
e 2005 para cá. o Santa Cruz do 
Recife só perdeu. Caiu para a 
Série B em 2006. foi parar na C 
em 2007 e na D em 2008. No 

domingo 16, ao empatar com o Treze da 
Paraíba por 0 a 0. finalmente subiu. No 
estádio do Mundão do Arruda, havia 
59996 pessoas. No campeonato, a mé
dia de público da equipe nos jogos em 
casa é de 38 836 pessoas, catorze vezes 
a do torneio. Mais gente acompanha os 

jogos do Santa na capital que os do Co
rinthians em São Paulo e os do Flamen
go no Rio. É torcida que canta com es
pecial carinho o trecho do hino segundo 
o qual "esta multidão tamanha, gente 
pobre que te aclama, lembra o ouro que 
se apanha, nos cascalhos e na lama*'. 

Costuma-se atribuir o fenômeno de 
bilheteria às origens populares do clu
be — é sociologuês barato, que pouco 
explica, porque há fanáticos pelo Santa 

Cruz em todas as classes sociais. É 
mais adequado beber da psicologia. 
"Sofrer junto, em grupo, é uma forma 
de identidade'', diz o psicólogo minei
ro Jacques Akerman, estudioso do 
comportamento de torcidas de futebol. 
"O masoquismo, tanto do ponto de vis
ta individual como coletivo, é uma 
fonte de prazer." Para Akerman, o ape
go a um clube, mesmo em seus piores 
momentos, se encaixa numa categoria 
da psicologia — a do "pertencimento". 
A que pertencem os que perdem parti
das em sucessivos domingos? A um 
grupo que. apesar das decepções, pode 
ostentar o discreto charme do eterno 
derrotado benquisto. 

Foi assim com os torcedores do Co-
rinthians, que durante 23 anos, de 1954 a 
1977. nunca viram um título importante 
e se autointitulavam sofredores. Ocorre 
algo semelhante com os fãs do Manches

ter City inglês. Não é à toa que um 
professor irlandês radicado no 

Recife, fanático pelo Manchester 
City, criou um blog dedicado ao 

Santa Cruz com uma peculiar descrição: 
a quixotesca história da noite sombria na 
alma do Santa Cruz Futebol Clube. 

"Do ponto de vista do sertanejo, 
que é antes de tudo um forte, o torcedor 
do Santa Cruz quer mostrar que é ma
cho até o fim e que nunca vai virar a 
casaca", diz o psiquiatra Marcus Men
donça, contratado pelo clube para fazer 
o acompanhamento psicológico dos jo
gadores. É um outro modo de entender 
a psicologia das massas. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 43, p. 112, 26 out. 2011. 




