthians e Ponte Preta. O título foi corintiano, 

como ocorrera em 1977. 

Vicente Matheus foi provavelmente o maior vencedor do Campeonato 

Paulista de 1979, acima até de seu clube. Ao desafiar o autoritarismo de Nabi Abi 

Chedid, Matheus remodelava parte da sua imagem de ditador, conseguida ao longo 

 
447 ANTES de enterrar Nabi, torcida pediu sua renúncia. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, 

p. 30, 13 nov. 1979.  
448 A RESPOSTA da torcida ao presidente da FPF. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 17, 19 nov. 1979. 
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de quatro mandatos consecutivos na presidência do Corinthians. O verniz democrático 

que trazia consigo, corroborado até por um elogio do semanário Placar, que o chamou 

de “libertador” do futebol paulista, colaborava também com a narrativa de que o 

mandatário era um defensor intransigente dos interesses corintianos. Assim, Matheus, 

que vivia em conflito com as torcidas organizadas do Corinthians, conseguiu o apoio 

irrestrito dos grêmios de torcedores, mesmo que provisório. 

Contudo, o apoio dado pelas torcidas organizadas a Vicente Matheus se 

extinguiu rapidamente ao longo de 1980, quando a oposição no Parque São Jorge se 

dividiu em dois grupos, capitaneados pelo milionário Bernardo Goldfarb e pelo 

advogado Anis Aidar. 

Enquanto Aidar acreditava haver uma hora oportuna para desmascarar a 

“ditadura de Matheus”, a torcida Camisa 12, parte da base de apoio de Goldfarb, 

apresentara as denúncias de descumprimento do estatuto no programa televisivo de 

auditório de Flávio Cavalcanti. 

Segundo Aidar, tal imediatismo poderia afetar a condição do time, fazendo os 

maus resultados voltarem-se contra a oposição. Os grupos contrários a Matheus 

contavam ainda com o apoio dos Gaviões da Fiel, da torcida Coração Corintiano e do 

torcedor-símbolo Francisco Piciocchi, o Tan-Tan. Porém, reconheciam que se os 

estatutos corintianos fossem cumpridos, Matheus não poderia sequer ter participado 

do pleito anterior449. 

Em dezembro de 1980, o presidente da Camisa 12, Luiz Danilo Andrade, 

assinava a carta-denúncia contra o presidente corintiano. Segundo o torcedor, 

Matheus não cumprira a promessa de um grande time e vendeu Palhinha, um dos 

principais jogadores do clube; prometera nas eleições anteriores um estádio, que 

sequer começou a construir; e ainda corria o risco de burlar novamente os estatutos 

do clube para reeleger-se450. 

Em fevereiro de 1981, eram os Gaviões da Fiel que organizavam os protestos, 

que contaram com um enterro simbólico do presidente Vicente Matheus. Levando um 

caixão, o cortejo percorreu as ruas do centro de São Paulo no final da tarde, ao som 

da bateria da torcida organizada. Os poucos torcedores que aderiram ao ato 

revezavam as músicas das arquibancadas com xingamentos endereçados ao 

presidente do clube.  

 
449 MUITOS contra Mateus. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 13, 10 mar. 1980. 
450 CONTRA Mateus. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 14, 1 dez. 1980. 
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Os quinhentos torcedores foram acompanhados à distância por uma viatura 

da Polícia Militar e não houve nenhum incidente. Após mais de uma hora de passeata, 

o caixão foi colocado numa Kombi e levado à quadra dos Gaviões da Fiel, onde uma 

imagem de Matheus foi queimada. Segundo o vice-presidente do grêmio, Tadeu Piva, 

aquele era um primeiro aviso ao dirigente e, caso a vontade dos torcedores não fosse 

cumprida, poderia haver protestos dentro do Parque São Jorge451. 

Dada a sua falta de popularidade, expressa nos diversos atos organizados 

pelas torcidas organizadas, Matheus escolhe Waldemar Pires, para ser seu 

representante. Os maus resultados esportivos também enfraqueciam Matheus 

politicamente, pois, como analisa o cientista político Cláudio Couto (2017, p. 253), “o 

desempenho em campo é percebido como decorrente de sua atuação, é valor a ser 

cultivado, afeta o julgamento que os associados fazem da direção do clube e se reflete 

no apoio”. 

O objetivo de Matheus era que Pires, caso vencesse o pleito, cedesse todas 

as principais atribuições presidenciais a ele, que seria seu vice-presidente 

(FLORENZANO, 2009, p. 176). A vitória da chapa era ensejo para a continuidade da 

conduta personalista de Matheus à frente do clube mais popular do estado. Vicente 

Matheus deu um golpe em Waldemar Pires e retornou à presidência do Corinthians. 

Contudo, como analisa o antropólogo José Paulo Florenzano, 

 

Antes de perder a batalha na esfera da Justiça Comum, Matheus a havia 

perdido no campo da hegemonia esportiva. Nesse sentido, na quarta-feira à 

noite, no Pacaembu, contra o Juventus, os Gaviões da Fiel manifestavam-se 

contra o retorno do antigo presidente, estendendo uma faixa no estádio com 

a mensagem: “Apoiamos a Legalidade.” (FLORENZANO, 2009, p. 247). 

 

A tentativa de deposição frustrou o primeiro contrato publicitário que o clube 

teria para estampar a camisa, com o Bradesco. Havia dentro da proposta 

modernizadora da democracia corintiana a visão de que essa seria uma fonte de 

receita positiva. 

A parceria entre as torcidas organizadas corintianas contra o retorno de 

Matheus se reavivava em 1983. O encontro entre dirigentes dos Gaviões da Fiel, 

Mosqueteiros da Fiel, Camisa 12, Raça Corintiana, Coração Corintiano e Tico era para 

 
451 AGORA, torcida promete passeata no Parque. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 19, 14 fev. 1981. 
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traçar planos para enfrentar a candidatura de Matheus, que prometia por fim à 

Democracia Corinthiana452. 

Na noite anterior, os Gaviões da Fiel começaram a distribuir um manifesto em 

que culpavam o ex-presidente pela decadência dos espaços sociais do clube, por 

improbidades na reforça do ginásio e pela montagem de um time fraco, apesar dos 

títulos estaduais de 1977 e 1979. Os torcedores da oposição lembravam ainda que, 

em 1957, Vicente Matheus protestara um título de dívida do clube. Apenas as torcidas 

Estopim e Fito permaneciam em apoio a Matheus. 

As eleições de 1983 para presidente no Corinthians colocou em lados opostos 

Matheus e o seu discurso de retorno à ordem e ao compadrio, enquanto Waldemar 

Pires representava a continuidade da Democracia Corinthiana. Os jogadores Zé Maria 

e Wladimir participaram da eleição para conselheiros; já Sócrates declinou, por 

defender eleições direta para presidente. Contudo, tanto ele quanto Casagrande se 

empenharam pessoalmente pela vitória da chapa de situação, ameaçando inclusive 

deixar o clube caso isso não acontecesse. Só que as correlações de forças era muito 

mais complexa do que meramente conservadores, reacionários e progressistas, visto 

que Pires tinha apoio da Rede Globo, do governador Marin, do prefeito e de Helu.  

Segundo Florenzano, o apoio de Helu na eleição de 1983 seria tão importante 

quanto a atuação contra a Democracia Corintiana na eleição seguinte, mostrando seu 

poder dentro do clube e a perspectiva conservadora (FLORENZANO, 2009, p. 319). 

Valdemar Pires venceu a eleição presidencial no Corinthians por 5.138 votos 

contra 2.336 para Matheus. A comemoração pelo reeleição da chapa Democracia 

Corinthiana contou com um novo enterro simbólico de Matheus: o corso organizado 

pelas torcidas corintianas teve coro, velas e caixão453.  

 

3.8 Explosões por todos os lados 

Não era apenas dentro do Corinthians que o ambiente político estava em 

polvorosa. Boicotes, protestos e manifestos se tornavam armas de uso mais frequente 

das torcidas para marcar terreno dentro da dinâmica do futebol paulista. As estratégias 

tinham por objetivo garantir uma posição aos torcedores dentro do debate sobre 

ingressos, segurança, organização dos campeonatos, política dos clubes para 

 
452 TORCIDA elege o grande inimigo. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 32, 3 mar. 1983.  
453 PIRES fica mais dois anos no poder. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 13, 7 mar. 1983. 
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eleições, contratações de atletas e técnicos. Os movimentos de pressão, algumas 

vezes para além dos dispositivos previstos pela lei, eram desenvolvidos com 

consciência pelos agentes em busca de seus objetivos. 

As explosões de participação ocorriam por todos os lados na segunda metade 

da década de 1970. Na Zona Oeste da cidade questionava-se o continuísmo político 

e a crise de resultados no Palmeiras; no bairro do Morumbi as aspirações de 

independência política e participação incomodavam os velhos cardeais; e na Marginal 

Tietê as disputas pela direção do Corinthians e da Portuguesa eram matéria cotidiana 

para os protestos dos torcedores. Neste itinerário pela cidade-estádio, seus focos de 

incêndio e suas contradições, faz-se necessária uma visita ao Canindé, no fatídico dia 

11 de agosto de 1981. 

 

3.8.1 Pânico na Zona Oeste 

O segundo semestre de 1978 estava conturbado no Palmeiras dentro e fora 

de campo. O presidente Jordão Bruno Saccomani era indiciado por uma dívida de 

mais de 100 milhões de cruzeiros, que incluía empréstimos tomados em instituições 

bancárias em nome do clube e dinheiro de atletas que seria investido pelo mandatário, 

além de débitos de ordem pessoal. O prejuízo ao clube ultrapassava os 20 milhões 

de cruzeiros, mais que os 16 milhões que o clube arrecadava mensalmente com os 

sócios. A fuga do dirigente para Miami obrigou Brício Pompeu de Toledo a assumir 

emergencialmente a presidência do alviverde. 

Cada torcida palmeirense buscava uma forma de expressar seu 

descontentamento. A estratégia da Torcida Uniformizada do Palmeiras era 

concentrar-se nas entradas do estádio do Pacaembu e tentar convencer 

educadamente o máximo de torcedores a permanecer do lado de fora. O Grêmio 

Alviverde entraria no estádio, mas sem bandeiras e sem batucada, fazendo uma greve 

de silêncio que só seria interrompida pelas vaias ao time454. 

Saccomani, por meio de um intermediário, pedia dois dias para saldar as 

dívidas com o Palmeiras. Porém, diante da descrença de um resolução, já existia um 

grupo de conselheiros levantando a hipótese de dividirem o prejuízo entre si, para que 

não processassem o ex-presidente. 

 
454 TORCIDA promete para hoje boicote e vaia no Palmeiras. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha 

Esportiva, p. 34, 19 jul. 1978. 
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Poucos dias depois do escândalo na presidência do clube, em 20 de julho de 

1978, uma declaração do goleiro Emerson Leão causava desconforto entre os 

integrantes da Torcida Uniformizada do Palmeiras. O jogador palmeirense criticava a 

liberação de ingressos gratuitos para as torcidas organizadas e se indispunha com a 

Torcida Uniformizada do Palmeiras. 

Como resposta, a Tup divulgou uma nota, na qual seu 1º secretário, Gilmar 

Coelho, argumentava que a iniciativa partia da direção do clube, não era uma 

cobrança da torcida. Os integrantes do grêmio iam a todos os jogos, não se omitiam, 

e, por isso, tinham o direito de vaiar quando necessário. Por fim, provocava o goleiro 

Leão: “E mais uma vez lembre-se: não levamos os milhões da S.E. Palmeiras, e sim, 

levamos nosso amor.”455 

Por mais conturbado que estivesse o ambiente, dentro de campo o time 

correspondia e classificara-se para a final do Campeonato do Brasileiro, contra o 

Guarani. Uma das preocupações da Polícia Militar era a repetição dos acontecimentos 

de outra final que envolveu paulistanos e campineiros, a do Campeonato Paulista de 

1977, entre Corinthians e Ponte Preta. 

A final de 1978 contaria com seiscentos homens da Polícia Militar, cães 

pastores, agentes do 34º Distrito Policial da Vila Sônia e da Delegacia de Vadiagem 

do Deic. O cordão policial de separação entre as torcidas estaria pronto na abertura 

dos portões, às seis da tarde. Nas arquibancadas estariam mais de quatrocentos 

agentes, muitos deles à paisana456. 

Os mais de duzentos ônibus e veículos particulares vindo de Campinas seriam 

escoltados desde o quilômetro 12 da Rodovia Anhanguera até a chegada ao estádio 

e divididos em comboios menores, tanto na chegada como na saída do Morumbi457. 

A torcedora Eva Maria Bertaco, da Torcida Uniformizada do Palmeiras, dizia 

que preferia perder dez títulos para o Guarani a uma partida para o Corinthians e que 

sua torcida pretendia tratar bem os visitantes para receber a mesma acolhida em 

Campinas. A visão de Antonio Carlos Mórbio, do Grêmio Alviverde, era oposta à da 

torcedora: “Só falta a Tup pedir que a gente torça para o Guarani. Ora, isto é um 

 
455 PALMEIRAS só depende agora de seu futebol. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 24, 22 jul. 1978. 
456 POLÍCIA quer evitar 77. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 82, 10 ago. 1978. 
457 DSV orienta visitantes. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 82, 10 ago. 1978. 
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absurdo! A função da torcida é incentivar o seu time e intimidar o adversário. Se sair 

disto, não é torcida. Sei lá o que é…”458 

Para além das diferentes abordagens das torcidas palmeirenses, a partida do 

Morumbi não teve relatos de incidentes ou hostilidades. A vitória do Guarani, por 1 a 

0, dava vantagem do empate para o segundo jogo, em Campinas. No Brinco de Ouro 

da Princesa, uma nova vitória, novamente por 1 a 0, garantia o título de campeão 

brasileiro ao alviverde de Campinas. 

Pouco mais de uma semana após o fim do Campeonato Brasileiro começava 

o torneio estadual. O clássico entre Palmeiras e Corinthians, válido pelo primeiro turno 

do campeonato, era uma partida trivial, que ficou marcada pela agressão de quatro 

associados dos Gaviões da Fiel contra um palmeirense nas arquibancadas do 

Morumbi. O linchamento, prática que se tornava mais recorrente ao longo da segunda 

metade da década, foi punido pela direção da torcida alvinegra com a expulsão dos 

quatro envolvidos459. 

A atitude da diretoria dos Gaviões da Fiel, contudo, não foi capaz de 

reaproximar a Torcida Uniformizada do Palmeiras da Associação das Torcidas 

Organizadas do Estado de São Paulo. A torcida palmeirense, uma das primeiras 

participantes, negava-se a participar do encontro dos líderes de torcida com o 

presidente da Federação Paulista de Futebol, Alfredo Metidieri, para discutir o 

aumento do uso de tóxicos nos estádios. A Tup enviara um carta a Metidieri pedindo 

que as reuniões fossem marcadas individualmente. 

Não foi possível identificar os motivos que levaram a Torcida Uniformizada do 

Palmeiras a retirar seu apoio à Atoesp. Contudo, a observação da atuação da torcida 

traz indícios relevantes à reflexão. Mesmo não se identificando como parte da 

associação de torcidas, a Tup apoiou diversas pautas e tinha contatos recorrentes 

com as lideranças de outras torcidas. Dessa forma, a adesão aos ideais, a 

participação nos eventos coletivos, as propostas de boicote e a assinatura do 

manifesto das torcidas organizadas mostram um alinhamento que estava para além 

da institucionalidade. 

 
458 A ESPERANÇA dos “paisanos”. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 82, 10 ago. 1978. 
459 OS GAVIÕES expulsam sócios que agrediram palmeirense domingo. Folha de S.Paulo, São Paulo, 

Primeiro Caderno, p. 38, 28 set. 1978; CHIORINO, Aroldo. Ainda a violência. Folha de S.Paulo, São 
Paulo, p. 46, 1 out. 1978. 
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A luta por participação política nos três principais clubes da cidade de São 

Paulo promovia a aproximação entre os grupos de oposição e os representantes das 

principais torcidas organizadas. O continuísmo e a concentração de poder eram 

realidades do Palmeiras, Corinthians e São Paulo entre fins dos anos 1970 e início da 

década seguinte. Em março de 1980, no Palmeiras, a “Abertura Alviverde” se voltava 

contra a alternância entre Facchina e Giuliano, na presidência a três décadas; no 

Corinthians a luta era pela aplicação dos estatutos, que não permitiam a reeleição de 

Matheus; e no São Paulo, a “Legião Tricolor” lutava havia dois anos para romper a 

“oligarquia” do Morumbi, onde cargos diretivos eram distribuídos a amigos e parentes 

das lideranças460. 

O grupo “Abertura Alviverde” contava, em março de 1980, com 

aproximadamente setenta conselheiros, mas precisaria de ao menos cem votantes 

para ter chances de vitória. Os argumentos para a saída de Giuliano eram os maus 

resultados do time, a inércia na defesa dos interesses do clube e a venda dos 

principais jogadores do elenco, como Jorge Mendonça e Leão. 

Segundo o conselheiro Ricardo Pellegrini, a debilidade da diretoria afetava até 

as torcidas organizadas e citava o caso do Grêmio Alviverde, que teve sua sede 

invadida e depredada pelos Gaviões da Fiel e não contou com nenhuma ajuda do 

clube461. 

O juiz de direito e conselheiro palmeirense Oswaldo da Silva Rico denunciava 

as artimanhas da diretoria palmeirense, que, aproveitando-se da obrigação de mudar 

o estatuto, lesava seus sócios. O Decreto Federal 82.877 obrigava o clube a fazer 

modificações em seu estatuto social, mas junto dessas alterações aproveitou-se para 

aprovar outras.  

De acordo com Rico, uma das alterações foi o tempo necessário para se obter 

direito a concorrer ao conselho: de sete para doze anos como sócio, expediente que 

visava afastar os jovens da política palmeirense. O juiz argumentava ainda que as 

alterações foram aprovadas ilegalmente, pois a reunião sequer tinha o quórum 

necessário. Conforme Rico, a diretoria palmeirense articulava a votação para 

 
460 VITTA, Osvaldo Luis. Oposição quer mais democracia nos clubes. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 

13, 10 mar. 1980. 
461 QUEREM um Palmeiras melhor. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 13, 10 mar. 1980. 
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presidente antes da renovação do conselho como forma de manter-se durante mais 

um mandato462. 

Em outubro de 1980, era a vez de a Tup refletir sobre o ano vivido pelo 

Palmeiras. A eliminação na terceira fase do Campeonato Brasileiro e o décimo sexto 

lugar no Campeonato Paulista relegavam o clube à Taça de Prata no ano seguinte e 

eram os sinais de uma crise que teimava em prolongar-se. 

A carta aberta cobrava os jogadores por sua falta de profissionalismo e 

absolvia apenas o técnico Diede Lameiro, que, segundo a Tup, demonstrava as 

“condições morais e profissionais para dirigir a equipe de futebol”463. O manifesto, 

redigido pelo diretor-presidente da Tup, José Carlos Rodak, prosseguia: 

 

a) apelamos aos verdadeiros palmeirenses para que se unam […] b) 

repudiamos aqueles que pretendem se aproveitar deste momento de 

imensos desgostos para tirar proveito pessoal […] c) achamos que todos têm 

o direito à crítica, à oposição, mas tudo dentro da honestidade e princípios 

[…] d) se o pensamento da TUP vale alguma coisa para os palmeirenses, 

conclamamos todos a pôr fim às pequenas rivalidade.464 

 

Não é possível mensurar a repercussão do apelo da Tup entre os 

palmeirenses, mas o semanário Placar de 20 de março de 1981 retratava uma 

reviravolta na torcida alviverde. Ao longo da primeira metade da década de 1970, os 

torcedores palmeirenses eram retratados como adeptos enfastiados pelo sucesso e 

até frios em suas sucessivas comemorações de títulos. Porém, os maus resultados e 

as humilhações estavam mudando o perfil da torcida. 

Mesmo disputando a Taça de Prata, a equipe do Parque Antártica era a de 

melhor público nos jogos em casa, 26 mil contra 23 mil do Flamengo, e a segunda em 

renda, atrás apenas do próprio Flamengo. Segundo o jornalista da Placar Maurício 

Cardoso, o ano de 1981 marcava o renascimento do Palmeiras com trabalho sério, 

time modesto e aguerrido e uma torcida multiétnica, superando sua tradição de clube 

da colônia italiana. Um jogo no Parque Antártica era um momento privilegiado para 

ver a diferença entre os antigos palestrinos, concentrados nas cadeiras sociais, e os 

novos palmeirenses: “migrantes nordestinos, garotos de até 20 anos e o novíssimo 

 
462 É PROIBIDA a ofensa pessoal. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 13, 10 mar. 1980. 
463 A POSIÇÃO da Tup. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 14, 27 out. 1980. 
464 Ibid. 
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torcedor de origem nipônica.” Para Cardoso, Palmeiras e Santos eram as principais 

escolhas da nova geração de torcedores465. 

Apesar de não ter conquistado a Taça de Prata, a primeira colocação em seu 

grupo na primeira fase garantiu ao Palmeiras o direito de retornar à divisão principal 

no mesmo ano. Na Taça de Ouro, o terceiro lugar no grupo F – o alviverde ficou fora 

das semifinais, o que alongava a ausência de títulos. 

No segundo semestre, o caminho tortuoso do Palmeiras prosseguia. Em 

setembro de 1981, o Palmeiras acabava de voltar de uma viagem à Espanha, onde 

disputou o Torneio Ramon de Carranza, e voltou com as derrotas por 5 a 0 para o 

Sevilha e 4 a 0 para o CSKA Sofia466. 

 

As torcidas uniformizadas, ao invés de ocuparem as arquibancadas, 

realizaram na noite seguinte [à segunda derrota no Torneio Ramón de 

Carranza] o enterro simbólico da diretoria e uma “greve geral”, deflagrada no 

jogo contra o Botafogo – um sofrido empate em 1 x 1 – e sem prazo de 

terminar.467 

  

A décima colocação no torneio estadual dava prosseguimento ao calvário e 

obrigava o Palmeiras a disputar novamente a Taça de Prata em 1982. A 

desclassificação precoce no torneio nacional veio com o quarto lugar no grupo D, atrás 

de Vila Nova, Volta Redonda e Juventus, e era ensejo para a campanha SOS Verdão, 

capitaneada pelo semanário Placar. Sob o argumento de que auxiliar o 

restabelecimento do Palmeiras fazia parte do projeto da publicação, de acordo com o 

compromisso de fortalecimento do futebol brasileiro em geral, reconhecia que a ruína 

palmeirense afetava todo o sistema esportivo paulista. 

No ciclo de reportagens, a Placar buscava palmeirenses ilustres em suas 

áreas de atuação e dirigentes de outras equipes para ouvir seus conselhos sobre a 

forma de gestão do clube. Os convidados foram Mário Garnero, ex-presidente da 

Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e presidente 

da Brasilinvest, uma das principais organizações financeiras privadas do Brasil, 

segundo a revista; Bruno Caloi, presidente da fábrica de bicicletas Caloi e da 

Confederação Brasileira de Ciclismo; o executivo Márcio Valente, especialista em 

 
465 CARDOSO, Maurício. Verdão virou mania. Placar, São Paulo, n. 566, p. 38- 40, 20 mar. 1981. 
466 MARTINS, Sérgio. É só isso que você joga? Placar, São Paulo, n. 591, p. 19-21, 11 set. 1981. 
467 Ibid. 
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marketing e diretor de circulação da revista Exame; e o dirigente são-paulino Jaime 

Franco. 

Segundo os quatro entrevistados, era imperativo ao Palmeiras a constituição 

de um departamento de futebol profissional, sem a interferência frequente dos 

dirigentes; a contratação de melhores jogadores, que poderiam auxiliar o clube e 

estimulariam a presença de torcedores nos estádios; e, por fim, a busca por parceria 

com torcedores palmeirenses de destaque no ambiente empresarial. Segundo Márcio 

Valente, a “junta da salvação” palmeirense deveria reunir dirigentes de todas as 

tendências políticas, empresários e profissionais de destaque em suas áreas e das 

torcidas organizadas468. 

O dirigente são-paulino Jaime Franco, reconhecido pela Placar como um dos 

artífices das mudanças positivas no São Paulo, traçava um panorama das 

oportunidades abertas ao Palmeiras. Para ele, o momento econômico não ajudava, 

devido à grande inflação, mas o repasse da loteria esportiva, a implantação do 

repasse integral da renda aos clubes mandantes em São Paulo e o calendário 

racionalizado, que propiciava rendosas excursões, eram possibilidades que deveriam 

ser usadas pelos alviverdes469. 

 

3.8.2 Pânico no Morumbi 

Se em 1982 o São Paulo era considerado pela Placar um exemplo de gestão, 

o caminho até esse reconhecimento foi tortuoso e retornava aos protestos da torcida 

tricolor em 1979. Em abril daquele ano, as torcidas do São Paulo protestavam contra 

o mau momento atravessado pela equipe. A revolta dos torcedores organizados 

contra o técnico, Rubens Minelli, e seu preparador físico, João Paulo Medina, 

começou na véspera da partida, quando os torcedores foram impedidos de colocar 

suas faixas na arquibancada a mando da comissão técnica. 

O mau futebol apresentado e a crise de resultados provocaram vaias durante 

a partida e a demonstração da revolta se intensificou. No anel superior do Morumbi 

era possível ver várias fogueiras, em que os torcedores organizados jogavam suas 

faixas e bandeiras. Uma faixa, amarrada ao parapeito, foi queimada e suas chamas 

desceram ao anel inferior, causando focos de incêndio nas cadeiras numeradas. 

 
468 SOS verdão. Placar, São Paulo, n. 618, p. 19-21, 26 mar. 1982. 
469 A RECEITA do Morumbi. Placar, São Paulo, n. 619, p. 46, 2 abr. 1982. 



 

 

254 

Nestas, o clima quente se intensificou com uma briga entre torcedores do São Paulo 

e os palmeirenses da Tup. 

Após a derrota por 2 a 0, membros da Legião Tricolor, Tricolor Independente 

e Jovens Tricolores se reuniam no terceiro andar, em frente à sala onde guardavam 

seus adereços, e começaram a incendiar jornais e bandeiras e a atirar mastros de 

bandeira. A Torcida Independente afirmava que seus dois mil associados entrariam 

em greve, menos a direção, que estava comprometida com o comando do clube470.  

Em março do ano seguinte, a oposição do São Paulo, organizada em torno 

da Legião Tricolor, completava dois anos e possuía sede própria na Avenida 

Brigadeiro Luís Antônio, com salão de jogos, barzinho, local de reunião e até sua 

própria torcida uniformizada. O promotor Carlos Eduardo de Barros Brisolla, 1º vice-

presidente do grupo, afirmava que no clube era necessário lutar contra o poder 

concentrado em dois grupos políticos: o de Laudo Natel, constituído também por 

Manuel Raimundo Almeida e Henri Aidar, e o grupo capitaneado por Antônio Nunes 

Leme Galvão. 

Segundo Brisolla, o clube estava tomado por interesses empresariais e eram 

várias as tentativas de calar a oposição. Galvão, presidente do clube, prometera 

quarenta vagas no conselho deliberativo ao seu grupo em troca de uma composição. 

Como a “Legião Tricolor” declinou, Galvão foi buscar meios jurídicos para encerrar o 

grupo471. 

Pouco tempo depois, em 18 maio de 1980, o encontro entre os tricolores 

paulista e carioca era uma oportunidade interessante para entender as concepções 

de duas das principais torcidas do São Paulo sobre sua relação com o clube: a Torcida 

Tricolor Independente e os neófitos da Torcida Jovem Dragões da Real. 

Rato, representante da Young Flu, contava que a torcida do Fluminense, ao 

contrário das torcidas do Vasco e do Flamengo, era amadora. Nada recebia do clube 

e trazia ainda oito ônibus a São Paulo; se a partida valesse algo, viriam quatrocentos. 

Contra o chamado “profissionalismo” das torcidas também estava o garoto Airton 

Massaru Miyaji, chefe da Torcida Jovem Dragões da Real, fundada havia um ano. 

Segundo o torcedor, 

 

 
470 ATÉ a torcida pôs fogo nas bandeiras e prometeu greve. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 13, 2 abr. 1979. 
471 NO MORUMBI, a luta é contra forças empresariais. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 13, 10 mar. 1980. 
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Apenas nós e a Independente não recebemos dinheiro de ninguém… 

Pagamos tudo do nosso bolso e não ficamos puxando o saco da diretoria 

para receber dinheiro. E olhe que muitos aqui não podem nem pagar os 80 

cruzeiros da arquibancada. Tem ainda a despesa de condução e lanche. 

Além disso, temos os instrumentos de percussão, bandeira. Tudo isso custa 

muito caro… Não é fácil…472 

 

Américo Antônio da Silva, da Torcida Independente, quando perguntado pelos 

jornalistas da Folha de S.Paulo sobre o profissionalismo nas torcidas, aproveitava 

para ironizar o presidente de outra torcida organizada tricolor: “Ele é muito preocupado 

com a torcida do São Paulo. Mas só com a dele. Afinal ele tem um Alfa Romeo e não 

é por acaso, não é?”473 

Apesar disso, os problemas da torcida são-paulina não eram apenas internos, 

pois havia também a violência da Polícia Militar. Após a partida entre São Paulo e 

Ponte Preta, no Morumbi, um incidente envolveu oficiais da PM e torcedores na rampa 

quatro. Segundo um grupo de torcedores, um cavalariano teria subido a rampa e 

jogado o cavalo sobre homens, mulheres e crianças. Os torcedores, em revolta, 

derrubaram o soldado do cavalo e o espancaram até a chegada de outro cavalariano, 

que teria disparado vários tiros e baleado quatro torcedores. 

A situação foi contornada com a chegada de mais efetivo da polícia e os 

torcedores feridos foram socorridos em viaturas policiais. O delegado Alberto Barbour, 

do 34º Distrito, não quis instaurar inquérito nem boletim de ocorrência, mas teve de 

fazê-lo posteriormente, sob as ordens do secretário de segurança pública. Antônio 

Erasmo Dias afirmava, como em diversas outras oportunidades, que seria aberta uma 

sindicância e, caso se comprovassem excessos, os policiais envolvidos seriam 

punidos. Os torcedores, ouvidos pela redação de O Estado de S. Paulo, temiam que 

a polícia tentasse culpar os torcedores baleados e inocentar os cavalarianos de suas 

ações474. 

A chegada do São Paulo à final do Campeonato Paulista era vista pelo 

presidente do clube, Antônio Galvão, como uma oportunidade para a majoração dos 

ingressos. Nabi Abi Chedid, presidente da FPF, afirmava que somente com a 

anuência do Santos tal reajuste seria possível. As arquibancadas passariam de 80 

para 200 cruzeiros; as numeradas inferiores, de 200 para 350; e as numeradas 

 
472 BABY Consuelo quebra o silêncio da torcida. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 17, 19 maio 1980. 
473 Ibid. 
474 PM APURA incidente no Morumbi. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 21, 18 jul. 1980. 
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superiores, de 300 para 500 cruzeiros. As gerais teriam o valor de 50 cruzeiros 

mantidos. 

Para debater o reajuste a partir da perspectiva dos torcedores, a Folha de 

S.Paulo de 13 de novembro de 1980 trazia como um de seus personagens o Alfa 

Romeu de Hélio Silva, presidente da Tusp: “ Silva aplaudia a majoração, enquanto 

estacionava seu Alfa Romeo numa vaga próxima aos portões do estádio.”475 Para o 

presidente da Tusp, quem fosse às finais deveria pagar a mais pelo espetáculo ao 

qual teria acesso, e quanto mais caro fosse o local do estádio, maior deveria ser o 

reajuste, em sua opinião. Contudo, eram raros os torcedores ouvidos pela Folha de 

S.Paulo que se mostravam a favor do reajuste.  

A maioria dos entrevistados afirmava pertencer à classe trabalhadora e que 

os altos custos envolvidos no acesso ao Morumbi e da alimentação eram problemas 

adicionais. O comerciário Roberto Andrade rebatia os aumentos da finais com uma 

pergunta instigante: se nas finais os ingressos aumentavam, nos jogos ruins ou 

desinteressantes eles diminuiriam?476 

Segundo o presidente são-paulino, o reajuste visava arcar com a alta folha de 

pagamento do clube, que tinha prejuízo nos meses de recesso e nos momentos em 

que seus principais jogadores estavam na seleção brasileira. O alto custo do bom 

futebol seria compreendido pelos são-paulinos, opinião corroborada pelo líder de 

torcida Hélio Silva. Este e Antônio Galvão, na presidência são-paulina, adotavam a 

lógica empresarial de que bons espetáculos esportivos, com jogadores prestigiados e 

lugares confortáveis no estádio, deveriam custar caro ao torcedor, pois eram onerosos 

ao clube. Essa visão, que buscava equiparar os consumos do futebol a qualquer outra 

forma de entretenimento, desviava o foco de uma questão central, pois a adesão 

torcedora não era determinada pela lógica de mercado. 

A existência de uma percepção dos torcedores de que os ingressos, a 

condução ao estádio e os alimentos e bebidas consumidos ao longo do dia eram parte 

de uma experiência popular, que não poderia ser solapada ou regrada sob moldes 

excludentes (THOMPSON, 1998), gerava uma oposição entre a base dos torcedores 

e cúpula dirigente não apenas no São Paulo, como também em diversos clubes. Tal 

postura de Hélio Silva, de defesa da necessidade de majoração, afastava-o da 

 
475 TORCIDA não aceita novos preços. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 26, 13 jul. 1980. 
476 Ibid.  
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percepção dos sentidos mais profundos que o estádio teria para o torcedor e da 

defesa de seu caráter popular. 

A citação ao Alfa Romeu de Silva, veículo importado e de raro acesso no 

período, era sintomático desse sensível movimento de afastamento de suas bases e 

da procura de uma composição com os valores da diretoria do clube, uma questão 

que acompanhou a liderança de Silva na Tusp, desde os primeiros anos da década 

de 1970.  

As finais do Campeonato Paulista entre o São Paulo e o Santos foram uma 

exceção aos baixos públicos daquele ano na capital. Segundo o Estado de S. Paulo, 

o Campeonato Paulista de 1980 ficaria marcado pelo quase completo desinteresse 

dos torcedores. O torneio, que durou seis meses, chegava à sua fase final mostrando 

pela primeira vez público que honrava a tradição do futebol paulista. 

A monotonia e o público escasso não mudaram nem com o quadrangular 

decisivo do primeiro turno. Tanto que o público de todo o quadrangular das finais do 

primeiro turno era quase semelhante ao aferido no primeiro jogo decisivo do 

campeonato – 166 mil contra 122 mil.  

Os torcedores paulistas, a seu modo, penalizavam os mandatários dos clubes 

e da FPF por seus maus procedimentos, de acordo com daquilo que acreditavam ser 

legítimo esperar do futebol paulista: um campeonato emocionante, com preços 

acessíveis, estádios minimamente confortáveis e a possibilidade de voltar para casa 

em segurança. Essa expectativa, que irmanava torcidas uniformizadas e torcedores 

não organizados, remetia a um conjunto de normas que eram parte de uma tradição 

e que constituiriam uma economia moral dos torcedores (THOMPSON, 1998, p. 152). 

Essa tradição, que não necessariamente se afirmava numa análise dos fatos 

passados, era, antes de tudo, uma utopia torcedora, que, em sua potência, movia-se 

por protestos e manifestos, bem como no silencioso abandono nos estádios. Se na 

Inglaterra do século XVIII, ambiente analisado por E. P. Thompson na constituição de 

seu conceito de economia moral, os motins eram a tática do povo para refrear práticas 

comerciais compreendidas como abusivas, em 1980, no futebol paulista, o silêncio 

das arquibancadas vazias gritava, como os amotinados ingleses (THOMPSON, 1998). 

Segundo O Estado de S. Paulo, Nabi Abi Chedid era o responsável por um 

campeonato que se assemelhava a uma maratona, mas deixava os clubes 

endividados. Dos vinte clubes que disputaram o campeonato, dezesseis estavam de 

férias havia duas semanas e endividados pelas baixas arrecadações, o que obrigava 
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muitas associações a recorrer aos empréstimos da Federação, a principal causadora 

dos problemas477. 

Para além do pouco faturamento, uma pesquisa realizada pelo São Paulo na 

primeira partida da final, em 16 de novembro de 1980, provava que os clubes eram 

lesados pela evasão de suas rendas. Os dados levantados pelos estagiários do 

Departamento de Operações do Sistema Viário alarmaram o vice-presidente, José 

Douglas Dallora. 

Segundo Dallora, cerca de quinze mil torcedores entraram no estádio 

burlando as regras. Nas cadeiras numeradas superiores muitos portadores de 

cadeiras cativas arranjavam formas de passar sua credencial a outras pessoas, pois 

um ingresso que custava 300 cruzeiros sairia por 80. Nas arquibancadas o esquema 

de corrupção envolvia fiscais e bilheteiros, que recebiam os ingressos e não os 

invalidavam, repassando para que fossem vendidos por cambistas. Conforme a 

pesquisa, 139 mil torcedores assistiram ao jogo entre São Paulo e Santos, mas o 

borderô da partida registrou apenas 122 mil adeptos478. 

 

3.8.3 Terror à portuguesa 

Ao longo da história da Portuguesa de Desportos duas torcidas organizadas 

se destacaram: a Leões da Fabulosa e a Torcida Corações Unidos. Ao longo das 

décadas de 1970 e 1980, o clube do Canindé era considerado um dos grandes da 

capital, ao lado de Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Contudo, o diminuto 

contingente de torcedores era visto como uma barreira para que o clube da colônia 

portuguesa atingisse a mesma relevância de seus rivais citadinos. 

Para o antropólogo argentino Pablo Alabarces (2014), determinados clubes 

de futebol teriam como marca a constituição de sua identidade a partir dos traços de 

sangue que aproximam seus torcedores. A colônia lusitana estava unida em torno da 

Portuguesa, compartilhando não apenas a adesão ao futebol, mas uma série de 

valores que atrelavam a experiência do Canindé às terras do além-mar. O clube 

atendia a um duplo propósito: ao mesmo tempo que era espaço de reunião da colônia 

lusitana em São Paulo, os sucessos esportivos e a equiparação às grandes equipes 

 
477 TORCIDA mostra interesse só no fim do campeonato. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 18, 19 

nov. 1980. 
478 PESQUISA prova evasão de renda. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 24, 19 nov. 1980. 
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da cidade eram demonstrações do progresso atingido pelos portugueses na capital 

paulista. 

Por conta desses fatores, foram recorrentes na história do clube as 

campanhas de arrecadação de fundos que contavam com o auxílio dos torcedores, 

geralmente membros dos setores empresariais da cidade. Outro índice da 

proximidade entre dirigentes e adeptos era a atuação cotidiana das duas principais 

torcidas organizadas da Lusa dentro do clube. O ponto central da vida associativa dos 

torcedores era o quiosque do Canindé, onde se reuniam conselheiros, dirigentes e 

torcedores, organizados ou não, para debater os destinos do clube e cobrar 

providências em tempos de crise. A pluralidade do espaço que, por vezes, também 

recebia jogadores e comissão técnica, era sinal do vasto ciclo de relações que 

aproximavam os diferentes agentes do futebol no Canindé. 

Um dos exemplos dessa proximidade era a atitude da Torcida Corações 

Unidos, que confeccionou uma faixa em homenagem a João Avelino, técnico do time, 

como os dizeres “João Avelino – Pai Herói!”. A apresentação da faixa no treino da 

equipe foi acompanhada da entrega de uma corbelha de rosas vermelhas. A distinção 

remetia à principal novela da Globo em 1979 e trazia um sentido especial para Avelino, 

que perdera esposa e filha em um acidente de carros anos antes479. 

A relação peculiar entre a torcida da Portuguesa e o técnico João Avelino 

remetia ao início da década e era marcada pela cumplicidade de sentimentos. Avelino 

era como um torcedor em campo, tanto que no distante ano de 1970 fora suspenso 

por agredir um juiz que teria prejudicado o time com uma expulsão contra a Ponte 

Preta. A trajetória humilde no mundo do futebol e as representações que o retratavam 

como um sujeito trabalhador de hábitos simples auxiliavam na identificação mútua, 

entre técnico e torcedores. 

A classificação à segunda fase do Campeonato Paulista veio com muita 

dificuldade e com o apoio da torcida, que era correspondida em seu afeto pelo “pai 

herói”: “Eu dedico a vitória à torcida. Acho que nasci para treinar esse time. Talvez eu 

saia quando acabar o mandato do presidente, mas gostaria muito de ficar por aqui.”480 

A torcida, que impulsionou o time em 1979 e trouxe boas rendas de bilheteria 

à Portuguesa, seria motivo de reclamações no ano seguinte. A equipe, que 

 
479 JOÃO Avelino, um ídolo no banco. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 20, 20 ago. 1979; SALIM, 

Roberto. João, o descobridor de talentos. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 13, 10 set. 1979. 
480 PORTUGUESA, uma classificação bem sofrida. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 18, 05 nov. 1979. 
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demonstrava um bom futebol e passara às semifinais do primeiro turno, era vista como 

um problema ao campeonato pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, Nabi 

Abi Chedid, pois sua torcida não era suficiente para lotar o Morumbi. 

A renda dos ingressos interessava tanto aos clubes como a Federação 

Paulista de Futebol, que ficava com um percentual da arrecadação, à época de 4% 

do valor bruto da bilheteria. Com o objetivo de privilegiar seus interesses, a FPF 

influenciava diretamente na tabela do campeonato, nos estádios em que seriam feitos 

os jogos, nas datas e em quais jogos seriam transmitidos pela televisão. 

A partida entre Portuguesa e Ponte Preta, marcada para o Morumbi, deixou 

flagrante a pequena quantidade de torcedores das duas equipes e a imposição da 

Federação, pois ambas equipes preferiam o jogo no Pacaembu. A torcida da 

Portuguesa se concentrou nas arquibancadas acima das emissoras de rádio, e os 

torcedores de Campinas, que vieram em trinta ônibus e alguns automóveis, andavam 

livremente na arquibancada próxima às emissoras de televisão481. 

A expectativa de que os quatro principais time de São Paulo se classificassem 

para as semifinais do turno e lotassem o Morumbi conduziu o desejo do mandatário 

da Federação, que se viu frustrado com a partida de pequena torcida. O proprietário 

do estádio, o São Paulo Futebol Clube, também se ressentia, pois o aluguel era 

calculado sob o percentual da renda. 

A Portuguesa superou a Ponte Preta e fez a final do primeiro turno contra o 

Santos. A derrota por 1 a 0 obrigava a Lusa a buscar o título do segundo turno para 

credenciar-se à final. No entanto, a queda de rendimento deixava os ânimos 

novamente à flor da pele no Canindé. 

A Portuguesa perdeu por 3 a 1 para o Juventus e diminuiu muito suas chances 

de classificação nas finais do Paulista. A torcida da Lusa, em revolta com a atuação 

do juiz, tentou derrubar o alambrado, sendo detida pelo policiamento. As hostilidades 

foram retomadas após uma garrafa cair, ou ser jogada, por um juventino que ocupava 

as cabines de imprensa. A garrafa lançada no meio da Leões da Fabulosa foi o 

estopim para as pedras voarem contra os jornalistas482. Contudo, o incidente no 

Canindé não contou com torcedores detidos. 

 
481 POUCOS torcedores, o motivo para novas críticas a Nabi. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 41, 

27 jul. 1980. 
482 PORTUGUESA perde em jogo tumultuado. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 29, 09 out. 1980. 
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O ano de 1981 proporcionou um novo capítulo à rivalidade entre as torcidas 

de Santos e Portuguesa, que protagonizavam uma rivalidade surgida na década 

anterior e levou a alguns confrontos esporádicos. No entanto, os episódios da partida 

de 16 de agosto de 1981 483 , pela relevância e implicações posteriores, serão 

abordados detidamente no próximo tópico. 

A partir de 1982, para evitar problemas entre as torcidas de Portuguesa e 

Santos no clássico do Canindé, a diretoria dividiu as entradas. Os visitantes usariam 

o portão da Marginal Tietê, e os mandantes, o portão localizado próximo às 

piscinas484. O ano guardava também a mudança de gestão na Lusa, com a saída de 

Osvaldo Teixeira Duarte e a entrada de Manuel Marques Gregório. 

A longa presidência de Oswaldo Teixeira Duarte era mostra de seu legado, 

mas também das alianças constituídas ao longo do tempo no Canindé. Presidente do 

clube à época da fundação de seu estádio, que posteriormente levaria seu nome, 

conhecia como poucos o ambiente político do clube. Sua saída da presidência e a 

posse de Gregório trazia uma instabilidade incomum ao clube, com protestos do grupo 

do quiosque e dos torcedores organizados.  

A Leões da Fabulosa, junto com outros grupos de torcedores, organizou um 

enterro simbólico da gestão de Manoel Marques Gregório. A péssima campanha no 

segundo turno da Taça de Ouro de 1981 e a falta de reforços para a equipe foram os 

motivadores do movimento 485 . Carlos Vieira Coelho, presidente da Leões da 

Fabulosa, prometia que as torcidas não prestigiariam o time no Canindé no dia 

seguinte e se concentrariam fora do estádio a fim de partir em passeata “para que a 

diretoria tome vergonha”486. O presidente da torcida organizada confidenciava à Folha 

de S.Paulo que a diretoria do clube o procurou para dissuadi-lo do enterro simbólico, 

mas o torcedor não se comoveu com os apelos e afirmou que levariam faixas com 

reivindicações e pedidos de providências.  

Para o diretor de futebol, Paulo de Castro, e o técnico, Mário Travaglini, a 

manifestação era infundada e não atrapalharia o ambiente do clube. Na visão do 

jogador Zé Mário, era obra de meia dúzia de torcedores que não representavam o 

 
483 MARTINS, Sérgio. Placar Portuguesa x Santos – um caso de polícia. Placar, São Paulo, n. 588, p. 

6, 21 ago. 1981. 
484 SANTOS e Portuguesa tentam acertar o gol. Folha de S.Paulo, São Paulo, Primeiro Caderno, p. 32, 

25 jul. 1982. 
485 TORCIDA da Portuguesa vai “enterrar” Gregório. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 26, 19 set. 1981.  
486 LUSA enfrenta São José, sob protesto da torcida. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 39, 20 set. 1981.  
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todo, e para o defensor Daniel Gonzales, não havia dúvidas de que era uma ação 

encomendada para tumultuar o ambiente 487 . Por fim, o enterro simbólico foi 

substituído por um movimento de torcedores conclamando a torcida a permanecer 

fora do estádio em sinal de protesto na partida da Lusa. Segundo um integrante da 

Leões da Fabulosa, Aulácio, a diretoria havia pedido um prazo até terça-feira da 

semana seguinte e, caso não contratassem nenhum craque, a torcida poderia fazer o 

enterro dentro do clube sem constrangimentos488. 

Mesmo sem o enterro simbólico a ação orquestrada pelas torcidas 

organizadas da Portuguesa abria um incidente político no clube. Os diretores de 

futebol, Paulo de Castro e Alberto de Carvalho, decidiram pedir demissão, “a não ser 

que o presidente Gregório conseguisse eliminar da vida da Lusa esta meia dúzia de 

gaiatos que vivem perturbando e pressionando quem está trabalhando” 489. Dada a 

impossibilidade de excluir os torcedores da vida política do clube, o presidente aceitou 

as demissões490.  

O ambiente desgastado entre o presidente, as torcidas organizadas do clube 

e os frequentadores do quiosque do Canindé não melhorou ao longo de 1982 e fazia 

mais um técnico como vítima. Dessa vez era Jorge Vieira que deixava o clube – 

segundo suas palavras491, para não ser assassinado.  

O técnico se demitiu da Portuguesa após desentendimentos com torcedores 

na derrota para o Juventus. Acusado de fazer gestos obscenos à sua torcida, o 

treinador subiu o tom das críticas no vestiário, afirmando que “não tem homem para 

me enfrentar no mano a mano”492. Cerca de cem torcedores deixaram o Parque 

Antártica, local da partida, para esperar a delegação no Canindé. Os torcedores, 

armados com facas, pedras, pedaços de pau e, segundo alguns jogadores, até 

revólveres, cercaram o técnico, que confirmou as declarações. Este só não foi 

agredido porque alguns jogadores saíram em sua defesa493. 

No dia seguinte, o técnico foi ao Canindé tratar do ocorrido, escoltado por dois 

policiais do Departamento Regional de Polícia da Grande São Paulo, Brandãozinho, 

 
487 Ibid. 
488 A PEDIDOS, “enterro” adiado. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 17, 21 set. 1981.  
489 LUSA. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 23, 22 set. 1981. 
490 Ibid. 
491 JORGE Vieira deixa a Lusa “para não ser assassinado”. Folha de S.Paulo, São Paulo, Primeiro 
Caderno, p. 22, 17 set. 1982. 
492 Ibid. 
493 Ibid. 
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ex-jogador da Lusa, e Carlos Gomes. No clube o aguardava Carlão, líder dos Leões 

da Fabulosa, que queria cobrar satisfações sobre o gesto obsceno, mas foi 

convencido pela diretoria a retirar-se494. 

Saía Jorge Vieira e chegava José Duarte, que fazia questão de ressaltar suas 

relações com a colônia: era filho de português e acreditava que isso o ajudaria a 

triunfar no clube. A Leões da Fabulosa demonstrou seu apoio ao novo treinador após 

a vitória sobre o São José por 1 a 0. Os integrantes da torcida organizariam uma 

caravana para o jogo seguinte, em Santo André, e confeccionaram uma faixa com os 

dizeres “Zé Duarte estamos com você em qualquer instante”495. 

Apesar do apoio da Leões da Fabulosa, o comandante Zé Duarte teve vida 

curta no Canindé e foi demitido menos de quatro meses após sua chegada. O técnico 

optou por sair após desentendimentos com o presidente Raul Rodrigues, que o teria 

xingado numa entrevista. A torcida permaneceu ao lado do treinador496. 

Afinal, por que tantos técnicos passavam pela Portuguesa e o que essas 

demissões tinham em comum? Era o que buscava entender a Folha de S.Paulo. Sob 

o título de “No quiosque, a ‘justiça’ portuguesa”, a matéria explicava que o grupo 

formado por Mané Barril, Zé Grandão, Caldeira, Fernandão, Luís Azevedo, Carlão 

Lambão, Vilar, Roque, Nascimento e Mário Carvalho, dentre outros sócios, tinha livre 

trânsito na era Osvaldo Teixeira Duarte. Porém, com as novas diretorias, a realidade 

mudara sensivelmente. 

Os técnicos eram as vítimas favoritas do quiosque, pois o último título distava 

já nove anos e fora conseguido por um erro de Armando Marques na contagem dos 

pênaltis contra o Santos. Nesse enredo cada técnico carregava sua cruz: Mario 

Travaglini chegou a ser atingido por pedras, Jorge Vieira teve de ser protegido pelos 

jogadores para não ser linchado e João Avelino se demitiu, denunciando a péssima 

estrutura do time para os seus jogadores. Todos tinham em comum as críticas sofridas 

pelos frequentadores do quiosque do Canindé. A fúria do quiosque não era apenas 

contra os treinadores, e o periódico denunciava que jornalistas eram constrangidos e 

ameaçados quando faziam uma cobertura que desagradasse os torcedores497. 

 
494 SAI Jorge Vieira e entra José Duarte. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 21, 17 set. 1982. 
495 ZÉ DUARTE ganha o apoio da torcida. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 27, 28 set. 1982. 
496 LUSA ainda não escolheu técnico. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 34, 3 dez. 1982.  
497 NOS quiosques, a “justiça” portuguesa. Folha de S.Paulo, São Paulo, Caderno de Esportes, p. 6, 

11 out. 1982. 
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Apesar das dificuldades de técnicos e jornalistas, nenhuma tarefa era tão 

complexa como ser árbitro no Canindé ao longo dos anos 1970 e no início da década 

seguinte. Diversos episódios colocaram a vida dos juízes em risco e aparentemente 

essa sina ainda estava longe do fim em 1983.  

A partida de 13 de julho no Canindé, entre Portuguesa e Corinthians, foi 

suspensa no intervalo pelo árbitro Sílvio Acácio Silveira, após um pênalti a favor dos 

visitantes. A justificativa da diretoria e dos torcedores era muito semelhante à de 

episódios anteriores, a de que novamente a Portuguesa era prejudicada pelos homens 

de preto. A torcida invadiu o gramado e agrediu o juiz, que teve um ferimento na perna. 

O capitão Montini, responsável pelo policiamento, chegou a afirmar que havia 

segurança para a continuidade do jogo, mas foi dissuadido pelo juiz, que já não tinha 

condições físicas e psicológicas de seguir o certame. 

O vestiário dos árbitros foi arrombado e o trio de arbitragem teve seus 

pertences roubados pelos torcedores. No vestiário do time da casa, muitos protestos 

de jogadores, técnico e dirigentes por conta do pênalti. O diretor do departamento 

jurídico da Lusa afirmou que o juiz “caiu nos vestiários e não foi agredido”498. Do lado 

corintiano, o dirigente Adilson Monteiro Alves iniciava as pressões para que seu time 

ficasse com os pontos da partida interrompida, lembrando que em 1978, “num clássico 

com a Portuguesa no Pacaembu, houve tentativa de invasão por parte da torcida 

corintiana e nós perdemos os pontos”499. 

A aparente concordância entre diretoria e torcedores nos episódios em que a 

Portuguesa era supostamente prejudicada mascarava uma diversidade muito maior 

de relações. 

A Leões da Fabulosa surgiu durante a gestão do presidente Osvaldo Teixeira 

Duarte e manteve sua sede nas dependências do estádio do Canindé durante mais 

de uma década. Estar nas dependências da Portuguesa de Desportos e participar da 

vida política do clube era um capital vital para que a torcida organizada pudesse 

influenciar nas decisões do futebol. 

Os presidentes do clube, por sua vez, queriam contar com o apoio da torcida 

organizada, o que garantia alguma tranquilidade para a gestão das crises que 

envolviam o time. Contudo, a sintonia entre dirigentes e torcida mudava seus 

contornos ao longo tempo. Se em 1982 a Leões da Fabulosa tomou partido do técnico 

 
498 AGRESSÃO, jogo suspenso. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 20, 14 jul. 1983. 
499 Ibid. 
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Zé Duarte contra o presidente Raul Rodrigues, em 1984 a torcida organizada prometia 

se retirar junto com a gestão de Rodrigues, em crítica ao retorno de Osvaldo Teixeira 

Duarte. 

 

A maior torcida organizada da Portuguesa não foi ontem no Canindé. Os 

temíveis Leões da Fabulosa conhecidos pelos violentos “quebra-paus” em 

que se meteram durante os seus 14 anos de existência, ora com os 

torcedores adversários ora com os policiais e, às vezes, até com eles 

mesmos, decidiram não ir ao jogo de ontem em sinal de protesto contra a 

eleição de Oswaldo Teixeira Duarte como presidente do clube.500 

 

Para os torcedores da Leões da Fabulosa, o retorno de Teixeira decretava a 

extinção da torcida. Antônio Silvestre, o Lambão, era o porta-voz da frustração e, aos 

gritos, contava ao Capitão Montini, responsável pelo policiamento: 

 

Não somos mais Leões. A Falange terrível acabou. […] Agora o senhor pode 

ir mais cedo para casa. Se uma briga estourar aqui eu atravesso o campo e 

vou para o outro lado […] Não vou arriscar minha pele por um presidente que 

já deixou a minha Lusa em outras épocas, com um time que tinha Faísca, 

Dentinho, Bosco, Quaresma, Zair e Pradera.501 

 

Ao jornalista da Folha de S.Paulo, Lambão prometia que nenhum integrante 

da torcida vestiria a camisa de novo enquanto Osvaldo Teixeira Duarte estivesse no 

poder. Contudo, para surpresa geral, a Portuguesa não ficaria sem torcida organizada, 

pois acabava de surgir a Torcida Organizada Portuguesa Sangue Rubro-Verde. Sob 

os auspícios da diretoria da Lusa, a nova torcida congregava os apoiadores de Duarte 

e era acusada de contar com torcedores pagos e de outras equipes. Relatava o jornal 

paulistano: “Um dos membros da Sangue Rubro Verde, o mulato João dos Reis 

Santos, protesta: ‘aqui não tem negócio de ser corintiano, santista, palmeirense. Se o 

cara gosta do seu Osvaldo Teixeira Duarte e quiser vir no jogo torcer para a Lusa, tá 

limpo.’”502 

Três dias após a extinção da mais tradicional torcida organizada da 

Portuguesa surgia mais uma nova torcida, a Falange dos Leões. Sob liderança de 

Toninho, ex-integrante da Leões da Fabulosa, o objetivo era “botar tudo isso abaixo”. 

 
500 A GREVE dos Leões contra Teixeira. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 16, 12 mar. 1984. 
501 AGRESSÃO, jogo suspenso. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 20, 14 jul. 1983. 
502 A GREVE dos Leões contra Teixeira. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 16, 12 mar. 1984.  
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Aparentemente, a Falange dos Leões não teve vida longa: cinco meses após a notícia 

de sua criação a Leões da Fabulosa voltava à vida política da Lusa, outra vez se 

antepondo a Osvaldo Teixeira Duarte. 

A renascida Leões da Fabulosa promoveu um enterro simbólico do presidente 

Teixeira Duarte. O protesto com caixa e velas foi feito em frente ao Canindé antes da 

vitória contra o Botafogo. Para o presidente a manifestação era válida, “mas não 

poderia permitir a entrada do caixão e das velas no estádio. Fatalmente, aconteceriam 

tumultos”503. 

Osvaldo Teixeira Duarte, que, além de presidente da Portuguesa, foi vereador 

em São Paulo pela Arena, aplicou seu modelo de democracia e suspendeu por seis 

meses quatro integrantes da Leões da Fabulosa por terem participado do cortejo 

fúnebre504. 

 

3.8.4 Portuguesa x Santos 

A partida entre Portuguesa e Santos atraiu ao Canindé 18.400 torcedores no 

dia 16 de agosto de 1981. Logo aos dois minutos de jogo o árbitro expulsou Márcio, 

do Santos, e Toquinho, da Portuguesa, por jogo violento. Porém, após o episódio, o 

jogo transcorria normalmente no campo e nas arquibancadas até os 25 minutos do 

segundo tempo. 

Segundo Sérgio Martins, repórter da Placar, a calma foi interrompida quando 

um grupo de torcedores da Lusa entrou pelo portão errado, passando no meio da 

torcida adversária. A situação gerou palavrões, bolinhas de papel e ameaças por parte 

da torcida santista. Quando um torcedor visitante “beliscou o bumbum de uma moça 

do grupo adversário”505, os policiais militares resolveram agir contra a torcida visitante. 

A ação policial incidiu sobre a Torcida Jovem do Santos. Soldados 

empurravam torcedores santistas arquibancada abaixo, golpeavam-nos com 

cassetetes e os chutavam. Cosme Freitas foi empurrado da arquibancada e, quando 

parou de rolar, continuou a ser agredido a cacetadas. 

O fotógrafo Jorge Araújo, da Folha de S.Paulo, que documentava o jogo e o 

incidente, teve sua máquina arrancada por um policial e o filme retirado para não 

deixar prova, apesar do televisionamento do jogo. Martins concluía seu relato com a 

 
503 MARINHO convence Dudu e joga no Vale do Paraíba. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 22, 18 ago. 1984. 
504 Ibid. 
505 MARTINS, Sérgio. Portuguesa x Santos, ut m caso de polícia. Placar, são Paulo, n. 588, p. 6, 21 ago. 1981. 
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ironia de que a ação contra o fotógrafo talvez fosse um avanço da conduta da PM, 

pois antes eles ainda agrediam os jornalistas antes de calá-los506.  

A Folha de S.Paulo relatou o caso de José Marques de Souza, o Matogrosso. 

O torcedor, que fora duramente agredido pela polícia, mostrou suas chagas na manhã 

seguinte, na sede da Torcida Jovem do Santos: boca cortada, nariz completamente 

roxo e suspeitas de fraturas nas costelas e no braço. Ele contava que sua desventura 

começou quando viu os policiais quebrando os adereços da Torcida Jovem do Santos 

e partiu para tentar resgatá-los. O torcedor recebeu cacetadas até cair no chão e foi 

chutado pelos policiais, em imagens que circularam pelos noticiários televisivos do 

domingo. 

Espancado e detido pela Polícia Militar, Matogrosso foi levado ao 

“chiqueirinho” do Canindé. Quando foi ao banheiro lavar o rosto, sujo de sangue, foi 

novamente agredido por dois policiais com socos e chutes. Perguntado se voltaria aos 

estádios, Matogrosso mostrava sua descrença com o futuro: “Talvez eu continue 

comparecendo, porque o futebol é uma paixão. Mas com outro espírito, me 

precavendo desses perigos […] Os policiais deveriam ser punidos. Mas, no fim, acho 

que vai ficar por isso mesmo. Sempre foi assim.”507 

Octávio Gonzaga Júnior, secretário de segurança pública, prometeu: “Os 

culpados serão punidos, até com expulsão dos quadros da Polícia Militar.”508 Tal 

discurso somava-se a várias falas semelhantes de seus antecessores sobre a punição 

de policiais violentos. Contudo, incidentes desse tipo não eram novidade e 

aparentavam tornar-se recorrentes, pois tramitava no Superior Tribunal Militar a 

agressão de soldados da PM a um repórter e um cinegrafista da Rede Globo, no 

Parque São Jorge, em 10 de junho do mesmo ano. O episódio, que ocorrera pouco 

mais de duas semanas antes, gerava desconforto em Gonzaga Júnior, que via 

incidentes como esse se acumularem509. A sindicância e o inquérito policial militar 

eram a resposta do secretário à sociedade, que assistiu às agressões contra 

torcedores santistas. 

No entanto, para Gonzaga Júnior era necessário relativizar a 

responsabilidade do policiamento e reconhecer que, para tal resposta, algo de errado 

 
506 Ibid. 
507 VIOLÊNCIA também no banheiro. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 26, 18 ago. 1981. 
508 SECRETÁRIO está constrangido. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 26, 18 ago. 1981. 
509 Ibid. 
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havia na conduta dos torcedores: “Houve algo para que os policiais usassem daquele 

método, que é condenável em todos os aspectos, mas quero que tudo seja apurado 

com rapidez e repito, os culpados serão punidos.”510 

O comandante do 2º Batalhão de Choque, Izer Brizola, lamentava o incidente, 

mas culpava a atitude autoritária do presidente da Federação Paulista de Futebol. O 

comandante afirmava que grandes jogos no Canindé e no Parque São Jorge eram 

problemáticos e aconselhava a Federação havia muito tempo a realizar clássicos e 

jogos contra os clubes de Campinas apenas no Pacaembu e no Morumbi. Na visão 

do coronel, Nabi Abi Chedid estava interessado apenas no dinheiro e repassava as 

responsabilidades aos clubes. Brizola ressentia-se, pois a Polícia Militar não tinha 

poder de veto sobre as partidas e necessitava submeter-se aos desejos de Chedid, 

que não se importava com a segurança dos torcedores e da corporação511. 

O 2º Batalhão de Choque, ao longo dos vários anos de policiamento no 

futebol, assumiu um conhecimento sobre os estádios, as torcidas uniformizadas e a 

quantidade de efetivo policial necessário a cada partida. A proposta do Choque era o 

policiamento preventivo dentro do estádio, a começar pela revista em busca de armas 

e fogos e pela comunicação entre os agentes para conter brigas nas arquibancadas. 

Os policiais eram divididos em grupos de patrulha, que ocupavam pontos estratégicos 

de cada estádio. O Estado de S. Paulo512 posicionava-se reconhecendo que todo esse 

conhecimento não fora usado em prol do torcedor nos ataques de domingo e 

perguntando o porquê da atitude violenta de um agrupamento tão experiente. 

 

Mas não é apenas dos estádios que o 2º Batalhão de Choque cuida. Em 

época de greves, passeatas estudantis e de operários, os militares são 

empregados para o policiamento ostensivo, e pela experiência nos campos 

de futebol é que a violência empregada domingo no Canindé é criticada.513 

 

Para o jornalista Darci Higobassi, de O Estado de S. Paulo, a promessa de 

providências enérgicas estava perdendo sua credibilidade, dada a recorrência da 

violência policial, e a escolha do Canindé para receber a partida não era justificativa 

para as agressões aos santistas. Ele atribuía um caráter simplista às acusações do 

 
510 SECRETÁRIO promete punição aos policiais. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 24, 18 ago. 1981. 
511 Ibid. 
512 VIOLÊNCIA só prejudica a imagem da PM. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 24, 18 ago. 1981. 
513 Ibid. 
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comandante do 2º Batalhão de Choque e via nelas uma forma de não assimilar as 

lições do episódio e, de fato, proporcionar um policiamento em prol do torcedor514. 

O campeão mundial e membro da comissão técnica santista Clodoaldo 

mostrava sua incredulidade com o massacre perpetrado pela polícia. Reconhecia que 

o grupo santista era formado por jovens, em sua maioria, mas que esse fato não 

explicaria a ação dos policiais. Para o técnico Coutinho, ver os torcedores apanhando 

da polícia com certeza atingiu o psicológico dos jogadores. Da mesma forma que o 

apoio dos torcedores incentivava o time, assistir às cenas de abuso policial com 

certeza impactou seus atletas, apesar de o técnico não reclamar do empate em 1 a 1. 

O presidente do Santos, Rubens Quintas Ovalle, encaminhou um ofício à 

Secretaria de Segurança Pública inquirindo seus responsáveis sobre a violência 

contra a torcida. Aparentemente, o presidente santista era o mais resignado. 

Lembrava que nada justificava a violência sofrida por sua torcida, mas disse: “Temos 

que acatar o que acontece, mesmo porque já aconteceu…” 515  A direção da 

Portuguesa reconhecia que, apesar da fama de violenta ostentada pela torcida 

santista, muitos excessos foram cometidos pelos policiais no Canindé516. 

Em Brasília o incidente foi repercutido no pronunciamento do deputado 

Pimenta da Veiga, do PMDB mineiro, que cobrou atitudes do governador Paulo Salim 

Maluf para que o episódio não passasse impune, como o atentado ao Riocentro517. 

Segundo Veiga, os excessos policiais se tornaram recorrentes em São Paulo desde 

que a PM virara defensora da vontade arbitrária do governador. O deputado Júlio 

Martins, do PDS de Roraima, partia em defesa de Maluf e da polícia: “Em momentos 

de conflito, os excessos são lamentáveis, mas difíceis de ser evitados pelos policiais 

 
514 HIGOBASSI, Darci. Atitudes que só afastam o público. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 24, 18 

ago. 1981. 
515 CLODOALDO não viu motivos para o “massacre” no Canindé. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 26, 

18 ago. 1981. 
516 SANTOS também faz protesto. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 24, 18 ago. 1981.  
517 O atentando ao centro de convenções Riocentro ocorreu na noite do dia 30 de abril de 1981, durante 

um show do Centro Brasil Democrático, o Cebrade, em comemoração ao 1º de maio. O ataque, 
protagonizado por militares da ala conservadora do regime militar, acabou com a explosão de uma 
bomba no veículo de seus fabricantes e outra na caixa de força do centro de eventos. Inicialmente, o 
inquérito policial militar buscou desvincular os militares Guilherme Pereira Rosário e Wilson Luís 
Machado, ocupantes do carro, do ato terrorista. Uma nova apuração, terminada somente em 1999, 
constatou que uma das bombas era obra do Doi (Destacamento de Operação de Informações), e a 
outra, de um grupo paramilitar de direita contra a reabertura política. Cf. ATENTADO do Riocentro. 
Dicionário histórico-biográfico brasileiro. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/ 
verbete-tematico/riocentro-atentado-do. Acesso em: 26 out. 2020. 
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que têm o dever de garantir a segurança de jogadores e até dos árbitros da 

competição.”518 

Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a ação polícia também foi 

matéria de discussão. As críticas partiram tanto dos oposicionistas do PMDB e do PT 

como da situação, representada pelo PDS. Emílio Justo, do PMDB, classificava os 

policiais como “vândalos, selvagens, que foram designados para um trabalho de 

vigilância no estádio da Portuguesa”519. Entretanto, a principal crítica era endereçada 

ao secretário de segurança pública, que, na visão do parlamentar, limitava-se sempre 

à mesma resposta, a abertura de um inquérito que apuraria responsabilidades. Na 

Assembleia, o deputado petista Geraldo Siqueira apresentou requerimento ao 

governo para o esclarecimento dos responsáveis pelas agressões e das futuras 

políticas de policiamento para estádios de São Paulo520.  

Uma comissão de torcedores organizados, com a participação da Torcida 

Jovem do Santos, Tico, Gaviões da Fiel, Raça Alvinegra, Inferno Verde, Império 

Verde, Tusp e Juventude da Mooca do São Paulo, foi recebida por Nabi Abi Chedid 

para protestar contra a violência policial ocorrida no domingo. O presidente da 

Federação se solidarizava com os torcedores e afirmava já ter mandando um ofício 

ao secretário de segurança pública. O comunicado dizia que “Além da agressão fria e 

brutal contra a massa de torcedores, também representantes da imprensa foram alvo 

dos desmandos de elementos despreparados e cujo controle emocional proporcionou 

o surgimento de cenas altamente reprováveis”521. 

Nabi Abi Chedid pedia calma aos torcedores e dizia que não deveriam pensar 

em revanches, para que não corressem o risco de sofrer represálias por parte dos 

órgãos de segurança. Os torcedores, por sua vez, sugeriam novas perspectivas de 

policiamento, como a ausência de policiais dentro dos estádios, pois esta provocava 

“uma sensação de violência e revide entre torcedores”522. Chedid reconhecia que os 

métodos de segurança eram uma questão da alçada da Polícia Militar e que ele podia 

apenas sugerir, e não implementar as mudanças. 

Ao término da reunião, Chedid retomava as duas premissas que deveriam 

guiar a ação policial nos estádios: a compreensão de que torcedores não eram 

 
518 SECRETÁRIO está constrangido. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 26, 18 ago. 1981. 
519 Ibid. 
520 Ibid. 
521 NABI diz que torcedor não é marginal. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 26, 18 ago. 1981.  
522 TORCIDAS exigem maior segurança nos estádio. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 24, 18 ago. 1981. 



 

 

271 

marginais e o papel preventivo que a polícia deveria exercer. Segundo o mandatário, 

o policial que trabalhava em estádios recebia um treinamento especial, por isso suas 

atitudes deveriam refletir sua compreensão sobre o torcedor, e não fazer vítimas523. 

A violência policial gerou a solidariedade de várias entidades e agentes do 

futebol. Ao longo do dia seguinte à partida, estes mostraram seu apoio às associações 

dos árbitros e dos técnicos de futebol, às torcidas organizadas rivais e aos dirigentes 

de clubes, além do presidente da FPF e dos deputados estaduais e federais524. 

A Folha de S.Paulo acompanhou a repercussão dos acontecimentos na sede 

da Torcida Jovem do Santos. Muitos dos torcedores agredidos passaram o dia na 

sede da torcida, na Praça Pérola Byington, expondo atrocidades para a imprensa. 

Como o caso dos irmãos surdos, que haviam sido presos e constrangidos a falar pela 

polícia, ou a história de João Paulo Santana, que dormira na arquibancada e achou 

que estava sonhando quando viu o tumulto e levou um golpe de cassetete. 

A sugestão de Cosme Freitas era um boicote às partidas de futebol até que 

os excessos policiais fossem resolvidos. O medo do presidente da TJS era que ações 

como essas pudessem levar à morte de algum torcedor. Ele mesmo mostrou à 

imprensa os pontos que levara no peito e no ombro após as agressões sofridas. 

Contudo, o dirigente da Torcida Jovem não acreditava em mudanças e a sua 

descrença era embasada em episódios anteriores sem solução. Lembrou-se da 

partida entre Santos e Operário de 1978 e do jogo seguinte, contra a Desportiva, em 

que a polícia prendeu arbitrariamente o torcedor King-Kong, mantendo-o três dias no 

Deic e pretendendo responsabilizá-lo pelo ocorrido. Recordou-se também do 

espancamento da torcedora Rosângela, em 1979, e da agressão da polícia contra os 

corintianos na partida contra o Guarani em 1978. No final da tarde da segunda, dia 

após o jogo, a Torcida Jovem do Santos publicou uma nota em que pedia “o expurgo 

desses agressores insaciáveis ou, caso contrário, dentro de pouco tempo, poderá 

haver mortes em nossos estádios”525.  

O presidente da Torcida Jovem do Santos afirmava que a sindicância tinha 

grandes chances de não punir os culpados, pois estava a cargo da própria agressora, 

a Polícia Militar. Segundo Cosme, seu nome constava no boletim de ocorrência como 

 
523 Ibid.; NABI diz que torcedor não é marginal. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 26, 18 ago. 1981.  
524 FUTEBOL esconde agressão da Polícia Militar. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 26, 18 ago. 1981. 
 
525 Ibid. 
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testemunha, quando na verdade fora uma das vítimas, e Matogrosso era citado como 

réu. Ou seja, desde o início das apurações havia a impressão de que não se chegaria 

lugar nenhum526.  

Flávio La Selva, que prestava solidariedade aos colegas santistas, expunha 

um quadro que afetava todas as torcidas. 

 

No Corinthians, se você verificar, existem mais histórias e nas outras torcidas 

também. Esperamos que desta vez os fatos sejam apurados e os maus 

elementos da PM sejam afastados. Na Atoesp, temos uma antiga 

reivindicação, que é a existência de um corpo de polícia especial, que saiba 

lidar com o público. 

Estes policiais precisam entender que um estádio tem de tudo, como uma 

cidade, mas o espírito é outro. É de lazer. Agora, todos vão falar em violência, 

mas o problema não vai ser resolvido. Todas as torcidas têm que se unir para 

que os policiais não criem novos problemas. Eles até parecem sádicos que 

gostam de bater nos torcedores. Acho que em um jogo sem policiais não iria 

acontecer nada.527 

 

A cultura policial brasileira e o governo ditatorial eram fatores que excediam o 

espaço do futebol, mas afetavam-no diretamente (FLORENZANO, 2019; GALVANI; 

PALMA, 2005). A lógica adotada na pretensa caça à subversão, promovida pelos 

órgãos de segurança do governo autocrático, afetava atos de cunho político, como 

passeatas, protestos e atuação sindical, e também os torcedores, em suas tentativas 

de expressão. 

Contudo, para além de repressor, o sistema policial adotado nos estádios era 

ineficiente, visto que diversos eventos com feridos contaram com erros estratégicos 

da Polícia Militar. Além de não resolver o problema da violência, a PM era um agente 

da construção desse ambiente. Havia também a impunidade, realçada a cada novo 

incidente, quando o Secretário de Segurança Pública do momento afirmava que seria 

aberta uma sindicância interna e os responsáveis seriam punidos.  

A descrença dos torcedores em potenciais mudanças, presente nas 

declarações de Matogrosso e Cosme Freitas após as agressões sofridas na partida 

entre Portuguesa e Santos, era o reconhecimento do jogo demagógico e imobilizante 

em que os torcedores estavam imersos. Este, como analisado por Mariana Galvani e 

Javier Palma (2005, p. 163, tradução nossa) nas relações entre hinchadas argentinas 

 
526 JOGOS podem ser boicotados. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 26, 18 ago. 1981. 
527 Ibid. 
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e a polícia local, privilegia-se de expedientes que estigmatizam o torcedor, colocando-

o como um problema social passível do uso da repressão, e romantiza a ação policial, 

como redentora e última solução para domar a passionalidade dos torcedores: 

 

Para entender em que cenário falamos de identidade dos policiais e dos 

torcedores, começamos com a afirmação de que o Estado desempenha um 

papel ativo na construção de imaginários sociais que permite, aos primeiros, 

atuar com legitimidade sobre outros atores sociais, construídos pelos policiais 

como perigosos. Assim, a estigmatização de certos setores permite a atuação 

da polícia a partir de preconceitos sociais e institucionais sobre quem 

“perturba a ordem” e, portanto, deve ser punido.528 

 

3.9 Daquilo que nos aproxima e daquilo que nos separa 

Se a violência sofrida pelos integrantes da Torcida Jovem do Santos 

aproximava diversos agentes da política e do futebol, por outro lado, os 

enfrentamentos entre torcedores foram gradualmente deixando marcas na união da 

Atoesp. 

Alguns episódios são sintomáticos do gradual acirramento de rivalidades e 

acabavam por envolver mesmo torcidas que desenvolviam alianças frequentes, como 

corintianos e santistas. Pouco mais de um mês após as agressões policiais sofridas 

pelos santistas no Canindé, alvinegros da capital e da Baixada Santista 

protagonizavam uma briga na Rodovia dos Imigrantes. 

O encontro entre as caravanas alvinegras ocorreu no posto Rancho da 

Pamonha e terminou com quinze ônibus depredados e cinquenta torcedores feridos. 

No Morumbi, local do clássico, a divisão das torcidas pelo cordão de policiamento 

colocou as torcidas organizadas do Corinthians do lado direito do portão principal, e 

os santistas, do lado oposto. Dentro do estádio ocorreram apenas doze detenções por 

desinteligência e desordem, duas por flagrante de maconha e dois punguistas, para 

um total de 83.774 torcedores. As preliminares, pedido histórico das torcidas 

organizadas, foram o duelo entre os juniores da Seleção Paulista contra a Seleção da 

Arábia Saudita529. 

 
528 “Para entender en qué marco hablamos de identidad de los policías y los hinchas partimos de afirmar 

que el Estado juega un rol activo en la construcción de imaginarios sociales que les permite, a los 
primeros, actuar con legitimidad sobre otros actores sociales, construidos por los policías como 
peligrosos. Así la estigmatización de ciertos sectores habilita la actuación de la policía a partir de 
prejuicios sociales e institucionales acerca de quiénes “perturban el orden” y, por lo tanto, deben ser 
sancionados.” 

529 Vitória paulista por 2 a 1. 
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Na segunda partida da final do Campeonato Paulista de 1981, entre São 

Paulo e Ponte Preta, no Morumbi, foi a vez da torcida visitante passar por momentos 

de tensão. Um dos ônibus de Campinas foi alvejado por pedras, tijolos e pedaços de 

pau. A Polícia Militar decidiu intervir e escoltou os torcedores alvinegros até a entrada 

do estádio. Ironicamente, os torcedores visitantes, coagidos pelos são-paulinos, foram 

todos submetidos a exames de dosagem alcoólica. 

Até aquele momento nenhum são-paulino fora detido e a impunidade deu 

coragem para o grupo depredar mais dez ônibus estacionados próximos à entrada da 

torcida visitante. Segundo a Folha de S.Paulo, muitos dos agressores usavam a 

camisa da Tusp, mas Hélio Silva negava a participação dos adeptos de sua torcida. 

Somente após quarenta minutos após o início dos ataques é que o policiamento 

deteve alguns torcedores530. 

Palmeiras e Corinthians duelariam pelo segundo turno do campeonato 

estadual de 1982, e a Folha de S.Paulo acompanhava os preparativos da Tup e dos 

Gaviões da Fiel para o clássico. A organização de baterias, faixas, bandeiras, papel 

picado, rolos de papel higiênico, ônibus e ingressos demandaram uma semana inteira 

de trabalho dos dirigentes dos grêmios e representava uma disputa à parte do 

clássico. 

Dona Edi, liderança da Tup, contava que sua torcida era mantida pelos 700 

cruzeiros mensais dos 3.129 sócios, que tinham direito a todos os ingressos nos jogos 

do Palmeiras como mandante. A torcedora lembrava que seu grêmio não contava com 

qualquer ajuda financeira do clube e até os ingressos fornecidos aos torcedores eram 

pagos. Osmar, diretor de patrimônio, reiterava o autofinanciamento da Tup: “E tudo 

às nossas custas, pois o clube não ajuda, nem nós queremos. Somos independentes, 

politicamente, e só participamos da vida do Palmeiras de fora, eventualmente 

protestando contra o que não concordamos.531” 

O torcedor lembrava que a rivalidade com o adversário do fim de semana 

estava mais acesa do que nunca, por conta da insistência dos corintianos em chamá-

los de porcos. Os corintianos agitavam bandeiras com a inscrição “porcos” e 

chegaram até a lançar um animal no gramado do Morumbi. Osmar afirmava que sua 

torcida não buscaria a revanche e lembrava que a torcida do Taubaté já lançara um 

gambá no estádio para ridicularizar os corintianos. Apesar da rivalidade, dois dias 

 
530 ANTES do jogo, muita violência. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 20, 30 nov. 1981. 
531 Ibid. 
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antes a Tup premiara Casagrande como o destaque do futebol paulista daquela 

temporada, o que, para os representantes da torcida, era a prova da democracia 

reinante na torcida.  

A Tup pretendia se concentrar nos vários recursos que usaria para a festa nas 

arquibancadas. Seriam levados ao Morumbi quinhentos rolos de papel higiênico, 

quatrocentos quilos de papel picado, trinta bandeiras e dezoito instrumentos de 

batucada, além das hastes de bambu. Moacir, responsável pelo patrimônio, ressaltava 

que o estoque de papel higiênico, bem como outros de objetos inflamáveis, era 

guardado em local confidencial, “para evitar depredação ou coisa pior”532. 

Apesar da rivalidade com os corintianos, os integrantes da Tup afirmavam que 

os piores problemas aconteciam com a torcida da Ponte Preta. Segundo o secretário 

da torcida, Mateus, “no atual futebol paulista, grave mesmo é a atuação da torcida da 

Ponte, capaz de agredir qualquer visitante em seu estádio, e depois aparecer em São 

Paulo com um policial em cada ônibus e convite para um ‘jantar de confraternização’. 

São os piores, embora a falta de policiamento no Interior também colabore”533. 

Nos Gaviões da Fiel, a performance na arquibancada contava com 

quatrocentos quilos de papel picados, doados por donos de gráficas corintianos, 

quinze instrumentos de percussão e uma faixa de 68 metros. Segundo Joca, fundador 

e diretor do grêmio, levariam ainda quarenta ou cinquenta bandeiras para “mexer com 

os porcos”534 e agitar de uma maneira saudável a rivalidade histórica entre as torcidas. 

Segundo Joca, a provocação nascera quando 

 

mais ou menos 3 mil Gaviões uniformizados no Morumbi, prontos para gritar 

contra os “porcos”, brincadeira que nós inventamos aqui na sede, 

desenvolvemos e pela primeira vez chegamos a realizar praticamente, 

levando um porquinho para o estádio. Assim nascem os coros cantados nos 

estádios, as brincadeiras, feitas primeiro aqui, na sede, ensaiadas e 

mostradas depois, ganhando repercussão e fazendo o futebol ficar mais 

divertido, a rivalidade maior, revivendo a tradição que não pode ficar 

esquecida. […] sob pena do futebol ir-se acabando em jogos sem graça nem 

motivação. Por isso somos importantes, também para não deixar morrer a 

graça e a guerra de um Corinthians e Palmeiras.535  

 

Joca exaltava sua torcida, comparando-a com as adversárias:  

 
532 NAS arquibancadas, a festa e a dor. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 28, 31 out. 1982. 
533 Ibid. 
534 Ibid. 
535 Ibid. 
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Afinal, fomos nós que conseguimos a liberação do uso de bambus, a 

utilização de papel picado nos estádios e a desmistificação da má fama que 

acompanhava as torcidas organizadas. Só não transigimos com nossa 

independência. Não ganhamos nada do clube, os sócios não têm privilégios 

como os “Dragões” e “Tusp”, no São Paulo, os “Leões” da Portuguesa e 

mesmo a Tup, para quem a diretoria paga o ingresso. O nosso sai do bolso 

do sócio, como a condução, a lavanderia para as bandeiras, conserto para 

os instrumentos.536 

 

Porém, a rivalidade não estava circunscrita somente às provocações, e as 

torcidas protagonizaram um novo enfrentamento na partida de 31 de outubro de 1982. 

Segundo integrantes da Tup, a violência “que se pratica longe dos olhos da imprensa, 

não mais nas arquibancadas, mas nas ruas que ladeiam o Morumbi”537, era o principal 

problema para os torcedores. 

As provocações entre as torcidas de Corinthians e Palmeiras começaram 

antes do jogo. Os alvinegros burlaram a vigilância, entrando com dois porcos pintados 

de verde, e os palmeirenses responderam com dois gambás. O plano das duas 

torcidas era jogar os animais do alto da arquibancada para o campo de jogo num 

momento de tensão ou na comemoração de um gol. Contudo, a polícia estava avisada 

dos planos e prometia salvar os animais até o início do partida. 

O plano para fazer o porco chegar ao campo foi colocado em prática quando 

os times subiram a campo. Uma torcedora, que entrara com o mascote, dirigiu-se às 

proximidades da pista de atletismo para receber o animal, que seria passada da geral. 

A polícia, vendo a movimentação suspeita, deteve a menor de idade, encaminhou-a 

para o Juizado de Menores e resgatou o primeiro porco. O segundo animal não teve 

tanta sorte: com a detenção do segundo suspeito, o porco verde foi lançado de uma 

distância de trinta metros e morreu ainda dentro do Morumbi. 

Ao longo da partida, o principal incidente era o lançamento de copos cheios 

de água ou urina arremessados por torcedores palmeirenses contra os corintianos da 

geral do Morumbi. Contudo, fora do estádio as hostilidades se intensificaram. Pouco 

antes do término da partida, alguns corintianos foram surpreendidos por uma freada 

brusca de um carro e responderam quebrando o vidro do veículo a pedradas. Próximo 

 
536 Ibid. 
537 FORA do Morumbi, o vandalismo das torcidas. Folha de S.Paulo, São Paulo, Folha Esportiva, p. 20, 

1 nov. 1982. 
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ao evento a torcida ainda depredou um ônibus por ser verde demais, segundo os 

envolvidos. Dois torcedores foram detidos e alguns palmeirenses tentaram vingar o 

ônibus quebrado atacando torcedores da Camisa 12 da Baixada Santista538. 

Ainda em partida válida pelo segundo turno do Campeonato Paulista de 1982, 

o Corinthians iria a Marília, mas ainda se ressentia da partida contra o Botafogo em 

Ribeirão Preto. O clube do Parque São Jorge aumentava seu aparato de segurança 

e encaminhou um pedido de policiamento extra ao chefe da Casa Militar do Palácio 

do Governo de São Paulo, Izer Brizola. 

Parte do expediente devia-se a episódios de violência recentes em Marília, 

quando o São Paulo esteve na cidade. Os jornalistas da capital foram ameaçados de 

agressão e cabines de transmissão e carros da imprensa foram depredados por 

torcedores da cidade. A Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo 

entrou em contato com o prefeito da cidade e com o coronel Nabuco, responsável pelo 

policiamento em Marília, pedindo segurança para exercer seu trabalho539. 

A diretoria do Corinthians cederia ônibus para levar os torcedores até Marília. 

Uma vitória no interior garantiria o direito do empate ao Corinthians na final do 

estadual, contra o São Paulo, por isso era aguardado um grande contingente de 

torcedores540. A caravana de oito ônibus e alguns veículos particulares de corintianos 

foi a Marília para acompanhar a partida do Campeonato Paulista, mas a partida foi 

ofuscado pelos embates, que levaram aproximadamente vinte torcedores da capital 

aos hospitais da cidade. 

Os torcedores corintianos acusavam a torcida e a polícia da cidade pelas 

agressões sofridas. Segundo o torcedor Marcílio Marques, ele e alguns companheiros 

estavam batucando quando foram empurrados das arquibancadas, agredidos e 

chutados pela multidão, mesmo caídos no chão. O corintiano Mário Silva afirmava ter 

buscado a polícia para manter-se longe da briga, mas levou um golpe de cassetete 

de um dos policiais; ao cair de dor, foi agredido por torcedores locais. 

Os ataques aos torcedores foram tantos que os médicos e massagistas do 

Corinthians não conseguiram prestar os primeiros socorros a todos os torcedores. O 

 
538 Ibid. 
539 CORINTHIANS monta esquema de segurança para Marília. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 28, 30 

nov. 1982. 
540 TORCIDA do Corinthians vai invadir Marília. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 26, 1 dez. 1982. 
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vice-presidente do alvinegro, Orlando Monteiro Alves, lamentava que, em meio ao 

tumulto, não aparecera sequer um dirigente do Marília para prestar auxílio. 

Os torcedores corintianos sofreram agressões também fora do estádio, pois 

tiveram de caminhar algumas quadras até o quartel da Polícia Militar, onde foram 

guardados os ônibus a fim de evitar depredações541. 

No clássico entre Corinthians e Santos, válida pela segunda fase do 

Campeonato Paulista de 1983, um ônibus de torcedores santistas foi detido pela 

polícia ao se envolver em brigas no entorno do Morumbi, antes do clássico contra o 

Corinthians. A matéria da Folha de S.Paulo relatava ainda depredações de carros e 

ônibus542.  

Dentro do estádio as brigas entre torcedores e as detenções em grande 

quantidade chamavam a atenção, porque não se tratava de um jogo importante para 

nenhuma das duas equipes. Apesar do cordão de isolamento, torcedores de ambas 

as equipes trocavam tiros de rojões, e muitos eram puxados para a torcida adversária 

e espancados. 

Os acontecimentos do clássico deram ensejo à criação de uma campanha 

contra a violência dos torcedores capitaneada pelos órgãos da mídia. Uma das 

propostas era a proibição dos rolos de papel higiênico como adereço para festa, pois 

estavam sendo usados para incendiar os fios das rádios e tinham graves 

consequências nas arquibancadas. A proposta para a semana seguinte era a 

convocação dos representantes dos grêmios de torcedores para reuniões com os 

presidentes dos clubes, nas quais haveria a possibilidade de debate e 

conscientização543. 

Uma semana após o incidente entre corintianos e santistas, os principais 

líderes das torcidas organizadas de São Paulo relatavam o esgarçamento do pacto 

entre os grêmios da cidade. Segundo Cosme Damião de Freitas, 

 

havia um pacto de não agressão entre nossos grupos, mas depois do jogo 

entre Corinthians e Santos, dia 23 de outubro [a quebra do tabu] vieram 

corintianos e são-paulinos até o centro da cidade e destruíram nossa sede. 

Há pressão para o revide e é difícil segurar o pessoal…544 

 
541 A TRISTE noite da caçada ao torcedor em Marília. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 32, 4 dez. 1982. 
542 UMA campanha contra a violência. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 17, 28 nov.1983. 
543 Ibid. 
544 RODRIGUES, Luiz Fernando. Na rota da torcida, a marca da violência. Folha de S.Paulo, São Paulo, 

p. 35, 4 dez. 1983. 
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A preocupação com os revides das agressões sofridas também afetava Hélio 

Silva, da Tusp:  

 

As torcidas viraram gangues sem controle. Cresceram tanto que ninguém 

mais controla. Contra o Palmeiras, depois do jogo, vimos nossa sede, no 

Morumbi, invadida, uma mulher espancada, instrumentos e faixas roubados. 

Para quê? Já fiz apelos para que devolvessem tudo e não adiantou. Tenho 

tentado segurar meu pessoal para evitar depredação na sede da Tup, mas 

não sei por quanto tempo vou conseguir. Virou guerra mesmo e já estou 

pensando se não seria melhor acabar com as torcidas.545 

 

Moacir Eduardo Salgado, vice-presidente da Tup, defendia-se: 

 

Vamos dissolver tudo e começar de novo, porque do jeito que vai, o futebol 

acabará em tragédia num dia desses. Eu tenho medo de morrer num estádio, 

porque nós perdemos o controle das nossas próprias torcidas. E quem entrar 

na frente para apartar, evitar o conflito, se arrisca a ser pisoteado e ficar no 

caminho.546 

 

O coronel João Pessoa do Nascimento, responsável pelo policiamento dos 

jogos na capital, isentava as lideranças da torcidas de culpa, por afirmar que os 

grêmios de torcedores cresceram para além do que poderiam suportar. Segundo Ari 

Simonetto Pereira, administrador regional do Butantã, a vigilância antes das partidas 

não conseguia cumprir seu papel, pois o grupo sob sua responsabilidade contava com 

apenas seis fiscais para coibir a venda de bebidas alcoólicas, que, em sua visão, 

aumentavam os casos de violência. 

Nos Gaviões da Fiel, Miranda, o assessor de comunicações, e o presidente, 

Luís Antônio Uchoa, o Magrão, preferiam não culpar as torcidas, mas analisar as suas 

outras prerrogativas. O grêmio era campeão do Carnaval e promovia diversas obras 

sociais. Outra incoerência, na visão dos corintianos, era a atitude da polícia com os 

torcedores, cada vez mais truculenta. Os torcedores citavam um episódio da última 

partida contra o Santos, quando o policiamento ordenou que os corintianos se 

sentassem, enquanto o time perdia por 1 a 0 para o rival. Com o descumprimento da 

 
545 Ibid. 
546 Ibid. 
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ordem, a polícia agrediu diversos torcedores na arquibancada e ainda teria marcado 

o rosto dos líderes do grupo para agredi-los e prendê-los após o jogo547. 

 “Não vou pôr a culpa na situação do país, na miséria do povo, no desemprego 

e na sociedade, pela violência nos estádios. Mas é preciso relacionar todas as 

violências”548, disse Magrão. Para o dirigente do grêmio, “ninguém é santo” nos 

eventos entre torcidas, mas existiam fatores no futebol que estimulavam a revolta dos 

torcedores.  

 

O sujeito é espoliado no ônibus, tratado como gado. Chega ao estádio e não 

tem placas que mostrem por onde deve entrar. Se está de carro, dá mil 

cruzeiros para o “guardador” ou sofre a depredação. Espera 20 minutos até 

conseguir comprar ingresso, porque para a geral só funcionam duas 

bilheterias. Depois, lá dentro, a cerveja é quente, o sanduíche está estragado, 

o banheiro não tem água. Quem vai ao teatro tem bom tratamento, enquanto 

quem vai ao futebol é tratado como otário, para quem se reservam 50 mil 

lugares, e se vendem 60 mil ingressos.549 

 

Segundo Magrão, a direção dos Gaviões da Fiel fazia a sua parte: já expulsara 

seiscentos associados por violência, comportamento inconveniente e uso de tóxicos. 

Porém, numa torcida com dez mil integrantes, era difícil conter todos. Junto a esse 

aumento de torcedores, em sua opinião, houve quem se infiltrasse para tirar proveito 

do movimento: 

 

exploradores, gente que é profissional do ramo, tira proveito pessoal ou 

profissional por dirigir torcidas, isso é sabido de todos. Há ainda uma geração 

inexperiente, violenta, falsos líderes que, expulsos das facções maiores, 

saem criando torcidas e são reconhecidos não pela liderança autêntica, mas 

pela disposição para sair no tapa. Junta-se a isso uma polícia despreparada, 

formada por soldados que não são de elite, não têm instrução, preferem a 

repressão à prevenção, e está formado o tumulto.550 

 

Avelino Leonardo Gomes, tesoureiro dos Gaviões da Fiel, concordava que a 

polícia tinha influência no estado da violência nos estádios em 1983 e afirmava que 

os abusos policiais poderiam ser mensurados pelas manchas de sangue nas paredes 

 
547 RODRIGUES, Luiz Fernando. Na rota da torcida, a marca da violência. Folha de S.Paulo, São Paulo, 

p. 35, 4 dez. 1983. 
548 Ibid. 
549 GAVIÕES relacionam o motivo da revolta. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 35, 4 dez. 1983. 
550 Ibid. 
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das escadarias internas do Morumbi, área vedada à circulação dos torcedores e 

reservadas a funcionários: 

 

Eu tenho amigos que já passaram por esse “corredor polonês”, em que a 

polícia desrecalca seus baixos salários, sua vontade de ficar no quartel (até 

algumas agressões que sofre nas arquibancadas), nos coitados que são 

detidos. Acusam as torcidas de levar fogos aos estádios, mas ignoram que 

esses fogos passam, debaixo do nariz dos guardas, que só não os 

descobrem por incompetência, por falta de preparo. Nossa polícia só sabe 

mandar pôr a mão na cabeça, olhar para a parede e baixar o porrete.551 

 

Segundo Avelino, as torcidas organizadas tentaram de todas as formas 

contribuir para o futebol paulista, mas suas reivindicações foram simplesmente 

desconsideradas pelos dirigentes. O torcedor, em sua visão, só era interessante aos 

dirigentes em época de eleições, quando iam pedir votos. Mas, mesmo assim, via 

ainda a torcida como elemento pacificador, quando ajudava a contornar brigas, 

acalmando outros torcedores, organizando a chegada e a saída dos estádios. 

Magrão acreditava que nem todas as torcidas possuíam as boas intenções 

citadas por Gomes e criticava veementemente os adversários: 

 

há muita torcida covarde e a do Palmeiras é a mais covarde de todas. Eles 

se especializaram em agredir torcedores “desparceirados” – não 

pertencentes a grupos organizados – que chegavam ao Anhangabaú para 

pegar ônibus. Tanto bateram, tanto agrediram que nós partimos para o revide. 

E quando isso acontece eles correm, fogem da briga. Eles sim, quebraram a 

trégua e agora estão pagando por isso.552 

 

Moacir Eduardo Salgado, da Tup, traçava a cronologia do aumento da 

violência entre as torcidas. Na sua opinião, os integrantes de torcidas organizadas 

expulsos por uso de drogas, violência e outras formas de desvirtuar os estatutos do 

clube arrebanhavam outros torcedores dos grandes grêmios, geralmente jovens, para 

formar pequenas facções, representadas por algumas faixas e bandeiras, com muita 

disposição para brigar com grupos adversários. 

As velhas lideranças, na opinião de Salgado, foram gradualmente superadas 

pelo surgimento de “grupos de choque”, integrados pelos banidos e nascidos sob a 

 
551 Ibid. 
552 Ibid. 
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determinação de “honrar as cores do clube”. Salgado fazia um apelo às outras 

grandes torcidas para a retomada do diálogo e a promoção conjunta do isolamento 

dos grupos radicais, para evitar mais cenas de repressão e torcedores feridos553. 

Hélio Silva, da Tusp, demonstrava sua descrença com a melhora das relações 

entre as torcidas e como exemplo citava a desativação da Atoesp pela inércia dos 

líderes das organizadas554. 

 

Não sei mais se nós, torcida organizada, somos um bem ou um mal para o 

futebol. Porque ninguém agride um semelhante só por vê-lo usando camisa 

de outro clube. Claro, estando sozinho. Em grupo, o indivíduo perde a razão, 

torna-se perigoso, cria coragem e covardia, bate num coitado com o filho pelo 

braço só para se mostrar. Já me cansei de impedir grupos organizados 

dispostos a virar carros, quebrar ônibus, cercar torcedores “avulsos”.555 

 

A frustração de Silva era compartilhada por Cosme Freitas: 

 

Quem viu nascer um projeto bonito, pacífico, como as torcidas uniformizadas, 

não quer vê-lo morrer. Mas o diálogo está praticamente rompido, o pacto de 

não agressão foi quebrado, e algumas pequenas torcidas conseguiram 

estragar o sonho que já vinha durando há quase 15 anos.556 

 

Para o dirigente, as relações entre as torcidas funcionaram pacificamente 

entre 1973 e 1977, apesar de o policiamento da época fazer suas vítimas. Entre os 

torcedores não existia provocações e, unidos, denunciavam aos dirigentes as más 

condições nas arquibancadas. Segundo Cosme, os problemas teriam começado com 

o afastamento dos pioneiros das grandes torcidas organizadas, já cansados da 

perseguição de policiais e dirigentes.  

Esse vácuo de representação teria aberto espaço para minorias que 

“confundem a opinião pública, misturam todos num mesmo saco. E se for para limpar 

o nosso meio desses grupos que ameaçam uma coisa pura e autêntica, nós da 

Torcida Jovem estamos dispostos a ir à luta para bani-los dos estádios” 557. A sua 

torcida já havia feito sua parte ao expulsar 125 indivíduos, mas eles criavam fama e 

 
553 CHEFE da Tup confessa ter medo de morrer em uma briga. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 35, 4 

dez. 1983. 
554 O SÃO-PAULINO Silva já pensa em dissolver as uniformizadas. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 

35, 4 dez. 1983. 
555 Ibid. 
556 SANTISTAS relembram os bons tempos. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 35, 4 dez. 1983. 
557 Ibid. 
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se reinseriam em novos grupos, situação só possível, na visão de Freitas, graças ao 

despreparo policial, que deixava esses grupos violentos crescerem. 

Por um lado, a acentuação dos episódios de enfrentamentos entre torcidas 

organizadas em fins da década de 1970 e início da década seguinte fragilizou a 

atuação conjunta de grêmios de clubes distintos, e, por outro, reforçou alianças dentro 

dos clubes – caso de Corinthians e Palmeiras. No entanto, os recorrentes eventos 

violentos fragilizavam os capitais sociais e políticos amealhados na ação conjunta dos 

torcedores, corroborando os juízos que marginalizavam as reivindicações das 

arquibancadas. 

Esse tenso equilíbrio entre a atuação coletiva e reivindicativa, que remonta às 

práticas dos novos movimentos sociais em efervescência na capital paulista no 

período, e a rivalidade crescente entre os grêmios de torcedores, baseadas nos 

valores da hierarquização a partir da violência e de uma lógica de imposição física, 

parecia um paradoxo incontornável aos dirigentes das torcidas organizadas no final 

de 1983. 

A chegada de uma nova geração de torcedores aos grêmios da cidade de São 

Paulo, vista como o limiar desse fenômeno, fazia o equilíbrio das relações pender para 

o lado da rivalidade. Imputar esse agravamento da violência aos neófitos das 

arquibancadas era, contudo, uma forma de as lideranças tradicionais do movimento 

se eximirem de suas responsabilidades perante a situação, além de demonstrar que 

a simples expulsão de torcedores, algo proclamado pelas tradicionais lideranças como 

uma forma de pacificar relações, não alterava significativamente o ciclo de relações 

que se consolidava. Tais torcedores expulsos, porém, pertencentes ao ambiente das 

torcidas organizadas, estavam conscientes de que novos grêmios, constituídos a 

partir de valores em voga no período, poderiam atrair uma parcela significativa de 

torcedores descontentes com a atuação das entidades mais tradicionais. Essa 

segmentação, já existente dentro de cada torcida organizada, ganhava novos 

sentidos, que serão explorados no próximo capítulo. 
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4 Réquiem para o sonho torcedor 

 

O gradual esgarçamento das relações entre as principais torcidas 

organizadas na cidade de São Paulo teve seu momento sintomático em dezembro de 

1983, quando as entidades de torcedores declararam ao jornal Folha de S.Paulo558 o 

fim do pacto de não agressão entre os grêmios. Tal situação, conforme as declarações 

dos mandatários da Torcida Uniformizada do São Paulo, da Torcida Jovem do Santos, 

dos Gaviões da Fiel e da Torcida Uniformizada do Palmeiras devia-se aos novos 

contingentes de torcedores que chegavam às entidades com uma percepção 

equivocada da causa e dos valores das torcidas. Ainda segundo os dirigentes dos 

grêmios mais tradicionais de São Paulo, esses novos adeptos seriam os responsáveis 

pela rivalidade belicosa e pelo ambiente revanchista que se instalara no futebol da 

cidade.  

Internamente, cada uma das principais torcidas organizadas da cidade teve 

de lidar com o progressivo aumento de adeptos, que trazia consigo o desafio de 

difundir os valores e ensinamentos da instituição a um número maior de adeptos. O 

tradicional circuito de trocas de experiências entre os torcedores com mais tempo de 

grêmio e os neófitos ficava afetado pelo crescimento das torcidas organizadas. 

A expansão dos grêmios traria ainda mais relevo à segmentação de 

interesses e representações dentro de cada torcida organizada. A formação de 

pequenos subgrupos, baseados em diferentes concepções, em diversos vínculos 

territoriais e em pertencimentos sociais díspares, longe de ser uma anormalidade, era 

parte da lógica das torcidas desde seu nascedouro. A criação de laços mais íntimos 

entre os membros por conta da proveniência de um mesmo bairro ou região da cidade, 

por compartilharem do mesmo transporte público para ir à sede dos grêmios ou ao 

estádio e uma forma de pensar semelhante sobre os problemas de cada grêmio 

acentuaram a diversidade dos valores em disputa nos primeiros anos da década de 

1980. 

O uso da violência, a embriaguez, o uso de tóxicos e outras atitudes que 

rompiam com certos códigos éticos das torcidas organizadas eram punidos com a 

 
558 CHEFE da Tup confessa ter medo de morrer em uma briga; O SÃO-PAULINO Silva já pensa em 

dissolver as uniformizadas; SANTISTAS relembram os bons tempos; GAVIÕES relacionam o motivo 
da revolta. Folha de S.Paulo, p. 35, 4 dez. 1983. 
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expulsão dos torcedores. Contudo, a exclusão do quadro associativo acabava por ter 

um efeito contrário ao desejado pelas lideranças dos movimentos de torcedores. Os 

punidos amealhavam capitais sociais, baseados numa conduta marginal, que atrairia 

outros torcedores, majoritariamente jovens, para a formação de pequenos coletivos 

que encampavam valores diferentes daqueles apregoados nos grandes grêmios de 

torcedores (TOLEDO, 1996, 2002; PIMENTA, 1997). 

A inexperiência, a disposição para o enfrentamento físico e um equivocado 

sentido de liderança seriam os principais traços desses novos grupos, nas palavras 

de Magrão, dirigente dos Gaviões da Fiel559. Para Cosme Freitas, da Torcida Jovem 

do Santos, o motivo para o crescimento desses grupos de jovens era o vácuo de 

representação surgido com o gradual afastamento dos fundadores das torcidas. Para 

ambos os torcedores, esse desvirtuamento da proposta existencial das torcidas 

organizadas era parte dessa ruína moral. 

Segundo Hélio Silva, longevo presidente da Torcida Uniformizada do São 

Paulo, as atitudes desses grupos de adeptos, como a invasão à sala de seu grêmio, 

no Morumbi, traziam consigo a necessidade de gerenciar o descontentamento e o 

desejo de revanche de seus adeptos560. 

Estava em marcha o fenômeno observado pelo antropólogo Luiz Henrique de 

Toledo, em que a constituição de um capital social no universo torcedor passava pelo 

acúmulo de atitudes socialmente controversas: 

 

Aliás, muitas vezes, ser preso ou detido em contendas torcedoras só vem 

acrescentar à biografia já repleta de atitudes socialmente reprováveis um 

forte caráter persuasivo e prazeroso, de reconhecimento frente ao grupo, 

características muito peculiares e simbolicamente valorizadas em parcelas 

expressivas dos segmentos juvenis. (TOLEDO, 2002, p. 234). 

 

Para alguns torcedores essas contendas atendiam a outros princípios para 

além da contravenção, representando a luta por um espaço de influência dentro do 

movimento de torcedores e na vida política dos seus clubes. Era ainda a busca por 

um sentido de “respeito” que também se encontrava em disputa entre as novas e as 

velhas gerações das torcidas. A relação entre a Mancha Verde, entidade criada em 

 
559 GAVIÕES relacionam o motivo da revolta. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 35, 04 dez. 1983. 
560 O SÃO-PAULINO Silva já pensa em dissolver as uniformizadas. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 

35, 4 dez. 1983. 
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janeiro 1983, e a Tup, até aquele momento a maior torcida organizada do Palmeiras, 

demonstra a diversidade de visões, interesses e estratégias que animavam essa 

disputa geracional. 

 

4.1 O sintoma Mancha Verde 

A torcida organizada Mancha Verde foi criada em 11 de janeiro de 1983561, 

herdando o nome de outra torcida palmeirense surgida no final da década anterior e 

de vida efêmera. Fruto da união de três pequenas entidades, a Império Verde, a 

Inferno Verde e o Grêmio Alviverde, a nova torcida nascia sob o desígnio de resgatar 

o “respeito” perdido. 

Segundo Paulo Serdan, fundador e presidente de honra da Mancha Verde, o 

surgimento de uma nova torcida era resultado de humilhações sofridas pela torcida 

do Palmeiras diante da violência perpetrada pelos Gaviões da Fiel e pela Torcida 

Jovem do Santos.  

 

E aí essa molecada que se juntou na Inferno, que era eu, o Moacir, o Cléo, 

essa rapaziada, a gente já começou meio que a criar uma família, a gente já 

estava bem amigo. Aí já tinha outra rapaziada na Tup, também, que estava 

surgindo: o Marcelo, o Nivaldo, Beto, Cabeção, uns outros caras que também 

já eram meio contra essa coisa de ficar só levando amor ao estádio e ficar 

apanhando. Então a gente já estava meio que todo mundo meio se 

conhecendo, e aí a coisa foi encorpando. E foi quando surgiu a Mancha. E a 

intenção era essa, era fazer as pessoas nos respeitarem. (AQUINO, 2014, p. 

10). 

 

A busca pelo “respeito”, para essa vanguarda jovem de torcedores, versava 

sobre todo palmeirense ter o direito de vestir a camisa de seu clube e circular pela 

cidade, sem medo de intimidações por parte dos adversários. Significava ainda o 

direito de se fazer representar nas arquibancadas dos clássicos e dos jogos da 

seleção brasileira, espaço compartilhado entre torcidas de diferentes clubes, onde os 

palmeirenses eram costumeiramente hostilizados. 

A breve presidência do primeiro mandatário da Mancha Verde, Dorival 

Menezes, era sintomática dos princípios em conflito entre os alviverdes: 

 
561 Das principais torcidas organizadas da capital paulista que perduraram até os dias atuais, a Mancha 

Verde destoa por ser a única fundada ao longo da década de 1980, já distante do primeiro impulso 
de formação de coletivos de torcedores, entre fins dos anos 1960 e início da década seguinte. 
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Na verdade, o Dorival caiu numa briga que teve, Mancha e Gaviões, no 

Morumbi. Foi a primeira vez que a gente realmente enfrentou os Gaviões e 

acabou levando a melhor, dentro do Morumbi. […] E a gente estava indo 

embora, os ônibus subindo, e eu estava até no último ônibus, e eu vi uma 

camionete na frente e uns ônibus atrás, apagados. Eu falei: “São os caras.” 

Aí pulei a catraca, fui para o motorista, falei: “Vai passando os ônibus, para a 

gente ir avisando.” Aí foi avisando, avisando, avisando; a gente parou os 

ônibus… Porque estavam todas as torcidas juntas. […] Eu sei que o Cléo 

tomou uma paulada, caiu no chão logo no começo da briga, e aí a briga 

acabou. Porque o alvo era o Cléo. Então a gente pegou o Cléo… E aí os 

ônibus começaram a andar. E a gente correndo, carregando ele. Aí 

conseguimos jogar ele para dentro do ônibus, mas ficou um monte de gente 

para trás. Inclusive eu e uma outra rapaziada. […] Aí um monte de gente 

acabou ficando machucada. Nesse dia, a gente acabou resolvendo que aí o 

Dorival tinha que sair, pela atitude de ter mandado os ônibus andarem e o 

caramba, sem saber o que estava acontecendo. Porque o Dorival era um cara 

de paz. (AQUINO, 2014, p. 12-13). 

 

A atitude de Dorival Menezes, narrada por Paulo Serdan, era passível de 

diversas interpretações; porém, para os setores influentes da Mancha Verde, a 

debandada dos ônibus era ao mesmo tempo fugir de um adversário e abandonar 

colegas de torcida à própria sorte, ambas opções inadmissíveis e que culminaram 

com a saída de Menezes. 

Os enfrentamentos eram vistos como o meio privilegiado para angariar 

“respeito” e ser temido por grupos adversários era um status buscado pelos jovens 

alviverdes, não só na Mancha Verde, como também dentro da Tup.  

Marcelo Lima, contemporâneo da criação da Mancha Verde e integrante da 

Torcida Uniformizada do Palmeiras, em entrevista cedida em 2015 ao projeto 

Territórios do Torcer, opinava que os enfrentamentos eram o imperativo de uma 

geração de palmeirenses que não vislumbravam mais a solução através do diálogo; 

porém, delimitava que existia uma ética interna de relações entre as torcidas 

organizadas (LIMA, 2015). 

O uso de armas de fogo ou armas brancas era uma excepcionalidade, pois o 

desejo era apenas subjugar o adversário e não o matar. Como relembra Lima (2015, 

p. 6), 

 

brigava, brigava mesmo, bati mesmo, bati muito mesmo, apanhei também, 

mas nunca a gente foi covarde, nós da turma nunca deixava ninguém bater 
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até a morte, muito menos roubar o tênis. Mas era uma briga de… de 

momento, não que se arrastava para a vida do dia a dia. 

 

Nos primeiros anos da Tup, fundada na década de 1970, a concepção de 

virilidade apresentava-se sob o signo do respeito mútuo nas relações internas à 

torcida e com seus adversários. A figura, os ideais e os discursos de Wanderley 

Matheus Rodak eram sintomáticos do desejo de uma atuação torcedora em que os 

valores morais estivessem acima da rivalidade clubística. Exemplo dessa importância 

da civilidade era a premiação anual do melhor jogador paulista, não pertencente ao 

Palmeiras, nas festas de fim de ano da Tup. 

“A mais vibrante” tinha em sua civilidade e na performance torcedora da 

arquibancada seus norteadores na década de 1970; porém, os jovens que acorriam à 

torcida organizada trouxeram consigo novas formas de pensar. Assim, velhos e novos 

valores se entrelaçavam na experiência dos líderes dos anos 1980, como Marcelo 

Lima, que viria a ser presidente da Tup. 

Outro exemplo dessa civilidade proposta pelas lideranças fundantes da Tup 

era a proximidade entre as torcidas de Palmeiras e Vasco da Gama. A relação entre 

paulistas e cariocas, existente desde tempos pregressos (HOLLANDA, 2009), se 

inseria numa cultura de alianças que se tornava mais recorrente nos primeiros anos 

da década de 1980.  

 

4.2 Aliança e rivalidade na Rodovia Dutra 

Palmeirenses e vascaínos, corintianos e flamenguistas foram aqueles que 

criaram vínculos mais duradouros ao longo da década de 1980. As alianças previam 

a recepção do visitante com festas, chopadas ou churrascos; o auxílio na organização 

das performances de arquibancada, muitas vezes com empréstimo de instrumentos 

de percussão; a compra antecipada de ingressos para os visitantes e sobretudo a 

preocupação com os aspectos relativos à segurança. Por isso, contar com o suporte 

de uma grande torcida no Rio de Janeiro ou em São Paulo era nutrir a esperança de 

que, em caso de enfrentamentos, haveria um contingente significativo em sua defesa. 

Assim vislumbrava o antropólogo Marcel Mauss, ao analisar as formas de 

reciprocidade: “Se as coisas são dadas e retribuídas, é por se darem e se retribuem 

‘respeitos’ – podemos dizer igualmente ‘cortesias’. Mas é também porque as pessoas 
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se dão ao dar, e, se as pessoas se dão, é porque se devem – elas e seus bens – aos 

outros” (MAUSS, 2015, p. 261). 

Assim, nesse sistema de reciprocidades criado entre as torcidas de São Paulo 

e do Rio de Janeiro, trocavam-se auxílios, mas, acima de tudo, capitais de 

honorabilidade. Por isso, a escolha do aliado não era um vínculo aleatório, mas 

conscientemente cultivado. 

Segundo o historiador Bernardo Buarque (2009), a amizade entre a Torcida 

Jovem do Flamengo e os Gaviões da Fiel começou em 1978, quando o presidente do 

grêmio flamenguista, João Carlos da Silva, o Chacal, passou a frequentar a sede da 

torcida paulistana. As recepções com churrascos e os contatos a cada jogo entre as 

equipes estreitaram as relações nas arquibancadas em maio de 1980, quando os 

Gaviões da Fiel, Camisa 12 e Povão Torcida Unida organizaram uma caravana para 

uma partida no Maracanã. 

Vasco da Gama e Corinthians jogariam a liderança do grupo E do 

Campeonato Brasileiro, e a partida preliminar seria entre Bangu e Flamengo, no grupo 

J. O encontro entre as duas maiores torcidas do Brasil dava ensejo a uma união que 

era batizada de “Fla-Fiel” 562. Márcio Braga, presidente do Flamengo, disse que “a Fla-

Fiel será a maior torcida uniformizada do Brasil, pois reúne dois grandes times do 

povo”563 e afirmou que cerca de quarenta mil corintianos iriam ao Maracanã para a 

rodada dupla. 

Segundo o historiador Bernardo Buarque, em sua análise do carioca Jornal 

dos Sports, a amizade pessoal entre Márcio Braga, mandatário do Flamengo, e 

Vicente Matheus, presidente corintiano, era o ensejo para o pacto “Uma vez 

Flamengo, sempre Corinthians. Uma vez Corinthians, sempre Flamengo”. Depois 

dessa partida, a retórica da união entre os times da massa ganhou existência para 

além dos dirigentes (HOLLANDA, 2009, p. 472). 

Dois anos depois, em março de 1982, César Lúcio da Cruz Júnior, o líder da 

Raça Rubro Negra – torcida fundada em 1977 e a maior agremiação entre as torcidas 

organizadas do clube carioca – , dizia que em São Paulo seu temor era a violência 

das torcidas de Santos e Portuguesa. Já com os Gaviões da Fiel a relação era tão 

positiva que no clássico entre as duas equipes estava prevista uma passagem na 

sede dos alvinegros e a caravana conjunta para o estádio. Dentro do Morumbi, a 

 
562 CORINTHIANS pede 40 mil lugares no Maracanã. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 16, 2 maio 1980. 
563 A RODADA das decisões. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 32, 4 maio 1980. 
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preocupação de Cruz eram os torcedores não pertencentes às torcidas organizadas, 

que não entendiam a relação entre os grêmios – vaiavam e até tentavam agredi-los564. 

No entanto, a aliança entre rubro-negros cariocas e alvinegros paulistas não 

previa apenas a segurança como a reciprocidade da rivalidade. Dessa forma, quanto 

mais agudos eram os laços entre flamenguistas e corintianos, maior o desprezo de 

ambos por palmeirenses e vascaínos (DAMO, 2002). 

Eli Mendes, chefe da Força Jovem do Vasco, denunciava o ataque sofrido por 

três ônibus de sua torcida, no empate em 1 a 1 com o Corinthians no Morumbi, em 

março de 1983. Os veículos, que chegaram cedo ao estádio, tiveram os vidros 

quebrados com pedras e morteiros, o que teria ferido alguns cariocas. Um dos ônibus, 

com o para-brisa quebrado, foi detido no início da Rodovia Dutra e não pôde retornar 

ao Rio de Janeiro. Segundo Eli Mendes, nem o ônibus da torcida mirim escapou à 

fúria dos rivais corintianos565. 

Pouco mais de quinze dias depois, o Corinthians jogaria contra o Vasco, no 

Maracanã, e havia temores de retaliação cruzmaltina. As preocupações aumentavam 

após relatos de que torcedores palmeirenses teriam sido agredidos por flamenguistas 

no Maracanã e tido seus ônibus depredados, poucos dias antes566. 

O presidente vascaíno, Antônio Soares Calçada, reuniu as principais torcidas 

do clube para pedir o fim das revanches para a partida do Maracanã. As torcidas 

Pequenos Vascaínos, Renovascão, Força Jovem e Torcida Organizada do Vasco 

assinaram um compromisso com a diretoria do clube de que não haveria hostilidades 

à torcida corintiana. Segundo Dulce Rosalina, da Renovascão, os corintianos 

poderiam ir tranquilos ao Maracanã que não haveria violência567. 

Contudo, a sensação de Dulce Rosalina, decana das torcidas cariocas 

(ARAÚJO, 2019), não era compartilhada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, que 

montou um esquema especial de policiamento para a ida dos corintianos. Segundo o 

chefe de relações públicas da PM, Major Afonso, a caravana de corintianos seria 

recebida na entrada da Avenida Brasil e escoltada até o estádio, e os torcedores 

visitantes, até o seu setor no Maracanã. O mesmo procedimento seria adotado após 

o jogo para o retorno dos paulistas, escoltados até a rodovia. No Maracanã as 

 
564 A PEQUENA invasão flamenguista. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 21, 1 mar. 1982. 
565 VASCAÍNOS reclamam de agressão. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 30, 15 mar. 1983. 
566 VASCO teme massacre. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 28, 30 mar. 1983. 
567 ZÉ Maria estreia. E deve desistir amanhã. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 18, 31 mar. 1983. 
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arquibancadas seriam separadas por um cordão de isolamento formado por policiais, 

e haveria grupos de patrulha que atuariam junto aos torcedores568. 

A final do Campeonato Brasileiro de 1983, entre Flamengo e Santos, era mais 

uma oportunidade para estreitar a aliança entre as duas maiores torcidas do país. A 

Federação Paulista de Futebol mandara apenas 1.500 ingressos ao Rio de Janeiro 

para o primeiro jogo da final, em 22 de maio. Desse total, 800 ingressos foram 

repassados à Raça Rubro-Negra e Torcida Jovem do Flamengo, deixando apenas 

700 ingressos para serem divididos por outras 101 facções. O presidente do 

Flamengo, Dunshee de Abranches, solicitou providências da Federação Carioca de 

Futebol para que fossem enviados mais dez mil ingressos e ameaçava retaliação ao 

Santos na segunda partida, caso não fosse atendido. Muitos torcedores tinham 

expectativas de que os Gaviões da Fiel e a Camisa 12 comprassem ingressos em São 

Paulo para revenderem aos flamenguistas, pois eram esperados aproximadamente 

250 ônibus cariocas no estádio do Morumbi569. 

Os primeiros vínculos entre palmeirenses e vascaínos remetem a 1980. 

Segundo Bernardo Buarque (2009), o primeiro contato da aliança teria sido uma 

caravana da Torcida Organizada do Vasco recepcionada pelo presidente da Torcida 

Uniformizada do Palmeiras, Arnaldo. Dessa forma, em oposição à retórica das massas 

se fortificava uma aliança entre os clubes de colônias de imigrantes.  

Na sessão Camisa 12, área voltada aos leitores da revista Placar, em 10 de 

junho de 1983, a carta escrita por Wanderley Rodak, presidente da Tup, era um 

agradecimento à recepção proporcionada pelos vascaínos no jogo entre as equipes 

em 10 de abril. Segundo Rodak, quando chegaram ao Rio “um churrasco oferecido 

pelas torcidas vascaínas aguardava. No estádio, fomos recepcionados com o mesmo 

calor, e desfilamos nossas bandeiras junto com as do Vasco, sob os aplausos 

gerais”570. 

No início da década de 1980, fortalecia-se a parceria entre a Tup e a Torcida 

Organizada do Vasco, à época as duas principais torcidas de Palmeiras e Vasco da 

Gama. Em 1983, quando a Mancha Verde foi fundada, começava uma relação com a 

Força Jovem do Vasco. Segundo Paulo Serdan, o papel de Cleofas Sóstenes Dantas 

da Silva, o guerreiro Cléo, foi fundamental para estreitar os laços: 

 
568 SE provocada, “fiel” briga. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 24, 31 mar. 1983. 
569 AS torcidas prometem a grande festa. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 17, 21 maio 1983.  
570 A TUP agradece aos cariocas. Placar, São Paulo, n. 681, p. 81, 10 jun. 1983. 
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A Força é a torcida que a gente sempre teve muita amizade. E isso 

aconteceu, também, muito por causa do Cléo, porque o Cléo era muito 

insistente, ele gostava disso. A gente era muito rebelde, então a gente não 

queria amigo nenhum, entendeu? A gente enchia o saco dele. Aí os caras 

iam na sede, ele queria fazer churrasco e não sei o quê, e a gente… Vira e 

mexe, a gente ficava provocando, ficava caçando assunto. (AQUINO, 2014, 

p. 15). 

 

O jogo entre as seleções do Brasil e do Paraguai em 23 junho de 1985 foi uma 

síntese da composição entre as rivalidades e alianças que enredavam Vasco da 

Gama, Flamengo, Palmeiras e Corinthians nos anos 1980. 

A partida no Maracanã reuniu torcidas dos quatro principais times do Rio de 

Janeiro. Enquanto os flamenguistas se concentravam no lado esquerda da 

arquibancada, tricolores, botafoguenses e vascaínos ocupavam o lado oposto. A 

preocupação de Eli Mendes, presidente da Força Jovem do Vasco da Gama, era 

garantir a segurança de seus aliados palmeirenses571. Segundo Mendes, integrantes 

da Tup, Mancha Verde e Falange Verde teriam sido agredidos por flamenguistas 

despidos de suas camisas para não serem identificados pela polícia. Contudo, “é a 

turma da Força Jovem, que não perdoa os palmeirenses”, acusava Mendes. “Tinha 

gente da Torcida Jovem e dos Gaviões da Fiel misturada com os rubro-negros.572” 

O ataque teria ocorrido quando os palmeirenses colocaram suas faixas no 

parapeito da arquibancada e terminou com oito palmeirenses feridos. O pior deles era 

Arnaldo de França Torres, 21 anos, integrante da Tup: levou cinco pontos no 

supercílio direito e ficou cheio de hematomas no rosto e no corpo. Segundo a vítima, 

“esses rubro-negros não nos topam desde o dia em que o Palmeiras enfiou 4 a 1 

neles, em 1979, aqui no Maracanã. O pior é que se aliaram aos corintianos”573. 

Enquanto a aliança entre as torcidas de Palmeiras e Vasco da Gama dura até 

os dias atuais, a união entre as “torcidas do povo” resistiu até 1988, quando a 

mudança de lideranças na Torcida Jovem do Flamengo teria causado uma ruptura 

com os Gaviões da Fiel em prol de uma aliança com os são-paulinos da Torcida 

Tricolor Independente (HOLLANDA, 2009). 

 

 
571 E O Brasil foi parar no Maracanã. Placar, São Paulo, n. 788, p. 5-18, 28 jun. 1985. 
572 Ibid. 
573 Ibid. 
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4.3 Um retorno à cidade 

O crescimento da rivalidade belicosa entre as principais torcidas organizadas 

de São Paulo, a desativação da Atoesp e o fim do pacto de não agressão entre os 

grêmios gerava apreensão quanto à continuidade de pautas e reivindicações 

conjuntas. Porém, a emenda constitucional apresentada pelo deputado federal Dante 

de Oliveira em março de 1983, na distante Brasília, reuniria diversas torcidas 

organizadas num desejo que transcendia o futebol e juntava-se ao anseio de amplos 

setores da população brasileira. 

A emenda apresentada ao Congresso Federal propunha o retorno das 

eleições diretas para presidente e vice-presidente para as eleições seguintes, que 

seriam disputadas em 1985. O movimento batizado de Direitas Já se propagou pelo 

país em diversos comícios e atos públicos no início de 1984. Em 5 de janeiro, o 

primeiro show ocorreu na cidade de Olinda; no dia 12, em Curitiba; dia 13, em Porto 

Alegre; no dia seguinte, em Camboriú; e dia 20, em Salvador. No dia 25 de janeiro, 

aniversário da cidade de São Paulo, o evento chegava à capital paulista574. Osmar 

Santos, consagrado narrador esportivo, fora o mestre de cerimônia no ato em Curitiba, 

e, segundo a Placar, sua participação fora tão marcante que o convidaram a repetir a 

dose em São Paulo575. 

Os Gaviões da Fiel demonstraram seu apoio ao movimento ao longo de todo 

o mês: numa partida do basquete corintiano, a faixa “Presidente quem escolhe é a 

gente”, e na Copa São Paulo de Futebol Júniores, “Eu quero votar para presidente – 

vamos exigir nosso direito de eleger o presidente. Dia 25 – Praça da Sé – 16 horas”576. 

Osmar Santos utilizou seu programa de rádio para conclamar as torcidas 

organizadas a irem em massa à Praça da Sé e os grêmios atenderam ao pedido. As 

torcidas de Corinthians, Santos e São Paulo se concentraram no cruzamento entre as 

avenidas Paulista e Brigadeiro Luís Antônio às 13h e marcharam juntas para o ato. 

Os Gaviões da Fiel prometiam estandartes, surdo, repinique e palavras de 

ordem ensaiadas. Segundo Avelino Gomes, tesoureiro do grêmio, era um dever da 

suas torcidas estarem naquele que era um movimento em prol do direito do povo. Os 

santistas da Torcida Jovem confeccionaram duas faixas com os dizeres “Diretas já” e 

 
574  Cf. MOREIRA, M. E. L. Diretas já. Dicionário histórico-biográfico brasileiro. Disponível em: 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/diretas-ja. Acesso em: 26 out. 2020. 
575 MARANHÃO, Carlos. O futebol entrou na festa. Placar, São Paulo, n. 715, p. 24-27, 3 fev. 1984. 
576 Ibid. 



 

 

294 

“Faça o Brasil contente, queremos votar para presidente”. Para Cosme Freitas, a 

massa dos torcedores organizados não poderia aceitar passivamente os destinos do 

país serem decididos em Brasília, por isso a participação dos adeptos da Torcida 

Jovem do Santos. Havia ainda os integrantes da torcida Sangue Santista, que 

participaram do ato em Mauá e também estariam na Praça da Sé. 

Hélio Silva, da Tusp, contava à redação da Placar e da Folha de S.Paulo que 

passara os dias que antecederam o evento fretando ônibus e fazendo contatos 

telefônicos para convencer seus adeptos a apoiarem a causa da democracia. O são-

paulino sintetizava um pensamento semelhante ao de Gomes e Freitas:  

 

Essa gente governou o Brasil durante 20 anos, nunca deu ouvidos a quem 

criticasse e não consertou coisa alguma. Ao contrário, a coisa está cada vez 

mais feia, nunca devemos tanto e participamos tão pouco. Pois vamos partir 

para a única solução possível: votar, correndo o risco do erro, mas sabendo 

que somos responsáveis por ele. Os são-paulinos, dizem, só vão quando o 

jogo promete, em dia de decisão. Pois dia 25 é dia de decisão e estaremos 

lá, com banda, bandeira e garganta.577 

 

O ato das Diretas Já reuniu cerca de duzentas mil pessoas na Praça da Sé e 

contou com políticos dos mais variados espectros da oposição, como Franco Montoro, 

governador do estado de São Paulo (PMDB-SP); Leonel Brizola, governador do Rio 

de Janeiro (PDT-RJ); Ulisses Guimarães, presidente do PMDB; e Luís Inácio Lula da 

Silva, presidente do PT578. 

Segundo a historiadora Lucília de Almeidas Neves Delgado,  

 

a campanha pelas Diretas Já foi o maior movimento cívico-popular da história 

republicana do Brasil. O fervilhar das ruas traduziu uma forte simbiose entre 

bandeira política democrática e aspiração coletiva, que transformou o ano de 

1984 em marco da única campanha popular brasileira que, segundo Ronaldo 

Costa Couto, nasceu no Parlamento. Campanha ampliada pela ação de 

partidos políticos e de diferentes segmentos e organizações da sociedade 

civil. (DELGADO, 2007, p. 413). 

 

A participação no movimento Diretas Já alinhava diversas torcidas 

organizadas no panorama de reivindicações sociais do país no período e não se 

 
577 RODRIGUES, Luiz Fernando. Não me venham com indiretas no esporte. Folha de S.Paulo, São 

Paulo, p. 26, 24 jan. 1984. 
578  DIRETAS já. Dicionário histórico-biográfico brasileiro. Disponível em: http://www.fgv.br/ 

cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/diretas-ja. Acesso em: 26 out. 2020. 



 

 

295 

resumiu ao ato de 25 de janeiro. Os santistas levaram o descontentamento das ruas 

para o estádio, na partida da semana seguinte, contra o Fluminense. 

No empate em 1 a 1 colocava-se em disputa nas arquibancadas a amplitude 

da liberdade de expressão. A Polícia Militar determinou que a Torcida Jovem do 

Santos não abrisse duas faixas com os dizeres “A Torcida Jovem e toda a torcida 

santista quer votar para Presidente” e “Faça um brasileiro contente, votando para 

Presidente579”. 

Segundo Cosme Freitas, a torcida foi constrangida pela polícia, “que mandou 

a gente recolher para não complicar”580. Para o torcedor, o estádio era um importante 

ambiente político, pois ali estava o povo, que nada tinha de alienado. A própria Torcida 

Jovem provava isso ao ter participado dos atos democráticos de São Paulo, Santos e 

Curitiba. Freitas queria desmistificar os juízos de que as torcidas organizadas agiam 

a mando de alguém ou em busca de qualquer recompensa financeira para apoiar as 

eleições diretas, e lembrava que sua torcida fora procurada por políticos que queriam 

aproveitar da popularidade do grupo, mas sempre foram rechaçados. 

Apesar da repreensão à Torcida Jovem do Santos, não foi possível à polícia 

deter todas as faixas de apoio à democracia. Maior sorte tiveram os torcedores não 

pertencentes às torcidas organizadas, caso do jornalista Miguel Bargas. O jovem e 

mais alguns amigos torcedores confeccionaram uma bandeira verde-amarela com a 

inscrição “Diretas já” e pequenas faixas com o slogan “Eu quero votar para 

presidente”. O artifício passou despercebido pela vigilância e a cada vez que as faixas 

eram abertas recebiam aplausos dos torcedores. Bargas explicava que o seu grupo 

reunia torcedores de diversos times e pretendia repetir a estratégia em outras 

partidas581. 

Os corintianos da Camisa 12 optaram por aliar o protesto à divulgação de seu 

bloco de carnaval. O “Bloco das Diretas” desfilou no dia 1 de março, saindo da Praça 

da Sé e percorrendo trechos do centro da capital. Cláudio Faria Romero, presidente 

da torcida, frisava que o apoio às Diretas Já fora aprovado por unanimidade na 

assembleia da Camisa 12: “Também somos a expressão do povo e queremos mais 

 
579 POLÍCIA recolhe as faixas pelas diretas. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 17, 30 jan. 1984. 
580 Ibid. 
581 Ibid. 
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liberdade, ação e principalmente participar dos destinos da sociedade. Mesmo no 

esporte, o autoritarismo tem-se estendido nas direções dos clubes e federações.”582 

A experiência de participação nas Diretas Já aproximava as torcidas 

organizadas de uma atuação política havia muito tempo requerida pelos agentes da 

mídia. Como analisado anteriormente, os setores midiáticos progressistas e da 

intelectualidade requeriam a participação dos grêmios de torcedores em assuntos que 

extrapolassem a pauta esportiva, mas a natureza independente desses movimentos 

e de suas reivindicações nem sempre condiziam com aquilo que era esperado. 

Conscientes dessa expectativa social, as lideranças dos principais grêmios de 

São Paulo embarcaram no movimento pelas Diretas Já reafirmando seus laços com 

o povo e sua luta pela democracia, representada na missão em comum de influenciar 

a política e os destinos dos seus clubes. A correlação entre o autoritarismo da política 

institucional e da gestão dos clubes, citada por Romero, era também um lembrete 

àqueles que viam as torcidas organizadas como neófitas da arena política. 

Parte desse juízo, que excluía ou via com reserva as torcidas organizadas 

como ambientes de atuação política, era embasado na concepção de que seria 

incompatível a existência de atos de violência e o interesse por transformações sociais 

dentro de um mesmo grupo. Contudo, as torcidas organizadas, animadas por uma 

diversidade de práticas e sentidos, colocariam esses juízos conservadores à prova na 

mistura de atitudes beligerantes e posicionamento político nos anos 1980. 

 

4.4 Velhos problemas, novos estigmas 

Durante a década de 1970, muitos dos eventos com feridos nos estádios 

paulistas e suas cercanias ocorreram em jogos do Corinthians. Segundo a Polícia 

Militar, eram os jogos que requeriam mais policiamento e medidas especiais, na 

capital e no interior. 

O estigma que acompanhava a torcida corintiana era justificado pela falta de 

títulos, condição vivida entre 1954 e 1977. Segundo jornalistas e representantes dos 

órgãos de segurança, tal situação teria o poder de mexer com a racionalidade do 

torcedor tanto positivamente, como na Invasão do Maracanã, em 1976; como 

 
582 BANDA e bloco das diretas desfilam pelas ruas do Centro. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 19, 1 

mar. 1984. 
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negativamente, no incidente em Jaú, em 1977 (quando torcedores corintianos abriram 

buracos no alambrado e invadiram o campo). 

A intempestividade do torcedor corintiano era uma justificativa pronta para as 

autoridades mascararem falhas ou excessos na atuação da Polícia Militar, a estrutura 

deficitária de diversos estádios e a omissão da Federação Paulista de Futebol. 

Contudo, o título de 1977, que libertava o torcedor corintiano, colocava um novo 

ingrediente nessa narrativa. Afinal, se o comportamento da torcida era o reflexo da 

falta de título, após a conquista do Campeonato Paulista, o problema estaria, ao 

menos em parte, resolvido. Contudo, os episódios com feridos nos estádios paulistas 

não diminuíram – e claramente não eram exclusividade das torcidas alvinegras. 

Encerrada a espera dos corintianos, começava o calvário dos palmeirenses, 

que iniciavam seu jejum de dezessete anos. Nesse período, compreendido entre 1976 

e 1993, ocorreu uma mudança gradual das interpretações midiáticas sobre a torcida 

alviverde: de torcedores frios e cansados de comemorar títulos no início da década de 

1970 para uma torcida jovem e vibrante, rejuvenescida com a adesão de muitos 

migrantes da capital paulista. O outro lado dessas caracterizações midiáticas alertava 

para um aumento da violência na torcida alviverde. 

Em agosto de 1984, o Palmeiras, líder do Campeonato Paulista, ia a Marília 

enfrentar o time da cidade. Durante a partida houve brigas dentro de campo e também 

nas arquibancadas. Os incidentes começaram no fim do primeiro tempo, com uma 

troca de agressões entre Ditinho, do Palmeiras, e Giba, do Marília Atlético Clube, que 

não foi punida pelo árbitro. No intervalo, Pedro Pavão, presidente do Mac, começou 

uma briga que envolveu a comissão técnica e jogadores do Palmeiras. 

Nas arquibancadas os torcedores palmeirenses começaram a ser hostilizados 

pela torcida local e pela polícia, que expulsou os quase quatrocentos torcedores 

alviverdes do estádio, numa ação que causou dezessete hospitalizações. 

Durante o segundo tempo, novas provocações dos dirigentes locais – dessa 

vez o artífice era João Mori, diretor de futebol do Mac e vereador pelo PDS, que 

agrediu o técnico Mário Travaglini com uma rasteira. A agressão, que foi revidada, 

deu ensejo a uma briga campal envolvendo novamente jogadores e dirigentes das 

duas equipes, além de policiais583. 

 
583 PALMEIRAS, Palmeiras. Placar, São Paulo, n. 741, p. 4-7, 3 ago. 1984. 
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As hostilidades enfrentadas pelos palmeirenses em Marília entravam para um 

vasto calendário de problemas dos clubes da capital no interior. Desde 1976, a 

recorrência dos enfrentamentos que uniam torcedores, dirigentes e policiamento local 

contra os visitantes da capital deixava um rastro de destruição nos estádios, 

depredação de ônibus e torcedores feridos. Por mais que membros da imprensa 

também fossem vítimas contumazes de ataques no interior paulista, a participação 

das torcidas da capital nesses eventos acabava por enredá-las em juízos 

reducionistas e negativos que partiam da própria mídia e dos responsáveis pela 

segurança, em busca de isenção ou diminuição da sua parcela de culpa. 

 Ainda em agosto de 1984, no clássico entre Palmeiras e Corinthians, adeptos 

dos Gaviões da Fiel teriam intimidado torcedores alviverdes nas cercanias do Morumbi 

e nas arquibancadas. A torcida alvinegra comemorava o roubo de duas grandes 

bandeiras da Torcida Uniformizada do Palmeiras queimando o patrimônio dos rivais 

dentro do estádio. A situação, narrada pela Folha de S.Paulo, corroborava com os 

argumentos dos fundadores da Mancha Verde584. O pensamento da Tup de levar mais 

amor aos estádios se mostrava cada vez mais equivocada, na visão dos novos 

palmeirenses, pois esse ideal de respeito não se sustentaria no futebol paulista 

daquele período. 

O acirramento das rivalidades trazia consigo uma reinterpretação da 

concepção de respeito. Nessa nova lógica, os palmeirenses precisavam mostrar pela 

força que deveriam ser levados a sério. Sinal da mudança de comportamento 

alviverde, o semanário Placar tinha como matéria de capa em março de 1985 “A raiva 

palmeirense”585. A matéria de Roberto Salim narrava os preparativos da torcida do 

Palmeiras para o clássico contra o Santos no Morumbi. Durante a semana do jogo, 

várias torcidas alviverdes receberam ligações com ameaças santistas, por isso, junto 

das bandeiras e instrumentos, os bagageiros dos ônibus guardariam pedaços de pau, 

caso houvesse enfrentamento. 

Segundo Salim, “a torcida do Palmeiras agora é assim: não some dos estádios 

nas más fases, grita pelo time, sofre desde 1976 com o jejum de títulos e não enjeita 

uma boa briga” 586 . O universitário José Bernardo Cambler Nava, presidente da 

 
584 ANIMAÇÃO da fiel renasce no Morumbi. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 18, 20 ago. 1984. 
585 SALIM, Roberto. A guerrilha dos verdes. Placar, São Paulo, n. 773, p. 32-35, 15 mar. 1985. 
586 Ibid. 
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Brigada Verde, esclarecia que “a torcida do Palmeiras cansou de ser boazinha”587. O 

nome do grupo, criado em 1983, era inspirado na torcida da Sampdoria, a Brigate 

Azzurri, e fora escolhido por ser um nome de guerra; a ideia era desatrelar a torcida 

palmeirense da imagem criada na década anterior pela Tup. Segundo Nava, a torcida 

pregava o amor nos estádios, mas os torcedores palmeirenses sempre saíam 

machucados, e por isso chegava a hora de um basta. 

As novas torcidas organizadas palmeirenses tinham em comum nomes que 

remetiam ao confronto: Boinas Verdes, Falange Verde, Comando Alviverde, Brigada 

Verde e Máfia Verde. Para Matheus Rodak, era sinal dos tempos.  

 

Hoje, uma torcida precisa de nome de guerra. Não fica bem criar um grupo e 

botar o nome de Passarinho Verde ou Flor Verde […] Os tempos mudaram. 

Nós criamos a Tup, tínhamos todo um procedimento: todos tinham de usar 

calças e sapatos brancos e a camisa verde. Hoje não dá mais para se pedir 

isso. […] Durante muito tempo, ela foi educada e bem-comportada. Mas as 

outras torcidas achavam que era covardia. Então mudamos, tivemos de 

acompanhá-las. São sinais dos tempos.588 

 

Para a ida ao Morumbi, a Tup se reunia a outras torcidas organizadas do 

Palmeiras no vale do Anhangabaú, ponto de saída dos ônibus da CMTC. O receio de 

confrontos no local e de emboscadas pelo caminho fez os palmeirenses criarem seus 

próprios procedimentos de segurança. José Carlos Burti, presidente da Torcida 

Uniformizada, saía em seu carro particular minutos antes do comboio, verificando 

possíveis tocaias de torcidas adversárias. Segundo Burti, as emboscadas diminuíram 

após uma tentativa malfadada de alguns corintianos, que tentaram cercar 

palmeirenses no trajeto entre o Morumbi e o Parque Antártica, e afirmou que “a união 

entre todas as torcidas é nossa grande arma. Agora sabemos aproveitá-la”589. 

Ricardo Barbosa, um dos criadores da Tup, afirmava que sua torcida não 

deveria ser estigmatizada como violenta e, por vezes, auxiliava até na segurança dos 

adversários. O torcedor citava uma partida entre Palmeiras e Vasco da Gama, em que 

o árbitro Édson Alcântara de Amorim tinha sido criticado por ambos os times após as 

expulsões de Mário Sérgio e Jorginho. A atitude do árbitro teria atiçado a torcida 

palmeirense, que investiu violentamente contra os cariocas, e a situação só teria sido 

 
587 Ibid. 
588 Ibid. 
589 Ibid. 
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contornada quando as torcidas uniformizadas palmeirenses organizaram um cordão 

de isolamento para proteger os vascaínos, que foram acompanhados até os seus 

ônibus na saída do estádio. 

Segundo Roberto Salim, a violência palmeirense superava a dos santistas e 

corintianos, tidos até então como os mais agressivos na capital paulista. A derrota 

para o Santos entristeceu a maioria dos 28 mil torcedores que acorreram ao Morumbi. 

Contudo, o dia ainda não terminara: no ônibus da Brigada Verde chegou a notícia de 

que santistas estavam agredindo crianças e mulheres palmeirenses. O ônibus de 

torcedores se deslocou rumo à briga, que terminou minutos depois, sem nenhum 

detido ou feridos graves. A tônica dessa nova geração de torcedores era proferida 

pela diretora de divulgação da Tup: “Um pouquinho só de violência não faz mal a 

ninguém.”590 

O evento que despertaria a discussão sobre segurança nos estádios 

brasileiros foi a final da Taça dos Campeões Europeus entre Liverpool e Juventus, no 

dia 29 de maio de 1985, evento que passaria à história como a Tragédia de Heysel. A 

depredação do estádio e os ataques que provocaram a morte de 39 pessoas passaria 

a ser a métrica da imprensa e dos órgãos de segurança a cada novo problema. 

Sob a lógica da prevenção, o capitão Gerson Rezende, comandante de uma 

das companhias de operação do 2º Batalhão de Choque, apontava591 as falhas de 

quatro estádios da capital. Segundo Rezende, o estádio do Morumbi representava 

perigo de invasão, pois alguns setores estavam ao nível do campo, o fosso do 

Canindé era pequeno e não coibia a invasão, o Pacaembu possuía falhas no 

alambrado e o estádio do Juventus só contava com dois acessos e um alambrado 

pequeno demais. O coronel enviara seu relatório à Federal Paulista de Futebol.  

Silvio Saraiva, superintendente da FPF, afirmou: “Não há a menor 

possibilidade de acontecer em São Paulo o que aconteceu na Bélgica, porque os 

ingleses são ‘tudo’ uns loucos.”592 A Folha de S.Paulo buscava na psicologia formas 

de entender o ocorrido em Bruxelas. Para Jacob Pinheiro Goldberg, do Instituto do 

Comportamento do Estado de São Paulo, o torcedor europeu carregava para 

encontros continentais questões étnicas e nacionais que geravam a rivalidade. Na 

concepção da psicóloga Renate Meyer Sanches, o europeu guardava suas emoções 

 
590 Ibid. 
591 POLÍCIA aponta problemas nos estádios. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 16, 17 jun. 1985. 
592 Ibid. 
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e frustrações, as quais explodiam em eventos como aquele, e os brasileiros explodiam 

aos poucos e com frequência. 

Segundo o capitão Rezende, para um policiamento efetivo, era necessário 

entender o torcedor. Seu trabalho incluía manter relacionamento direto com as 

torcidas e pensar o esquema de policiamento conforme o jogo em questão. Na sua 

opinião, as torcidas mais problemáticas ao policiamento em 1985 eram as do 

Palmeiras, por falta de títulos, “principalmente a Mancha Verde, que só tem jovens 

que não medem as coisas que fazem”593. 

Ironias do destino, as palavras do capitão Rezende pareciam fadadas a ser 

repetidas em agosto do mesmo ano, quando os torcedores Gildemir Nascimento, 

Oscar da Costa e José Carlos Burti foram abordados pela Polícia Militar antes do 

clássico contra o Corinthians. A apreensão de uma sacola com trinta bombas de 

fabricação caseira implicava os três torcedores da Torcida Uniformizada do Palmeiras. 

Os artefatos eram tubos de PVC recheados com grande quantidade de 

pólvora e, após apreensão, foram encaminhados ao Instituto de Criminalística. 

Segundo Percival Pimentel, delegado do 23º Distrito Policial594, uma das bombas tinha 

potencial de destruição de uma área de cem metros quadrados e, se todas fossem 

acionadas juntas, a tragédia poderia ser maior do que a do estádio de Heysel. 

 Gildemir Nascimento afirmava à polícia desconhecer o conteúdo das sacolas, 

que lhe foram entregues por um torcedor de nome Bernardo, integrante da Brigada 

Verde. Nascimento apenas faria o favor de levar o material ao Pacaembu para 

entregá-lo a Burti, da Tup, e a Cléo, da Falange Verde. Segundo o delegado, os três 

torcedores detidos seriam enquadrados no artigo 253 do Código Penal, por porte de 

explosivos, e poderiam pegar até dois anos de prisão. Outros líderes de torcidas 

uniformizadas do Palmeiras foram interrogados e liberados595. 

O presidente palmeirense, Nelson Duque, negava que o clube tivesse cedido 

um advogado para a defesa dos torcedores e lembrava que sua diretoria não cedia 

nem ingressos para os grupos organizados; porém, via-se impossibilitado de tomar 

providências mais drásticas pois os três torcedores não eram sócios do clube596. 

 
593 PSICÓLOGOS apontam razões sociais para os distúrbios. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 16, 17 

jun. 1985. 
594 PRESOS torcedores com bombas de fabricação caseira. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 21, 19 

ago. 1985. 
595 BOMBAS: prisão de até dois anos. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 21, 20 ago. 1985. 
596 POLÍCIA aguarda laudo sobre bombas. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 25, 20 ago. 1985. 
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A Federação Paulista de Futebol convocou para a semana seguinte uma 

reunião de seu conselho arbitral597 para discutir a violência no futebol paulista. Após 

a reunião com os dirigentes, o presidente da FPF, José Maria Marin, se reuniria com 

os representantes das torcidas organizadas. As reuniões contariam ainda com a 

presença de oficiais do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar. 

Segundo o coronel João Pessoa do Nascimento, existia um número crescente 

de oficiais defendendo o fim das torcidas organizadas, devido aos constantes casos 

de violência e à apreensão de materiais bélicos. Para Nascimento, no entanto, essa 

ainda era uma opinião minoritária e não levava em conta que a existência de líderes 

de torcida era um canal importante para “colocar a casa em ordem”598. 

Para o capitão Renato César Mello, os torcedores organizados e os 

problemas que causavam estavam afastando os torcedores dos estádios e, por isso, 

o policiamento aproveitaria a reunião para ter uma conversa franca com os diretores 

dos grêmios599.  

A reunião entre as lideranças das torcidas organizadas e José Maria Marin 

contou com representantes santistas, corintianos e são-paulinos. Nenhuma das 

torcidas organizadas do Palmeiras compareceu ao encontro. Uma das propostas dos 

torcedores era a reativação da associação de torcedores, que atenderia pelo nome de 

Atuesp, Associação das Torcidas Uniformizadas do Estado de São Paulo. Porém, de 

concreto, ficou decidido que as torcidas elegeriam representantes para uma comissão 

que elencaria propostas dos torcedores e as enviaria à Federação600. 

Na visão dos representantes da Leões da Fabulosa e da Torcida Jovem do 

Santos, os envolvidos deveriam ser punidos exemplarmente para não atrelar o nome 

das torcidas organizadas a atitudes violentas. Nélson Mardini, da Torcida Tricolor 

Independente, afirmava que episódios como a apreensão das bombas eram 

recorrentes e sempre envolviam palmeirenses, o que era um sinal para a polícia ter 

um cuidado especial com o grupo601. 

 
597 Conselho formado pelos representantes dos clubes da primeira divisão. 
598 FEDERAÇÃO promove reunião para discutir a violência. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 24, 21 

ago. 1985. 
599 Ibid. 
600 ASSALTO a banco encerra reunião na FPF sobre violência no futebol. Folha de S.Paulo, São Paulo, 

p. 24, 23 ago. 1985. 
601 A VIOLÊNCIA no futebol é tema da reunião na FPF. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 34, 22 ago. 

1985. 
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José Maria Marin parecia não compartilhar da opinião de Nélson Mardini. Para 

provar seu apresso pelos torcedores palmeirenses, levou seu vice-presidente, Nabi 

Abi Chedid, e o assessor especial da entidade, Eduardo José Farah, para assistir ao 

jogo entre Palmeiras e São Bento nas arquibancadas do Pacaembu. 

A aparição de Marin ao primeiro jogo após a apreensão do material bélico era 

sua forma de provar que a torcida do Palmeiras não era perigosa e não podia ser 

confundida com os meliantes presos no clássico contra o Corinthians. Contudo, 

segundo o torcedor da Mancha Verde Antônio Carlos Romano, a presença de Marin 

não fazia jus ao tratamento dado à torcida na reunião na FPF, ocasião em que 

receberam severas críticas602. Segundo outros torcedores palmeirenses ouvidos pelo 

semanário Placar, a atitude do mandatário era somente demagógica, pois ele não 

estaria preocupado com os palmeirenses nem com a segurança nos estádios603. 

No entanto, não era apenas nos grêmios alviverdes que os problemas de 

violência eram notícia. Alberto Francisco de Oliveira Júnior, o Alemão, ilustrava as 

páginas de Placar mostrando seus músculos em pose ameaçadora após mais um 

episódio de contravenção envolver uma torcida organizada naquela semana 604 . 

Alemão, presidente e fundador da Torcida Sangue Santista, era também diretor 

adjunto do departamento social do Santos.  

Segundo o repórter de rádio Pinheiro Neto, o torcedor santista teria o agredido 

durante uma cobertura na Vila Belmiro. O ataque teria sido ocasionado por uma crítica 

feita por Neto em sua coluna à atuação do departamento social do Santos. O jornalista 

Leonel Eduardo, da rádio Guarujá, contava que Alemão tentara intimidá-lo e 

ameaçava agredi-lo, como fizera com Pinheiro Neto. Alemão negava as acusações, 

mas o presidente santista prometeu a abertura de uma sindicância, apesar de negar 

que o torcedor tivesse cargo na direção do clube605. 

A insatisfação com as recorrentes agressões a jornalistas na Vila Belmiro 

levou a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo a marcar uma 

reunião com Milton Teixeira, presidente santista. Apesar de aceitar o convite, Teixeira 

afirmava que a principal culpada pela crise do time e pelas agressões era a própria 

imprensa, que dava divulgação às atitudes de torcedores como Alemão. 

 
602 MARIN e Nabi assistem a partida nas arquibancadas. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 20, 26 ago. 

1985. 
603 A TORCIDA geral pela paz. Placar, São Paulo, n. 797, p. 4-5, 30 ago. 1985.  
604 Ibid. 
605 PARA Milton Teixeira, imprensa é a culpada. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 24, 27 ago. 1985. 
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Para Juca Kfouri, diretor de Placar, os incidentes recorrentes sinalizavam que 

era hora de desorganizar as torcidas. O colunista defendia que a Federação Paulista 

de Futebol deveria convencer os clubes a parar de financiar as atividades das torcidas 

organizadas, pois seriam estas as responsáveis pela violência nos estádios. Por isso, 

via com bons olhos a atitude do presidente palmeirense, Carlos Facchina, que 

cancelara qualquer tipo de ajuda do clube aos grêmios alviverdes. Para o jornalista, 

as entidades eram compostas por “profissionais da arte de torcer” e afirmava que a 

derrocada das torcidas organizadas poderia trazer de volta ao estádio “os verdadeiros 

torcedores”606. 

A apreensão do material bélico com os torcedores alviverdes trouxe consigo 

a reorganização de canais de interação que pareciam fadados ao ocaso em dezembro 

de 1983. Para o Campeonato Paulista de 1985, a Polícia Militar convocou uma reunião 

a qual compareceram as lideranças de onze torcidas da capital paulista. O objetivo 

era discutir meios para diminuir a violência relacionada ao futebol e estimular a ida 

dos torcedores aos estádios. 

Flávio La Selva, dos Gaviões da Fiel, acreditava que a principal culpada era 

a Federação Paulista de Futebol, pelas deficiências e omissões na organização do 

futebol paulista. Ponto de vista não corroborado por Hélio Silva, para quem a violência 

começava longe dos estádios e dos olhos da polícia, quando principalmente torcidas 

corintianas não deixavam torcedores de outras equipes utilizarem o transporte 

oferecido pela CMTC. Segundo Silva, os corintianos dominavam os pontos de ônibus 

no vale do Anhangabaú, ameaçavam e batiam nos adversários.  

O coronel João Pessoa do Nascimento afirmava ter conhecimento dessas 

ocorrências e prometia ação da Polícia Militar, pois era necessário desmobilizar as 

tropas de choque que existiam em muitos grêmios. Essas facções dentro das torcidas 

organizadas seriam responsáveis pelas brigas e agressões, por isso, pediu para que 

as lideranças tivessem a responsabilidade de admitir apenas bons torcedores e 

expulsar os irresponsáveis de suas fileiras. O coronel prometeu que, a partir daquela 

reunião, o policiamento seria menos permissivo – e prova disso eram as proibições 

de todo e qualquer tipo de fogos e da venda de bebidas alcoólicas fora do estádio. 

Caso os acontecimentos violentos prosseguissem, o coronel ameaçava restringir o 

 
606 KFOURI, Juca. É hora de desorganizar as torcidas. E já. Placar, São Paulo, n. 797, p. 15, 30 ago. 

1985. 
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espaço das torcidas às áreas atrás dos gols, para que suas ações não aparecessem 

na transmissão televisiva607. 

O semanário Placar, pouco mais de um mês após a reunião, em sua edição 

de 13 de setembro de 1985, buscava apresentar aos seus leitores as torcidas 

organizadas. Sob o título de “Há um perigo nas arquibancadas”608, a atuação da 

Mancha Verde era o tema central da matéria. 

Segundo Nelson Ferraz, o Atibaia, presidente de Mancha Verde, ainda que 

seus 1.500 torcedores fossem adeptos da paz, “quem se preza não pode levar 

desaforo para casa. Violência deve ser contida com violência” 609 . Para César 

Gonçalves, diretor da torcida Dragões da Real, Ferraz era um sujeito intransigente 

nas relações entre torcidas e era “o tipo de cara que só aprende apanhando”610. O 

diretor de vendas da Tup, Darci Tamizahi, se perguntava se valia a pena continuar 

indo aos estádios, pois a violência estava incontrolável. 

Segundo a Placar, a conduta violenta não se restringia aos palmeirenses, mas 

estava no cerne das próprias torcidas e aparecia até em seus momentos de interação 

fora do estádio. O semanário comparava as torcidas organizadas a clubes, que 

cobravam mensalidade e proporcionavam cursos, em geral voltados a artes marciais 

e outras atividades físicas. Havia ainda grêmios que tinham como principal função 

abrigar os chamados “torcedores profissionais”, como o presidente da Torcida 

Coração Corinthiano, Cláudio Ribeiro.  

De acordo com Antônio Murilo de Oliveira, da Camisa 12, Ribeiro era 

financiado pela antiga diretoria, e, com a entrada da oposição, rapidamente trocou de 

lado para não perder seus privilégios. Era acusado de agredir um repórter do jornal 

Popular da Tarde, após a publicação de uma matéria que denunciava as relações 

clientelistas entre Ribeiro e o dirigente corintiano, Alberto Dualib611. 

Apesar das denúncias a torcedores de outros clubes, os palmeirenses 

seguiam centralizando os interesses da mídia e corroborando as estigmatizações que 

os colocavam como principais autores de atos violentos. A ruptura de tabus 

 
607 EM 86, mudanças no acesso. E jogos por região. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 20, 31 ago. 

1985. 
608 HÁ um perigo nas arquibancadas. Placar, São Paulo, n. 799, p. 22-29, 13 set. 1985. 
609 Ibid. 
610 Ibid. 
611 Ibid. 
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concernentes tanto ao universo das torcidas organizadas como à sociedade em geral 

atendia a um duplo sentido na experiência manchista. 

Por um lado, os alviverdes exprimiam por meio da violência seu desejo de 

aprofundar as relações baseadas no enfrentamento e atingir o ápice de uma pretensa 

hierarquia, baseada na bravura e na força física. O poder de “apavorar”, como 

analisado pelo antropólogo Luiz Henrique de Toledo, impunha um ciclo de relações 

voltado à dominação do outro – questão similar ao conceito argentino de aguante, que 

versa sobre a resistência corporal dos torcedores nos seus hábitos de arquibancada, 

no consumo de álcool e drogas ilícitas e no enfrentamento com a polícia ou outros 

grupos de torcedores (ALABARCES, 2004; ALABARCES et al., 2005; ZUCAL et al., 

2013).  

As percepções sobre brasileiros e argentinos têm em comum o primado de 

um conceito específico de masculinidade, baseado nos valores da força, da resiliência 

e da intimidação existente na relação entre torcedores e na forma como eles se 

relacionariam com os demais espaços citadinos. As experiências de masculinidade, 

segundo o historiador francês Arnaud Baubérot (2013), estão baseadas na 

valorização de atitudes viris, recorrentes na sociabilidade juvenil no meio popular, mas 

não restrita a ela. Esses jovens, ainda para Baubérot, encontrariam no imaginário viril 

uma forma de traçar suas histórias de vida, identificando-se como heróis, detentores 

da força e da bravura necessárias para qualquer forma de aventura. Esses capitais 

sociais da masculinidade viril eram cada vez mais desejáveis aos torcedores ao longo 

da década de 1980 (BOURDIEU, 1999). 

Por outro lado, as atitudes de transgressão dos palmeirenses enquadravam-

se numa longa lista de tumultos envolvendo torcedores, a qual gradualmente se tornou 

estofo para visões que criminalizavam os grêmios de torcedores. A recorrência de 

eventos violentos e as estigmatizações afetavam os canais de interlocução interna 

dos grêmios e destes com o policiamento, com a Federação Paulista de Futebol e 

com membros da mídia. 

Em 15 de setembro de 1985, as cenas de violência se deram na partida entre 

Paulista e Palmeiras, em Jundiaí. Após o gol de empate da equipe local, torcedores 

palmeirenses e do Paulista entraram em confronto na arquibancada. Com o fim do 
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jogo, os adeptos alviverdes se dirigiram para fora do estádio, onde apedrejaram o 

ônibus da delegação e agrediram alguns jornalistas612.  

Uma semana depois, novos incidentes – desta vez em Campinas. O jogo 

entre Guarani e Palmeiras teve cenas de violência dentro e fora do estádio Brinco de 

Ouro da Princesa. O representante da Federação Paulista de Futebol, Gustavo 

Caetano Rogério, e o árbitro auxiliar, Elziro dos Santos, reclamavam de agressões 

sofridas por pessoas ligadas à diretoria do Guarani. Santos teria levado um soco no 

rosto e uma cotovelada no peito que o desequilibrou e provocou uma queda da 

escada, causando ferimentos na cabeça e escoriações na perna. 

Fora do estádio, Tadeu Datovo, presidente da Guerreiros da Tribo, foi 

espancado por palmeirenses que perseguiam os responsáveis pelo roubo de uma 

faixa na última partida entre as duas equipes no Parque Antártica. Em meio ao tumulto 

o palmeirense Cléo, da Falange Verde, sofreu uma fratura no nariz. 

Enquanto os bugrinos feridos foram levados ao hospital Irmãos Penteado, os 

palmeirenses foram atendidos no pronto-socorro do hospital Mário Gatti. Os 

torcedores palmeirenses teriam ainda ameaçado o repórter Eduardo Luís, da rádio 

Bandeirantes, que só não foi agredido por intervenção do goleiro Leão. Contudo, o 

trio de arbitragem e o representante da Federação Paulista de Futebol não tiveram a 

mesma sorte: segundo o conselheiro bugrino Milton Fernandes Alves, eles teriam sido 

atacados por membros da Mancha Verde613. 

Representantes de várias torcidas alviverdes carregaram Cléo até o vestiário 

do Palmeiras, onde foi atendido pelo médico Naércio dos Santos, mas os torcedores 

queriam que o ônibus da equipe levasse o torcedor ao hospital. Diante da negativa, 

os torcedores passaram a ameaçar o diretor de futebol, Aldo di Mauro614. 

Cleofas Sóstenes também daria sua versão dos acontecimentos de 

Campinas. O presidente da Falange Verde contou que seu nariz fora quebrado com 

um golpe de cassetete dado por um policial que, mesmo depois de ver que ele estava 

caído, ainda o agrediu com pontapés. O torcedor levou oito pontos, sofreu uma 

luxação no braço esquerdo e precisaria fazer uma cirurgia no nariz. 

 
612 MÁ notícia: a violência continua. Placar, São Paulo, n. 800, p. 13, 20 set. 1985.  
 

613 GANHA a violência e perde o futebol. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 24, 24 set. 1985. 
614 AGRESSÕES e brigas marcam o empate do Palmeiras com Guarani. Folha de S.Paulo, São Paulo, 

p. 24, 23 set. 1985. 
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Segundo Nelson Ferraz, da Mancha Verde, a polícia tinha uma atitude 

diferente com as torcidas do Palmeiras: aonde iam sofriam ameaças da PM e de 

seguranças contratados pelo próprio clube para constrangê-los. De acordo com Cléo, 

as ameaças teriam vindo até do diretor de futebol, Aldo di Mauro, que em uma 

oportunidade puxou um estilete para os torcedores, chamando-os ao enfrentamento. 

Mauro negava o ocorrido 615 , mas afirmava que esses torcedores eram loucos, 

causavam problemas e que deviam apanhar para aprender a respeitar limites. 

Segundo os alviverdes, outro problema era a reportagem da revista Placar 

sobre as torcidas do clube. O destaque dado pelo semanário alterava a conduta da 

polícia e das outras torcidas para com os palmeirenses e ainda atrelava sua imagem 

à violência nos estádios. Em resposta, o diretor do semanário, Juca Kfouri, 

argumentava que as bombas encontradas com a torcida do Palmeiras provavam que 

eram de fato violentos, mas frisou que a violência não era monopólio das torcidas 

alviverdes616. 

Os três episódios de violência ocorridos em pouco mais de um mês fizeram 

com que o posicionamento da Federação Paulista de Futebol e da Polícia Militar se 

tornassem mais enfáticos. Pela primeira vez, era aventada a hipótese de proibir a 

entrada das torcidas organizadas nos estádios paulistas617. A promessa era de José 

Maria Marin e recebia o apoio dos dirigentes dos grandes clubes; o mais preocupado 

era Nelson Duque, do Palmeiras: 

 

Vi a morte com os meus olhos […] Nunca fui tão ofendido e ameaçado em 

minha vida. Foi uma experiência terrível. Acho muito bom que se faça 

reuniões para acabar com o problema. Eu mesmo fazia isso em 1980 e 82, 

obtendo bons resultados.618 

 

No dia seguinte à declaração de Marin e dos dirigentes dos clubes, em 24 de 

setembro de 1985, o secretário de segurança pública de São Paulo, Michel Temer, 

baixou uma resolução de normas disciplinares e de segurança para os estádios de 

São Paulo. A resolução proibia bebidas alcoólicas, substâncias tóxicas, fogos de 

artifícios ou bombas, armas de fogo ou brancas, vasilhames que pudessem causar 

ferimentos, rolos de papel, balões e jornais, bem como a atuação de marreteiros, 

 
615 Ibid. 
616 TORCIDA aponta outros culpados. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 29, 24 set. 1985. 
617 EXTINÇÃO das facções é difícil. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 26, 25 set. 1985. 
618 MARIN ameaça punir torcidas organizadas. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 29, 24 set. 1985. 
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cambistas e guardadores de carro. As restrições eram válidas para todos os ginásios 

e estádios de São Paulo e os infratores poderiam sofrer sanções penais e civis. 

A resolução também estabelecia que o policiamento só seria fornecido às 

praças esportivas previamente vistoriadas pelo Batalhão de Choque, que indicaria as 

mudanças a serem feitas nos espaços. Segundo o capitão Melo, era um bom início 

para evitar incidentes maiores, mas ele era reticente quanto à aplicação da resolução 

no interior do estado, onde o efetivo policial era composto por pessoas com fortes 

laços com a sua região. 

A resolução exigia ainda que os dirigentes das torcidas organizadas 

mantivessem contato com o policiamento antes das partidas para receber orientações 

e conhecer os procedimentos de segurança619. Segundo O Estado de S. Paulo, a 

normatização vinha após uma reunião entre representantes das torcidas organizadas 

e Michel Temer na sede do Comando de Segurança. Naquela oportunidade, Temer 

teria pedido a colaboração dos grêmios; contudo, em razão da reincidência de atos 

violentos, a publicação do documento se fazia necessária620. 

José Maria Marin aproveitou o ensejo para uma reunião com os 

representantes das torcidas palmeirenses Tup, Mancha Verde, Falange Alviverde e 

Comando Alviverde a fim de discutir os recentes casos de violência envolvendo os 

grêmios. Segundo os palmeirenses, o policiamento era agressivo com os torcedores, 

sobretudo no interior, onde eram sistematicamente hostilizados. Os confrontos seriam 

mais frequentes com a polícia do que com os adversários fora da capital. Conforme 

relata a reportagem da Folha de S.Paulo, os torcedores foram interrompidos diversas 

vezes pelo mandatário da Federação e criticados pelas bombas do jogo contra o 

Corinthians e por provocarem danos nas pequenas cidades621. 

Dadas as ameaças de proibir a entrada das torcidas organizadas no estádio, 

a Folha de S.Paulo622 divulgava em 30 de setembro a criação da Atuesp, Associação 

das Torcidas Uniformizadas do Estado de São Paulo. A reportagem ouvia Nelson 

Ferraz, o Atibaia, da torcida Mancha Verde, que reconhecia a dificuldade em acabar 

com a violência nos estádios, mas afirmava que a Atuesp seria o único caminho para 

 
619 TEMER adota medidas contra violência nos estádios. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 26, 25 set. 

1985. 
620 POLÍCIA combaterá violência com vigor. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 19, 25 set. 1985; FPF 

ADVERTE torcidas do Palmeiras. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 26, 25 set. 1985. 
621 FPF COMBATE as torcidas organizadas. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 24, 24 set. 1985. 
622 TORCIDAS uniformizadas criam associação. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 18, 30 set. 1985. 
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tal. Fazendo coro às dificuldades estava Cláudio de Almeida Moraes, o Dentinho, à 

época secretário dos Gaviões da Fiel. Para o corintiano, um problema muito sério e 

aparentemente sem solução era a facilidade com que torcedores que não pertenciam 

à torcida podiam adquirir ou mesmo fazer cópias das camisas, principal meio de 

identificação dos grêmios623. 

 

4.5 A economia moral torcedora revisitada 

Foram poucos os registros sobre a Atuesp. A Folha de S.Paulo divulgava a 

iminência da escolha do primeiro presidente da associação em 1º de outubro de 

1985624; porém, a partir daí, cessaram as menções à entidade. Apesar dessa ausência 

de referências, tanto nos depoimentos de líderes de torcida como nos periódicos 

consultados, é perceptível uma aproximação entre grêmios de diversas equipes para 

uma pauta de interesse geral dos frequentadores de estádios: o valor dos ingressos. 

Desde 1979 era perceptível a aceleração do aumento dos preços no Brasil. 

Durante o governo do general João Batista Figueiredo, entre 1979 e 1985, a inflação 

ultrapassou os 100% ao ano; no término de sua administração, atingiu os 200%.  

A chegada ao poder de José Sarney, primeiro presidente civil desde 1964, 

não alteraria os altos índices inflacionários. A promulgação do Plano Cruzado seria 

sua tentativa para restabelecer o poder de consumo da população. O novo plano 

econômico, criado em fevereiro de 1986, previa um novo padrão monetário, o cruzado, 

de valor mil vezes maior que o cruzeiro, e o congelamento de preços e salários. Nessa 

nova realidade a Sunab, Superintendência Nacional de Abastecimento, assumia 

grande popularidade, pois seus inspetores eram responsáveis por acompanhar os 

preços tabelados e aplicar multas aos comerciantes. 

Nove meses depois o Plano Cruzado já fracassava: no primeiro bimestre de 

1987 a taxa anual de inflação estava em 337%. Foi criado então o Plano Bresser, que 

previa a continuidade da indexação de salários e preços, mas este outra vez não 

atingia seu objetivo, o que provocou a saída de seu criador, o ministro da Fazenda 

Luís Carlos Bresser Pereira, em dezembro de 1987625. 

 
623 Ibid. 
624 TORCIDAS elegem. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 28, 1 out. 1985.  
625  Cf. KORNIS, M. Superintendência nacional de abastecimento (Sunab). Dicionário histórico-

biográfico brasileiro. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
tematico/superintendencia-nacional-de-abastecimento-sunab. SINGER, P.; BARBOSA, F. H. 
Inflação. Dicionário histórico-biográfico brasileiro. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/ 
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Nesse contexto, foram constantes as tentativas de reajuste nos valores dos 

ingressos em 1987 e nos anos seguintes. As reivindicações partiam da Federação 

Paulista de Futebol e da direção dos clubes, reunidos no conselho arbitral, e tinham 

nas torcidas organizadas seus principais antagonistas. 

Em agosto de 1987, visando as finais do Campeonato Paulista, os clubes 

majoraram os valores dos ingressos sem o aval da Sunab, obrigando os torcedores a 

buscar na justiça a reversão do aumento. A proposta das torcidas organizadas era 

que os torcedores guardassem os comprovantes das partidas, recebessem seu 

reembolso do valor injustamente acrescido e doassem a quantia a instituições de 

caridade. Esse movimento era liderado por representantes de torcidas organizadas 

de Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, que aproveitaram a reunião sobre o 

policiamento para as finais com o secretário de segurança pública, Luiz Antônio 

Fleury, para tornar pública a ação jurídica contra a FPF626. 

Segundo José Cláudio de Almeida Moraes, o Dentinho dos Gaviões da Fiel, 

se fosse preciso a sua torcida entraria até no Tribunal Federal. Contudo, explicou que 

a atitude não visava atrapalhar a venda dos ingressos para as semifinais, que já se 

encontravam em andamento. Para Dentinho, a luta que as torcidas embarcavam eram 

uma “questão moral” em prol do povo, visando mais do que o mero ressarcimento627. 

Dois dias depois da crítica promovida pelas torcidas organizadas, a Sunab, 

por meio de uma liminar obtida na justiça, freava o desejo dos dirigentes dos clubes 

de reajustar os ingressos para a fase final do Campeonato Paulista. Com a vitória da 

superintendência, os ingressos voltariam aos preços antigos628. 

Os dirigentes de clubes se defendiam afirmando que o reajuste colocado em 

prática para as finais do estadual fora aprovado em fevereiro, quando votaram o 

regulamento do torneio. Dessa forma, o aumento nos preços dos ingressos era lícito, 

afinal, fora concebido antes mesmo da existência do Plano Bresser629. 

 
acervo/dicionarios/verbete-tematico/inflacao. BARBOSA, F. H. Plano Cruzado. Dicionário histórico-
biográfico brasileiro. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/ 
verbete-tematico/plano-cruzado. CARDOSO, R. F. Plano Bresser. Dicionário histórico-biográfico 
brasileiro. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/plano-bresser. 
Acessos em: 26 out. 2020. 

626 TORCIDAS organizadas têm reunião para discutir aumento de ingressos. Folha de S.Paulo, São 
Paulo, p. A16, 19 ago. 1987. 

627 TORCIDAS vão à Justiça contra preços. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 15, 19 ago. 1987. 
628 As gerais passariam de 30 cruzados para 20; arquibancadas de 100 para 60; numeradas inferiores 

de 250 para 150; e superiores de 500 para 300. 
629 SUNAB consegue suspender aumento do preço dos ingressos na Justiça. Folha de S.Paulo, São 

Paulo, p. A16, 21 ago. 1987. 
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Se fosse levada em conta apenas a disputa pelos valores dos ingressos em 

São Paulo, a relação entre grêmios de torcedores e dirigentes poderia parecer 

estremecida. Porém, o 1º Congresso de Torcidas Organizadas dos Grandes Clubes 

do Futebol Brasileiro, realizado em Porto Alegre, trazia um panorama bastante 

diferente. 

Organizado pelo departamento social do Internacional, o evento contou com 

a participação de grêmios de torcedores de Corinthians, São Paulo, Santos, 

Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, 

Grêmio, Internacional e Bahia. A reunião, proposta pelo Clube dos Treze, visava 

demonstrar a adesão dos torcedores à realização da Copa União 630 . No evento 

também ficou decidido um movimento de protesto à CBF, que seria responsável por 

tolher a livre iniciativa dos clubes em proveito próprio. 

Uma semana depois, em 4 de setembro de 1987, as torcidas de Grêmio e 

Internacional se uniram para o enterro simbólico de Nabi Abi Chedid e Octávio Pinto 

Guimarães, da CBF, e Rubens Hoffmeister, da Federação Gaúcha de Futebol. O 

protesto da Garra Tricolor e da Jovem Colorada buscava superar as diferenças em 

prol do apoio aos clubes e à Copa União. A proposta havia sido votada no congresso 

de torcidas na semana anterior e teve desdobramentos no Rio de Janeiro, onde cerca 

de cinquenta torcedores se reuniram em frente à sede da CBF para expor suas faixas 

e gritos de crítica a Nabi Abi Chedid631. 

A busca do Clube dos Treze pelo apoio das principais torcidas organizadas 

do país era uma forma de angariar legitimidade para um campeonato nacional que 

pretendia romper com a Confederação Brasileira de Futebol em prol de maiores 

dividendos para os grandes times. Apesar das relações conturbadas entre vários 

grêmios de torcedores e a diretoria dos seus clubes, ainda existia a possibilidade de 

reconhecer na CBF um antagonista comum a ambos e um elemento danoso ao futebol 

brasileiro. Nesse sentido, o investimento retórico dos dirigentes do Clube dos Treze 

era transformar o apoio de determinadas torcidas organizadas em apoio do torcedor 

em geral para a iniciativa inovadora. 

Ao voltar à capital paulista, desta vez em fevereiro de 1988, os torcedores 

deparavam com uma nova proposta de reajuste de ingressos para o Campeonato 

 
630 CLUBE dos Treze já articula o apoio das torcidas a campeonato paralelo. Folha de S.Paulo, São 

Paulo, p. A18, 28 ago. 1987. 
631 O ENTERRO simbólico de Nabi, Octávio… O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 14, 4 set. 1987. 



 

 

313 

Paulista. A iniciativa, que distava apenas seis meses da tentativa anterior, vetada pela 

Sunab, causou novos protestos. A arquibancada, espaço costumeiro torcidas 

organizadas, subiria de 100 para 300 cruzados. 

Marcos Vieira dos Santos, vice-presidente da Tup, disse que sua torcida632 se 

reuniria com a Mancha Verde, a Máfia Verde e a Espírito de Porto, e se o próximo 

jogo, contra o Mogi Mirim, fosse no Pacaembu, possivelmente todas as organizadas 

se instalariam na geral, que passaria a custar 100 cruzados, antigo valor da 

arquibancada. Dada a manutenção dos novos preços, os palmeirenses se reuniram 

na sede da Federação Paulista de Futebol no dia 1º de março de 1988 para pedir o 

retorno dos antigos valores. O presidente do clube, Nelson Duque, aceitava abrir 

negociações para que ao menos os jogos contra os times pequenos tivessem a 

arquibancada a 200 cruzados. 

José Cláudio de Almeida, dos Gaviões da Fiel, afirmou que entraria em 

contato com as torcidas organizadas do São Paulo para um protesto conjunto no jogo 

entre alvinegros e tricolores633. No entanto, o valor dos ingressos não seria a questão 

principal do Campeonato Paulista de 1988. As torcidas organizadas paulistas uniam-

se novamente e, dessa vez, a jornada tinha como objetivo impedir a inclusão de Ponte 

Preta e Bandeirante de Birigui na primeira divisão do Campeonato Paulista. As duas 

equipes, rebaixadas no ano anterior, conseguiram por meio de liminar na justiça 

comum o direito de reintegrar a elite do futebol estadual.  

Os demais clubes participantes do Campeonato Paulista entraram em acordo 

para que ninguém jogasse contra os rebaixados do ano anterior. Porém, Vicente 

Matheus, presidente do Corinthians, ameaçava romper o pacto e colocar sua equipe 

em campo contra a Ponte Preta. Após sete WOs, a partida entre Corinthians e Ponte 

Preta, no Canindé, seria a segunda dos campineiros, que até então haviam jogado 

apenas contra o Bandeirante. 

A Polícia Militar mandaria ao Canindé um efetivo muito maior do que o 

tradicional para um jogo em meio de semana, dados os protestos das principais 

torcidas organizadas do Corinthians, acrescidos dos torcedores da Leões da 

Fabulosa, da Portuguesa.  

 
632 PALMEIRENSES protestam contra aumento na FPF. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. A21, 1 mar. 
1988. 
633 TORCIDAS se unem contra aumento dos ingressos. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. A24, 24 fev. 

1988;  
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A estratégia dos Gaviões da Fiel e da Camisa 12 era atuar fora do Canindé, 

convencendo outros torcedores a não assistirem ao jogo. A prática era vista com bons 

olhos pelo comando da Polícia Militar, desde que fosse respeitado o direito daqueles 

que quisessem entrar no estádio. Vicente Matheus contratara na semana da partida 

dez novos seguranças para o Parque São Jorge e negava que tal atitude tivesse 

relação com o jogo polêmico. Matheus justificava a entrada do Corinthians em campo 

afirmando estar apenas cumprindo o regulamento. 

Joaquim Alves Heleno, presidente da Portuguesa, não mostrava a mesma 

tranquilidade do mandatário corintiano. Para ceder o estádio, exigiu da Federação 

Paulista de Futebol um seguro contra danos de 20 milhões de cruzados e mais 3 

milhões pelo aluguel do Canindé634.  

Os 2.218 torcedores que testemunharam a partida foram acompanhados por 

400 policiais, numa proporção inédita de um PM a cada 5,5 torcedores. Segundo 

Antônio Goulart, vice-presidente dos Gaviões da Fiel, o policiamento ostensivo visava 

sufocar o protesto dos torcedores corintianos.  

No entanto, a polícia não interferiu no enterro simbólico de Vicente Matheus, 

promovido pelos Gaviões da Fiel com o apoio da Leões da Fabulosa. O corso fúnebre 

desfilou pelas ruas em torno do estádio com os gritos “Fora, Matheus, o Corinthians 

não é teu” e “Boi, boi, boi, boi da cara preta, segunda divisão é o lugar da Ponte Preta”. 

A polícia proibiu apenas a tentativa de piquete nos portões do Canindé, por isso, os 

torcedores organizados faziam campanha na estação de metrô Armênia e nos pontos 

de ônibus para dissuadir a torcida do Corinthians a assistir ao jogo. 

O aparato de segurança para a chegada da Ponte Preta contou com dois 

micro-ônibus pertencentes à Polícia Militar e grades metálicas protegendo os vidros. 

O material esportivo da equipe entrou sorrateiramente num caminhão de mudança 

para driblar possíveis empecilhos dos corintianos.  

Nas cercanias do estádio, corria o boato de que torcedores corintianos 

tentariam raptar o árbitro Pedro Inácio Filho como tentativa final para o cancelamento 

do jogo. No entanto, a partida transcorreu normalmente635. Quase ao final do jogo, os 

portões do Canindé foram abertos, dezenas de torcedores entraram nas 

 
634 PONTE chega com escolta policial para enfrentar o Corinthians. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. 

A24, 22 abr. 1988. 
635 NEM Matheus vai ao Canindé ver o empate do Corinthians. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. A30, 

23 abr. 1988. 
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arquibancadas gritando contra Vicente Matheus e a polícia reprimiu o protesto, 

prendendo torcedores. Enquanto isso, logo ao lado, “quase 5 mil bem comportados 

punks, que assistiram a toda confusão, esperavam para entrar no ginásio da 

Portuguesa e assistir ao show de heavy metal do grupo alemão Exumer636”. 

A Torcida Jovem do Santos era outro grêmio a pressionar a diretoria de seu 

clube contra a manobra tentada por Ponte Preta e Bandeirante. Segundo Cosme 

Freitas, era imperativo “devolver a consciência aos dirigentes esportivos”, diante do 

desejo do presidente Miguel Assad de levar o time a Campinas. O mandatário santista 

defendia-se afirmando temer perder os pontos da partida ou envolver um time num 

litígio. Para o presidente da Torcida Jovem, a atitude de Assad era de um “fura-greve 

do futebol” por ignorar o pacto feito entre os clubes paulistas. 

Segundo Freitas, se a partida fosse na capital, a Torcida Jovem do Santos 

articularia um protesto para inviabilizar o jogo com a invasão de campo de vários 

torcedores fantasiados de palhaço. Contudo, a partida era em Campinas, o que 

tornava inviável a performance circense da torcida organizada637. 

No ano seguinte, 1989, a busca pela majoração dos ingressos unia as 

federações do Rio de Janeiro e de São Paulo. O superintendente da Sunab, Oiram 

Campos Cruz, indeferiu ambos os pedidos e explicou que apenas Mailson Nóbrega, 

ministro da Fazenda, teria a prerrogativa de liberar reajustes. Tanto cariocas como 

paulistas estavam burlando a lei nas primeiras rodadas dos campeonatos estaduais e 

aplicavam o reajuste sem o consentimento ministerial. 

O presidente da FPF, Eduardo José Farah, atribuía o fracasso do aumento às 

denúncias da Folha de S.Paulo e como retaliação vetava a entrada dos repórteres do 

periódico à sua entrevista coletiva sobre o tema638. A negativa da Sunab causou 

alvoroço na reunião do conselho arbitral da Federação Paulista de Futebol, na qual 

os mandatários dos vinte clubes da primeira divisão criticaram a decisão. Segundo 

eles, manter os ingressos nos mesmos valores de dezembro do ano anterior incorreria 

em grande prejuízo financeiro aos clubes. A justificativa era que a inflação acumulada 

nos doze meses anteriores ultrapassava 1.000% e, com os preços dos ingressos 

congelados, seria impossível honrar os salários dos atletas. A forma de pressão 

 
636 CORINTHIANS e Ponte, um apático 0 a 0. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 24, 23 abr. 1988. 
637 TORCIDAS condenam confusão do futebol. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 26, 28 abr. 1988. 
638 SUNAB deve indeferir o pedido de aumento dos ingressos em São Paulo. Folha de S.Paulo, São 

Paulo, p. D4, 17 mar. 1989.  
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encontradas pelos clubes era o cancelamento das rodadas do campeonato, até que 

Mailson Nóbrega consentisse os reajustes. 

Os presidentes da Tup, Marcelo Lima, e dos Gaviões da Fiel, Dentinho, 

mostravam-se sensíveis à necessidade de um reajuste, mas criticavam a demora da 

decisão da Sunab, que veio apenas na quinta partida do campeonato. Ambos 

acreditavam que aquela rodada deveria ser levada a cabo com os valores antigos, 

independente da querela entre os clubes e o governo. A preocupação dos líderes de 

torcida era interromper o campeonato quando ele começava a chamar a atenção dos 

torcedores, mas reconheciam que o aumento proposto era descabido639. 

A proibição dos aumentos no preço dos ingressos era parte do plano 

governamental Choque Verão. As entradas para o futebol faziam parte dos produtos 

pesquisados pelo IBGE para a composição do índice de inflação e, por isso, os clubes 

seriam multados em 25% dos valores arrecadados nas 56 partidas do campeonato 

em que praticaram preços acima da tabela. O delegado da Sunab em São Paulo, 

Roque Stradioto, afirmou que o órgão não aplicaria a multa máxima aos clubes, que 

já estavam em situação periclitante. O secretário de administração de preços da 

entidade, Edgard de Abreu Cardoso, declarou que o governo protelara a lista de 

produtos que poderiam ser reajustados, mas que era possível negociar um acordo 

específico para o futebol paulista640. 

A ausência do futebol em São Paulo, causada pela negativa dos times em 

jogar, produziu um fim de semana diferente na cidade. A Folha de S.Paulo visitou a 

quadra dos Gaviões da Fiel para saber como seria a rotina sem futebol. Na quadra do 

grêmio, os torcedores jogavam futebol e reclamavam que a mudança deixava o 

domingo monótono641. O campeonato foi retomado dois dias depois, sob o argumento 

de que a FPF assumira um “pacto de cavalheiros” com a Sunab e que esta revisaria 

os preços dos ingressos para o fim de semana seguinte642.  

Os recursos buscados para barrar a majoração dos ingressos atendiam a um 

duplo sentido na experiência torcedora, reafirmando o papel do futebol na vida social 

das classes populares e enfrentando os subterfúgios argumentativos de clubes e 

 
639 CARTOLAS ameaçam ir a Brasília. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 18, 18 mar. 1989. 
640 GOVERNO adia descongelamento e clubes ameaçam manter paralisação. Folha de S.Paulo, São 

Paulo, p. D2, 20 mar. 1989. 
641 SUSPENSÃO do jogo deixa corintianos sem “destino”. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. D2, 20 mar. 

1989. 
642 BOLA rola hoje, mas pode parar outra vez. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 22, 22 mar. 1989. 
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federações para impor uma lógica economicista ao esporte. Como analisado por 

Thompson (2012, p. 168), na vida do campesinato inglês, “esporadicamente, os 

homens não desejam apenas satisfações diretamente econômicas, mas também 

livrar-se do grotesco disfarce ‘econômico’ imposto pelo capitalismo, para então 

reassumir uma aparência humana”. 

Esse disfarce econômico, embasado na necessidade dos clubes de novas 

contratações, manutenção de salários e outras despesas, confrontava-se com o 

reconhecimento dos torcedores de que o futebol fazia parte de uma gama de direitos 

inalienáveis. As reivindicações, os processos na justiça e a busca pela atuação da 

Sunab se inserem na face observável de um conjunto de valores torcedores que 

emergiam socialmente em momentos de crise, como no Brasil da hiperinflação, na 

segunda metade da década de 1980. 

Ainda segundo Thompson (2012), esses movimentos públicos de 

reivindicação teriam o sentido de iluminar os períodos em que as relações conflitantes 

entre diferentes setores da sociedade se mantiveram em pretensa harmonia. A prática 

social das torcidas organizadas na cobrança por um futebol acessível aos diversos 

extratos da classe trabalhadora era uma luta cotidiana ou até fundante de vários 

grêmios, que nesses momentos de tentativa de majoração dos ingressos mostravam-

se às claras. 

Torcidas organizadas, clubes e federação litigavam os sentidos do direito ao 

futebol na capital paulista. Em sua concepção moral de que a participação era para 

todos, os grêmios de torcedores mantinham suas sedes abertas a ricos e pobres, 

pagantes e não pagantes de mensalidade, proporcionando uma adesão para além do 

caráter financeiro. Essa mesma lógica da sede enquanto local de interações entre 

torcedores deveria ser aplicada aos estádios, local principal da realização da prática 

torcedora. 

Para isso, restava a possibilidade da manutenção dos preços em valores 

acessíveis à maioria da população. Essa estratégia torcedora se enquadra no que 

Thompson (2012, p. 209) conceituou por “dialética repressão-protesto-concessão”: 

 

Jamais houve época em que a dialética da imposição da dominação e da 

resistência a essa imposição não fosse central no desenvolvimento histórico. 

Mas, em nossa história sem ruptura, temos um movimento no qual a pressão 

vinda de baixo é contida no alto, absorvida, o que conduz a uma modificação 

da estrutura, seguida por uma nova pressão de baixo. 
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Os torcedores organizados assumiam uma relação em que as mudanças de 

cunho empresarial encontravam contrapartida nas reivindicações que ressaltavam o 

caráter popular do jogo. Por vezes, as demandas torcedoras eram atendidas, 

completa ou parcialmente, em outras oportunidades, eram suprimidas pela união de 

agentes como dirigentes de clubes, membros da Federação Paulista de Futebol e 

representantes do poder público. Nessa interação, contudo, não interessava a 

nenhum dos envolvidos uma ruptura estrutural. 

Parafraseando o cientista político James C. Scott (apud THOMPSON, 1998, 

p. 260), “o ridículo, a truculência, a ironia, os pequenos atos de não submissão, a 

dissimulação […], a descrença nas homilias da elite, os esforços contínuos e 

dolorosos de defender o que é seu contra desvantagens esmagadoras” eram o 

expediente dos torcedores em sua luta inglória por representação. 

 

4.6 Distopia e ódio em 1988 

A união esporádica entre os torcedores, visando constituir uma resistência às 

proibições e contra o reajuste de ingressos, não foi capaz de refrear os constantes 

episódios de violência e o aumento da belicosidade dos encontros entre torcedores. 

A morte de Flávio La Selva, dos Gaviões da Fiel, em março de 1988643, parecia 

sentenciar o fim de uma era nas torcidas organizadas, que teria na vida e na morte de 

Cleofas Sóstenes644, da Mancha Verde, seu novo emblema. 

Flávio La Selva foi uma figura de destaque em diversos ambientes da capital 

paulista. Seu papel de fundador e referência moral dentro dos Gaviões da Fiel se 

somava à grande influência que amealhara no Corinthians, garantindo-lhe assento no 

conselho deliberativo do clube e cargos de gestão em várias oportunidades. Foi ainda 

um dos fundadores e presidente da Atoesp. Para além do futebol, o corintiano era um 

católico praticante, com longos serviços prestados à Igreja na capital desde sua 

juventude; foi dirigente da União das Escolas de Samba de São Paulo, a Uesp; e 

participou do GDC, Grupo de Defesa da Cidade, entidade suprapartidária criada para 

discutir o futuro de São Paulo e fiscalizar obras em andamento na década de 1980. 

 
643 ANÚNCIOS fúnebres. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 44, 22 mar. 1988. 
644 MANCHA de sangue. Placar, São Paulo, n. 960, p. 35, 28 out. 1988. 
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Segundo o repórter esportivo e ex-secretário de esportes da cidade de São Paulo645 

Juarez Soares, 

 

Flávio era culto, um intelectual ativo […] até certo ponto indignado com a 

prepotência praticada pelos militares da época. Participava ativamente em 

movimentos sociais dos mais variados segmentos […] tendo em vista sua 

formação em direito, magistério, teologia, filosofia e na vida política e social 

do país. (LA SELVA; GOYOS, 2020, p. 105-106). 

 

A atuação política e social de Flávio La Selva e a forma como influenciou o 

destino dos Gaviões da Fiel sedimentaram uma alcunha política ao movimento de 

torcidas organizadas em geral. O torcedor foi referência não apenas entre os 

corintianos como para seus adversários, algo perceptível nas homenagens que se 

seguiram ao seu falecimento, em 21 de março de 1988. Segundo os biógrafos de 

Flávio La Selva, sua irmã Wanda La Selva e o advogado Durval Goyos Júnior, o 

enterro, no cemitério do Araçá, teria levado milhares de pessoas e contou com 

representantes das escolas em que o corintiano lecionou, representantes da Igreja 

Católica, como seu amigo pessoal Dom Paulo Evaristo Arns, e membros dos Gaviões 

da Fiel. 

A Torcida Uniformizada do Palmeiras divulgou uma nota sobre o corintiano 

em que lamentava o “falecimento de um grande esportista, Flávio La Selva, ligado à 

torcida Gaviões da Fiel, um amigo pessoal da Tup, além de um grande pacificador 

respeitado por todos” (LA SELVA; GOYOS, 2020, p. 194). A Torcida Tricolor 

Independente também mostrou seu apreço ao corintiano por meio de nota oficial: 

“quando da existência da Atoesp, Flávio La Selva foi o maior incentivador da paz nos 

estádios, tendo sido o principal mediador entre a Gaviões da Fiel, a Independente e a 

Jovem do Santos, tendo logrado sucesso na pacificação e colecionado amigos” (LA 

SELVA; GOYOS, 2020, p. 194-195). 

A mensagem da Torcida Jovem do Santos, de seu compadre Cosme Freitas, 

ressaltava que “Flávio deixou uma filosofia de vida tão linda que, se uma terça parte 

das pessoas pensasse como ele, o mundo seria bem diferente, mais bonito e sem 

violência, pois sabemos o quanto ele lutou para erradicar as brigas nos estádios” (LA 

SELVA; GOYOS, 2020, p. 194). 

 
645 Na gestão da prefeitura Luiza Erundina, entre 1989 e 1992. 
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Seu papel militante, suas preocupações sociais e seu caráter pacifista 

ajudaram a moldar a atuação dos movimentos das torcidas organizadas em sua 

primeira década, estabelecendo relações de apoio mútuo entre os grêmios da cidade; 

apoiando a diversidade de atuação de cada torcida, como no carnaval, em projetos 

sociais ou práticas esportivas; estabelecendo um panorama de atuação na política 

interna de cada clube e na política institucional do país.  

Desde 1976, com a criação da Atoesp, até o fim de sua vida, a luta de La 

Selva pela pacificação das torcidas fez parte de um conjunto de preocupações que 

moldou os valores morais da primeira geração das torcidas organizadas. Seu espectro 

moral vive ainda na “ideologia” das torcidas organizadas e se faz presente em muitas 

das atuações humanistas e progressistas dessas entidades. 

No entanto, o movimento de torcidas organizadas mudava ao longo da década 

e 1988 era o ano em que as desavenças entre a Mancha Verde e a Tricolor 

Independente assumiam seu momento mais belicoso. Em junho, o presidente da FPF, 

Eduardo José Farah, fazia um convite que ia ao encontro do desejo de maior 

participação das torcidas. Na reunião entre o mandatário e os representantes de 

dezenove torcidas organizadas foi apresentada a proposta para a criação do cargo de 

fiscal da torcida. Segundo Farah, os grêmios de cada clube deveriam eleger cinco 

representantes que reuniriam as críticas e sugestões dos torcedores nas 

arquibancadas para repassá-las à Federação Paulista de Futebol. Com credenciais 

para os diferentes pontos do estádio, a ideia era que os representantes pudessem 

ouvir a maior variedade de adeptos possível.  

A pauta da reunião teve de ficar em segundo plano em razão dos 

acontecimentos posteriores. Ao término do encontro na sede da Federação, os 

representantes da Mancha Verde foram atacados por um grupo da Torcida Tricolor 

Independente, que atiraram vários rojões e fugiram em um carro. Adamastor, 

presidente da Independente, foi esquecido por seu grupo e precisou fugir dos 

manchistas e da Polícia Militar. Segundo a Folha de S.Paulo, o torcedor teria se 

escondido numa drogaria das cercanias e saiu de lá diretamente para o camburão 

policial. Para Moacir Bianchi, da Mancha Verde, e Hélio Silva, da Tusp, a atitude 

covarde deslegitimava tudo que fora acordado minutos antes e representava um 

retrocesso entre as torcidas 646. 

 
646 REUNIÃO de torcidas uniformizadas na FPF acaba em “bombardeio”. Folha de S.Paulo, São Paulo, 

p. A22, 21 jun. 1988. 
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Uma semana depois, membros da Torcida Tricolor Independente e da 

Mancha Verde se enfrentavam no programa de perguntas e respostas Show de Bola, 

da TV Gazeta. Com o estúdio lotado, os torcedores de ambos os grêmios se 

concentraram nas calçadas da Avenida Paulista, onde começaram uma longa briga. 

Após uma hora de hostilidades, na qual o trânsito da avenida chegou a ser 

fechado, a Polícia Militar atuou e deteve 27 torcedores, sendo 12 deles menores de 

idade. Foram encontrados entre os são-paulinos onze coquetéis molotov, dois litros 

de álcool, pedaços de madeiras com pregos, canos de ferro, bambus e rojões. O 

conflito não contou com feridos graves e nenhuma bomba foi lançada.  

Segundo Flávio Alves Ribeiro Vicentini, diretor financeiro da Independente, as 

bombas eram uma proteção em razão da rixa que alimentavam contra a Mancha 

Verde desde 1983. A rivalidade entre os grêmios crescera por conta da invasão da 

Mancha Verde à sede dos são-paulinos no ano anterior, bem como da reunião 

convocado pelos palmeirenses dois meses depois pedindo um resgate para a 

devolução de instrumentos de percussão, faixas e bandeiras. O encontro teria 

acabado em tiroteio. Vicentini confidenciava à Folha de S.Paulo que “a Mancha Verde 

chegou a propor uma guerra organizada, uma espécie de guerrilha urbana. Seria 

proibido matar e permitido apenas bater e aleijar”647. Torcedores da Independente 

alegavam que os atritos com os integrantes da Mancha Verde atingiram tamanha 

virulência que muitos são-paulinos foram ameaçados de morte e até perseguidos em 

suas residências. 

Em outubro do mesmo ano, a escalada da violência deixava marcas na 

história da Mancha Verde. Existem diversas versões sobre a execução do torcedor 

Cleofas Sóstenes Dantas da Silva, o guerreiro Cléo. O torcedor, que fora presidente 

e símbolo da torcida, era considerado a representação máxima dos valores 

manchistas. Conhecido no universo das torcidas organizadas por palmeirenses e 

pelos adversários, Cléo era um apaixonado pelo clube e exímio “brigador”, sempre 

pronto a restaurar e proteger a honra de sua instituição. O semanário Placar narrou 

seus últimos momentos: 

 

Cléo separou-se do amigo Nelson Ferraz, no bar Xará, próximo ao Parque 

Antártica, em São Paulo, na noite de segunda-feira da semana passada, dia 

17. Combinaram um encontro para o dia seguinte, “Cléo estava interessado 

 
647 PM APREENDE coquetéis molotov com torcida do São Paulo. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. A18, 

28 jun. 1988. 
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numa moto e eu ia ajudá-lo a procurar”, revela Ferraz. Cléo caminhou em 

direção à sede da torcida, ali perto, para dar alguns telefonemas. Não teve 

tempo. A 10m do portão, foi atingido e morto por três tiros […].648 

 

O sepultamento no cemitério do Araçá, em jazigo pertencente a S.E. 

Palmeiras, foi acompanhado pelos jogadores Lino, Zetti, Ivan e Marcos, causando 

comoção na torcida e no clube649. Cléo era o presidente em exercício da Mancha 

Verde e foi substituído pelo colega de muitos anos, Moacir Bianchi, o Moa, que 

também morreria executado a tiros na capital paulista em 2017, em razão de 

desavenças internas na torcida que o fundador buscava naquele momento apaziguar. 

O delegado da 23ª Delegacia de São Paulo, José Heliodoro dos Santos, tinha 

como principal hipótese para o homicídio de Cléo rixas relacionadas às torcidas 

organizadas. Uma carta assinada por um autor não revelado explicava as motivações 

do crime e a identidade dos suspeitos, que estariam ligados aos Gaviões da Fiel. 

A diretoria do grêmio corintiano buscava desvincular a entidade do crime e 

lamentou a morte de Cléo. Moacir Bianchi, líder da Mancha Verde, afirmou que 

houvera um desentendimento entre torcedores palmeirenses e corintianos no último 

clássico, mas nada além do costumeiro650. 

O delegado convocou os corintianos Antônio Mezher, Carlos Tadeu Miranda 

e Carlos Garofallo para prestar depoimento e afirmou que nenhum deles estava 

implicado no homicídio, o que fazia a polícia descartar a pista da carta e voltar ao 

ponto inicial das investigações651. 

O jogador Denys, do Palmeiras, temia que o ocorrido se transformasse em 

uma bola de neve com o desejo de vingança dos palmeirenses. José Burti, vice-

presidente do conselho da Tup, acreditava que fosse um crime ligado ao lado pessoal 

do torcedor, pois a rivalidade entre torcidas era antiga e nunca uma atitude dessas 

tinha sido tomada652. 

O jogo entre Palmeiras e Cruzeiro seria o primeiro após o falecimento de Cléo 

e as homenagens começaram antes mesmo da partida, com faixas, foguetório e 

 
648 MANCHA de sangue. Placar, São Paulo, n. 960, 28 out. 1988, p. 35. 
649 CHEFE da Mancha Verde é morto a tiros na sede. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. D2, 19 out. 1988. 
650 INTEGRANTES da Gaviões são suspeitos de matar líder da Mancha, diz polícia. Folha de S.Paulo, 

São Paulo, p. D1, 20 out. 1988. 
651 POLÍCIA ouve Gaviões e volta à “estaca zero”. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. D3, 21 out. 1988. 
652 DENYS diz que caso pode virar “bola de neve”. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. D1, 20 out. 1988. 
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balões, parte da campanha iniciada pelo 2º Batalhão de Choque da PM para 

prevenção da violência no futebol. 

No entanto, o clima de paz foi rompido antes do início da partida. Segundo os 

palmeirenses, membros da torcida visitante não teriam respeitado o minuto de silêncio 

para o presidente manchista – ensejo para quinze minutos de uma intensa briga nas 

arquibancadas do Parque Antártica. Segundo o tenente Vanderlei Coelho, o objetivo 

dos palmeirenses era derrubar a grade que separava as duas torcidas. O clima de 

hostilidade passou às cadeiras cativas e numeradas, onde houve trocas de socos e 

pontapés. Controlada a primeira onda da briga, os torcedores palmeirenses se 

insurgiram contra a Polícia Militar, que fez uso de cassetetes e até de armas de fogo 

para retomar o controle do estádio. 

Após o jogo, com vitória alviverde por 2 a 0, vários ônibus de cruzeirenses 

foram apedrejados. Os mineiros foram conduzidos ao 2º Batalhão da PM, que alugou 

um ônibus de linha que os levaria até a Rodovia Fernão Dias, como forma de despistar 

possíveis perseguições dos palmeirenses. Dentre os torcedores cruzeirenses, havia 

um palmeirense infiltrado, responsável por passar a localização dos adversários653. 

No dia 24 outubro foi celebrada no ginásio do Palmeiras a missa de sétimo de 

dia de Cléo. O Estado de S. Paulo ressaltava que muitos torcedores manchistas não 

queriam esperar o fim das investigações policiais e o temor era de que mais situações 

violentas acontecessem. Segundo o jornal654, logo após o homicídio, “alguns chefes 

de torcidas com medo de novos assassinatos tentaram reunir seus presidentes para 

um pacto de paz, mas não conseguiram”. Dirigentes dos Gaviões da Fiel, torcida tida 

naquela fase de investigação como possível suspeita, afirmavam não estarem saindo 

de casa com medo de retaliações655. 

O técnico palmeirense, Ênio Andrade, manifestava publicamente sua 

preocupação com o primeiro encontro entre Palmeiras e Corinthians após a morte de 

Cléo. O jogo de 16 de abril de 1989, quase seis meses após o homicídio, gerava receio 

quanto a possíveis confrontos entre Mancha Verde e Gaviões da Fiel. Andrade pedia 

aos jovens que se lembrassem de suas famílias ao saírem de casa e que fizessem de 

tudo para retornar ao lar em segurança. O sistema de policiamento para a partida 

 
653 PALMEIRAS bate Cruzeiro; torcidas “guerreiam” no estádio. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. D8, 24 

out. 1988; MANCHA de Sangue. Placar, São Paulo, n. 960, p. 35, 28 out. 1988. 
654 TORCIDAS provocam terror nos estádios. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 16, 25 out. 1988. 
655 Ibid. 
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previa rotas diferentes para as torcidas chegarem ao Morumbi, de modo que não 

houvesse possibilidade de encontros. O mesmo expediente seria adotado na saída 

das torcidas656. 

 O fardo de sustentar o “respeito” e a “honra” dentro de uma torcida 

organizada e na relação com seus rivais atendeu a diversos sentidos dentro da 

experiência dos torcedores. A recorrência de termos como abnegação, vontade e luta 

denotam um universo de tensões e valores morais que regem a vida das organizações 

e de seus adeptos. Para o sociólogo Pierre Bourdieu (1999, p. 64),  

 

O privilégio masculino é também uma cilada e encontra sua contrapartida na 

tensão e contensão permanentes, levadas por vezes ao absurdo, que impõe 

a todo homem o dever de afirmar, em toda e qualquer circunstância, sua 

virilidade. Na medida em que ele tem como sujeito, de fato, um coletivo – a 

linhagem ou a casa –, que está, por sua vez, submetido às exigência 

imanentes à ordem simbólica, o ponto de honra se mostra, na realidade, 

como um ideal, ou melhor, como um sistema de exigências que está voltado 

a se tornar, em mais de um caso, inacessível. A virilidade, entendida como 

capacidade reprodutiva, sexual e social, mas também como aptidão ao 

combate e ao exercício da violência (sobretudo em caso de vingança), é, 

acima de tudo, uma carga. 

 

Essa carga que repousava sob os ombros da Mancha Verde não fora criada 

por ela, mas herdada e desenvolvida a partir das relações da década de 1970, que 

tinham os torcedores palmeirenses como vítima na maioria das oportunidades. A 

perspectiva de revanche denota que o ciclo de enfrentamentos viera muito antes da 

ruptura do pacto entre torcidas de 1983, podendo ser demonstrada pelas recorrentes 

hostilidades nos pontos da CMTC, no entorno e dentro dos estádios. 

A partir dessa consideração cabe o reconhecimento de que a Mancha Verde, 

tratada como um problema social pela polícia e por diversos setores da mídia, 

representava parte dos sintomas de um processo em ascensão. Na experiência 

desses novos líderes de torcida na década de 1980, a briga estava enredada numa 

complexa teia de sentidos, que pressupunham a autoproteção e a criação de status 

para o torcedor e seu grupo. Para muitos palmeirenses, brigava-se pelo direito de 

demonstrar afeição ao seu clube e portar os seus símbolos, mas também para 

submeter os adversários numa lógica que tinha a violência como principal valor.  

 
656 PREOCUPADO, Ênio Andrade pede “paz” aos torcedores. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. D2, 16 

abr. 1989. 



 

 

325 

Tal contradição entre a defesa e o ataque, entre ferir e ser ferido, estava 

representada na morte de Cléo. O assassinato sem elucidação policial e suas marcas 

na comunidade palmeirense reforçam a sensação de que as obrigações impostas pela 

virilidade são, antes de tudo, um pesado fardo. 

 

o Cléo provocava os caras, os caras provocavam o Cléo. Só que o Cléo era 

inocente. Ele te enchia o saco, mas ele era inocente. Ele amava o Palmeiras, 

ele achava, como eu achava, que a gente se encontrava no meio de semana, 

dez cara parava ali, vinha os corintianos, nós batíamos. Porque a gente tinha 

que recuperar a honra do torcedor palmeirense de voltar a usar a camisa, 

porque não usava. Não vem falar que foi só a Mancha, que é cascata. Não 

existe. Foi todo mundo. Isso foi o sacrifício de umas cem pessoas. Que muitos 

morreram, estão presos, estão desvalorizados. É uma palhaçada, na real. 

Coisa besta. Ficar batendo nos outros, meia-noite, dando paulada na cabeça, 

para poder usar a camisa no outro dia. Uma puta falta de… Uma idiotice. Eu 

tenho até vergonha de falar esses bagulhos. (LIMA, 2015, p. 22). 

  

A reflexão de Marcelo Lima sobre a missão palmeirense da década de 1980 

e a situação de seus envolvidos, mortos, presos ou desvalorizados é reveladora dos 

perigos e do estigma que a busca pelo respeito envolvia. A vida fugidia de Cléo, seus 

feitos e sua trajetória, ao mesmo tempo que constituíam expressão da honra, 

deixaram uma carga de revolta e vingança que traria muitos outros enfrentamentos 

na década de 1990.  

O ambiente de rivalidade belicosa em São Paulo restringiu os canais de 

diálogo e reivindicação conjunta das torcidas organizadas. O gradual afastamento 

entre as lideranças de diferentes grêmios mostrava que os sentidos de uma 

experiência de “costumes em comum”, da identidade de pertencimento a uma torcida 

organizada, perdera espaço nas representações em prol da lógica da imposição 

hierárquica pela força física e do princípio de aniquilação do rival em situações 

extremas. 
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CONCLUSÃO 

 

O movimento de jovens que culminou na criação das primeiras torcidas 

organizadas paulistas, entre fins dos anos 1960 e início da década seguinte, tinha 

como principal característica o desejo de maior participação nas questões relativas ao 

futebol profissional dos clubes. Essa participação era gestada de diversas formas, 

como as performances incentivadoras nos estádios, a organização de caravanas para 

partidas fora de seus domínios, a presença na vida cotidiana e política dos clubes e a 

exposição de faixas e outros materiais com as concepções dos grupos de torcedores. 

Sob o sentido da participação, esses torcedores vislumbravam a criação de 

capitais sociais e políticos (BOURDIEU, 2003) para que seus ideais pudessem 

disputar a primazia diante de outros agentes, principalmente os dirigentes dos clubes. 

A relação entre estes e os torcedores, desigual em seu cerne, pendia favoravelmente 

às decisões dos mandatários, detentores da máquina burocrática dos clubes. 

O vasto sistema de relações do futebol paulista foi interpretado, na presente 

tese, com base nas concepções teóricas do sociólogo francês Pierre Bourdieu. Sob a 

perspectiva do campo, enquanto “um microcosmo incluído no macrocosmo 

constituído pelo espaço social global” (LAHIRE, 2017) e ambiente estruturado de 

posições de diferentes agentes em disputa pelas diversas possibilidades de capitais 

existentes, foi possível compreender as estratégias dos grupos no poder e sua busca 

pela conservação de seu papel de destaque, como o papel dos neófitos torcedores, 

que visavam galgar importância no ambiente esportivo. 

Segundo Bourdieu (2003, p. 120),  

 

A estrutura do campo é um estado da relação de força entre os agentes ou 

as instituições envolvidas na luta ou, se se preferir, da distribuição do capital 

específico que, acumulado no decorrer das lutas anteriores, orienta as 

estratégias posteriores.  

 

Ainda segundo o autor, os detentores do capital específico, geralmente os 

mais velhos, travam a batalha da ortodoxia, enquanto os mais jovens, detentores de 

pouco ou nenhum capital, usam da estratégia da subversão ou heresia em busca de 

protagonismo. 
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Por capital, Pierre Bourdieu (2003) concebe propriedades mais vastas que as 

concepções marxistas, incluindo as formas de influência social, política e cultural 

dentro de cada campo. Os diferentes tipos de capital podem ser acumulados, 

convertidos uns para os outros, passados de geração a geração, “mas de maneiras 

muito variáveis e sempre dependentes dos contextos sociais que condicionam seu 

‘valor’ social” (LEBARON, 2017, p. 103). O capital social é, diversas vezes, possuído 

coletivamente e permite a cada um dos elementos do grupo a participação no capital 

individual possuído por todos os outros. A política de ganhos coletivos serve de 

alicerce à solidariedade de grupo (SAINT MARTIN, 2017). 

Se os dirigentes eram os responsáveis pela gestão e principalmente pelos 

departamentos de futebol profissional dos clubes, era esperado dos torcedores seu 

comparecimento às partidas e apoio irrestrito. A passionalidade, característica 

ressaltada entre fins dos anos 1960 e durante a década seguinte, era o modelo 

esperado pela mídia e pela direção dos clubes. 

A romantização do papel dos torcedores forjava representações alienadas 

sobre a vivência dos adeptos, em que a crítica ou a proposição de novos caminhos 

ao time eram vistas como atos prejudiciais ao clube ou de revolta de seus torcedores 

devido a maus resultados, ou seja, frutos de ânimos exaltados. Essa perspectiva 

defendida por alguns jornalistas entrava em choque com os setores mais 

progressistas da mídia, críticos às formas como os clubes eram geridos e simpáticos 

aos movimentos de base que contestavam os desmandos dos dirigentes. 

Os grupos de jovens torcedores organizados vislumbravam uma lógica 

distinta de atuação daquela apregoada pelos setores mais conservadores, para os 

quais as arquibancadas assumiriam um papel mais influente nas escolhas dos clubes. 

O desejo de atuação dos torcedores se chocava com a estrutura política dos clubes, 

reconhecidos pelos quadros dirigentes com pouca diversidade e pelo continuísmo 

político (COUTO, 2017). 

O conflito geracional (BOURDIEU, 2003) representado pela diferença entre 

dirigentes e os grêmios de torcedores era ainda um embate entre os estabelecidos e 

os outsiders (ELIAS; SCOTSON, 2000), tendo em vista que uma abertura para a 

participação de jovens, que muitas vezes sequer eram sócios dos clubes, era um 

perigoso flerte com uma abertura política maior. Refletir sobre as demandas de 

setores organizados nas arquibancadas não fazia parte da experiência política dos 
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clubes até então. Porém, dada a insistência desses torcedores, criavam-se formas 

distintas de atuação política no futebol. 

Nesse embate entre velhos e jovens ou estabelecidos e outsiders, há de se 

levar em conta que “a juventude e a velhice não são dadas mas construídas 

socialmente, na luta entre os jovens e os velhos” (BOURDIEU, 2003, p. 152) e que 

enquanto os jovens tentam diminuir a relevância da experiência e da trajetória 

pregressa dos mais velhos, são estigmatizados por estes como aventureiros e 

inexperientes.  

Segundo o sociólogo Norbert Elias, essa correlação colocaria em lados 

opostos os estabelecidos, portadores de um carisma grupal constituído por uma 

combinação de tradição, autoridade e influência, e os outsiders, que representariam 

um grupo heterogêneo, de laços sociais de menor intensidade e sujeitos a 

caracterizações pejorativas criadas pelos estabelecidos. Contudo, ambos os grupos 

estariam “separados e unidos por um laço tenso e desigual de interdependência” 

(NEIBURG, 2000, p. 8). 

A organização dos grêmios de torcedores e seus primeiros anos de existência 

estiveram submetidos às mais diferentes experiências de relações com a diretoria dos 

clubes. Entidades como a Torcida Jovem da Ponte Preta, a Torcida Uniformizada do 

São Paulo e a Torcida Jovem do Guarani, criadas com o apoio das diretorias dos 

clubes, assumiam um papel central na organização da performance torcedora nas 

arquibancadas e eram um importante instrumento para arregimentação de novos 

adeptos para o clube. Essas entidades amealhavam o status e as possibilidade de 

atuar internamente nos clubes. Por outro lado, grêmios surgidos na oposição à 

diretoria dos clubes, caso dos Gaviões da Fiel e seu ideal de retirar Wadih Helu da 

presidência do Corinthians, reuniam seus capitais sociais na denúncia das mazelas 

alvinegras e na aliança com setores oposicionistas. 

Se para pontepretanos, são-paulinos e bugrinos existiam brechas para a 

proposição de mudanças, aos corintianos restava a militância eleitoral e a busca por 

cadeiras no conselho deliberativo do Parque São Jorge como forma de marcar seu 

posicionamento. Essa diversidade de práticas é sintomática das possibilidades 

oferecidas pelo ambiente político de cada clube à atuação dos torcedores e das 

estratégias gestadas em cada grêmio para colocar seus pensamentos no cotidiano 

das instituições. Por isso, mais proveitoso do que classificar os grêmios de torcedores 
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como progressistas/conservadores ou de concepção de direita/esquerda é analisar as 

especificidades de suas relações ao longo do tempo. 

Essa diversidade de trajetórias, no entanto, foi em alguma medida 

invisibilizada pelo papel central dos Gaviões da Fiel no movimento das torcidas 

organizadas e sua grande representação nos veículos midiáticos paulistanos 

analisados, principalmente nos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo. O 

protagonismo da torcida alvinegra, amplificado pela participação do grêmio na derrota 

de Wadih Helu e na ascensão do presidente Vicente Matheus, assumia uma face 

potencialmente contraditória, na medida em que derrubou uma gestão autocrática 

para empossar outra. Tal situação era uma mostra das dificuldades dos grêmios de 

torcedores de se desvincularem das relações políticas clientelistas, recorrentemente 

utilizadas pelos dirigentes para usufruir do aumento de poder e influência e dos 

capitais políticos desses grêmios. 

A diversidade de pensamentos e perspectivas dentro de cada torcida 

organizada assumiu, por vezes, caráter irreconciliável, gerando novas entidades. Foi 

o caso da Torcida Jovem – Camisa 12, criada por dissidentes dos Gaviões da Fiel, e 

da Torcida Tricolor Independente, surgida após desentendimentos entre parte da base 

e a direção da Torcida Uniformizada do São Paulo. Tais rupturas, na concepção do 

sociólogo Sérgio Miceli (2015, p. 53),  

 

cristalizavam representações divergentes a respeito do modelo ético de 

perfeição corinthiana por meio de um líder, de um repertório distinto de sinais 

de identificação e de um novo modo de atuação. De qualquer forma, é preciso 

que os novos líderes ostentem as qualidades e a carga de autoridade que 

somente o status de antigos torcedores militantes está em condição de 

assegurar. 

 

Apesar de o sociólogo debruçar-se sobre a experiência corintiana, a mesma 

lógica pode ser utilizada para entender as cisões em outras entidades e reconhecer a 

variedade de projetos em disputa no ambiente das torcidas organizadas e o forte 

caráter moral investido. 

Por outro lado, a existência de práticas festivas e experiências sociais 

semelhantes entre os grêmios nos estádios, bem como a maneira de se relacionar 

com os órgãos de segurança pública e viver as agruras dos problemas estruturais do 

futebol paulista, ocasionavam uma aproximação gradual entre representantes de 
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diferentes torcidas organizadas, fundamentando relações que colocavam em 

perspectiva a rivalidade clubística (DAMO, 2002) em prol de reivindicações em 

comum, que buscavam atender às demandas dos torcedores, organizados ou não. 

O reconhecimento de uma identidade torcedora que aglutinaria 

representantes de diferentes equipes era um projeto de líderes de diversas entidades 

da capital paulista. Nessa concepção, o papel central da primeira geração de 

torcedores organizados, geralmente fundadores dos grêmios, era ao mesmo tempo 

um campo de resistência às mudanças do futebol paulista e uma forma de diálogo 

interno que forjaria relações mais pacíficas nas arquibancadas. 

A atuação de Flávio Tadeu La Selva, fundador do Gaviões da Fiel; Hélio Silva, 

longevo presidente da Tusp; Cosme Freitas, fundador da Torcida Jovem do Santos; e 

Wanderley “Matheus” Rodak, fundador da Torcida Uniformizada do Palmeiras, 

procurava estabelecer uma aliança duradoura contra adversários e adversidades em 

comum (THOMPSON, 1987). A aliança proveniente de experiências compartilhadas 

e da percepção das semelhanças entre as entidades gestava um movimento inédito 

no futebol paulista. 

A aproximação entre diferentes torcidas organizadas dialogava com um 

ambiente social de reivindicações mais amplo, delimitado pelas Ciências Sociais como 

“novos movimentos sociais” (GOHN, 1997; 2017; PERRUSO, 2012). A 

institucionalização desse movimento de torcedores veio com a criação da Atoesp, em 

1976, e sua luta por ingressos a preços populares, campeonatos atraentes ao público 

e bem-organizados e a diminuição da violência policial. 

As pautas torcedoras assumiam um sentido moral e propunham reflexões 

sobre quais deveriam ser os sentidos do futebol em São Paulo. As lutas encampadas 

pela Atoesp não visavam apenas satisfações econômicas, mas também democratizar 

o futebol ao pautá-lo numa perspectiva dos interesses populares. Os manejos entre a 

associação, os dirigentes da Federação Paulista de Futebol e dos clubes e os 

representantes da segurança pública precisavam respeitar um difícil equilíbrio entre a 

perspectiva economicista e as percepções sobre o futebol como esporte do povo.  

Nesse sentido, a pressão de base representada pela Atoesp guarda uma 

sensível correlação com o conceito do historiador inglês E. P. Thompson (1998) de 

“economia moral da multidão”. Segundo o autor, que analisou a Inglaterra no século 

XVIII, existia uma perspectiva moral cultivada pelas classes populares de que deveria 

ser garantido ao povo o acesso aos bens necessários à vida, e tal costume estaria 



 

 

331 

acima das interpretações econômicas, implicadas pelos donos de terras e 

comerciantes. Essa forma de interpretar o mundo era constitutiva das classes 

tradicionais e aflorava em momentos de inflação dos gêneros alimentícios, de 

usurpação de direitos e de mudanças que restringiam o uso das terras aos populares. 

O conceito de Thompson ganhou diversos usos ao longo do tempo, alguns deles 

analisados pelo autor inglês no artigo A economia moral revisitada (1998), e todos 

eles tinham como elemento central o direito de acesso aos bens considerados vitais. 

Na perspectiva dos frequentadores assíduos dos estádios paulistas nas 

décadas de 1970 e 1980, suas reivindicações se inseriam nesse corpo de direitos e 

costumes historicamente acessíveis às classes populares. O futebol enquanto lazer 

da classe trabalhadora era interpretado pela Atoesp como um direito do torcedor e um 

compromisso a ser cumprido pelas instâncias dirigentes. Contudo, uma das 

estratégias consagradas dos dirigentes – e uma forma recorrente de ataque a 

movimentos populares em geral – era a desqualificação dos torcedores enquanto 

agentes políticos merecedores de respeito. 

A recorrência dos enfrentamentos entre torcedores cresceu durante entre os 

anos de 1976 a 1983, primeiro período de existência da Atoesp, somando-se a 

distúrbios ocasionados pela estrutura deficitária dos estádios, a ações equivocadas 

dos órgãos de segurança, à sanha de lucro dos dirigentes de clubes e da Federação 

Paulista de Futebol e à rivalidade entre torcedores do interior e da capital a partir de 

1976, ano de promulgação da Lei do Acesso. 

O surgimento de novas torcidas organizadas continuou durante as décadas 

de 1970 e 1980, tanto nos grandes clubes da capital como em agremiações menores 

no interior do estado. Em São Paulo, os grêmios neófitos podiam ser mensurados pela 

quantidade de novas faixas dependuradas no gradil das arquibancadas dos estádios; 

porém, a maioria tinha uma existência efêmera. Esse aumento do número de torcidas 

levou à criação de associações voltada somente a torcedores, a exemplo da santista 

Atos (Associação das Torcidas Organizadas do Santos). Em casos de associações 

colegiais, como a Toco (Torcida Organizada do Colégio Objetivo) e a Torcida 

Acadêmica do Palmeiras, formadas por alunos corintianos e palmeirenses do colégio 

Objetivo, a adesão clubística se alimentava de outra identidade em comum: a 

estudantil. 

Nas cidades do interior, longe das regiões metropolitanas de São Paulo e 

Campinas, as formas de torcer assumiam peculiaridades locais. A intensa 
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identificação entre o clube e a cidade reafirmava laços que envolviam diversos 

agentes, como dirigentes, políticos locais, meios de comunicação e a Polícia Militar, 

os quais assumiam como adversários as principais equipes da capital, representadas 

por seus atletas e torcedores. Essa adesão interiorana baseada em valores 

românticos, como a terra e o sangue (ALABARCES, 2014), propunha a necessidade 

de defender a honra da cidade contra a invasão e a liberalidade das caravanas vindas 

da capital.  

A pressão exercida no interior era ainda uma forma historicamente 

consagrada e noticiada pelos jornais de exercer pressão sobre os adversários e juízes 

em busca de resultados positivos. No interior, a cidade toda “jogava junto”, muitas 

vezes deixando de lado os aspectos da legalidade ou do propalado fair play em busca 

da vitória. Nesse ambiente, muitas vezes hostil aos visitantes, diversos capitais sociais 

e políticos estavam em disputa, pois a projeção de clubes de pequenas localidades 

era um importante instrumento de ascensão para dirigentes que nutriam aspirações 

políticas. 

As torcidas organizadas dessas localidades, imersas no ciclo de relações das 

pequenas cidades, atuavam por vezes internamente nos clubes e  participavam das 

diretorias sociais com frequência. As práticas voluntaristas e o intenso contato entre 

o clube e sua torcida eram uma das suas principais características, ao contrário do 

que acontecia nas grandes torcidas organizadas, cuja atuação na política do clube era 

rechaçada pelos dirigentes. 

A atuação da Atoesp manteve-se restrita aos grêmios da capital e de 

Campinas, perdendo a oportunidade de criar laços com organizações de cidades 

distantes. Assinale-se que, nesse período, a comunicação entre os agrupamentos era 

estabelecida pessoalmente, via carta postal ou por meio de mensagens publicadas 

nos periódicos esportivos, como a revista Placar, nos espaços destinados à 

interlocução com seus leitores. 

As pautas da entidade associativa das torcidas paulistas procuravam atender 

e representar indistintamente a todos os frequentadores de estádios, submetidos à 

mesma gama de problemas enfrentados pelos torcedores organizados. 

A contradição entre a ação coletiva reivindicativa e os constantes distúrbios, 

majoritariamente atribuídos às torcidas organizadas ou aos torcedores em geral, 

promoveram um gradual distanciamento entre os grêmios de torcedores, 

representado pelo fim do pacto de paz entre as torcidas organizadas em dezembro de 
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1983, evento abordado no Capítulo 3. Situação que, segundo as lideranças das 

torcidas mais tradicionais da capital paulista, se devia à formação de subgrupos de 

jovens violentos dentro dos grêmios. Esses jovens teriam no confronto físico contra 

os adversários uma forma de amealhar capitais de distinção e honorabilidade dentro 

de seus grêmios e na relação com seus adversários, reforçando hierarquias baseadas 

nos ideais de virilidade e força física (BOURDIEU, 1999; BAUBÉROT, 2013).  

Conforme os dirigentes das principais torcidas organizadas no início da 

década de 1980, teria ocorrido uma ruptura geracional de valores (BOURDIEU, 2003), 

o que estaria representado na grande leva de adeptos expulsos dos grêmios por 

ações que feriam os regimentos internos, como porte de drogas e envolvimento em 

confrontos. 

As expulsões dos torcedores inadaptados aos códigos de regras das torcidas 

não diminuíram os eventos violentos, pois esses egressos constituíram novos 

grêmios, que teriam como norteadores as relações baseadas na busca do confronto 

físico com os rivais de maneira progressivamente premedita. Tal percepção difundida 

pelas lideranças dos grêmios mais tradicionais encontrou acolhida em setores da 

imprensa, mas omitia todo o retrato do crescimento de hostilidades a partir de 1973, 

desde a partida entre Palmeiras e Corinthians no Parque Antártica (FLORENZANO, 

2019).  

A torcida Mancha Verde, criada em janeiro de 1983 sob a missão nativa de 

devolver o “respeito” ao torcedor palmeirense por meio da imposição física, desnudou 

uma lógica já existente no universo torcedor, em que o protagonismo se sustentava 

por meio de atos socialmente reprováveis e uma conduta viril cada vez mais explícita 

e exacerbada. 

A recorrência de enfrentamentos envolvendo a Mancha Verde, pari passu com 

a sanha simplificadora de veículos midiáticos, destacadamente o semanário esportivo 

Placar, elegeu a torcida como símbolo de uma nova era de relações intertorcidas, que, 

conforme apresentado ao longo da presente tese, constituía uma gradual 

transformação, a afetar grande parte dos grêmios de torcedores. 

 As ações conjuntas entre grêmios de clubes diferentes rarearam após 1983, 

ficando limitadas a conjunturas políticas específicas, como nos atos populares em 

defesa das Diretas Já, mais especificamente o ato de 25 de janeiro de 1984, realizado 

na Praça da Sé; na luta contra a majoração dos valores dos ingressos (THOMPSON, 
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1998); ou, ainda, nos encontros na Federação Paulista de Futebol a cada novo 

episódio de violência divulgado pela mídia.  

Em contrapartida, de maneira simultânea, é no mesmo período que as 

relações amistosas entre grupos de torcedores em São Paulo e no Rio de Janeiro 

fomentaram as primeiras alianças duradoras. O alinhamento se dava entre as torcidas 

de Corinthians e Flamengo, os autodenominados “clubes do povo”, e Palmeiras e 

Vasco, cujas mitologias clubísticas destacavam origens voltadas às colônias de 

imigrantes (HOLLANDA, 2009). 

A forma como o poder público e os representantes do futebol paulista trataram 

os distúrbios nos estádios pouco mudou ao longo de duas décadas. As soluções 

espasmódicas, surgidas a reboque dos momentos críticos, eram voltadas 

principalmente a contemplar a opinião pública (ALABARCES, 2004). Estas se 

tornaram a tônica da década de 1980, quando pela primeira vez se aventa o 

impedimento de torcidas organizadas nos estádios e depois são formuladas as 

primeiras propostas de fechamento das entidades. As ameaças e a promulgação de 

novas leis não foram capazes de deter a espiral de rivalidades violentas, e o ano de 

1988 assumiu um caráter simbólico com a morte, de um lado, do congregador Flávio 

La Selva, dos Gaviões da Fiel, e, de outro, do provocativo Cleofas Sóstenes Dantas, 

o “guerreiro Cléo”, da Mancha Verde. 

O falecimento de Flávio La Selva, decorrente de problemas de saúde, 

simbolizava o esgarçamento da centralidade das pautas reivindicativas e da união 

programática entre grêmios. Já o premeditado assassinato de Cléo, a pouco metros 

da sede de sua torcida, solidificou um regime de relações de vingança que passou a 

dar a tônica do universo associativo torcedor da década de 1990. 

Como analisado pelo antropólogo Luiz Henrique de Toledo (1996), essas 

rivalidades contaram com o crescimento exponencial e com a assídua participação da 

Torcida Tricolor Independente, da Mancha Verde e dos Gaviões da Fiel. Em 1990, 

Tadeu da Costa, membro da Torcida Tricolor Independente, foi baleado na perna num 

encontro com a Mancha Verde, na cidade carioca de Rezende. Em 1992, numa 

partida entre Corinthians e São Paulo, válida pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, 

no estádio paulistano Nicolau Alayon, uma bomba de fabricação caseira matou o 

corintiano Rogério de Gásperi; o artefato teria sido lançado por um adepto da torcida 

Independente. No mesmo ano, o manchista Sérgio Vivandini morreu a facadas antes 

de uma partida entre Santos e São Paulo no estádio Parque Antártica. 
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Os eventos belicosos envolvendo os torcedores paulistas atingiram seu maior 

grau de exposição público-midiática na chamada Batalha Campal do Pacaembu, no 

dia 20 de agosto em 1995, evento que deixou 102 pessoas feridas e vitimou o torcedor 

Márcio Gasparin numa partida entre São Paulo e Palmeiras (TOLEDO, 1996). As 

cenas da briga, registradas pelas emissoras de televisão, estimularam atitudes do 

poder público mais incisivas para o fechamento dos grêmios de torcedores, taxados 

como os principais responsáveis pelo ambiente vandálico dos estádios de futebol 

profissional. 

Nesse contexto explosivo e turbulento, vinte anos depois de sua criação, a 

Atoesp foi reformulada e ganhou sobrevida. Em reação à criminalização e ao 

banimento, a entidade tornou a se constituir como instrumento de luta pela 

sobrevivência e legitimidade do movimento de torcedores organizados, na esteira do 

evento trágico do Pacaembu e das primeiras medidas punitivas anunciadas pelo 

Ministério Público do estado.  

Sob a liderança de Cláudio Faria Romero, da Camisa 12, e do santista Cosme 

Freitas, ambos fundadores de suas torcidas e remanescentes da década de 1970, a 

entidade tinha como objetivo mostrar uma outra face das associações de torcedores, 

ligadas a preocupações e projetos de cunho social. Ante o estigma de vandalismo, os 

artífices da Atoesp mobilizavam sua narrativa, a reafirmar os vínculos de solidariedade 

orgânica entre os grêmios. Era necessário reverter a visão negativa da opinião pública 

como um todo e buscar subterfúgios diante da política de proibições encampadas pelo 

Ministério Público de São Paulo, sob coordenação do promotor de justiça Fernando 

Capez. 

Assim, a baliza temporal, que vai das transformações ocorridas entre 1969 

(ano da institucionalização da Torcida Jovem da Ponte Preta e dos Gaviões da Fiel) 

aos eventos do Pacaembu em 1995, carrega as marcas da historicidade conflituosa 

do objeto de estudo da presente tese. A pesquisa aqui desenvolvida, dedicada a 

compreender as dinâmicas do associativismo e da história das torcidas organizadas 

paulistas, não deixa de constituir um contraponto aos discursos rasos e 

estigmatizantes do senso comum. Estes pretendem, numa seleção do histórico de 

violência, o esquecimento das características democratizantes e agregadoras dessa 

miríade de movimentos grupais, com seu sentido popular e seu caráter festivo. 

A leitura reducionista, bastante difundida socialmente, relativiza o papel da 

segurança pública e de outros agentes na resolução dos distúrbios relacionados ao 
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futebol e une passado, presente e futuro das torcidas organizadas numa história 

unívoca da violência no futebol profissional brasileiro. Em meio a essas observações 

estigmatizadas, retornar à experiência da Atoesp proporcionou outras narrativas à 

experiência multifacetada das torcidas organizadas, que reforçam a utopia de uma 

República dos Torcedores (Florenzano, 2019).  

Para tanto, convém observar que diversos movimentos associativos 

congêneres de torcidas surgiram na esteira da Atoesp. No Rio de Janeiro, a Astorj, 

que existiu entre 1981 e 1993 (HOLLANDA, 2009), foi retomada e deu origem em 

2008 à Ftorj (HOLLANDA; MEDEIROS; TEIXEIRA, 2015). Esta entidade carioca, por 

sua vez, participou das articulações que fundaram a Conatorg, em 2010, e, em 

seguida, a Anatorg (HOLLANDA; TEIXEIRA, 2016), no ano de 2014. Esta última, em 

plena atividade nos dias de hoje, conta com a adesão de mais de duas centenas de 

torcidas afiliadas, e sua abrangência nacional visa dar conta dos desafios do cenário 

colocado às agremiações no horizonte do século XXI. 

Ao mesmo tempo, o surgimento de novas instituições continua a se valer da 

homologia de suas pautas com as origens do associativismo torcedor. A razão de ser 

de suas existências coletivas permanece propugnando por princípios e “costumes em 

comum” – para parafrasear Thompson –, tais como o pacto de não agressão entre as 

torcidas, o fortalecimento de um lugar de fala para os torcedores organizados ante os 

demais agentes futebolísticos, a moralização da gestão de clubes e federações, o 

direito a ingressos a preços populares e um policiamento de caráter preventivo, em 

oposição a uma conduta punitiva e repressiva.  

Os elementos supracitados evidenciam não só o imobilismo e a resistência 

das instâncias burocráticas do futebol brasileiro, mas também um resiliente espírito 

de luta dos torcedores em busca da participação e da visibilidade no mundo esportivo. 

A busca utópica por relações mais humanas e menos pecuniárias no circuito 

do futebol de espetáculo está longe de constituir apenas a memória residual de um 

passado romântico inexorável. Ao fim e ao cabo, volver às experiências associativas 

dos anos 1960 a 1990 contribui para iluminar e projetar as contradições e os desejos 

difusos dos grêmios de torcedores, restituindo com mais plenitude a sua historicidade. 

Também no universo futebolístico, um “anjo da História” benjaminiano (2012) é capaz 

de descortinar, a contrapelo, outros futuros para as arquibancadas dos estádios de 

futebol no Brasil. 
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