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O futebol é muito mais que um esporte, ou 
mesmo um estilo de vida: é uma metáfora 
da nova ordem mundial, com toda a sua 

complexidade. Os clubes de futebol espelham clas-
ses sociais e ideologias políticas e, frequentemente, 
inspiram uma devoção mais intensa que as religi-
ões. É um esporte com interesses reais.

Bom humor, alegria, muita paixão pelo futebol 
e união. Essas são as armas de alguns torcedores 
para jogar ao lado do time. Além da animação, o 
colorido já faz parte das arquibancadas de estádios 
brasileiros. Com vestimentas que impressionam, 
alguns torcedores viram grandes personagens de 

equipes e são alvo das lentes de câmeras.
Verdadeiros craques da arquibancada, esses tor-

cedores garantem um show à parte. Criando um 
ambiente irreverente, e quebrando a grande ten-
são que envolve o jogo, esses personagens criam 
um elo com a equipe e com os outros amantes do 
clube. Durante os jogos, o público se diverte com 
as figuras representadas que, a todo instante, con-
vida os outros torcedores para cantar os gritos da 
torcida.

No Rio, os fantasiados 
sem a “geral”

Eles ainda atraem as atenções, são alvos de câ-
meras fotográficas e arrancam sorrisos no rosto de 
quem os vê. Mas permanecem órfãos. Onze anos 
após o fechamento do setor mais popular do Ma-
racanã, os geraldinos se adaptaram à realidade, 
descobriram novas formas de continuar assistindo 
aos jogos no estádio, mas não conseguem disfar-

As fantasias da 
paixão

Movidos pela paixão, torcedores 
se caracterizam para incentivar 
o clube do coração

Hugo Vilela

Quarteto de torcedores folclóricos cria Liga pela Paz

Jornal Extra
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çar a melancolia ao falar da antiga casa. 
“Não é a mesma coisa sem a geral. Não é pelo 

dinheiro. Lá era festa, alegria. Eu me sentia bem.” 
Recorda Maria de Lourdes Pereira, a “vovó trico-
lor”, que se emociona ao lembrar da antiga roti-
na que incluía chegar duas horas mais cedo no 
estádio, forrar o chão com uma bandeira do Flu-
minense e aguardar o início da partida comendo 
biscoito de polvilho.

Antes, próximo ao campo, agora, somente atrás 
do gol. Com o local onde ficava a geral transfor-
mado numa das áreas mais nobres da arquibanca-
da, os geraldinos migraram para os setores Norte 
e Sul, os mais baratos, mas ainda assim longe do 
valor cobrado na geral, que custou R$ 5 na última 
final de Estadual da sua história. “Hoje o Eurico 
me dá ingresso. No período do Dinamite, o pessoal 
das organizadas me colocava para dentro.” Conta 
José Pedro Santos, o Mister M, que marca presença 
em todos os jogos do Vasco.

O Anjo Rubro-Negro, Dona Zica, Mister “M”, 
Homem Peruca, Máskara Tricolor e Jarbas das 
Taças usam a alegria para combater a violência 
no futebol. Juntos, os quatro torcedores formam a 
Liga pela Paz. A iniciativa da liga é mobilizar o go-
verno e os carnavalescos para preparar fantasias 
mais modernas. A ideia do grupo é levar ainda 
mais cores e animação para o estádio.

A preservação dos torcedores folclóricos no Ma-
racanã é a outra batalha do quarteto. Sem a geral 
e cadeiras baratas, fica mais difícil estar em todos 
os jogos para animar. “A gente já faz parte da his-
tória do Maracanã. Não dá pra ficar fora agora”, 
defendeu Jarbas, botafoguense que vive vendendo 

réplicas de taças da Copa do Mundo.
A luta pela paz entre as torcidas reflete a própria 

história dos quatro amigos: eles se conheceram 
nas disputas dos clássicos durante os anos. Por 
isso, o lema é “Adversário, sim. Inimigo, nunca”.

A moda da Copa no 
“padrão FIFA”

Em 30 de outubro de 2007 o Brasil foi confirma-
do como o país sede para a Copa do Mundo da 
Fifa, edição de 2014. Naquela data o Brasil recebia 
a honra, a distinção, o direito, mas principalmen-
te o dever de realizar a Copa do Mundo masculi-
na de futebol da Fifa. Inúmeras obras precisariam 
ocorrer em diferentes esferas para que o país se 
adequasse ao padrão exigido pela dona do even-
to. O chamado “padrão Fifa” passaria a ser uma 
obsessão dos dirigentes brasileiros em diferentes 
âmbitos.

 As novas arenas inauguraram o novo século dos 
estádios no Brasil. Abriu um espetacular espaço ao 
torcedor, que ocupou as cadeiras como se estivesse 
num teatro de futebol. As novas arenas acabam 
inserindo os torcedores em situações diferentes das 
que existiam nos velhos estádios. O medo de tor-
nar o estádio em algo frio era constante, porém, 
com a chegada da Copa do Mundo, a alegria foi 
contagiante e o colorido das torcidas, e o sorriso no 
rosto se tornaram o ponto forte.

O Brasil é um país conhecido por suas belezas 
naturais, pela diversidade cultural, animação e, 
também, criatividade de seu povo. Na Copa do 
Mundo de 2014, a moda de ir ao jogo fantasiado 
pegou. Os brasileiros e turistas desfilaram criativi-

Dona Zica e Mister M unidos por um espetáculo melhor no 
clássico

Em imagem do documentário Geraldinos, PM orienta 
torcedor fantasiado da personagem Emília, criada por 
Monteiro Lobato, durante jogo do Flamengo
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dade pelas ruas e avenidas e fizeram da Copa do 
Mundo um carnaval fora de época. Antes e depois 
dos jogos, as ruas do país foram coloridas e ani-
madas.

Nos majestosos palcos do Mundial se viu de tudo 
um pouco. De personagem de programa humo-
rístico na TV, super-herói e padre à cantora inter-
nacional. Até um papa brasileiro foi visto dando 
bênçãos, inclusive para argentinos. 

A fantasia muda vidas
Uma saída para a depressão, um apelo contra 

a violência, uma conta bancária recheada muda-
ram a vida de torcedores que, desde a infância, já 
sentiam um amor autêntico e incondicional por 
suas equipes, mas que os faziam ser anônimos no 
meio da multidão que pula e grita na arquiban-
cada.

Figurinhas carimbadas entre os seus, alguns tor-
cedores foram além: viraram personagens, fica-
ram relativamente famosos e inflaram seus egos 
e em alguns casos, os próprios bolsos também. É 
o caso de Francisco Moraes, uma presença cati-
va nos treinos e jogos do Flamengo. Aos 74 anos, 
mais conhecido apenas por seu sobrenome e um 
dos torcedores mais assíduos dos jogos do Flamen-
go, com viagens para 73 países para acompanhar 
o rubro-negro e a seleção brasileira. Um feito que, 
segundo ele, já custou mais de US$ 1 milhão, acu-
mulado durante sua carreira como funcionário 
público e administrador de uma empresa de cap-
tação de recursos para investimentos. 

“Isso não vai durar para sempre. Mas o Flamengo 

está na minha essência, sou completamente 
apaixonado. E, enquanto puder, vou seguir 
fazendo o que faço desde 1968, que é seguir o 
Flamengo onde ele estiver , diz Moraes. 

“Se meu filho for casar na hora do jogo, ele vai 
ficar no altar. Não bate de frente com o Flamen-
go que você vai perder. Família, casamento… é 
tudo inegociável. Vai ter jogo do Flamengo, eu 
vou . E Moraes, além de ir, conta tudo em seu 
site, onde relata suas experiências de torcedor 
muito conhecido entre os rubro-negros. “Sou um 
cara muito conhecido, e para mim isso é um ego 
fantástico (sic). Mas não misturo as coisas, não 
vivo do clube, não ganho nada .

Outro grande ícone que teve sua vida modifica-
da pelo seu personagem nas arquibancadas é Mar-
celo Nubia, que desde 2002 frequenta os jogos do 
Flamengo como o famoso Anjinho. Trajando uma 
túnica branca, asas cenográficas, óculos escuros e 
uma peruca branca. Sua figura atrai fotógrafos e 
cinegrafistas naturalmente, atrativo que acabou 
virando o ganha-pão do rubro-negro.

De personagem criado para pregar a paz nos es-
tádios, Anjinho virou produto: chaveiros, camise-
tas e adesivos com sua imagem atrelado ao escu-
do do Flamengo são vendidas por onde ele passa, 
desde Vigário Geral, onde mora, até os vagões do 
Metrô que o levam até à entrada do Maracanã. 

O Anjinho se aproxima dos jogadores, ganha in-
gressos e tem sua imagem divulgada pelo próprio 
departamento de marketing do clube, participan-
do de gravações comerciais para divulgar o pro-
grama de sócio-torcedor. 

O Anjinho rubro-negro no Maracanã Francisco Moraes, torcedor do Flamengo ao lado de Zico
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Eclética - Nos últimos anos você 
virou um torcedor símbolo do Vasco. 
Mas quando e como começou essa 
paixão?
Homem Peruca - Essa paixão 
começou quando ainda estava na 
barriga da minha mãe. Não somos 
nós que escolhemos o Vasco, o Vasco é 
quem escolhe a gente.

Eclética -  Qual a sua primeira 
lembrança como torcedor?
Homem Peruca - A minha 
primeira lembrança como torcedor é a 
conquista do Título Brasileiro de 1989. 
Naquele dia minha família estava toda 
reunida para uma grande festa, que 
começou e não teve hora para acabar.

Eclética - Quais estádios já visitou 
para assistir a jogos do Vasco?
Homem Peruca - No Rio de Janeiro, 
praticamente todos. Já fui ao Couto 
Pereira na final da Copa do Brasil, 
Mineirão, Pacaembu, Morumbi, 
Moisés Lucarelli, Estádio do Lanús na 
Argentina.

Eclética - Quando percebeu pela 
primeira vez que as pessoas passaram 
a reconhecê-lo como o “homem da 

peruca nos gols do Vasco”?
Homem Peruca - Foi quando, em 
São Januário, as pessoas começaram 
me chamar no entorno do estádio, e 
pedir para tirarem fotos...

Eclética - Como é esse 
reconhecimento, especialmente das 
crianças? Já passou por alguma 
situação curiosa ou engraçada por 
causa da peruca?
Homem Peruca - De fato, o que 

mais me gratifica é o reconhecimento 
das crianças. São o futuro do nosso 
clube. E não existe maior sinceridade, 
do que a sinceridade delas. Então 
fico muito feliz de se sentirem alegres 
quando me encontram. Situação 
engraçada aconteceu em Portugal. 
Fui assistir a um jogo no Estádio do 
Dragão, do Porto, com a peruca e 
a camisa do Vasco. As pessoas me 
olhavam e não entendiam bem o que 
estava acontecendo.

Bate-bola com o Homem Peruca

Homem Peruca mostrando em seu tablet uma frase que está presente no canto 
das torcidas cruzmaltinas

Para saber mais

Sobre o filme Geraldinos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geraldinos

Melhores fantasias vistas na Copa do Mundo
http://www.humordaterra.com/diversos/as-30-melhores-fantasias-de-
torcedores-da-copa-do-mundo/

Torcedores folclóricos visitando o Maracanã 
http://www.foxsports.com.br/videos/37801539538-torcedores-folcloricos-
visitam-o-maracana


