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RESUMO: Essa pesquisa objetiva investigar os principais aspectos que constituem o 
modo de  vida  dos  torcedores  organizados,  enfatizando  não só  como constroem sua 
sociabilidade em torno de um clube de futebol profissional, mas, também, em torno da 
própria  torcida  organizada.  Em  nossas  análises  privilegiamos  a  torcida  organizada 
“Comando Alvi-Negro” do Rio Branco Atlético Clube, um dos mais antigos do Estado 
(fundado em 1913) e com maior número de torcedores na região investigada. Trata-se 
de  uma  pesquisa  de  campo,  em  que  a  coleta  de  dados  foi  realizada  por  meio  de 
observação  participante  na  própria  torcida  organizada  nos  diferentes  espações  de 
encontro como: estádios,  viagens para assistir os jogos fora da Grande Vitória e em 
eventos beneficentes realizados pela torcida. Além da observação, também foram feitas 
entrevistas  com alguns  membros da  “Comando Alvi-Negro”. Dentro  dos  resultados, 
ressaltamos  se  tratar  de  um grupo  que,  apesar  das  influências  das  grandes  torcidas 
organizadas nas canções e gestualidades, são fieis ao clube e vivenciam uma forma de 
sociabilidade juvenil na cidade de Vitória.

 PALAVRAS CHAVE: Corpo. Torcidas Organizadas. Futebol.

INTRODUÇÃO 

A  realização  de  estudos  com  torcidas  organizadas  de  futebol  apresenta  uma 

tendência  crescente  na  realidade  brasileira  (SOUZA  JÚNIOR;  SILVA;  CAMPOS, 

2011;  SILVA et  al.,  2010;  BANDEIRA, 2012;  LUCCAS, 1998;  REIS,  2010),  mas, 

ainda necessita avançar na região da Grande Vitória. Nos municípios dessa região é 

possível identificar algumas torcidas organizadas, contudo, quase nada conhecemos a 

respeito dessas organizadas, a não ser o que temos disponível nas páginas de internet e 

por aquilo que assistimos nos dias de jogos.   A especificidade deste trabalho está em 

pesquisar  os  principais  aspectos  que  constituem  o  modo  de  vida  dos  torcedores 

organizados na cidade de Vitória, onde privilegiamos as torcidas organizadas do Rio 

Branco Atlético Clube, um dos mais antigos do Estado (fundado em 1913) e com maior 

número de torcedores na região investigada. Para conseguirmos descrever essas torcidas 



iremos  dialogar  com outras  pesquisas  feitas  na  área,  ressaltando  as  especificidades 

locais.  No entanto,  para  entendermos  como surgiu  uma torcida  organizada  aqui  no 

Espirito  Santo,  temos  que  compreender  o pioneirismo desses  grupos no  Brasil.  Em 

nosso País,

[...] sabe-se que existem grupos fiéis de torcedores desde os anos 40. Em 1942, um 

funcionário  federal  do  Rio  de  janeiro  chamado  Jaime  Rodrigues  de  Carvalho, 

torcedor do flamengo, funda a famosa charanga, uma banda musical que animava os 

jogos  do  time  (...)  Naquela  cidade  este  torcedor  foi  o  primeiro  a  equipar  os 

simpatizantes de um determinado clube com uniformes e música. Prática tão eficaz 

que o próprio clube passou a financiar e custear as despesas da charanga a partir de 

um campeonato sul-americano realizado na Argentina (LEVER, 1983, p.133 apud 

TOLEDO, 1996, p.21). 

Nesse mesmo período, Manoel Porfírio da Paz e Laudo Natel já haviam fundado 

a Torcida Uniformizada do São Paulo, considerada por muitos a mais antiga do Brasil 

(TOLEDO, 1996, p.22). Esses torcedores inspiraram outros a fazerem o mesmo, pois 

desde seu início uma das fortes características das torcidas é a competitividade: os times 

competem dentro de campo e as torcidas na arquibancada pra ver quem faz a festa mais 

bonita. Segundo Luccas (1998, p.59), 

Torcedores com a mesma iniciativa de Laudo Natel e Jaime Rodrigues de Carvalho 

proliferaram pelo Brasil e foram identificados como torcedores-símbolo, tendo sua 

imagem associada  a  um romantismo apaixonado.  Torcedores  que  se  dedicavam, 

gratuitamente,  a  organizar  um  grupo  e  equipá-lo  para  auxiliar  no  incentivo  e 

embelezamento do espetáculo (LUCCAS, 1998, p. 59). 

Anos  depois,  esses  dois  fenômenos  (torcida  uniformizada  e  seus  torcedores-

símbolo)  também  surgem em Vitória  graças  a  torcedores  como  Rubens  Barbosa  e 

Manoel Donêncio, que chefiavam os grupos de torcedores, ou, como Lafayette Cardoso 

de Resende, mais conhecido como o “Cavaleiro Capa Preta”, que futuramente viraria 

mascote do time do Rio Branco (GOMES FILHO, 2002, p.59).  



Essa fase em que as torcidas uniformizadas surgiram é considerada por alguns 

autores uma fase romântica,  pois esses torcedores iam aos estádios para incentivar o 

time e demonstrar amor e devoção pelo seu clube de coração, sem nenhuma cobrança 

mais forte por melhorias ou nenhuma tentativa de influência política nas decisões do 

clube (TOLEDO, 1996; LUCCAS, 1998).

Posterior  à  fase  romântica  da  uniformização  de  torcedores  e  da  visibilidade  dos 

torcedores-símbolo, que personalizavam e identificavam as torcidas, o surgimento 

das Torcidas Organizadas acompanhou algumas das mudanças ocorridas na época, 

impondo  gradativamente  outras  formas  de  sociabilidade,  de  desfrute  do  futebol 

como  lazer  e  hábito,  fundamentando  um  outro  modo  de  torcer  diverso  do 

comportamento usual observado (TOLEDO, 1996, p. 26).

 Toledo (1996) ainda ressalta que o termo “Uniformizada” é anterior ao termo 

“Organizada”  e  que,  hoje  em  dia,  as  maiores  torcidas  preferem  a  denominação 

“Organizada”  para  destacar  que  existe  uma  dada  organização  além  da  mera 

uniformização. O Espirito Santo também passa por essa mudança, mas é só em 1975 

que Manoel  Rodrigues funda a torcida organizada “Bola Branca” (GOMES FILHO, 

2002, p.59).  

Sendo assim,  nos anos 2000, em todo o Brasil,  as torcidas  já se constituíam 

como verdadeiras organizações, com liderança, facções rivais dentro da própria torcida, 

instrumento  de filiação  e  estatutos  (AZEVEDO, 2008, p.21).  Seguindo esse modelo 

organizacional de torcida presente em outros Estados, fundou-se, em 2007, a “Comando 

Alvi-Negro”,  uma  das  únicas  torcidas  organizadas  do  Rio  Branco  presente  nas 

arquibancadas atualmente. Outra torcida presente é “Bola Branca”, fundada em 1975, 

por  Manoel Rodrigues,  mais conhecido como “Nenel”,  torcedor-símbolo desse time. 

São  estas  duas  torcidas  que  acompanham  atualmente  o  time  no  decorrer  dos 

campeonatos que ele participa. “Bola Branca” e “Comando Alvi-Negro”, mesmo sendo 

de gerações diferentes, juram amor e fidelidade ao clube. Porém, com o objetivo de 

acompanhar  a  organização  e  a  sociabilidade  ao  redor  das  torcidas,  resolvemos 

privilegiar a torcida “Comando Alvi-negro” por se tratar de uma torcida mais jovem e 

com um modelo organizacional semelhante a outras torcidas nacionalmente conhecidas, 



que promovem um padrão de sociabilidade específico, expresso nos comportamentos 

corporais e nos artefatos utilizados.

OBJETIVOS

A pesquisa foi realizada em torno da torcida organizada de futebol “Comando 

Alvi-negro”. O objetivo geral é pesquisar os principais aspectos que constituem o modo 

de vida dos torcedores organizados, quer dizer, como constroem sua sociabilidade em 

torno de um clube de futebol profissional mas, também, em torno da própria torcida 

organizada. Em termos de objetivos específicos, podemos elencar a percepção e análise 

dos comportamentos corporais dos torcedores organizados além da descrição dos rituais 

de reconhecimento que a torcida realiza nos estádios. 

METODOLOGIA

Nesse  trabalho  procurei  compreender  como  os  membros  de  uma  torcida 

organizada constroem sua sociabilidade não só em torno de seu clube de futebol, como, 

também,  da  própria  torcida,  além  de  analisar  os  comportamentos  corporais  dos 

torcedores organizados e descrever os rituais de reconhecimento que a torcida realiza 

nos estádios. Para tal compreensão, a princípio foram feitas leituras, para que, de uma 

maneira  geral,  entendêssemos o surgimento,  o desenvolvimento e  a organização das 

torcidas organizadas no Brasil e, através dessa literatura, pudéssemos interpretar esse 

fenômeno no Espirito Santo.

A escolha do clube foi feita através da popularidade do Rio Branco A.C., que 

possui a maior quantidade de torcedores presentes nas arquibancadas desde 1917, como 

afirma Gomes Filho (2002), e a mantêm ainda hoje, como foi dito pelo jornal “Folha 

Vitória” no dia  17/11/2012, ao fazer o resumo da Copa ES (considerado o segundo 

torneio de futebol  mais  importante  do Espirito  Santo)  e mostrar  que entre  os  cinco 

primeiros jogos com maior público pagante se encontra o Rio Braco A.C.. 

Sendo assim, no dia 15 de setembro de 2012, começamos a frequentar os estádios 

para  o  acompanhamento  das  torcidas  do  time.  As  duas  torcidas  que  atualmente 

acompanham  o  Rio  Branco  tem  organizações  bem  distintas,  escolhemos  para 



acompanhar a que mais se enquadrava em nossos objetivos, por se tratar de uma torcida 

mais  jovem,  que  permanece  cantando  durante  os  jogos  e  é  repleta  de  movimentos 

corporais,  assim,  nossa  escolha  foi  a  “Comando  Alvi-Negro”.  Nossas  primeiras 

observações  foram  realizadas  com  cautela  e  distância  da  torcida,  pois  ainda  não 

sabíamos como seríamos recebidos. Foi somente depois de um jogo observando e uma 

indicação de uma pessoa pertencente a torcida é que conseguimos chegar  a um dos 

diretores da torcida para conversar e pedir autorização para realizar a pesquisa. Assim 

com outros autores fizeram em suas pesquisas de campo, por exemplo Praça e Silva 

(2009), ressaltamos que procuramos contatos com diretores, presidentes e outros que 

possuíssem função importante para a torcida organizada, por considerarmos que, com 

estas  pessoas,  teríamos  mais  chance  de  obtermos  respostas  que  nos  ajudassem nas 

questões de nossa pesquisa. Este diretor que contatamos nos deu total liberdade para 

executarmos a pesquisa e por meio de uma rede social, explicou para os membros quem 

éramos  e  o  que  estaríamos  fazendo  dentro  da  torcida.  A  partir  da  autorização,  as 

observações  passaram  a  ser  realizadas  por  meio  da  participação  na  própria  torcida 

organizada, as quais ocorreram dentro dos estádios e nas caravanas para os jogos fora da 

cidade, contabilizando ao todo sete jogos. 

O Rio  Branco  A.C.  atualmente  participa  de  dois  campeonatos,  sendo os  dois 

dentro  do  Estado:  a  “Copa  Espirito-Santense”  e  o  “Capixabão”.  Cada  um  desses 

classifica o seu campeão para a disputa de um campeonato nacional.  No período de 

nossa observação (2012), a “Copa Espirito Santo” ocorreu do dia 04 de agosto ao dia 17 

de novembro com a participação de 11 equipes, e é considerado o segundo torneio mais 

importante  do Estado.  O nosso primeiro contato  formal  com a torcida  foi  realizado 

através deste campeonato, onde o primeiro jogo que acompanhamos foi no dia 15 de 

setembro de 2012, envolvendo as equipes do Rio Branco e o Vila Velhense no estádio 

Salvador  Costa,  localizado  na  Capital  do  Estado.  Até  o  final  deste  torneio 

acompanhamos  quatro  jogos,  sendo  três  no  Salvador  Costa  e  um  no  Sernamby, 

localizado no interior do Estado, na cidade de São Matheus. O time estava em uma fase 

boa, chegou a disputar a final; porém, perdeu para a Desportiva, time considerado seu 

maior rival. A diferença de público entre o primeiro campeonato que acompanhamos e o 

segundo  foi  bem  grande.  Em  nossas  anotações,  percebemos  que  logo  ao  iniciar  o 

segundo campeonato que acompanhamos, o time entrou em uma fase ruim, perdendo 

vários jogos, e isso influenciou na quantidade de público presente nas arquibancadas. 



Outro fator que também privou a torcida de frequentar foi que muitos jogos ocorriam no 

meio  da  semana  em  horário  comercial,  não  sendo  possível  a  presença  de  muitos 

torcedores. No primeiro jogo observado durante “Copa ES” tivemos uma média de 15 

torcedores com a camisa da torcida; o jogo ocorreu em um sábado e estava no começo 

do  campeonato;  o  último  jogo  que  observamos  tinha  por  volta  de  90  torcedores 

organizados, no meio do “Capixabão”; porém, o jogo era contra seu maior rival, motivo 

que sempre leva o torcedor ao estádio, mesmo que o time se encontre em uma fase ruim. 

Segundo a  Federação  de  Futebol  do  Estado  do Espírito  Santo,  a  média  de  público 

pagante nos jogos do Rio Branco é de 900 pessoas, sendo que o jogo com público mais 

baixo foi de 154 pagantes e o público mais alto foi de 3.396 pessoas.

Nossas observações tiveram sequência no campeonato mais importante do Estado 

chamado de “Campeonato Espirito-Santense” ou “Capixabão”. Ele começou no dia 25 

de janeiro de 2013, no qual dez equipes participaram do campeonato. Nesse campeonato 

nós acompanhamos três jogos em diferentes momentos, sendo os três no Engenheiro 

Araripe,  estádio  localizado  na  cidade  de  Cariacica,  pertencente  a  Grande  Vitória. 

Porém, a atuação do time nesse campeonato foi completamente diferente do que era 

esperado. Almejavam por títulos, tendo em vista que 2013 é o ano do centenário do 

clube, mas o time acabou sendo um dos piores do campeonato, caindo para segunda 

divisão.  Não conseguimos ter  acesso à média de público presente nos jogos do Rio 

Branco em nenhum dos dois campeonatos, porém o público pagante mais alto foi de 

3.440 pagantes e o público pagante mais baixo foi de apenas 21 pagantes.

O registro feito no estádio começou a ser realizado a partir do uso de um diário de 

campo. Nesses momentos também foram realizados registros de imagens com máquina 

digital. Após o término dos campeonatos, realizamos entrevistas semi-estruturadas, nas 

quais os entrevistados tiveram a possibilidade de falar sobre suas experiências, a partir 

do direcionamento do questionário. Estas entrevistas foram gravadas em áudio e vídeo e 

transcritas  posteriormente.  Para elas foram selecionados sete torcedores organizados, 

sendo: quatro membros da diretoria, dois membros antigos da torcida organizada sem 

cargo e um membro novo da torcida organizada sem cargo. Essa entrevista buscou um 

aprofundamento sobre as questões observadas no nosso campo de pesquisa. Além disso, 

indagamos sobre: como se filiar, como as decisões são tomadas, qual o motivo que leva 

essas  pessoas  a  se  aproximarem  de  uma  torcida  como  a  “Comando  Alvi-Negro”, 

principalmente por se tratar de um clube que não pertence a elite do futebol brasileiro.  



As respostas  dos  entrevistados  eram bem semelhantes  em relação  as  formas  de  se 

comportar, a fidelidade com a torcida e até mesmo o porque eles resolveram entrar na 

“Comando”.

A fim de aprofundar as questões mais marcantes da torcida, optamos por dividir o 

texto em quatro tópicos. O primeiro nomeado: As torcidas organizadas e a “Comando 

Alvi-Negro”, percebemos ser necessário introduzir, com um breve resgate histórico, as 

torcidas organizadas no Brasil, além de  quando e como estas  adentraram no Espírito 

Santo.  Após essa introdução, apresentamos o tópico intitulado Símbolos e Artefatos, 

que  retrata  a  importância  desses  objetos  e  símbolos  para  uma torcida  organizada  e 

descrevemos como encontramos isso na “Comando Alvi-Negro” e no que se diferencia 

das grandes torcidas. Ainda tratando da visibilidade da torcida, separamos um tópico 

nomeado Cantos, Instrumentos e Gestos, para descrever como são feitas as festas nas 

arquibancadas, da onde surgem as músicas, quais são os instrumentos e gestos feitos e 

de  quem  a  “Comando”  sofre  influência.  O  último  tópico  aborda o  assunto 

Sociabillidades, para compreendermos o motivo de diversas pessoas se unirem ao redor 

de um clube para torcer (e porque essas pessoas aqui no Espirito Santo resolveram se 

empenhar  em torcer  para  o  Rio  Branco)  Após  isso,  apresentamos  as  considerações 

finais.

AS TORCIDAS ORGANIZADAS E A “COMANDO ALVI-NEGRO”

Para conseguirmos compreender a  organização e a sociabilidade ao redor das 

torcidas  organizadas  de futebol,  em especial  de nossa torcida pesquisada “Comando 

Alvi-Negro”,  primeiramente,  teremos  que  entender  como  e  porque  surgiram  essas 

torcidas. Conforme Toledo (1996, p.152)

As Torcidas Organizadas abrigam um contingente disposto a vivenciar, através de 

uma paixão comum e de maneira intensa, um gosto específico pelo futebol, onde a 

lógica da competição, do lúdico, do conflito e sociabilidade, da visibilidade política, 

da construção de um universo estético e simbólico, ditam um estilo de vida capaz de 

sociabilizar,  através  de  uma  mesma  motivação,  trabalhadores,  burgueses, 

mauricinhos e malandros,  pessoas da zona leste ou da zona sul, jovens e velhos, 

pessoas com opiniões politicas de esquerda ou direita (TOLEDO, 1996, p. 152).



Toledo descreve sobre a paixão pelo futebol que une pessoas de classes, cor e 

idades  diferentes.  Essa  união  ocorreu  no  Rio  Branco  Atlético  Clube  desde  que  foi 

fundado por garotos das classes estudantil e trabalhadora, contando com jogadores dos 

mais diversos níveis sociais,  sem exclusão de negros,  mulatos e operários (GOMES 

FILHO, 2002, p.10). Ainda nos dias de hoje é essa diversidade cultural, social e etária 

que vemos presente também nas arquibancadas do clube. O público observado é bem 

diversificado;  é possível  notar,  entre torcedores  organizados ou não, claramente  três 

gerações nas arquibancadas (avós, pais e filhos), além de uma forte presença feminina 

nos jogos; porém, a predominância ainda é masculina.  Através de nossas entrevistas 

ainda conseguimos perceber a diversidade social e religiosa. É pelo futebol que brancos, 

negros, mulatos e mestiços,  pobres e ricos unem-se em torno de um único objetivo: 

torcer e levar o seu time a vitória. É, também, pelas conquistas e derrotas de seu time 

que o homem chora,  sem nenhuma vergonha (LOUZADA, 2011, p.  06).  Porém, ao 

aprofundarmos  na  temática,  precisamos  saber  a  diferença  de  um torcedor  para  um 

torcedor organizado. 

Não é porque uma pessoa acompanha determinado time, vai aos jogos, e até canta 

as  músicas  que  é  um  torcedor  organizado.  Participar  desses  agrupamentos  implica 

legitimar, vivenciar e aceitar uma série de regras, comportamentos rituais, investimentos 

simbólicos,  tempos,  linguagens,  que  transcendem os  padrões  normais  e,  em grande 

parte, são socialmente aceitos daquilo que se entende por torcer para times de futebol 

(TOLEDO,  1996,  p.119).  Sendo  assim,  em dias  de  jogos,  na  arquibancada  do  Rio 

Branco,  existem dois  grupos:  o  grupo dos  torcedores  que  não fazem parte  de  uma 

torcida organizada e o grupo de torcedores que fazem parte de uma torcida organizada. 

No primeiro grupo não existe uma faixa etária prevista; são avós, pais e filhos todos 

sentados  onde  julgam  melhor  para  acompanhar  ao  jogo,  sem  nenhum  espaço  pré-

definido. O comportamento desses torcedores é da forma mais variada possível, pois 

não têm ninguém para comandar as ações deles; sendo assim, esse torcedor se comporta 

como achar melhor.

No  segundo  grupo,  identificamos  duas  torcidas  organizadas.  A  primeira  é 

chamada de “Bola  Branca”,  considerada  a mais  antiga do clube que permanece  em 

atividade. A faixa etária entre os seus torcedores, identificada apenas com observações, 



é de aproximadamente 50 anos, e os membros desta organizada se sentam em um lugar 

pré-definido  na  arquibancada,  porém não  possuem instrumentos  e  nenhuma  canção 

exclusiva. A outra organizada pertencente ao segundo grupo é o nosso foco na pesquisa, 

denominada “Comando Alvi-Negro”.  Essa torcida  possui  um lugar  pré-estabelecido, 

marcada  por  uma  faixa  posta  por  eles  mesmos,  dentro  do  espaço  delimitado  aos 

torcedores do Rio Branco nos diferentes estádios onde o Rio Branco joga. Para Toledo 

(1996, p. 85)

Esta noção de território previamente estabelecido nas arquibancadas assegura aos 

torcedores  organizados  uma certa  comodidade.  Na verdade,  alguns fatores  como 

assistir aos jogos em pé, circunscrever o espaço com as faixas, bandeiras e bateria,  

faz  com  que  esses  torcedores  organizados  tenham  uma  concepção  de  espaço  e 

mesmo de tempo diversa daqueles que vão sozinhos aos estádios e que, literalmente, 

lutam para chegar cedo e conseguir um lugar adequado para assistir ao espetáculo. 

Os torcedores organizados sempre acabam entrando (TOLEDO, 1996, p. 85).

Para identificar a “Comando Alvi-Negro”, assim como acontece em torcidas de 

fora do Estado, basta procurar por uma bandeira ou faixa com o nome da torcida que 

geralmente  é  posta  no  alambrado,  em  frente  ao  local  que  a  torcida  se  encontra 

posicionada. A torcida também possui um uniforme composto por blusa, casaco e calça. 

Além disso, também possui instrumentos e musicas próprias. A faixa etária média de 

seus associados, tirando como base os nossos entrevistados, é de 25 anos, sendo que o 

mais novo cadastrado tem 13 anos e o mais  velho 45 anos.  Segundo o Estatuto  da 

torcida:

 

A Comando Alvi-Negro tem por fim: 

a) Criar e proporcionar aos seus associados, o mais amplo convívio cívico, cultural, 

esportivo e social;

b) Implantar, sempre que possíveis atividades beneficentes, culturais, desportivas e 

de  lazer,  voltadas  não  somente  aos  seus  associados,  mas  também  à  população 

carente e à sociedade em geral;

c)  Agrupar,  unir  e  organizar  torcedores  do  Rio  Branco  Atlético  Clube,  para  as 

finalidades descritas neste artigo, bem como para o incentivo a este Clube em praças 

esportivas.



d) Colaborar juntamente com seus associados, sempre que possível, com Órgãos e 

Instituições  de  ajuda  comunitária,  bem como ficar  atento  e  prestar  a  ajuda  que 

estiver em seu alcance em eventuais situações de emergência das Cidades da Grande 

Vitória.

 

A torcida “Comando Alvi-Negro” foi fundada em 2007 e o objetivo era inovar 

na arquibancada. “A ideia surgiu porque queríamos formar uma torcida jovem, trazer 

um público diferente do que já vinha frequentando os jogos, a torcida do Rio Branco era 

vista  como  uma  torcida  mais  velha.  Nós  viemos  para  renovar,  para  mudar  isso” 

(Torcedor 6). A “Comando Alvi-Negro” começou com 15 membros e aos poucos foi 

crescendo, atualmente a média é de 50 de torcedores pertencentes a “Comando” que 

frequentam  os  jogos.  Ao  perguntarmos  sobre  o  cadastro  de  torcedores,  um  dos 

dirigentes informou que: “[...]os cadastros são feitos, porém não temos tanto controle 

por não haver uma cobrança de mensalidade. Cadastrados temos de 65 à 80 membros” 

(Torcedor 6), mas esse número varia muito de acordo com a importância dos jogos, 

como foi possível analisar nos jogos em que observamos.  Para se filiar a uma torcida 

organizada,  geralmente  os  procedimentos  são  simples.   Segundo Toledo  (1996),  de 

modo geral, é preciso apresentar um documento, na maioria das vezes o RG, duas fotos 

e  pagar  uma  taxa  de  inscrição  (correspondente  a  aproximadamente  dez  dólares, 

dependendo da torcida). Somente de posse da carteira de identificação é que o sócio 

adquire a camisa da torcida organizada. Para se associar na “Comando Alvi-Negro”, 

basta preencher uma ficha de identificação com a diretoria, não sendo cobrada nenhum 

tipo  de  mensalidade.  As  camisas  são  vendidas  em todos  os  jogos  como  forma  de 

arrecadação  de  dinheiro  e  não  é  necessário  ser  membro  para  adquirir  uma.  É 

interessante  registrar  que  na  “Comando  Alvi-Negro”  nem  todos  os  torcedores  são 

atuantes  e  a  rotatividade  é  muito  grande,  ou  seja,  além  daquele  grupo  fiel  de 

participantes, existem aqueles que atuam durante um certo tempo e depois desaparecem, 

ou  ainda,  os  que  acompanham todo  o  campeonato,  saem e  depois  retornam.   Esse 

comportamento não é exclusividade de uma torcida ou de uma região, pois Teixeira 

(2006),  ao  analisar  as  torcidas  jovens  do  Rio  de  Janeiro,  percebeu  que  esses 

comportamentos são frequentes e também são relatados casos de integrantes que só vão 

aos jogos sem manter um contato mais assíduo com a torcida. 

Ao se agruparem, os torcedores deixam de ser singulares e passam a ser vistos 

como grupo,  Torcedores  Organizados.  É  devido  a  quantidade  de  torcedores  com o 



mesmo objetivo,  que estes  passam a ser ouvidos pela  diretoria  ou imprensa quando 

discordam de algo. Dentro de campo demonstram suas opiniões através de suas canções. 

Fora das arquibancadas esse grupo pode passar a ser ouvido pela diretoria do clube, 

quando a mesma percebe ser importante trabalhar em conjunto com seus torcedores. 

Nestes aspectos, vários autores dialogam sobre a importância que a torcida passou a 

ocupar  nos  jogos.  Jary  (2006)  argumenta  que  com  o  surgimento  das  torcidas 

organizadas,  o  comportamento  dos  torcedores  mudou  substantivamente,  saindo  da 

condição  de  coadjuvantes  e  passando  a  dividir  com  jogadores  e  dirigentes  a 

protagonização do espetáculo.  Menezes (2011) concorda com tal  aspecto,  afirmando 

que,  para o futebol espetáculo,  a presença de público é fundamental.  Toledo (1996) 

acrescenta  que  as  torcidas  organizadas  efetivamente  não  jogam,  mas  influenciam e 

acreditam controlar e manipular os jogadores, o técnico do time, juízes, até mesmo os 

resultados das partidas. 

A “Comando Alvi-Negro” acredita nessa força que a torcida possui. No início das 

minhas observações, eles afirmavam ter contato direto com a diretoria do Rio Branco, 

sempre dialogado a respeito dos jogos que iriam ocorrer. Além disso, alguns diretores 

da “Comando Alvi-Negro” ligam para os jogadores antes dos jogos para dar apoio e, 

como  eles  dizem,  “fazer  uma  pressão”.  Para  entender  melhor  essa  torcida, 

primeiramente,  gostaríamos  de  mostrar  a  sua  forma  organizacional.  Sua  diretoria  é 

dividida e regida por seu estatuto do seguinte modo:

Art. 3º- A Diretoria, órgão de administração da Comando Alvi-Negro, é constituída 

de: 1) Um Presidente; 2) Um Vice-Presidente; 3) Um Diretor Financeiro;  4) Um 

Diretor Administrativo; 5) Um Diretor Executivo; 6) Um Diretor de Patrimônio; 7) 

Um Representante e um vice de cada batalhão.

A esses diretores foram definidas funções individuais e coletivas. A organização 

da torcida é realizada por eles, desde a arrecadação dinheiro para compra de material 

(bandeiras, instrumentos, faixas...)  até os planejamentos das caravanas e a aprovação 

das músicas que serão cantadas.  Toledo (1996) relata que alguns diretores, entre os que 

trabalham em outras localidades, reservam um tempinho depois do expediente para se 

dedicarem às atividades diárias da Torcida Organizada. Outros ficam ali quase que o 

tempo integral, como muitos que, em entrevistas informais, afirmaram ter perdido várias 



oportunidades  de  empregos  por  causa  da  torcida.  Nesse  aspecto,  a  “Comando”  se 

diferencia,  por  não  ser  cobrado nenhum tipo de  mensalidade,  nenhum dos diretores 

trabalham exclusivamente para a torcida, pois todos tem seus empregos. Sendo assim, 

se dedicam a suas funções de diretores  da “Comando Alvi-Negro” somente  em seu 

tempo  livre.  Nas  entrevistas  que  realizamos,  pudemos  notar  vários  torcedores  que 

deixam a torcida influenciar o trabalho. Dos sete entrevistados, quatro alegaram que já 

faltaram ao serviço  para  ver  o  Rio  Branco  jogar:  “Bom,  pelo  menos  uma vez  por 

semana, eu dedico meu tempo à torcida. Eu trabalho por escala. Sempre que a escala cai 

em dia de jogo eu tento trocar a escala, e quando não dá e o jogo é importante, o jeito é 

matar o serviço” (Torcedor 3).

SÍMBOLO E ARTEFATOS

O Símbolo da “Comando Alvi-Negro” é uma caveira. Simbolicamente, é uma 

figura que intimida os oponentes, para eles é uma figura que representa igualdade: “por 

dentro  todos  somos  iguais,  não importa  cor,  religião  ou classe,  nossas  caveiras  são 

iguais” (Torcedor 6).  Também afirmam que é um símbolo do amor deles pelo Rio 

Branco, visto que esse amor não vai até a morte, vai além dela “mesmo quando eu for 

só uma caveira, ainda vou amar o Rio Branco” (Torcedor 6). Esse símbolo escolhido 

pela “Comando Alvi-Negro” segue o padrão dos símbolos das Torcidas Organizadas. 

Segundo  Luccas  (1998),  invariavelmente  os  símbolos  remetem  à  esfera  do  sobre-

humano  ou  do  super-humano.  Eles  falam  das  forças  naturais  e  das  características 

humanas que se localizam no território do incontrolável, aquém ou além do domínio da 

cultura, das regras e da ordem social estabelecida. Toledo (1996) classifica os símbolos 

das organizadas do Brasil em três categorias: a primeira são animais (periquito, leão, 

urubu, gavião, porco, baleia etc.); a segunda são personagens dos gibis e dos comics, 

quadrinho ou ficções (mancha, irmãos metralhas, Zé Carioca, mosqueteiro, pirata, índio, 

vikings ect.); e, por ultimo, as entidades fantásticas e divindades (dragões, serpentes, 

santos, seres antropomórficos). O Esqueleto da “Comando Alvi-Negro” se encaixaria na 

ultima categoria  citada.  Esse símbolo  é  a  estampa  do uniforme,  das  bandeiras  e  de 

qualquer  material  feito  pela  torcida.  Muitas  vezes,  juntamente  com o símbolo,  vem 

estampado o nome da torcida ou a abreviação, além do escudo do Rio Branco, ou traços 

dele.



Figura 1, Símbolo da Comando Alvi-Negro

Fonte: Acervo de fotos Comando Alvi-Negro, s/d.

A  partir  desse  símbolo  a  “Comando  Alvi-Negro”  possui  várias  formas  de 

identificação, sendo uma delas o uniforme, composto por: camisa, casaco e calça.  O 

uniforme é uma marca registrada nas torcidas organizadas,  com suas peculiaridades. 

Geralmente, o uniforme é composto pelas cores do clube, pelo nome da torcida e por 

seu símbolo:

Todos os torcedores organizados pertencem a grupos específicos,  que se definem 

por características específicas, traduzidas na simbologia que escolhem. O que parece 

realmente  importar  é  que estão juntos.  Fazem parte  de um coletivo.  As camisas 

marcam isto muito bem. Marcam a identidade do grupo e de cada um. Assumir ser  

membro de uma torcida organizada é, sobretudo, assumir seus símbolos e marcas. 

Além da paixão pelo time, a camisa revela o afeto pela grupo (LUCCAS, 1998, 

P.63).

Por ser um forte símbolo das torcidas organizadas, é preciso ter cautela com o 

uso do uniforme. Existem emboscadas que as torcidas fazem para roubar material de 

torcidas  rivais;  portanto,  se  o  torcedor  vai  ao  jogo  sozinho,  portando  a  camisa,  é 

considerado um alvo fácil.  Essas camisas roubadas são levadas como troféus; muitas 

vezes,  são queimadas,  ou são postas de cabeça para baixo na torcida que a roubou, 



dentro do estádio.  O “torcedor 3” disse que essa preocupação é uma das coisas que 

tiram sua calma nos  dias  de jogos:   “fico  preocupado de  um amigo receber  algum 

‘ataque’, como a gente chama. Por isso sempre aconselhamos que a pessoa só coloque a 

camisa da torcida no estádio, para não ser pega sozinha e perder o material”. Esse roubo 

de materiais não é exclusividade do Espirito Santo. Segundo Teixeira (2006), nos clubes 

do Rio de Janeiro, é preciso ter cautela ao circular por certos lugares da cidade com a 

camisa da torcida. Especialmente em dias de jogos, o torcedor é orientado para que não 

se desloque sozinho, sendo comum que marquem pontos de encontro e saída para o 

estádio, como a própria sede da torcida. 

A torcida  do Rio  Branco,  contudo,  não  possui  sede.  Além de não ter  como 

custear o aluguel de um local, os torcedores têm medo de sofrerem ataques e roubarem 

todo o material; por isso, atualmente o material fica na casa dos diretores, variando de 

acordo com os locais dos jogos. Sendo assim, a torcida geralmente se encontra nos 

terminais de ônibus, dividida em batalhões de acordo com o lugar de onde moram na 

Grande Vitória. Essa saída de terminais é frequente em várias torcidas do Brasil; por 

isso, em dias de jogos, o policiamento é reforçado nesses espaços para que não ocorra 

confronto entre as torcidas. Nos Estados onde as torcidas são maiores é difícil manter a 

ordem em todos os locais que envolvem o jogo; desta forma, encontramos relatos como 

o de Ribeiro (2011, p.52): “Imediatamente, lembrei das situações em que fiz pesquisa de 

campo nos terminais em dias de jogos: a tensão, o corre-corre, a Polícia, as armas... 

Uma lembrança que me remete ao lugar do corpo nessa busca de reconhecimento e 

excitação.”

Geralmente os instrumentos, bandeiras e faixas maiores são levadas em carros 

por serem materiais pesados e para que não corram risco de ataque. Esses equipamentos 

são as características das torcidas e estão presentes sempre nas arquibancadas:

[...] bandeiras, bandeirões e faixas. Cada um desses artefatos tem uma importância 

bastante clara.  A quantidade de bandeiras e sua disposição dentro de um estádio 

definem o prestígio de uma torcida. Elas se tornam mais visíveis de acordo com o 

uso deste instrumental. As bandeiras tem esta incumbência: tornar a  torcida e seus 

símbolos visíveis para as outras  torcidas, para o time e para os outros torcedores 

comuns (LUCCAS, 1998, P.64).



Segundo Teixeira (2006), as faixas são os panos onde em geral está escrito o 

nome da torcida por extenso. Elas são utilizadas para delimitar territórios da torcida nas 

arquibancadas em dias de jogos. Além disso, costumam ser viradas ou colocadas de 

cabeça para baixo em sinal de protesto, quando há descontentamento com a atuação do 

time.  Esse fato ocorreu durante todo o período em que observamos a “Comando Alvi-

Negro” devido a um descontentamento com a diretoria e com os gastos exacerbados e 

não  claramente  justificados.  Outro  artefato  presente  são  as  bandeiras,  que  ficam 

localizadas no meio da torcida e são movimentadas através de pedaços de bambus. A 

entrada  desses  bambus  é  proibida  nos  estádios  do  Espirito  Santo;  porém,  a  torcida 

consegue coloca-los para dentro de uma forma que eles preferiram não nos contar. Por 

ultimo, é importante destacar,  que em nossas observações, a torcida não utilizou em 

nenhum dia qualquer tamanho de bandeirão.

Figura 2, bandeiras Comando Alvi-Negro

Fonte: Acervo de fotos Comando Alvi-Negro, s/d.

 

CANTOS, INSTRUMENTOS E GESTOS.

A “Comando Alvi-Negro” possui instrumentos próprios, segundo o presidente 

ao todo são sete, porém durante a nossa pesquisa de campo um único instrumento estava 

sendo levado em todos os jogos: o “surdo”. Esse instrumento é de percussão com um 



som grave  e  é  usado  em escolas  de  samba  para  a  marcação  do tempo  da  música, 

frequentemente encontrado nas torcidas organizadas brasileiras. Este fato ocorre, pois 

muitos integrantes da torcida não sabem tocar os instrumentos, não sendo viável leva-

los até o estádio para não serem utilizados (torcedor 1). Essa torcida também possui 

músicas próprias, mas a maioria das canções são paródias de cantos de outras torcidas, 

geralmente vinculadas aos grandes clubes nacionais ou internacionais,  e também são 

feitas  paródias  de  bandas  conhecidas  nacionalmente.  A bateria  da  “Comando  Alvi-

Negro” é composta somente por um surdo que fica posicionado no meio da torcida. 

Quem toca esse instrumento é o responsável por puxar as musicas e incitar a torcida a 

fazer o que a música ou o momento do jogo pede, como por exemplo: quando o Rio 

Branco se aproxima  do gol,  o  puxador chama a  torcida  a  cantar  mais  alto,  porém, 

quando o jogo está mais calmo e o placar favorece ao Rio Branco, o puxador mantem 

um volume mais baixo nas canções, com o objetivo de poupar a voz de seus torcedores. 

Junto à bateria, destacam-se os cantos, as falas e os xingamentos dos 

torcedores.  Este  instrumental  simbólico  verbal  caracteriza-se  pela 

criatividade, ofensividade, ironia, graça e sátira. Os usos e abusos de 

uma  linguagem  cotidiana,  popular  e  também  de  palavrões,  pelos 

torcedores organizados, compõem verdadeiros duelos verbais, típicos 

e  característicos  da  batalha  protagonizada  pelo  esporte  de  origem 

anterior: aquela romanticamente nomeada como britânica (LUCCAS, 

1998, P.65).

São muitos os cantos; a maioria deles pertence há um momento específico do 

jogo.  O  puxador  é  o  responsável  por  percebe  qual  é  a  música  certa  para  aquele 

momento: se é uma musica de apoio ao time, uma para vangloriar as glórias que o clube 

já  teve,  para  pressionar  o  arbitro,  ou  então,  para  ferir  verbalmente  o  adversário. 

Satíricos,  jocosos,  ofensivos,  grotescos,  engraçados,  alguns  criativos,  enfim,  estes 

cantos  e  gritos  de  guerra  traduzem  uma  série  de  visões  do  outro  expressas  nesses 

padrões de comportamento verbal típicos entre torcedores de futebol (TOLEDO,1996, 

p.64). 



Figura 3, Torcida Comando Alvi-Negro

Fonte: Acervo de fotos Comando Alvi-Negro, s/d.

O lema da torcida “Comando Alvi-Negro” é  "Amor eterno pelo Rio Branco" e 

isso esta retratado na maioria de suas músicas, pois elas são voltadas para o incentivo do 

time e a declaração de amor pelo clube, como nos trechos: “Ninguém te supera, nada te 

abala, é paixão eterna que nunca se acaba. Por onde for, lá estarei de corpo e alma, 

sempre torcerei”. Outro trecho sempre cantado é: “[...] quando a vida diz pra mim que já 

esta na hora de parar, a alma grita forte me dizendo pra continuar e eu sempre te carrego 

comigo, sempre, Incondicional, Amor imortal”. Percebe-se a todo o tempo nas letras 

cantadas palavras como “eterno”, “alma”, “vida”, “paixão”, “imortal”, entre outras que 

remetem esse  amor  imenso  e  além da  vida  pelo  clube.  Para  além desse  cantos  de 

exaltação do time, existem outros com finalidades distintas.  Segundo Toledo (1996), 

poderíamos classificar estes cantos e gritos de guerra basicamente em quatro categorias: 

aqueles  de  incentivo  ao  time e  jogadores,  os  de  protestos  (em virtude  de  situações 

variadas), outros aqui denominados de intimidadores (de adversário, juízes, jogadores) e 

os de auto-afirmação das próprias torcidas, particularmente, das torcidas organizadas. 

O único tipo de canto que não conseguimos perceber na “Comando Alvi-Negro” 

foram os de protesto; fora isso, os intimidadores se encaixam em cantos que reclamam 



ou xingam o arbitro,  ou o técnico,  como segue no trecho tão cantado por  todas  as 

torcidas do país: “Ei, Juíz, vai tomar...”. Ou no trecho em que a torcida desdenha de sua 

rival chamando a torcida com um nome afeminado por causa das cores do time rival, 

que é representado pela cor grena, e alegam que a rival corre quando encontram com a 

“Comando Alvi-Negro”: “Comando, é nois aê! A esquadrão rosinha só sabe correr”. 

Por último, os cantos de auto-afirmação, como: “a torcida é o terror! Sou Comando Alvi 

negro!” e “capa-preta é assim mesmo, da porrada em qualquer um, mas que beleza, que 

beleza, o capa-preta não tem medo de morrer!”. Quem decide a hora de puxar cada tipo 

de música é a pessoa que fica no surdo da “Comando Alvi-Negro”, que, na maioria dos 

jogos, era o próprio presidente da Torcida.  Novamente,  baseados em Toledo (1996), 

identificamos que o puxador deve sempre ter a sensibilidade de cantar ou xingar nos 

momentos certos de acordo com as circunstâncias apresentadas no jogo. Ele deve saber 

mexer e sensibilizar a torcida na hora certa.  O seu desempenho depende em grande 

parte do próprio carisma e respeito diante de toda a torcida. Junto com essas músicas 

são puxados alguns gestos que dão movimento a torcida:

Pensar  a  corporalidade  do  torcer  ou,  de  outro  modo,  pensar  o  jogo  pela  leitura 

gestual e teatral que cada torcedor faz numa ou sobre uma partida é se colocar no 

âmago daquilo que define a beleza plástica do futebol, o conjunto quase ilimitado de 

suas técnicas corporais que produzem o enredo do jogo. [...]é preciso enfatizar que a 

corporalidade também consiste num acesso importante, na leitura e na compreensão 

do jogo do ponto de vista torcedor (TOLEDO, 2010, P.180).

Quando observamos uma torcida organizada é fácil perceber uma sequência de 

gestos que se repetem várias vezes no decorrer do jogo; gestos esses tão repetitivos que 

aos nossos olhos passam a se tornar um movimento mecanizado que acompanham as 

canções. Porém, vale ressaltar  que esses movimentos corporais de um indivíduo vão 

além  do  que  um  simples  mecanismo:  “A  gestualidade  não  se  reduz  a  um  dado 

mecânico,  está  carregada  de  sentidos,  direções,  intencionalidades,  intensidades  que 

compõem uma diversidade de significações, a partir de diferentes contextos desenhados 

pela linguagem do corpo em movimento” (SOUZA e DIAS, 2011). No caso, o contexto 

dessa gestualidade analisada é o estádio de futebol, Rangel (2010), ao acompanhar os 

jogos  em  grandes  estádios,  enfatiza  que  quando  a  torcida  executa  cantos  sem 

coreografia, a defasagem rítmica entre as pessoas que estão nas extremidades opostas da 



arquibancada  é  muito  maior  e  por  isso  o  canto  acaba  perdendo  a  força,  pois  os 

torcedores ficam sem o referencial visual e corporal que as coreografias fornecem. Aqui 

no Espírito Santo os estádios possuem tamanhos bem menores, mas, influenciados por 

torcidas  de  fora  do  Estado,  esses  gestos  feitos  em  cada  música  são  copiados  ou 

reinventados: 

É impossível não relacionar este comportamento do grupo com as idéias de Jacques 

Dalcroze.  Com a eurritmia e a ginástica rítmica,  Dalcroze buscou a melhoria da 

educação  musical  através  da  participação  de  todo  o  corpo  na  compreensão  da 

música.  Partindo do  pressuposto  de  que outras  partes  do corpo  além do ouvido 

participam da percepção dos sons, sua proposta era de que pela realização concreta  

(tátil-motora) da música,  todo músculo é fundamental para o aperfeiçoamento da 

consciência rítmica (RANGEL, 2010, P.34)

Buscando esse ritmo musical a gestualidade acaba se tornando um padrão em todas as 

torcidas. Ainda segundo Rangel (2010), os braços são o principal elemento de expressão 

coreográfica utilizado e as coreografias estão sempre relacionadas à pulsação dos cantos 

e em muitos casos estão combinados com palmas. Quando a música possui um ritmo 

mais falado, geralmente os braços são lançados de trás para frente por cima da cabeça, 

como se os torcedores estivessem realmente conversando com o alvo cujo a música está 

sendo direcionada. Quando o ritmo é mais musical, os braços são lançados de um lado 

para o outro por cima da cabeça. Mesmo com essas análises e a percepção desse gestual, 

não encontramos sobre como surgiu essa gestualidade padrão nos estádios brasileiros. A 

maioria dos autores só afirma a importância desse comportamento gestual dentro das 

torcidas,  como Capestrani  (2009),  que  indica  que  o  pular,  gritar  e  cantar  de  forma 

rítmica e repetitiva são elementos festivos que dão movimento e beleza ao grupo de 

torcedores,  ou,  na expressão que o autor  usa:  “dão alma a massa” (CAPESTRANI, 

2009).   Essas  observações  que  fizemos  nas  arquibancadas  aqui  do  Estado  sobre  a 

padronização dos gestos, também são vistas em outros lugares, como relatam Praça e 

Silva  (2010)  ao  discorerem sobre  esses  gestos  nas  torcidas  de  Belo  Horizonte.   A 

maioria das musicas entre as frases possui um palmeado seguindo o ritmo do surdo. O 

surdo  tocado  de  uma  maneira  mais  forte,  pede  mais  energia  da  torcida,  nesses 

momentos a torcida geralmente torce com o corpo inteiro, pulando no ritmo puxado.

Ainda em relação aos gestos das torcidas, um fator importante é um gesto de 

identificação  modificado  pela  “Comando  Alvi-Negro”  também  presente  em  outros 



Estados. A “Comando Alvi-Negro” adotou um gesto de cruzar os braços e com a mão 

direita fazer um “C” com os dedos, mantendo a mão esquerda fechada. Segundo Praça e 

Silva  (2010),  o  mesmo  ocorre  em Belo  Horizonte,  onde as  torcidas  “Galoucura”  e 

“Máfia Azul” fazem gestos semelhantes; a primeira adota um gesto de cruzar os braços 

e erguer o dedo médio como forma de se identificar, em resposta ao gesto da torcida 

organizada rival, que por muito tempo usou o gesto de cruzar os braços com as mãos 

fechadas.

Figura 4, Símbolo Comando Alvi-Negro

Fonte: Acervo de fotos Comando Alvi-Negro, s/d.

SOCIABILIDADES

O que ainda não entendíamos muito bem, mesmo com as observações de campo, 

em função da precariedade do futebol no Estado, era como essas pessoas resolveram 

construir uma organização para torcer pelo Rio Branco. Após analisar as entrevistas, 

percebemos que os membros entrevistados sempre gostaram de futebol e, por influência 

de alguém da família ou de algum amigo, acabaram indo nos jogos do Rio Branco e se 

encantaram com a possibilidade de sempre ir ao estádio acompanhar o time, o que não 

ocorre quando se torce para qualquer  time de fora do Estado.  Alguns torcedores  já 

acompanhavam o Rio  Branco  desde  criança:  “eu  ia  ao  estádio  com meu  pai  desde 

novinho,  depois de mais  velho eu resolvi  dar  essa contribuição  para o Rio Branco. 

Queria ajudar o time” (Torcedor 1). Outros começaram mais tarde, mas todos levam o 

mesmo argumento: Queriam contribuir para a festa feita pela torcida, queriam incentivar 



o Rio Branco. “Eu acho que a gente nasceu aqui, então temos que apoiar os times daqui. 

A  gente  tem  que  valorizar  e  levar  o  nosso  Estado  para  as  pessoas  conhecerem” 

(Torcedor 2).

Ao procurar a torcida para se filiar, todos eles relatam que foram bem recebidos 

e logo fizeram amizades, o que acabou sendo uma motivação para que continuassem 

frequentando.  Um dos diretores  nos  disse:  “se é  da comando é meu irmão,  eu vou 

proteger.  A pessoa pode não me considerar,  mas eu considero” (Torcedor  3).  Além 

disso, ele também relatou que sempre está chamando os amigos para os jogos do Rio 

Branco :“Tem pessoas que torcem pra time de fora mais nunca foram em um estádio 

aqui, aí eu falo: cara, quando você for em algum estádio aqui, você nunca mais vai 

querer parar de ir. Se você pegar amizade com a galera então, você vai querer ser um 

torcedor organizado, você vai querer ser Rio Branco” (Torcedor 3). Quando realizamos 

nossas  observações  nas  arquibancadas,  eles  também  nos  disseram algo  semelhante: 

“Vocês vão entrar  por causa da pesquisa,  mas vão acabar  se  apaixonando pelo Rio 

Branco e por nossa torcida” (Torcedor 1). 

Um vínculo  comum,  criado nas  torcidas,  é  devido  ao  local  onde  as  pessoas 

moram. Na “Comando Alvi-Negro” a torcida é dividida por batalhões de acordo com 

suas cidades, sendo composta por cinco batalhões oficiais: 1ºbth Cariacica, 2º bth Vila 

Velha, 3º bth Vitoria, 4º bth Serra e 5ºbth Viana. Cada batalhão costuma se reunir em 

algum ponto para saírem juntos ao destino do jogo. Geralmente o primeiro vínculo que 

o torcedor cria é com o seu batalhão, por ser um número menor de pessoas, facilitando o 

contato  e  por  precisarem se  juntar  devido aos  “ataques”  que podem sofrer  de  uma 

equipe  rival.  Segundo  Toledo  (1996),  sociabilidade  e  conflito  aparecem  como  que 

imbricados  em uma só  dinâmica  imposta  pela  competição  esportiva.  Seguindo esse 

raciocínio, dentro da torcida, se faz amigos, pois as pessoas têm o mesmo objetivo, que 

é ver o clube campeão; os conflitos, no entanto aparecem quando há um desacordo, por 

isso é  tão frequente  a  hostilidade  com os  times  rivais,  afinal,  eles  não objetivam o 

mesmo, eles querem que outro time jogue melhor, que outro time seja campeão: o time 

deles. O maior rival do Rio Branco dentro de campo é a Desportiva; consequentemente, 

fora de campo, as torcidas dos times se enfrentam através de canções ou até mesmo 

enfrentamento nas ruas. As maiores rivalidades da torcida organizada “Comando Alvi-

Negro” são as torcidas do Desportiva “Esquadrão Grená” e “Grenamor”, mas também 

existem rixas com outras torcidas, como a do Serra “Cobra Coral” e a torcida do São 



Mateus, “Fúria Alvianil”. As torcidas citadas acima foram se tornando inimigas com o 

tempo, em função da hostilidade dos times dentro de campo, das disputas de espaço nas 

arquibancadas e nas ruas ao redor do estádio.

Participar  de  um  grupo  como  esse  é  tecer  uma  teia  de  sociabilidade  entre  os 

membros do próprio grupo e entre grupos semelhantes. É claro que, assim como no 

futebol, existem rivalidades entre torcidas, principalmente aquelas em que os clubes 

são rivais dentro do campo, prevalecendo a rivalidade hostil. Por outro lado, existem 

também organizações que se aproximam por ideologia ou simpatia, podendo tornar-

se aliadas, prevalecendo assim, a rivalidade amigável (HANSEN, 2007, p. 58).

A “Comando Alvi-Negro” não possui nenhuma ligação com qualquer torcida de 

fora do Estado, nenhum tipo de parceria, como é comum perceber nas grandes torcidas 

organizadas. Porém, aqui no Espirito Santo, a torcida possui uma amizade com a torcida 

do Estrela de Cachoeiro do Itapemirim: “Torcida Jovem Estrela”; quando a “Comando 

Alvi-Negro” vai aos jogos do Rio Branco em Cachoeiro, é chamada para churrascos 

antes  do  jogo  junto  com  a  outra  torcida.  Também  possui  amizade  com  a  torcida 

organizada  do  time  Aracruz  cujo  nome é  "Dragão  Vermelho"  e  a  "Torcida  Jovem 

Castelense" do time de Castelo. As torcidas se apoiam, trocam informações e opiniões 

de como podem melhorar.  Além dos espaços das arquibancadas,  a “Comando Alvi-

Negro” se encontra em outros momentos: 

O futebol, sobretudo para estes torcedores  organizados,  não consiste tão-somente 

num  momento  de  fruição  e  entretenimento,  como  se  fosse  uma  mercadoria 

consumida  em  algumas  poucas  horas.  Ao  contrário,  ele  é  parte  constitutiva  na 

elaboração de um estilo de vida próprio. Ao assumirem preferências pelas cores do 

coração,  por  símbolos  e  marcas  de  casa  Torcida  Organizada,  estes  indivíduos 

referendam condutas específicas diante dos outros grupos, na escola, no trabalho, na 

vida privada, no próprio cotidiano (TOLEDO,1996, p.114)

Além  dos  dias  de  jogos,  a  torcida  promove  outros  eventos,  como:  ações 

solidárias,  que  consiste  em  campanha  de  doação  de  sangue;  doação  de  alimento, 

produtos de limpeza e higiene para associações como a APAE, azilos e orfanatos. Essa 



foi  uma  forma  que  a  “Comando  Alvi-Negro”  encontrou  de  mostrar  que  torcidas 

organizadas não são compostas somente por baderneiros e marginais, como a maioria 

das vezes são vistos; é uma forma de promover o nome da torcida em uma ação que visa 

o bem do próximo. Também são realizadas festa de aniversário da torcida e festas para a 

confraternização  de  seus  associados.  Durante  o  nosso  período  de  observação, 

acompanhamos a torcida a uma visita a APAE de Vila Velha, onde eles fizeram uma 

doação com o dinheiro que tinham arrecadado em uma festa que a torcida organizou.

Figura 5, Doação Comando Alvi-Negro

Fonte: Acervo da Comando Alvi-Negro, s/d.

CONCLUSÃO

O objetivo desse trabalho foi pesquisar os principais aspectos que constituem o 

modo de vida dos torcedores organizados, quer dizer, como constroem sua sociabilidade 

em torno de um clube de futebol profissional mas, também, em torno da própria torcida 

organizada. Para tal análise optamos por trabalhar com observações feitas através de um 

diário  de  Campo,  registros  com  maquina  fotográfica  e  entrevistas  com  torcedores 

selecionados.

Observamos a singularidade da torcida “Comando Alvi-Negro” e a disposição 

de um grupo de pessoas que se reúnem para torcer por um clube que há tempos não tem 

uma participação significativa em campeonatos brasileiros. Apesar da história do clube 

nos mostrar que o time já vivenciou momentos mais gloriosos, é curioso pensar que 



recentemente (2007) surgiu uma torcida de jovens para apoiar esse clube, sendo que eles 

não o acompanharam em sua melhor fase. Percebemos também que atualmente muitos 

estudos vem sendo feitos com o tema “Torcidas Organizadas”; porém, o foco da maioria 

das pesquisas são em torcidas de grande porte, tendo principalmente como objetivo de 

trabalho tratar a questão da violência nos estádios e seus arredores. 

Nossa pesquisa teve uma visão diferenciada. Não procuramos saber quais são os 

conflitos da nossa torcida pesquisada, queríamos saber mais a respeito da gestualidade e 

da sociabilidade que ocorre nesse grupo. Ainda há muito o que aprofundar nas questões 

dos gestos, pois ainda não nos aprofundamos nos seus significados ou até mesmo em 

suas sincronias, se é só pela beleza de um grupo realizar movimentos padronizados, ou 

se eles tem realmente algum sentido. O que pudemos perceber é que todos os gestos 

feitos  pela  “Comando  Alvi-Negro”  são  trazidos  por  influência  dos  clubes  maiores, 

mesmo os torcedores alegando não possuírem nenhum envolvimento ou parceria com 

qualquer outro time.

Outra singularidade é a quantidade de instrumento presente na arquibancada nos 

dias de jogos; ao contrário das grandes torcidas organizadas, o objetivo da “Comando 

Alvi-Negro” não é ter uma banda; eles preferem, devido ao número de membros, ter um 

puxador com um instrumento  forte  de marcação e deixar  para o restante  da torcida 

apenas o canto e as palmas. Dessa maneira, a torcida possui mobilidade, pois se todos 

estivessem com instrumentos pesados a torcida não teria a possibilidade de movimento 

na arquibancada.

Em outros quesitos como vestimenta, símbolo, bandeiras, a torcida “Comando 

Alvi-Negro”  segue  o  padrão  das  torcidas  organizadas,  porém  em  quantidade 

proporcional a de sua torcida.

Por  fim,  destacamos  que  a  torcida  “Comando  Alvi-Negro”,  mesmo  com  as 

influências discutidas anteriormente, apresenta algumas particularidades em função do 

contexto em que atua (tanto em relação à cidade, quanto em relação ao porte do clube 

Rio Branco). Porém, mesmo com toda essa influência, ao entrar na “Comando” esses 

torcedores  se  dizem fíeis  ao time e a  torcida,  não torcendo para clubes  de fora do 

Estado. A partir desse agrupamento as pessoas criam vínculos e essa se torna uma forma 

de sociabilidade juvenil na cidade de Vitória.
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