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Resumo 

Há em comum na história das formas de socialização das juventudes periferizadas 

urbanas, a dedicação de parte delas em se organizar em grupos e, nesse mesmo 

movimento, tecer uma rede complexa de relações de rivalidade e diplomacia, de 

amizades e inimizades flutuantes, por vezes radicais, com outros grupos. No entanto, 

mesmo em se tratando de grupos rivais mortais, são ainda assim, grupos muito 

parecidos, compartilham entre si, ainda que inimigos, valores, éticas e estéticas. Pois 

bem, diante do furor que esses jovens acabam promovendo em seus bairros, resvalando 

na cidade romântica das vias principais, esta trata de nomeá-los “vândalos”, “gangues”, 

“bandos”, como se fossem portadores de uma selvageria absoluta, inafeita a qualquer 

tipo de compreensão, despossuída de qualquer sentido. Neste artigo, dedico-me a 

esmiuçar um pouco as éticas e estéticas internas desses grupos no Rio de Janeiro, os 

quais circulam entre as Torcidas Organizadas, Bailes de Galera, piXação e Turmas de 

Bate-Bola, seus gestos e principalmente expressões discursivas que, a meu ver, indicam, 

em seus acabamentos, tensões não necessariamente conscientes tanto com os arranjos 

mentais da racionalidade instrumental, quanto com aquilo que ela enseja socialmente: a 

estrutura fixante da divisão social. Para tanto, costuraremos relatos etnográficos com os 

conceitos de “liminaridade” em Turner e de “inimigo” em Viveiros de Castro. 

 

Abstract   

It is common in the history of forms of socialization of peripherized urban youths, that 

part of them dedicate to organize themselves into groups and, in the same movement, 

weave a complex web of rivalry and diplomatic relations, of floating friendships and 

enmities sometimes radicals with other groups.  However, even when it comes to deadly 

rival groups, they are still very similar between them, sharing with each other, even with 

enemies, values, ethics and aesthetics. Well, front of the furor that these young people 

end up promoting in their neighborhoods, slipping in the romantic city of the main 

roads, it starts to name them "vandals", "gangs," "bunch of”, as if they were carriers of 

an absolute savagery, not compatible with any kind of understanding, dispossessed of   
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any sense. In this article, I dedicate myself to scrutinize some internal ethics and 

aesthetics of these groups in Rio de Janeiro, which compose and circulate among the 

“Torcidas Organizadas” (Football Supporters Groups), “Bailes de Galera” (Funk 

DanceFloors with accepted fights between groups), piXação (vandal kind of graffiti) 

and the Bate-Bolas (groups that take to the streets in carnival with monstrous costumes 

produced by hand), their gestures and especially discursive expressions that, in my 

view, indicate in their forms, tensions not necessarily conscious, both with the mental 

arrangements of the instrumental rationality, as with what it entails socially: the bonding 

structure of social division. Therefore, we will sew ethnographic reports with the 

concepts of "liminarity" in Turner and "enemy" in Viveiros de Castro. 

 

 

Figura 1: Robinho da Turma Legalize de Bate-bolas,  

com camisa reivindicando a volta dos Bailes de Corredor 

 

 

Há um universo cultural que, a um só passo, é muito presente no imaginário 

cultural da área metropolitana do Rio de Janeiro, mas que por outro lado não figura na 

lista de culturas populares outorgadas da cidade, sendo portanto, a meu ver, um 

caldeirão poético da existência popular em suas franjas. Falo de uma rede de práticas 

culturais que compartilham éticas e estéticas, e que inclui a piXação (ou Xarpi, como 

geralmente o carioca nomeia essa atividade), as torcidas organizadas de futebol, as 

turmas de Bate-Bola e as Galeras de Baile Funk, sendo nestas últimas, especialmente 

em alguns de seus repertórios de expressões, em seus mecanismos poéticos, digamos  
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Uma vez, por coincidência, encontrei Robinho, o líder da turma Legalize de Bate-bolas em um evento de 

funk. Lá ele me disse: “Eu fui no primeiro baile de galeras que teve na história. Foi em 89 em Madureira. 

Eu cheguei cedinho, fui o primeiro a chegar. Entrei, sentei em um banco e fiquei vendo o pessoal 

montando as caixas de som. Nem existia esse negócio de LadoA x Lado B ainda. Eram todas as galeras 

juntas disputando quem era a melhor galera. Aí a porrada rolava. Daí, para organizar a entrada no baile e 

a própria briga que estava ficando generalizada, o Zezinho, dono da ZZ inventou isso de Lado A e Lado 

B”. 

assim preliminarmente, que mais vai se deter este artigo. “Lado A x Lado B”
2
 é uma 

forma de nomear os bailes que envolviam(em) essas galeras, também chamados de 

“bailes de corredor” ou “festival de galeras”, os quais, ainda que tenham tido seu 

apogeu na década de 90 do século passado, seguem presentes na memória ativa 

daqueles que viveram e daqueles que, criados nesses territórios, herdam um contato 

íntimo com essas narrativas, o que, de certa forma, pode ser sentido pelo retorno atual 

das festas e reencontros dessas galeras, um fenômeno autônomo que vem crescendo 

pela cidade nos anos recentes. Não tratarei, no entanto, nem de seu histórico, nem das 

características formais deste seu atual retorno, mas sim partirei de algum material 

etnográfico para, a partir dele, pinçar gestos, imagens, humores, expressões comuns, 

máximas sedimentadas nesse universo popular, como indícios de uma vida que, em 

contínuo e dramático regime de tensionamento com as maquinarias de engessamento da 

existência, é fértil em povoar seu cotidiano com arranjos expressivos éticos e estéticos 

garantindo a presença constante da poética em seu sentido mais ampliado, textual mas 

também corporal, como esquivas, como gingas de incaptura, as quais, mesmo não sendo 

garantias às “sobrevivência”, garantem uma (sobre)vida vital.  Como disse, não se trata 

de um fenômeno cultural episódico, desatado do cotidiano das pessoas que compuseram 

e ainda compõem essas galeras, sendo sim parte de uma rede que mantem especialmente 

com as torcidas organizadas uma proximidade. Próximas, não somente por movimentar 

muitas vezes os mesmos agentes, mas também, e isso é o que mais nos importa aqui, 

por construir uma zona de fruição de humores muito parecidos, por estarem em laço 

estreitado pelo ethos, o que nos permite entendê-las como fenômeno que exibe em suas 

maneiras de ser um vasto repertório de indicativos da formação das subjetividades, 

exatamente onde nos deteremos. Comecemos, então, por uma fala do Kico, integrante 

da Torcida Organizada Young Flu e também “guerreiro” de corredor, como também por 

vezes se nomeiam, para na sequência costurarmos etnografia e arranjo teórico: 

Assim que acabou o Baile de Corredor, que eu ia com uma galera que tinha lá no Conjunto 

Habitacional em Santa Cruz, um amigo meu, o Cemica, um maluco das antigas, me chamou 

pra ir junto, aí começamos a fazer só merda nos estádios, nas viagens. Para você ver, 

quando entrei para a Young, nessa época, eu não tinha nem time. Eu gostava de brigar e 

acabou o Baile de Corredor que era briga liberada. Então vamos para o jogo de bonde, de 

vez em quando a gente encontra com outra torcida, o pau quebra, aí gostei da ideia. O que  
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me atraiu foi isso no início, as doideiras. O que a gente não podia mais fazer no baile, a 

gente fazia na torcida, zoava, subia em cima do trem, vinha aloprando. A maioria dos 

líderes de torcida hoje curtiu baile de porrada; (Kiko em entrevista realizada em outubro de 

2012) 

 

Não é raro, como sugere esse trecho, o reconhecimento dos Bailes de Galera 

como berços de encontro daquela geração de jovens em situação de periferização, como 

lugar de intensidades, de trocações de todo tipo, simbólicas, imagéticas, físicas, 

corporais, libidinais, éticas e estéticas – espécie de “lugar memorial” que acumula 

características de um vitalismo de origem de um movimento em primeiras fases de 

gestação. São neles, portanto, que se passam boa parte das histórias que são contadas 

aqui e ali nesse cotidiano, principalmente pelos mais antigos que viveram essa época. 

Contação e recontação que pude perceber nas caravanas das torcidas, nas caminhadas, 

em conversas informais, em brincadeiras jocosas entre amigos que partilhavam 

passados semelhantes, etc. Histórias essas que, portanto, alimentam em posição de 

destaque esse imaginário que, como vimos, privilegia sempre os relatos embriagados de 

vitalismo, o que é bem o caso do que se passava/(passa) nesses Bailes. Um repertório de 

memórias e narrativas que, apesar do desaparecimento e das proibições pelas quais 

passaram esses Bailes no final dos anos 90, em muito graças à divulgação midiática de 

imagens dessas brigas coletivas que chocavam e escapavam à compreensão de um Rio 

de Janeiro privilegiado, seguiu e segue vivaz nas narrativas desses jovens, o que 

justifica bem a reaparição contemporânea deles, às vezes de forma quase clandestina, 

pelos subúrbios cariocas atuais, na forma de Bailes que vão sendo divulgados somente 

entre os conhecidos e que acabam irradiando para uma nova geração de jovens até então 

apenas ouvintes dessas histórias. Pude, então, no final de 2013, articular com alguns 

membro já conhecidos da Torcida Young Flu, uma ida a um baile desses em Anchieta, 

subúrbio carioca. 

Soube pela internet, a partir de algumas publicações de pessoas que circulam por 

essa rede de práticas, que no domingo teria um grande Baile de Corredor em Anchieta e 

que este prometia reunir todas as galeras do Rio de Janeiro, tanto as gerações mais 

antigas quanto as mais novas. Entrei em contato então com um integrante da Young da 

Zona Sul, conhecido como Lenny, o qual eu sabia frequentava esses bailes e era “Lado 

B”, membro do Bonde da São Salvador, uma praça em Laranjeiras onde 

tradicionalmente seus amigos se encontravam. Conversamos pela internet e por telefone  
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Governador do Estado do Rio de Janeiro que estava de posse do cargo durante o ano de 2013 e foi um 

dos principais alvos das manifestações naquele ano. 
4
Manifestações populares que por sua multiplicidade de gentes e pautas múltiplas, aliada à sua 

expressividade numérica, marcaram época e já pode-se dizer que tem lugar destacado na recente história 

político-social brasileira. 

e marcamos de nos encontrar na própria praça no começo da tarde. 

– Então Gustavo, você chega lá, eu te apresento o pessoal, mas eu mesmo acho 

que não vou, preciso ficar para estudar e terminar alguns trabalhos de faculdade – disse-

me Lenny. 

– Vai conseguir se segurar? 

– Não sei (risos), espero que sim. Mas de qualquer maneira, mesmo eu não indo, 

você vai com a galera. Eles alugaram uma Kombi e tem uns carros também. Primeiro 

vão para Curicica, um churrasco com a galera de lá que é nossa amizade, sempre recebe 

a gente muito bem. 

– Tudo bem, eu chego na praça e a gente conversa lá então. 

– Ok. Até lá. 

Cheguei à praça, avistei Lenny cercado por seus amigos sentados no parapeito 

do chafariz. Cumprimentamo-nos e ele me apresentou ao grupo: 

– Esse aqui é o Gustavo, parceiro meu que anda estudando essas nossas doideras 

de baile e torcida. 

Constrangido, como sempre acontece quando me apresentam como alguém que 

“pesquisa”, desconcertado sem nunca saber muito bem como explicar, apenas balancei a 

cabeça como que confirmando. Logo reconheci outros membros da Young, em especial 

Naldo, com o qual já havia estado antes em alguns protestos contra o governador 

Cabral
3
, durante as chamadas manifestações de junho de 2013

4
, sobre as quais 

retomaremos mais adiante neste artigo. 

– E aí Lenny, com essa bermuda de lutador e esse protetor bucal nas mãos, 

decidiu que vai então? – perguntei. 

– Pois é, pra não ir, só se nem tivesse vindo pra cá, tivesse ficado em casa 

estudando. Agora vai ser difícil. 

Éramos cerca de 20 pessoas entre moradores de Laranjeiras, Rocinha, Favela da 

Pereira, Leblon, Catete, entre outros que não pude saber de onde vinham.  

– Disseram que até o Novato vai hoje. – disse Bruno que morava na Favela da 

Pereira e era Jovem Fla. 

– Sério? Hoje vai ser o mundo, vai muita gente, todo mundo confirmou. De todo 

canto do Rio vai sair ônibus. Vai ser uma loucura. – respondeu Lenny. 
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Importante via expressa da cidade do Rio de Janeiro que comunica a Zona Norte com a Zona Oeste. 

– Sou fã do Novato, mesmo mais velho, ele ainda deve brigar bem. Porra, eu me 

lembro de novinho, com uns 12 anos, eu ia pra Baile só pra subir naquelas grades no 

teto das quadras, me sentava lá no alto só pra ver ele brigar. Eu passava o baile 

pensando: “um dia eu ainda vou brigar com esse cara”. Ele era muito bom, ninguém 

parava na frente dele. Vai ser um sonho se eu conseguir trocar com ele hoje. 

Alguns bebiam cerveja, Naldo recusava-se dizendo que há muito tempo já não 

bebia, enquanto o rapaz da Rocinha àquela altura já aparentava estar bem embriagado. 

A Kombi chegou, alguns foram entrando e Lenny foi em direção ao seu carro. Tinha 

mais gente do que lugar disponível nos dois veículos. Deu-se o jeito, 5 no banco de trás 

do carro, entre eles eu, e outros tantos apertados na Kombi. Pegamos, então, a Linha 

Amarela
5
 e atravessamos a cidade em direção à Curicica que, sem trânsito, como era o 

caso num domingo à tarde, fica a quase 2 horas de distância de Laranjeiras. Após alguns 

erros de caminho, ligações para nos localizarmos, chegamos à praça exata onde um 

grupo grande com cerca de 50 pessoas já nos aguardavam ao som de funk de galera e 

churrasco. 

Estacionamos atrás de um ônibus que, possivelmente, mais tarde, levaria todos 

ao baile. A Kombi estacionou atrás de nós. Saímos e logo um cara nos olhou, 

reconheceu e gritou: 

– Sejam bem-vindos Zona Sul! Pode chegar, fiquem à vontade, Curicica ama 

vocês – disse já dando um abraço no Lenny e apertando a mão de todos, inclusive a 

minha.  

Fomos chegando, cumprimentando um por um com apertos de mão numa longa 

fila que, ao que parecia, não podia ser interrompida. Enquanto participava desse 

processo, fui percebendo a presença de peças de vestuário de diversas torcidas 

organizadas entre pessoas que ali confraternizavam juntas. Bermuda da Young Flu, 

Camisas da Jovem Fla e Ira Jovem do Vasco, boné da Força Jovem, todos ali juntos sem 

expressar qualquer tipo de rivalidade, ao contrário, compartilhando cerveja, churrasco e 

histórias comuns de bailes passados juntos. Todos ali eram lado B, o que a princípio, 

punha em suspenso as rivalidades de torcida. Percebi, no entanto, que não havia 

ninguém vestindo nada das torcidas do Botafogo. Perguntei, então, ao rapaz de bermuda 

da Young e que estava acompanhado de sua filha pequena: 

– Estou vendo pessoas de todas as torcidas aqui, mas gente da Fúria Jovem do 

Botafogo, não tem ninguém?  



 COELHO, G. Ensaios Filosóficos, Volume XIII – Agosto/2016 
 

 

– É, aqui tem de tudo, mas todo mundo se conhece da área né, todo mundo 

criado junto, aí em bagulho de baile a gente é Curicica, é lado B. Mas por aqui não tem 

muito Fúria mesmo não, eles saem mais pra lá –¬ disse apontando para um morro que 

podia se ver no horizonte. ¬– É outro bairro, são alemão nossos. 

Quando então o DJ que comandava o som tocou um funk em especial, Lenny 

chamou minha atenção: 

– Olha esse aí que está cantando é o Charles que era Young aqui da Curicica e 

virou amigão nosso. Saia com a gente direto, íamos juntos pra Lapa, ele dormia lá em 

casa durante o final de semana todo. Você pode ver que nesse funk que foi gravado ao 

vivo dentro do Baile, ele fala “Zona Sul, eu te amo”, porque a gente virou muito amigo 

mesmo. Foi na verdade, a partir dessa amizade que se formou essa proximidade que 

você está vendo agora aqui, esse churrasco entre galeras de áreas muito distantes da 

cidade e que, se não fosse o Baile e a Torcida, provavelmente não seriam amigas tão 

próximas como somos. 

– É, já ouvi falar muito do Charles, inclusive o bar da sede tem o nome dele, né? 

– Sim, ele era muito querido por todos. 

– E como ele morreu? 

– Morreu com a gente cara. A gente estava na Lapa em um show na Fundição 

Progresso. Aí ele arrumou alguma confusão lá dentro, mas parecia que já estava 

resolvido ali mesmo. Porém, quando saímos e já estávamos voltando pra casa, um outro 

carro fechou a gente. Assim que ele saiu do carro, o cara saiu também e deu 3 tiros nele. 

Ainda socorremos, mas não deu. 

– Porra que merda, ver o amigo morrer assim na sua frente. Mas não teve nada a 

ver com torcida então? 

– Foi duro. Acho que não, não soube direito o que de fato aconteceu, mas acho 

que não. Ele era muito doido, ele caia pra dentro. Pra você ter uma ideia, quando ele 

cantou esse funk aí, logo que terminou, ele mergulhou do palco sozinho em cima dos 

alemão do lado A no baile e saiu “rebocando”. Ele era assim, meio suicida. 

O sol já estava se pondo, a noite chegando, quando o rapaz com a bermuda da 

Young passou vendendo ingressos do baile: R$ 10,00 cada um. Compramos e logo 

foram organizando a entrada no ônibus dos que já haviam pago. Alguns mais velhos, 

com pelo menos 30 anos, mas a maioria jovens ao redor dos 20. Nós fomos no mesmo 

carro que viemos, embora Naldo tenha ido no ônibus para reforçar o grupo, afinal, há 

sempre o risco de encontrar com um bonde alemão no meio do caminho, o que faz desse   
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trajeto algo que precisa ser conduzido com atenção e alguma tática. Percebi então, que 

junto iam também outros carros e outras motos, como que fazendo a escolta. Saímos e 

logo percebi que nesse caminho, salvo em caso de engarrafamentos, toda parada seria 

evitada e para isso as motos eram fundamentais. Quando aproximava um 

engarrafamento, duas motos aceleravam à frente, interrompiam o trânsito da transversal 

até o comboio todo passar, exatamente como faz a polícia com carros oficiais, digamos. 

Fomos assim então até a entrada de uma favela, onde outras pessoas aguardavam para 

pegar carona. Não sei muito bem qual era aquela localidade. 

Em determinado momento, quando seguíamos uma linha de trem, duas viaturas 

da PM passaram na outra mão e vendo a quantidade de jovens com os corpos para fora 

das janelas gritando, cantando, zoando, deram meia-volta. Pensei: “pronto, agora vão 

parar e ninguém mais vai pro baile”. Eu estava equivocado, a polícia juntou-se ao 

comboio e auxiliou na escolta. Provavelmente era melhor nos deixar chegar ao baile 

sem causar muitos problemas pelo caminho, do que impedir-nos e de fato arrumar 

problema. 

Chegamos então numa rua onde já se podia ver muita gente caminhando. Antes 

de estacionarmos, no entanto, essa caminhada já havia virado corrida. Via muita gente 

correndo em direção ao baile, mas outros também corriam do baile. Logo descemos do 

caro, e mais adiante o pessoal já desembarcava aos pulos do ônibus. Naturalmente, eles 

correram na direção da confusão, enquanto meu reflexo era de me afastar. Tive que 

forçar o passo na direção contrária daquela que meu corpo desejava para acompanha-

los, mesmo que com certa distância. Antes de chegar à rua do baile, dois homens sem 

camisa passaram ao meu lado já carregando, pelos braços e pernas, um outro 

desacordado e com a testa ensanguentada. Na sequência, um dos rapazes que saíram 

com a gente da Praça São Salvador, já voltava com a mão na nuca. Passou por mim sem 

me notar, e quando vi, sua nuca também já estava sangrando. O baile nem havia 

começado e a porrada já estava estancando do lado de fora. Fui beirando os muros das 

casas, e a essa altura, muitas pedras já estavam voando. Do nosso lado, estava o Lado B 

e à frente, onde nem pude ir, estava o lado A. Abaixei-me um tempo ao lado de um 

carro estacionado. Depois vi um espaço de parede que poderia me proteger entre o 

portão de uma casa e seu muro. Uma mulher com cerca de 40 anos já estava ali. 

Aproximei-me e perguntei: 

– Você mora aqui? 

– Não, vim pro baile com um amigo, mas esse pessoal não consegue se segurar.  
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– Vou ficar com você aqui observando. 

No meio da rua, vi o Lenny e o Naldo trocarem socos com alguns, mas as brigas 

duravam pouco pois logo a chuva de pedras tornava impossível o “mano a mano”. 

Lenny me viu e veio em minha direção. Percebi que ele já estava com uma ferida no 

peito. 

– Foi pedra – disse ele. ¬– Assim fica impossível, não vai ter baile, o pessoal 

está muito emocionado – completou aos risos. 

Pude ouvir também, um outro homem mais velho, com seus 40 anos, também 

comentando: 

– Porra, a gente espera tanto tempo pra ter um baile aí vem esses moleques e 

estragam tudo. Ta aí, olha, acabaram com o baile, mané. Pode ir pra casa, que eu duvido 

que vá ter baile. Se tiver, nego vai se matar lá dentro. 

Vi também passando por mim pessoas com barras de ferro, a chuva de pedras 

continuava. Resolvi então me afastar dali. Enquanto me afastava, escutei uma série de 

tiros de fuzil (o carioca suburbano sabe, de ouvido, distinguir isso). Imediatamente 

todos correram para trás, eu inclusive. Deveria ser a polícia atirando ao alto para afastar 

o pessoal, eu esperava e torcia. Corri, virei a rua em direção a onde estava nosso carro. 

Os tiros continuavam e a correria também. Cheguei ao carro e muitos dos que corriam 

por ali estavam pulando os muros das casas para se protegerem. 

– É melhor meter o pé, os caras estão vindo pela outra rua, quem ficar aí tá 

fodido.  

Não sabia se “os caras” eram a polícia ou o lado A. Fiquei ali ao lado do carro. 

Na casa em frente umas cinco pessoas já na parte de dentro do muro, ficavam 

observando, quando uma delas me reconheceu. 

– Ih, você é da Young né? – disse chamando a atenção do amigo ao lado. ¬– Ele 

está sempre nas caravanas. 

– Sim, isso aqui é uma loucura – comentei nervoso. 

Nisso chegou um dos garotos que vieram no carro e que estava com as chaves. 

Abrimos o carro e ficamos lá dentro. Os tiros foram disparados outras vezes, o que me 

fazia, como que por reflexo, abaixar-me no carro. Depois de alguns minutos, Lenny e 

Naldo voltaram. 

– Vamos embora, não tem mais o que fazer aqui. Não tem mais baile, só tem 

pedra, barra de ferro e tiro. Ficar aqui é besteira – disse Naldo.  
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– Mas temos que reencontrar todo mundo, não podemos deixar ninguém aí – 

retrucou Lenny. 

– Então, vamos lá para onde está a Kombi e esperamos lá. 

A Kombi estava numa rua mais abaixo. Fomos naquela direção, estacionamos 

atrás dela, saímos do carro e lá ficamos. 

– Você viu que loucura, tinha um culto de igreja evangélica rolando em frente ao 

baile. Quebraram até o carro do pastor cara – comentou Naldo rindo. 

– Sério? – eu me surpreendi. 

– Sim, os crentes tudo lá na porta espantados com essas coisas do diabo. 

E enquanto ali aguardávamos, na mesma calçada uma moça estava ao chão, 

como que possuída, se retorcendo, com os olhos virados, enquanto um homem a 

segurava e, em alto volume, praticava algum tipo de sessão de exorcismo. Nesse mesmo 

momento, para completar o cenário surrealista, uma boate gay com música eletrônica, 

com bandeiras e bolas coloridas do movimento LGBT, seguia normalmente. Enquanto 

eu tentava digerir tanta coisa, o motorista da Kombi nos avisa: 

– Tem um amigo de vocês aí dentro que nem conseguiu sair da Kombi. Estava 

muito mal, vomitou, sujou a Kombi toda e está aí desmaiado – tratava-se daquele rapaz 

da Rocinha que já estava bêbado desde quanto eu cheguei à Praça São Salvador no 

começo da tarde. 

O tempo passava e ainda faltavam duas pessoas retornarem. 

– Melhor alguém ir lá cara, pra ver se encontra os caras. Vamos subir por aquela 

rua e descemos por lá, já deve estar mais vazio – sugeriu Lenny. 

– Está louco, passar lá assim, vai saber quem está lá. Tem que ir alguém a pé lá 

que ninguém conheça, tipo ele – disse Naldo apontando para mim. – A gente para o 

carro no começo da ladeira, sem que ninguém veja, ele vai lá rapidinho e volta. 

– Tudo bem, posso ir – disse eu, mesmo que naturalmente não estivesse nada 

bem. 

Entramos no carro, paramos no começo da ladeira e lá fui eu. Do topo da ladeira 

se via a rua do clube. De fato poucas pessoas ainda estavam por lá. Um carro da polícia 

com as luzes acesas estava atravessado no meio da rua, algumas pessoas da calçada 

observavam e um rapaz estava no chão. Não sei se apenas mal, ou se morto. Enquanto 

eu descia a ladeira na direção do clube, uma ambulância veio para atendê-lo, mas logo 

pude avistar os outros dois que eu procurava. Toquei nos ombros deles: 

– Vamos, está geral esperando vocês na Kombi já.  
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Imediatamente fomos voltando. No meio do caminho, um rapaz que vinha 

descendo esbarrou propositalmente no meu ombro. Fingi que não senti nada e segui sem 

olhar para trás, evitando qualquer problema nesses últimos minutos. Cada um entrou no 

carro ou na Kombi e fomos em direção à Avenida Brasil finalmente retornar, alguns 

com pequenos ferimentos, mas todos bem.  

 

Figura 2: Torcedores de diferentes torcidas juntos no baile

 

 

 

Passado então esse relato, gostaria de ater-me primeiramente à complexidade das 

relações de rivalidade que atravessam esses espaços, as quais, como já podemos sentir 

em diversos momentos dessa pesquisa e notadamente no trecho acima pela presença de 

diversos torcedores de diversas torcidas numa mesma galera de Baile, não podem ser 

submetidas à lógica designativa excludente do “ou isto ou aquilo”. Em outros termos, a 

rivalidade entre esses jovens que, aos olhos judicativos exteriores apenas “se odeiam 

cegamente”, se desenrola numa condição mais circunstancial que definitiva, mais fluida 

do que “partidária”, ou seja, é bem possível que no baile você esteja do mesmo lado que 

um rival de torcida, assim como é também muito possível que no outro lado esteja 

alguém da sua torcida e que passa a ser, naquele momento, um circunstancial inimigo, o 

que pode ser reparado na imagem ao lado, onde se vê juntos, num mesmo grupo, jovens 

exibindo com suas mãos, diferentes símbolos de diversas torcidas rivais cariocas, o que 

seria impossível se não estivesse em ação essa circunstancialidade nas relações de 

rivalidade. Assim, aproximam-se o que tradicionalmente entendemos como contrários, 

passa-se, portanto, do soco ao abraço com uma fluidez desconcertante ao cartesianismo 

habitual. É, portanto, possível, e não raro, reconhecer um amigo da torcida, da escola, 

ou mesmo do próprio baile, e abraçá-lo antes mesmo de socá-lo minutos depois, como 

se pode ver na imagem abaixo, extraída de um vídeo (por isso escura e com baixa  
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resolução), onde um rapaz interrompe a postura de briga e cumprimenta o outro do 

outro lado em pleno corredor.  Podemos dizer, talvez com algum exagero, que importa 

mais não deixar de viver situações onde haja socos e abraços, do que de fato atribuir 

uma identidade fixa de inimigo a alguém, o que, no entanto, não interfere na força do 

soco e nem na intensidade do abraço. 

 

Figura 3: Rapaz de um lado cumprimentando outro do outro lado 

 

 

Assim sendo, podemos pensar nesse tipo de briga mais como um jogo de troca 

do que como um antagonismo de vontade exterminadora opositiva, essa que talvez seja 

a única forma de combate compreendida pela lógica binária da realidade, na qual “sendo 

isto deve-se ser contra aquilo”, para a qual portanto, com o opositor, não é possível 

haver jogo, apenas domínio e extermínio. Ouso dizer assim que, tanto nesses Bailes 

quanto entre as torcidas, o que movimenta todo esse contingente de jogadores aos 

combates, é menos o ódio aniquilante que a vontade de pôr-se em jogo, de inscrever-se 

em uma zona liminar onde os corpos são lançados à tangibilidade radical de outros 

corpos, e assim, pela tatibilidade do impacto, podem remontar-se, reapoderar-se e “vir a 

ser sendo”. Nesse sentido, o termo “trocação” dado à troca de socos, parece-me já  
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significativo para pensarmos essa outra economia de afetos. Dessa forma, se nossa 

constituição nunca é definitiva e tão pouco se dá de maneira individualmente 

independente, isolada, como quis crer a racionalidade moderna, mas sim por redes de 

atravessamentos em singulares composições permanentes que somos nós, acabamos por 

viver um drama: mesmo que sempre atravessados pelos mais diversos devires, a 

mentalidade, ainda que já em franca saturação, do homem autossuficiente, 

autorreferenciado, portanto coerente e bem definido, trabalha ainda em nós sob a 

justificativa de nos garantir uma estabilidade sólida, impedindo que percebamos ou que 

aceitemos a condição de obra ininterrupta e coletiva dos múltiplos atravessamentos que 

somos “sendo”. Então, nesse regime de economia regulada que herdamos e que afasta o 

corpo de seus próprios atravessamentos, assim reagindo com estranheza e por 

recalcamento à boa parte deles, parece-me que é pelo impacto coletivo dos outros que 

esses jovens, mesmo que de forma mais ou menos inconsciente, reclamam esta 

comunhão com o coletivo, lançando-se corporalmente ao atravessamento de todos, 

reconhecendo à alteridade seu lugar ativo na formação de um si não reduzido a “SI”. É 

então pelo jogo das esquivas, golpes, proteções, e boa resistência às dores sentidas e 

desmaios por nocaute, nesse baile de golpear e ser golpeado, que essas galeras, mesmo 

com exageros aqui e ali, nos oferecem a encenação de outras concepções da elaboração 

de si, de outras éticas que aqui entendo como nascidas de corpos em drama 

epistemológico, compostos em negociação atribulada entre a imposição normativa de 

um corpo bem calculado, aprisionado em si, que aniquila tudo o que possa atravessá-lo, 

e as reminiscências de um corpo mais compositivo que também herdamos e que segue 

latente. 

Nesse sentido, então, pode-se compreender a partir daí toda a revolta burguesa 

contra esses tipos de bailes, o que terminou por praticamente extinguir a sua existência, 

ainda que nenhum soco tenha sido disparado contra ela. Talvez tal aviltamento se deva a 

essa lógica milenar que mistura combate e camaradagem, briga e honra, contundência e 

respeito, parâmetros que jamais seriam postos juntos nos regimes binários da limitada 

compreensão dicotômica burguesa para quem, se há combate, a única ética que deve 

mover-lhe é a vontade de aniquilamento e se possível, saindo dessa briga sem 

arranhões, o que explica bem as razões pelas quais os exércitos contemporâneos são 

compostos em sua maioria por jovens pobres, diferente de outras épocas quando fugir 

da batalha era vergonhoso ao mais alto dos nobres. Não por acaso, “não correr”, “não 

recuar”, “ser bom de briga”, são características que todos desejam não apenas para o seu   
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grupo, mas também aos rivais com quem pretendem brigar, não sendo, portanto, 

nenhuma honra e até mesmo desestimulante brigas com galeras “fracas” ou “peidonas”, 

mesmo que essas representem vitórias certas, o que mais uma vez reforça a ideia de 

jogo, afastando a de extermínio, como objetivo principal desses embates, muito embora, 

nunca é demais afirmar, muitas mortes tenham acontecido, dadas as complexas 

circunstâncias nas quais esse universo se movimenta cotidianamente. Podemos muito 

bem ver isso nas falas abaixo: 

Adoro trampar na porrada com o bonde da Força Jovem do Vasco. Eu gosto muito de 

brigar com eles porque eles tem um bonde bom, eles não peidam para ninguém, aí eu gosto, 

entendeu? Então é aquilo, sou Young Flu até morrer, acima de Vasco e de Fluminense eu 

sou Young Flu. (ÁLLAN em entrevista realizada em novembro de 2012)  

Quem lembra do mano a mano do Cosme com o Indinho no campo do Anchieta? 

Indinho saiu correndo e o Cosme atrás dele lá dentro do lado A.  Caralho foi foda, achei 

que nego ia juntar ele, mas só tinha negão velho da Vila Kennedy. Ai falaram: “porra esse 

paraíba é disposição”. Ai o bojack perguntou: “vocês são da onde?” Respondi: “do 

valqueire”. Ai os malucos: “porra gostei disposição. (Lucas em conversa em grupo de 

WhatsApp registrada em dezembro de 2014) 

 

É o outro, então, que, junto com você, compõe aquilo que você “é sendo” e 

quanto mais “forte” for esse outro, quanto maior for sua “dureza”, mais intensa é a 

experiência de si que encontra nessa resistência do outro, a superfície de afirmação da 

sua própria presença. Nesse sentido, então, entende-se bem a fala do Bruno durante o 

relato anterior de minha ida ao baile, quando sonhava desde os 12 anos em lutar com o 

Novato, conhecido bom lutador dos bailes que era ao mesmo tempo seu rival e ídolo. 

Um ídolo, cuja maneira de reverenciar é “brigando com”, um ídolo, então, com quem 

encontrar-se, não mantém o fã numa posição subalterna de admiração cega, como 

geralmente nos acostumamos a concebê-lo, mas auxilia-o a ter uma intensa experiência 

de si pela “franca trocação”. Sobre admiração por inimigos: 

Lucas: Porra tinha um negão da mineira, não dava pra parar na frente dele. 

Nino: Era esse que o Leo admirava 

Lucas: E o Gustavo da Fazenda de Inhaúma? Ele largava a perna e era um no chão. 

Maga: Nino qual era o nome daquele gordão? Bodão? Aquele era do mal. 

Nino: Agora, maluco sem técnica era o Vampiro. Zero luta, mas ninguém dava de frente, 

ele arrebentava o Magu. 

Maga: Gordao de 2m caminhoneiro. Ele não sentia dor. Era um branco enorme. Gordaço. 

(Conversa em grupo de WhatsApp registrada em Janeiro de 2015)  



 COELHO, G. Ensaios Filosóficos, Volume XIII – Agosto/2016 
 

_________________________ 
6
Bairro no suburbio da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. 

Mao de vidro até hoje é para mim o cara mais sinistro de todos os bailes que fui. Ele e o  tal 

do Roy. Os caras eram muito brabo. O cara dava um tapa e derrubava qualquer um. Nunca 

vi isso, só o Mão de Vidro mesmo. (Ferrugem em conversa em grupo do WhatsApp 

registrada em Janeiro de 2015) 

 

Volto a dizer, então a briga nesse caso é menos para terminar com o outro e mais 

para convocá-lo nessa obra interminável, à construção e ao fortalecimento de si, 

lembrando que aqui por fortalecimento, não estamos pensando como consolidação, ou 

definição, dimensões caras ao indivíduo moderno isolado, mas como constituição de 

uma autonomia que é paradoxalmente sempre dependente dos atravessamentos, dos 

outros, sempre constituída em relação com uma alteridade aceita. E é justamente nesse 

sentido que Eduardo Viveiros de Castro, me parece, desenvolve o papel do “inimigo” 

nas relações guerreiras de tribos ameríndias, entre as quais, segundo ele, aquele que fora 

vitimado não simplesmente desaparece como morto, mas volta-se ao assassino como 

alteridade, ativamente interferindo nas transformações subsequentes deste e de seu 

grupo, atravessando-o também portanto, e lhe deixando marcas. Em outras palavras, 

toda vítima também alveja o assassino para sempre, e “sabendo” isso, ao que o 

antropólogo indica, essas tribos souberam conferir importância ritual. Em suas palavras: 

O que se assimila da vítima são os signos de sua alteridade, e o que se visa é esta 

alteridade como ponto de vista ou perspectiva sobre o Eu – uma relação. Mas se o que se 

devora, real ou imaginariamente, da pessoa do inimigo é sua relação ao grupo agressor, isto 

significa também que o socius se constitui precisamente na interface com seu exterior, ou, 

em outras palavras, que ele se opõe essencialmente determinado pela exterioridade. 

(VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 290-291) 

 

Ao final deste mesmo capítulo intitulado “Imanência do Inimigo”, Viveiros de 

Castro (2002, p. 293) ainda sintetiza assim: “A agressão guerreira ameríndia revela-se 

então um processo de ‘transformação ritual do Eu’”. Em resumo, podemos recorrer a 

expressão popular “o que não mata, fortalece”, sentido próximo do que podemos sentir 

na próxima fala de Fubá, membro da Young Flu que quando piXador, pixava GOGO e 

também era membro da turma GURI RUIM de Bate-Bolas, a qual no carnaval vestia-se 

de gorila em Madureira
6
. 

Uma coisa importante, eu não brigava no baile funk com ódio do cara que estava 

do outro lado do corredor. Poucos vão falar o que eu vou te falar agora, mas eu tenho 

certeza que o sentimento é muito parecido. Eu não tenho nada contra o cara que mora do 

lado de lá. Eu brigava para aparecer pro meu amigo do bairro que estava do meu lado pra  
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depois, na resenha da segunda-feira, eu olhar pra ele e falar: “tu viu o que eu fiz? Tu viu 

como é que eu sou foda? Tu viu que eu invadi o corredor? Tu viu que eu peguei fulano, que 

eu peguei ciclano?” (FUBÁ em entrevista realizada em dezembro de 2014) 

 

Aqui entra em cena então, uma dimensão importante nessa complexa rede de 

rivalidades e amizades fluidas – o bairro, e acrescentaria também, no caso dos mais 

jovens, a escola. Então, a condição de rival nas torcidas organizadas, como vimos no 

churrasco em Curicica, não é impedimento para que sejam amigos de galera de baile 

justamente por serem do mesmo bairro, como também fica evidente no trecho abaixo, 

quando Állan enumera suas amizades com rivais de torcida, mantidas graças aos bailes, 

escapando inclusive da determinação de “lado” para estabelece-las. Ou seja, é possível 

fazer amizade com quem é rival tanto de galera quanto de torcida, o que embaralha de 

tal maneira qualquer possível mapa estabelecido de antagonismos “partidários”, fixos: 

Eu curto baile de galera ali no Mesquitão. Eu pertenço a um bonde que se chama Paiol 

de Olinda. É Lado B. Com isso, conquistei no lado B certas amizades. O Gabriel do Monte 

Aurélio que é da Raça Fla, o Zé de Santa Maria que é da Raça Fla, o Gordão do Monte 

Aurélio também Raça Fla, o Pilinguim de Miguel Couto que é Jovem Fla, o Celo e o 

Henrique que são Jovem Fla. Tudo da Baixada. O presidente da Jovem Fla, ele é da 

Abolição que é Lado A, mas ele vem pro Lado B e fala “aí gordão, vamos brigar juntos!”. 

Ele vem e me chama pra dar porrada junto comigo nos caras do Lado A. (ÁLLAN em 

entrevista realizada em novembro de 2012) 

 

Seguindo em tal embaralhamento, onde percebemos indicativos de que vale mais 

o fluxo de vitalismos do que a fixação estabelecida de posições, também é possível que 

o fato de você torcer para um time não figure como impedimento definitivo à entrada 

para uma torcida de outro time rival, se para isso você estiver movido por essa outra 

força de pertencimento – o bairro, o qual, no caso, acaba de certa forma concorrendo 

com o clube como elemento definitivo na sua associação.  Nesse sentido, a próxima fala 

do Állan é eloquente: 

Na verdade, eu sempre fui vascaíno, mas nem ia ao estádio. Fui levado pra Young Flu 

por um primo e acabei me apaixonando. Logo no primeiro jogo, já era Fla x Flu, pegamos 

um ônibus aqui em Nilópolis e fomos pra sede da torcida no Méier. Chegando lá, já vi o 

bondão da Young descendo a rua. Era papo de umas 300 cabeças e fomos em direção à 

estação de Cascadura pra tentar pegar o pessoal da Raça Fla que estava vindo da Baixada. 

Só que o trem quando nos viu, não parou, daí apedrejamos o trem todo, foi aquela 

adrenalina toda. Muitos correram, achando que os caras iam descer do trem e eu fui um 

daqueles que ficou, entendeu? Depois já lá no Maracanã, fomos dar a volta pra ir lá no bar   
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“Tomar bola” é expressão usada nesse universo para dizer que algum grupo “apanhou”, que foi 

derrotado em algum confronto. 

da Jovem Fla, tentar pegar os caras, daí veio aquela cavalaria da polícia já batendo em 

geral. Depois disso, eu gostei muito e passei a ir em todos os jogos. Mas é engraçado, eu 

nem sei te explicar, em casa eu só vejo jogo do Vasco, jogos do Fluminense eu só vejo 

quando vou ao estádio. (ÁLLAN em entrevista realizada em novembro de 2012) 

 

Fubá, como vemos abaixo, tentou explicar-me isso, atribuindo aos laços 

comunais do bairro um elo mais forte do que os de torcida, o que reflete inclusive na 

performance durante os combates, haja vista que reforçam a força coletiva “societal”, 

poderíamos dizer junto com Maffesoli (2011). 

No teu bairro, às vezes você estuda com os caras, joga bola com os caras, tem uma 

relação de bairro mesmo. Acaba que a relação de bairro é mais afetuosa do que a relação de 

torcida, porque a de bairro é dia-a-dia, é cotidiano, a de torcida, muitos você só vê no final 

de semana. Isso servia para a questão da porrada. Cara, o bicho está pegando, você só vê 

aquele cara no domingo, então, generalizando, mesmo sem ser meu pensamento, você pode 

acabar deixando ele pra trás, já no baile funk é diferente. Tu vê o cara todo dia, ele estuda 

contigo, você se relaciona com a família dele, você conhece a mãe do cara, você foi na festa 

dele de 5, 10, 15, 20 anos. Quer dizer, seu vínculo passa a ser maior. O que você 

obrigatoriamente faz? Você jamais vai abandonar aquele cara, entendeu? (FUBÁ em 

entrevista realizada em dezembro de 2014) 

 

Um laço que para Nino, era o que garantia a confiança necessária ao sucesso no 

baile, um sucesso que não tem a ver necessariamente só com vitórias, mas também e 

talvez ainda mais com a postura agrupada, corajosa que o grupo conseguisse 

“sustentar”, para usarmos um termo deles. 

Baile é muita confiança. Confiar que o teu bonde não vai recuar. Igual os 300 

espartanos. Não importa a galera. Mesmo se ficar só dez ali bem agrupados, sem correr, 

pode até tomar bola
7
, mas esse era o nosso esporte. (Nino em conversa em grupo do 

WhatsApp registrada em Janeiro de 2015) 

 

Dessa articulação então, entre o local de convivência e o laço que confere força 

ao grupo, podemos deduzir a tendência das galera batizarem-se muitas vezes com o 

menor grau da escala possível referente ao seu local, já que é nela, nesse microcosmos, 

nos sub-bairros, ruas, praças, conjuntos habitacionais, morros, becos, que pela 

intimidade intensificada entre corpos afetuosos e ambiente compartilhado que se forja a 

força de grupo necessária ao baile. Os nomes: 5 de Julho / 7 de Abril e Careca / 

Eucalipal, Santa Cruz / 57 da Pracinha de Padre Miguel / Fallet, Fogueteiro, Prazeres e 

o Beco / Caju / Andaraí e Saviana / Formiga / Caixa D’Água da Piedade / Olaria e Vila  
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do João / Vila Kennedy / Campo Grande / Praça São Salvador e Catete / Turano / Morro 

do Escondidinho / Horto / Rua dos Artistas / Complexo, Borel, Usina, Barreira, Rua 

General Bruce / Olaria e Penhão / Pian, Castelar e a Guacha do Redentor / Manguinhos 

/ Morro do Adeus / ABC, Nova Campina e Parque Paulista / Aço e Cesarão / Barata de 

Realengo / Água Santa / Aliança / Fazenda dos Mineiros / Alvorada, Grota e Engenho / 

Analândia, Novo Rio e Prainha / Karate, Rio das Pedras, Tangara e Largo do Anil / Ap 

de Oswaldo Cruz Jovem Fla / Merck de Jacarepaguá / Apolo / Areia Branca, Rua D e 

Santa Amélia / Às de Ouro / Asfalto Barro Vermelho e QC / Asfalto da AM / Asfalto da 

Macumba e Despacho / Asfalto do Iapetec, Nova Holanda e Parque União / Asfalto do 

Méier / Asfalto do Penhão e Quadra do 30 / Atalaia, Ititioca e Santa Rosa / Babi e as 

Casinhas da Baixada / Cidade de Deus / Santa Maria / Bairro do Chavascal e Chacrinha 

/ Banco de Areia / Barão, Coqueiro e Asfalto da Praça Seca / Vintém / Barbante e Irajá / 

Barreira, Arariboia e Bairro Almerinda / Chumbada / São Bernardo / Beco de Anchieta / 

Barroso / Paiol de Olinda / Beira Pica Pau / Belford Roxo / Bento Ribeiro / BNH / 

Boassu e Morro do Estado / Boiuna e Lote 1000 / Pavuna / Brasília, Morro do Castro, 

Tenente Jardim / Morro do Buraco Quente de São João / Cabuçu / Cachambi, Oteiro e 

Marechal / Caminho do Padre, Ouro Negro e Village da Pavuna / Senador Camará e 

Estrada da Posse / Camurim e Boiuna / Campinho, Pombal e Fubá / Campos Elíseos / 

Canaan, Bairro da Luz e Jardim Primavera / Cancela Preta / Caramujo / Conjunto Ferra 

Ferro / Casarão de Morro Agudo e Barroso / Cascata e Coreia / Catarina e Novo Velho / 

Catumbi / Cesarinho, Rola e Bicão / Chatuba de Mesquita / Chopinho, Maloca, Vigario 

Geral, Urubu, Jacarezinho e a IAPI / Cidade dos Meninos / Coelho da Rocha e 

Tomazinho de São João / Complexo de Caxias / Complexo do Alemão e Bandeira 2 / 

Conjunto Regina e Tubarão / Corte 8 / Covanca e Marambaia / Cruz Vermelha e Irajá / 

Cruzada, Rocinha e Vidigal / Cuca e Porto Novo / Curicica, Recreiro, 2 Irmãos e 

Preguiça / Dendê e Maruin / Dick de Gramacho / Éden / Edson Passo, Apê de Bangu e 

Royal / Trevo de Maria Paula / Estácio e Rajah / Acari / Caroba / Falange e Porto Velho 

/ Farme de Amoedo e Visconde de Pirajá / Fazenda de Inhaúma / Furna, Piedade, Iriri e 

Abolição / Gardênia Azul e Gabinal / Gogó do Bom Pastor / Muquiço e Gogó de 

Guadalupe / Guaíra e Timbal / Austin / Higienópolis e Funil / Honório Gurgel / Ipase, 

Dourados e Morro da Fé / Amarelinho / Sapê, Vagabal e Fumacê / Itambi / Ituverava / 

Jacutinga / Jardim Norma / Juramento / Kuait / Largo do Respeito / Lixão, Vila Ideal, 

Mangueira, Lote XV e Pantanal / Magalhães Bastos / Mangueira de Caxias / Vila São 

Pedro / Manoel Reis e Morro da Mina / Marimbondo, Boi, Rocha e Galo Branco /   
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Marinha e Califórnia / Menezes e Vila Valqueire / Miguel Couto / Morro Azul / Morro 

da Coroa / Morro da Mangueira e Asfalto de Laranjeiras / Morro da Torre e Zé Garoto / 

Morro do Castro e Ouriçado / Morro do Pinto / Nova Aurora / Nova Cidade, Batan e 

Favela das Almas / Merendiba e Galinha / Palmares e Parque Lafaiete / Parada de Lucas 

/ Paraíso de Vilar dos Teles / Parapedro / Parque Afonso / Parque Independência, 

Flamenguinho e Pioneira / Parque São Martins / Pássaro Negro / Pavão, Leme, Galo e 

Salgueiro / Aliados e Sabará / Pereira Nunes e Praça do Padre / Porto da Pedra / Porto 

Velho, Sacramento e Chumbada / Praça da Bandeira da Baixada / Praça del Prete / 

Praça do Carmo e 5 Bocas / Praça GP7 / Praça Hilda e Maracanã / Carmari / Central, 

Madama e Mutua / Cidade Alta / Rua C e Boa Sorte / Albuquerque e Granito / Rio do 

Ouro, Inoã e Itapeba / Pé de Serra e Jacira / Rua Capri e Final Feliz / Santa Lúcia e 

Getúlio / Santa Rita e Jardim Corumbá / Santo Amaro e Pereira / São José e Light / São 

Vicente / Sapo e Cohab / Sargento Roncalli / Cerro Corá e Guararapes / Serrinha, Vaz 

Lobo, Congonha e Cajueiro / Trindade e Caçador / Turano, Chacrinha, Mineira, Zinco, 

17 e Salgueiro / Rio Comprido e Manhoso / Vila Operária / Vila São Luiz e Beira Mar / 

Vista Alegre, Cacuia e Tauá. 

Certamente, mesmo um carioca que se julgue vasto conhecedor da cidade, diante 

dessa lista, vê-se ignorante em seu próprio território, ao passo que podemos perceber o 

quanto a circulação de jovens movida por esses bailes onde todas as músicas narram 

esse elo entre as galeras e seus locais, lhes confere uma intimidade com as miudezas do 

Rio e do Grande Rio que, arrisco dizer, escapa ao mais atento dos geógrafos. Ainda, 

então, que o maquinário discursivo oficial da cidade maravilhosa, opere repartições 

imaginárias que tornam inesperada, absurda e surpreendente, qualquer relação afetuosa 

entre Curicica e a Praça São Salvador em Laranjeiras, supostamente sujeitas a distâncias 

geográficas e financeiras inconciliáveis, o baile põe ambos no Lado B, as torcidas unem 

seus núcleos e o Xarpi convoca todos em suas reuniões, ensinando-nos aproximações 

possíveis, trocas que embaralham aquela imagem da cidade partida, para a qual somente 

as relações de trabalho, geralmente em empregos de herança escravagista servil, 

figuram como ponte aceita, porém regulada, muito embora, é claro, esses outros 

trânsitos que aqui nos interessam não devem servir como um discurso apaziguador que 

escamoteie as injustiças abissais e a partição a um só tempo racial e social sobre a qual 

ergueu-se essa mesma cidade. 

Cabe destacar, em todo caso, que não só os localismos são marcados como 

figuras de representação, mas também o dispositivo que do local parte para atravessar a   
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cidade e em seguida regressar – o ônibus principalmente, mas também o trem. Os 

números das linhas compõem junto com os nomes dos locais, as duas principais fontes 

de símbolos representativos de todas essas galeras, o que parece-me significativo para 

pensarmos a dinâmica entre o cuidado por marcar tanto a menor escala do local, quase 

como um recuo de esconderijo que flagra um certo orgulho pelo conhecimento 

labiríntico da cidade, quanto o domínio das linhas de ônibus e seus caminhos, 

apresentando seu cosmopolitismo, sua potência e desejo de trânsito, o que também fica 

flagrante pelo uso da palavra “Bonde” para designar todos os grupos, lhes conferindo 

também esse sentido movente, circulante. “O Bonde vai sair às 18h, chega cedo!”, 

podem dizer referindo-se à saída do grupo. Em todo caso, vale destacar que essa 

circulação não se dá como um ameno passeio, mas comporta também nela as rivalidades 

sempre em curso. Há, portanto, na cabeça de quem vive de fato torcida e baile, uma 

espécie de mapa da cidade onde se pode ir com tranquilidade e onde se deve tomar 

precauções, ou mesmo evitar, e claro, para evitar, é preciso conhecer, saber onde fica, 

para não passar onde não deve, como nos diz Fubá: 

Para um cara de Torcida Organizada, a sociedade sempre foi dividida. Pensa nisso, Baile 

Funk e Torcida Organizada. Cara, o Rio de Janeiro é segregado pra você. Você tem 

mapeado na sua mente, os lugares que você pode andar e que você não pode andar. Com o 

tempo, você “traz pra dentro” e convive muito bem com isso. Vamos lá, eu morava em 

Madureira, eu via o Shopping da janela da minha casa e não ia ao Shopping. Eu ia pro 

Shopping da Barra porque se eu fosse pro outro lado, era área da galera do Vagabal, um dos 

nossos maiores Alemão de baile, entende isso? Então você naturaliza isso. Eu não vou do 

outro lado e os caras também não vem aqui. Aí você pensa, a Força Jovem é muito grande 

onde? “Ah, em São Cristóvão.” Cara, eu não vou em São Cristóvão. Então, você acaba 

sempre tendo essa repartição, eu sempre tive essa repartição. (Fubá em entrevista feita em 

novembro de 2014) 

 

De todo modo, como apontei com a associação entre Curicica e Laranjeiras, mas 

também com outras tantas que marcam o amplo lastro dos Lados A e B, assim como das 

torcidas pela cidade, essa circulação não é apenas geográfica, mas também social, no 

que pretendo deter-me agora. Esses Bailes e Torcidas põem juntos os, por eles 

chamados, “playboys lutadores” e os “roceiros da baixada”, as galeras do “asfalto” e do 

“morro”, como também podemos ver pelos nomes das galeras acima, para utilizarmos 

expressões que encontrei entre eles. 

[Nessa atmosfera você vai ver] zona sul, norte, baixada, tudo misturado. Lutador 

playboy tomando porrada de um pedreiro, que sublima suas dores emocionais e falta de   
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8
Bairro da Baixada Fluminense. 

9
Baile Funk de Corredor que acontecia no Country Club da Praça Seca. 

10
Clube que recebia bailes funk de corredor em Bonsucesso, Zona Norte do Rio. 

11
Clube que recebia bailes funk de corredor em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. 

recursos sendo resistente, se auto afirmando e trocando porrada... (Riba em conversa 

registrada em novembro de 2013) 

 

Nesses bailes, só tem maluco sem Mãe.. Sem dente.. Não reza quando dorme, ou seja, 

não tem nada pra perder (Nino em conversa em grupo do WhatsApp registrada em Janeiro 

de 2015) 

 

Nino: Na baixada nego não tem medo de se machucar. Vou te dizer que se a gente 

tivesse ido pros bailes da baixada logo no início, a gente até tinha se mudado pra lá e virado 

bicho. Na baixada nego vinha de roupa velha e até descalço pro baile. 

Fubá: Verdade, lembro de outra engraçada. O Marcinho pegou terra de Saracuruna
8
  e 

levou pra casa, emocionado com o baile. (Conversa em grupo de WhatsApp registrada em 

Janeiro de 2015) 

 

O que eu consigo hj analisar depois desse tempo todo. Porque a gente curtia o country e 

tal, tinha a galera de Jacarepaguá, do Méier, do Centro da Cidade, mas a gente nunca tinha 

tido muito ambiente de ZZ, né? Aí passamos a ir pra ZZ. Caralho, chegamos na ZZ, o baile 

era muito feio. Porque as galeras que iam pros bailes da ZZ, eram umas galeras mais toscas, 

os caras mais roceiros, meio baixada. Na ZZ, o corredor era arrumado, era muito tapa. 

Quando você chegava perto do corredor, era aquele barulho de porrada estalando, “plá, plá, 

plá”. Não parava. Tu entrava, brigava e saia. Já no Country
9
 era aquela porrada mais de 

briga, de torcida, que tem uma distância. Você vai lá dá umas porradas, recua, volta. Aí 

uma hora tem um bolo doido, aí afasta. É outro tipo de porrada no Country. No Renascer 

era uma porrada mais justa. Tu botava a cara no corredor, já era pé e mão passando, “plá, 

plá, plá, pum, pum, bralalá, pega, puxa”. Caralho, meu irmão, fico até arrepiado. Aí eu 

estava sem saco para o Country. Eu era geração antiga no Country, mas eu era moleque na 

época, eu era novo e tal. Então, quando eu fiquei mais arisco, o Country tinha mudado, 

ficou um baile de peidão. Eu lembro que você chegava no Country, lado B mandando na 

parada, aí tocava “Campeão do Country, Cidade de Deus...”. Aí o lado B ia embora e eles 

do lado A tomavam, pronto, o baile era deles, botava todo mundo pra fora. E outras vezes, 

o lado A mandando no Country, aí tocava “A Cardim, Morro do Engenho, solta o nosso 

bonde aí...”. Nego via o Tcham, via o Magu vindo, e nego já corria. Então virou um baile 

de muita muvuca, mas um baile que nego peidava, entendeu? Aí a gente estava cansado 

disso. Nosso lado peidava, vinha 200, a gente era obrigado a recuar. Aí quando a gente 

começou a ir pros bailes da ZZ, a gente viu que na ZZ era outra parada, tipo o Chaparral
10

  

era assim, a Signal
11

 era assim. Tipo, nego não tinha medo de tomar porrada não, meu 

irmão. Nego lá no meio da baixada, sem nenhum entretenimento, não tem lazer, não tem 

nada. Não tinha ViaLight, não tinha BRT, não tinha nada, não tinha COMPERJ. A única 

diversão   
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12

Clube que recebia bailes funk de corredor em Pilares, Zona Norte do Rio. 
13

Clube que recebia bailes funk de corredor em Bangu, Zona Oeste do Rio. 

que nego tinha era a porrada. Nego morava numa rua de terra, nem favela era, não tinha 

esgoto, não tinha nada. Nego tinha horta em casa porque não tinha mercado, os caras 

falavam pra mim no baile isso. Aí essa galera que vinha lá de baixo na baixada não recuava. 

A gente dava porrada, invadia, pensava que eles iam recuar. Nada, os caras não recuavam 

não. A porrada na ZZ era muito boa, foi a melhor e última época que a gente curtiu de 

porrada. Aí a gente chegou a ir com esse aprendizado da ZZ, mantendo essa performance, 

para outros bailes, tipo CCIP
12

, baile de Realengo, no Cassino
13

. Fomos dando umas visitas 

em outros bailes. Mas quando a gente pegou o gosto pelos bailes da ZZ, já era certo, mas 

também se machucava mais, porque era certo que ia brigar. (Nino em áudio enviado a 

grupo do WhatsApp registrada em Janeiro de 2015) 

 

Apesar então, do vocabulário que pode ser lido como preconceituoso, vemos 

nessas falas e relatos, também, ao mesmo tempo, uma admiração pela força desses 

socialmente “mais fracos”, chegando a ventilar a mudança residencial para um área que 

se afirma degradada, assim como, e o que é ainda mais simbolicamente relevante, pegar 

a terra do lugar e levar para sua casa, como se lá houvesse algo que após haver 

experimentado torna-se duro viver sem. Parece-me, então, que esses bailes aproximam-

se do que Victor Turner (1974) chamou de liminaridade, funcionando como uma 

espécie de expurgo, mesmo que temporário, das estruturas e distâncias sociais que nos 

dividem e portanto nos subalternizam tanto uns aos outros, quanto todos à estrutura. Por 

liminaridade, para dizer sob os riscos da brevidade, Turner entende uma zona social, 

imaginária e psíquica para onde são conduzidos, via ritos preparatórios específicos, 

membros de determinado grupo que, seja para passarem na sequência por rituais de 

iniciação, de passagem ou eventos sazonais coletivos de inversão de hierarquia, 

necessitam para isso submeter-se a um processo de desapropriação de tudo aquilo o que 

os estabiliza na estrutura social. É portanto, nesse sentido, que entendo as expressões 

“mano a mano”, “fazer na mão”, assim como todas as acusações de covardia, “judaria”, 

que associa os pedaços de pau, barras de ferro, pedras, facas e armas de fogo, a uma 

briga injusta, como sedimentações discursivas longinquamente acumuladas de uma 

resistência popular que desafia a estrutura social a “largar suas armas”, a abandonar 

tudo aquilo que engendra a hierarquização das vidas, e assim, furtados de todo emblema 

distintivo, guardadas todas as armas, reste somente a equidade daquilo que todos 

inexoravelmente carregam, uns com mais peso, outros com menos – o corpo e suas 

habilidades. Há nesse convite, quando se chama alguém “pra mão”, naturalmente 

também a exposição da circunstancialidade do poder instituído, expondo-o a uma   
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vergonhosa posição de igualdade; vergonhosa por ver-se finalmente diante da 

artificialidade de suas armas e da dureza do impacto delas na vida comum. Tal ginga 

popular, pude presenciar bem durante as chamadas Manifestações de Junho de 2013, 

quando por diversas vezes quem compunha a “linha de frente” dos protestos diante da 

fila de policiais de contenção, eram justamente jovens que tinham histórico tanto em 

torcidas quanto em bailes de corredor, os quais, em algumas vezes, coloquei-me a 

acompanhar na medida da possibilidade da minha coragem que, perto deles, não deveria 

nem sequer ter o mesmo nome, devido a uma longa diferença de grau. Aqui cabe uma 

pequena digressão, antes de voltarmos ao desarme do “mano a mano” como força 

popular desinstitucionalizante. Gostaria de apontar brevemente que durante essas 

manifestações, pude presenciar outros embaralhamentos dos códigos das rivalidades, 

dessa vez não mais movidos apenas pelo pertencimento a bairros ou a lados, mas a todo 

esse universo, numa manobra que parecia marcar bem aquela máxima do “agora o 

inimigo é outro e bem maior”. Não foi raro ver grupos com camisas da Raça Fla, da 

Young Flu, da Força Flu, da Jovem Fla, juntos durante os protestos. Inclusive, na manhã 

seguinte aos confrontos da ALERJ, o qual marcou aqueles dias por ter tido uma grande 

quantidade de manifestantes contra estranhamente pouquíssimos policiais, gerando 

muita destruição, e inclusive reação com armas letais por parte da polícia que acabou 

atingindo duas pessoas, eu passei em frente e deparei-me com uma piXação que 

marcava a passagem desse pessoal, assim como tempos depois, encontrei na internet 

uma foto de outra piXação ainda mais significativa, com forte poder de síntese, o que 

me levou a solicitá-la ao fotógrafo que a havia feito para fins de trabalho acadêmico. As 

duas fotos seguem abaixo: 

 

Figura 4: TYF piXado em frente à ALERJ 
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Figura 5 União entre Raça Rubro Negra e Torcida Young Flu  

em ato político (Foto gentilmente cedida por Lucas Landau) 

 

 

Cheguei a uma vez ouvir em meio ao grupo que caminhava na Av. Presidente 

Vargas durante um desses atos, o Baiano da Força-Flu dizer: “Imagina se esse carro de 

som tocasse ZZ ao invés dessas palavras de ordem, eu ia incorporar, e em dois minutos 

a revolução aconteceria.” 

Pois então, voltando ao sentido que sinto estar contido na expressão “mano a 

mano”, e seguindo nesse cenário das manifestações de 2013, antes da confusão se 

instalar de fato, podia-se ouvir provocações com esse tom: “com essa farda você vira 

homem, né?” “Quero ver sem esse cassetete!” “Bora, eu e tu, sem capacete, no mano a 

mano, tem disposição?”. Desarmar é, portanto, uma ferramenta discursiva e empírica 

para afastar a estrutura social e a desproporcionalidade de seu poderio bélico, chamando 

a uma luta franca onde a força e a fraqueza estejam submetidas apenas às capacidades e 

habilidades corporais, nossa superfície de equidade em último grau, um vetor em 

direção ao “nu”, uma resistência à forma Estado do confronto injusto. 

Assim, então, mesmo que tenha de fato havido mortes tanto nas torcidas quanto 

nos bailes, e mesmo mortes com atos de covardia, a complexidade com que funcionam 

no mundo em que funcionam, não pode dar a esses episódios fatais a posição de 

impeditivos morais a outras compreensões, como as que tento aqui oferecer, uma vez   
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que se há covardias, há também muito empenho em combatê-las e desqualificá-las, 

assim como em admirar quando a mesma é evitada, especialmente por um rival, como 

podemos perceber tanto no repertório discursivo que acabamos aqui de analisar, quanto 

nos dois trechos seguintes que finalizam este artigo: 

Uma briga importante foi na Linha Vermelha. Imagina 500 pessoas brigando em cima de 

uma ponte sem pau, sem pedra, sem arma. E se você cair pra um lado, é água, e se cair pro 

outro, é água. O trânsito parado. Essa foi muito bem organizada. A gente tinha uma pessoa 

dentro deles, dentro do ônibus deles que sabia todos os passos deles, entendeu? Arte da 

Guerra, né? Eles falaram a semana inteira que iam fazer, a gente pegou e fez. A gente parou 

o nosso ônibus, dissemos à polícia que um outro ônibus nosso tinha ficado pra trás, que 

íamos esperar. E o ônibus não chegava nunca (risos). Até que o deles chegou. Foi uma 

briga franca. Uma briga de 20, 30 minutos só na mão. Isso te deixa bem, entendeu? Um 

caiu mesmo da ponte, outros pularam (risos). Pra você ver, esse dia, o presidente da torcida 

do Botafogo estava dentro de um carro. Eu passei, olhei, reconheci e falei: “cara, não sai. 

Porque se você sair, você vai morrer”. Ele respondeu: “porra, mas vocês vão me pegar”. E 

eu disse: “meu irmão, fica aí que nego não te conhece, fica aí dentro”. Era uma época antes 

de Orkut, então ninguém conhecia a cara de ninguém. Aí eu, tempos depois, estava numa 

festa com a minha mulher, ex-mulher, e ele era o chefe da segurança. E eu não sabia, né? 

Aí eu estou lá, e quando eu olho tem mais de 20 caras de preto me cercando. Falei: “é, é 

hoje”. Do nada me sai ele: “e aí cara, tranquilo?” Apertou minha mão, mandou todo mundo 

sair e me botou no camarote ainda. Quer dizer, sem ele falar nada, ele ali me agradecia, veja 

o nível da parada. Já encontrei ele outras vezes e tal. Não somos amigos, mas a gente se 

respeita. (Fubá em entrevista gravada em novembro de 2014) 

 

Brito (Young Flu): E tem mais, peço obrigado por não terem matado meu amigo. 

Pedro (Young Flu): Por isso q a gente não magoou os outros 2 na UERJ, justamente 

porque vocês deixaram o meu parceiro levantar lá na Zona Oeste. 

Daniel (Fúria Jovem do Botafogo): Que continue assim, nada de morte em torcida, pois 

todos nós temos família. (Conversa registrada no FaceBook no Grupo “Choque de 

Torcidas” após um dia de clássico entre Fluminense x Botafogo quando, pela manhã, um 

rapaz da Young Flu tomou porrada na Zona Oeste para a Fúria do Botafogo, mas como é 

querido por todos e inclusive nos Bailes conhecido mesmo entre os rivais, interromperam 

os golpes e deixaram-no levantar, atitude que pelo visto na sequência, acabou também 

amenizando os danos de um botafoguense já nas proximidades do Maracanã) 
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