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RESUMO 

 

Sendo considerado “o país de futebol” o Brasil tem neste esporte umas das muitas 
formas de entretenimento, trabalho e estudo de que sua população dispõe. O 
público que o acompanha diariamente – os torcedores – se utiliza do esporte de 
modo que podem ser notadas diversas relações neste processo. Com a chegada 
das novas tecnologias e da cultura digital, todas estas relações foram intensificadas, 
de forma que se realçaram ou ganharam novos contornos. Tendo como objetivo 
estudar como ocorrem estas relações através das redes sociais este trabalho se 
propõe a analisar como o Ferroviário Atlético Clube e seus torcedores se relacionam 
no Facebook. Sendo uma pesquisa qualitativa, utiliza-se da teoria fundamentada 
retirando dos dados analisados a teoria que ajudar a resolver a questão proposta. 
Por meio de questionário aplicado na página do clube no Facebook verificou-se que 
as redes sociais tem sido um dos principais meios pelos quais clubes de futebol e 
torcedores se relacionam, sendo também consideradas pelos torcedores como o 
canal de comunicação que promove mais interação com o clube além de ser um dos 
mais confiáveis – ao lado dos sites oficias dos clubes. Porém, ainda que as redes 
sociais possam oferecer uma comunicação direta observa-se a vontade do torcedor 
de que se promovam ações fora do mundo virtual para aproximar ou voltar a 
aproximar a torcida dos clubes de futebol. 
 
Palavras-chave: Futebol nas redes sociais. Futebol e novas tecnologias. Torcidas 
de futebol nas redes sociais. Informação nas redes sociais. 
 



  

RESUME 

 

Being considered “the country of football” Brazil has in this sport one of the many 
ways of entertainment, work and study which its population has. The audience whose 
accompanies daily – the fans – use the sport as a manner that can be noted various 
relationships in the process. With the arrival of new technologies and digital culture, 
all these relations were intensified, so that was highlighted or gained new contours. 
In order to study how these relationships occur through social networks this paper 
proposes to analyze how the Ferroviário Atlético Clube and its fans relate on 
Facebook. Being a qualitative research, uses grounded theory by taking the data 
analyzed the theory that helps to resolve the proposed question. Through the applied 
questionnaire on the Facebook club page it was found that social networks have 
been one of the main ways in which football clubs and fans relate, being also 
considered by fans as the channel of communication that promotes more interaction 
with the club as well as being one of the most reliable – alongside the official 
websites of the clubs. However, although social networks can provide direct 
communication it is observed the fans’ will to promote actions outside the virtual 
world to bring back or to bring together the fans of football clubs. 
 
Keywords: Football in social networks. Football  and  new technologies. Fans of 
football clubs and social networks. Information in social networks. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Visto por Nelson Rodrigues como “ópio do povo” o futebol desperta o 

interesse de boa parte da população brasileira. Os motivos são diversos: trabalho, 

pesquisa ou o mais utilizado que é o lazer.  

Sendo uma atividade esportiva o futebol é uma das muitas formas que os 

brasileiros dispõem para entretenimento. Enquanto alguns o praticam de forma 

direta, uma grande parcela “apenas” o acompanha. Destes que acompanham os 

torcedores ou fãs – do inglês fanatic – são os mais atuantes. Eles podem ser 

aficionados a um só clube ou ao esporte em geral. Mas, ainda que apenas 

acompanhem, pode-se dizer que, de fato, os torcedores estão entre os principais 

responsáveis pela manutenção do futebol no patamar em que se encontra há tantos 

anos. 

São os torcedores que ajudam a manter o futebol tão popular nas classes 

mais baixas da sociedade e tão dominante entre as elites. Ao mesmo tempo em que 

possui regras e normas a serem seguidas dentro do campo, o futebol depende 

também do improviso, do “jogo de cintura”, da capacidade de tirar vantagem de uma 

situação, mostrando seu caráter contraditório, mas ainda sim atraente e vistoso a 

ponto de ser considerado – apesar de suas origens estrangeiras – um dos principais 

meios pelo qual o brasileiro manifesta a “brasilidade” e o patriotismo. 

Essas manifestações ficam ainda mais notáveis durante competições, 

sejam elas internacionais ou mesmo nacionais, quando ocorrem disputas entre os 

clubes brasileiros que recebem mais atenção até do que a seleção brasileira. Talvez 

pelo fato de as competições nacionais entre clubes serem mais frequentes e mais 

presentes no cotidiano da população.  

A todo o momento, nos veículos de comunicação e nas conversas diárias, 

é possível perceber a presença do futebol, dos clubes e, consequentemente, das 

rivalidades na vida dos brasileiros. Torcer não é apenas acompanhar os jogos do 

clube “de coração”, mas sim “viver o clube” diariamente a partir das notícias sobre 

resultados de jogos, tabela e classificação de campeonatos, é também defender o 

time assim como se defende uma religião. Um torcedor nunca deixa seu time “por 

baixo” em uma discussão, buscando todos os argumentos – mesmo distorcendo a 

realidade – para justificar uma suposta superioridade do seu clube sobre os outros. 
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A rivalidade assim criada é um dos principais elementos das torcidas de 

futebol. As “zoações” entre torcedores de clubes ditos rivais são constantes e tidas 

como algo comum e até positivo dentro do universo futebolístico. Porém não raras 

vezes as brincadeiras se tornam mais intensas chegando a agressões verbais e 

físicas. Estes confrontos são o retrato das rivalidades entre as torcidas de futebol 

atualmente, ocorrendo não só entre torcidas de clubes diferentes, mas também 

dentro de uma mesma torcida dividida em torcidas organizadas. 

Ao ir pela primeira vez a uma partida de futebol na infância, o antropólogo 

Roberto Damatta, atentou para o comportamento não só dos jogadores, mas de 

todos os participantes do evento, com destaque para os torcedores, percebendo o 

que ele mesmo afirmava ser a enorme capacidade de mobilização do futebol. 

Observando o comportamento dos torcedores durante o jogo Damatta notou ainda o 

que um evento simples como uma partida de futebol provoca nos torcedores o 

deseje de enfrentar, matar, esfolar parentes, vizinhos e conhecidos. Tudo isso em 

apenas noventa minutos de partida, que transformam os torcedores em inimigos 

mortais. 

Assim é o futebol quando o observamos mais de perto. A torcida não se 

mobiliza apenas durante os jogos, mas também antes da partida se reunindo, 

discutindo ou se organizando para incentivar o time de forma mais direta e efetiva. 

Essa organização pré-jogo serve para definir as músicas entoadas, os gritos de 

guerra para ajudar os jogadores ou para intimidar os adversários, para definir como 

será a comemoração em caso de vitória, etc.  

E quando o jogo acaba, dependendo do resultado, a torcida não se 

desfaz. Em caso de derrota há os protestos, pacíficos ou não, e logo após a 

esperança se renova para uma nova partida, pois aí há também o caráter de uma 

nova chance que o futebol sempre traz à tona. Uma equipe derrotada – e sua torcida 

– pode, sempre, no próximo jogo vencer e se redimir perante a torcida e os 

adversários, mas pode ser também que perca novamente, mas sempre existe a 

oportunidade de se recuperar de um revés. 

Ser torcedor representa a escolha de uma ideia e a de segui-la “até 

morrer” como pode ser observado no hino do Flamengo, um dos clubes mais 

populares do país. Os indivíduos então passam a fazer parte de um grupo coeso, 

como pode ser observado nos estádios, que compartilham de um mesmo 

sentimento: o de torcer pelo clube.  
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E este sentimento não fica restringido ao futebol durante os jogos. “O 

sentimento não pode parar” como dizia o lema do Vasco em 2009 durante a saga 

para a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Vive-se então este sentimento que 

torna o torcedor uma parte de um grupo formado pela torcida. Visto deste modo 

percebe-se então um sentimento de união e cooperação entre torcedores do mesmo 

clube, formando uma comunidade. 

A comunidade de torcedores, aproveitando as novas tecnologias acabou 

levando esse sentimento para as redes sociais, formando as comunidades virtuais 

de torcedores que ganham a cada dia mais adeptos.  

Algumas destas comunidades são administradas pelos próprios clubes, 

sendo um canal pelo qual clube e torcedor mantém uma relação mais próxima. 

Neste tipo de comunidade são divulgadas notícias de uma forma geral tanto em 

relação ao futebol – escalações, contratações, público nos jogos – como a outras 

atividades do clube. Outro tipo de comunidade é o que é administrado pelos próprios 

torcedores. Nesta outra modalidade a comunicação é um pouco mais intensa por ser 

feita por torcedores havendo mais discussões, comentários, mas comunicação entre 

as duas partes. 

Esse campo formado pelas comunidades virtuais de torcedores torna-se 

então um local onde podemos nos debruçar de uma forma mais aprofundada, 

buscando entender como se dá a participação do torcedor na vida do clube em se 

tratando das informações veiculadas nas redes sociais bem como o modo como o 

próprio torcedor se sente enquanto usuário das informações neste espaço. 

Desta forma a pesquisa se justifica dentro da Biblioteconomia pela 

abordagem qualitativa das impressões que os torcedores tem como usuários das 

informações repassadas pelos clubes de futebol. Temos então uma nova área a ser 

mais explorada visando a manutenção e a melhora da divulgação das informações 

compartilhada nas comunidades virtuais. 

Diante disto chegamos a seguinte questão: De que forma ocorre a relação 

entre os clubes de futebol e os torcedores nas redes sociais? 

Como objetivo geral da pesquisa, buscaremos analisar de que forma 

ocorre a relação entre os clubes de futebol e os torcedores no ciberespaço. Este foi 

dividido nos seguintes objetivos específicos: 

a) analisar como ocorre a relação entre o Ferroviário Atlético Clube e seus 

torcedores por meio do Facebook; 
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b) analisar como os torcedores do Ferroviário classificam os meios de comunicação 

em relação à confiabilidade e interatividade e a informação repassada por meio 

das redes sociais; e 

c) verificar de que forma as redes sociais podem contribuir para a aproximação 

entre clubes e torcedores. 

 

1.1 ORGANIZAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 

No capítulo 2 apresentamos a primeira parte do referencial teórico que 

serve de guia à pesquisa. Iniciamos com um histórico de mídia, destacando as 

influências ao longo do tempo das tecnologias em alguns aspectos da sociedade. 

Também mostramos as características da cultura de massa. 

No segundo capítulo do referencial (capítulo 3) mostramos como o futebol 

e toda a sua cultura se apropriou das tecnologias e como os torcedores passaram a 

fazer uso do ciberespaço, para acompanhar os clubes. O capítulo 6 traz um histórico 

do Ferroviário Atlético Clube, o qual teve seus torcedores nas redes sociais como 

alvo da pesquisa.  

Na metodologia, que compõe o capítulo 4, explicamos a escolha por uma 

metodologia qualitativa e justificamos a escolha pela teoria fundamentada como 

método de análise de dados. Ainda dentro desta seção explicitamos os instrumentos 

e os procedimentos de coleta de dados. 

No capítulo 5 foi feita a análise e interpretação dos dados. Dividimos o 

capítulo em 3 seções para facilitar a análise e a leitura dos dados.  A primeira seção 

deste capítulo traça um perfil do público, na seção seguinte temos as preferências 

do mesmo, na terceira temos o comportamento dos torcedores no Facebook e na 

última seção temos a análise da pergunta-chave do questionário junto a outra 

questão onde buscamos sugestões e críticas dos torcedores sobre o uso das redes 

sociais pelos clubes. 
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2 DA CULTURA IMPRESSA À CULTURA DE MASSAS 

 

Os elementos que ajudaram no surgimento e na manutenção das formas 

de organização, tratamento e divulgação da informação tem a mídia como um de 

seus principais representantes. 

Definindo o conceito de mídia Gastaldo afirma que 

O termo “mídia” deriva de um aportuguesamento da pronúncia em inglês do 
termo latino media. Em latim, media é a forma plural de medium, “meio”. Em 
termos do senso comum, se entende por “mídia” os “meios de comunicação 
de massa”, versão em português da expressão mass media, ou seja, os 
“veículos” de comunicação, tomados como dimensão tecnológica, que, a 
partir da produção centralizada, veiculam seus produtos de modo 
“massificado”, isto é, a um público numeroso e indistinto, sem levar em 
conta a individualidade de cada um dos participantes deste público 
(geralmente referido pelo termo “audiência”). Exemplos de “mídia”, neste 
sentido, são a televisão, o rádio, o jornal, os outdoors, etc. (GASTALDO, 
2009, p. 354). 

Lúcia Santaella (2003) também define mídia como referente aos meios de 

comunicação de massa, porém, com “a emergência da comunicação planetária” o 

termo também define todos os processos de comunicação mediados por 

computador (SANTAELLA, 2003, p. 62). Gastaldo (2009, p. 354-355) afirma ser a 

mídia uma “entidade complexa e multidimensional” e afirma posteriormente que ela 

“também tem uma dimensão social, manifesta estruturalmente em sua 

institucionalização”.  

Segundo Silverstone (2002, p. 48-49) as mídias “surgem, existem e 

expiram num mundo que não é totalmente criado por elas”. Não se deve 

compreender a tecnologia apenas como máquina. Ela inclui as habilidades e 

competências, o conhecimento e o desejo dos usuários, sem os quais não pode 

funcionar. Assim, a mídia como uma tecnologia, embora não determine 

comportamentos, influencia de forma intensa o campo social e o modo como as 

forças da sociedade se relacionam a partir do momento em que pode fazer uma 

definição da realidade, atribuindo determinados significados aos fatos que veicula 

(GASTALDO, 2009). 

Seguindo esta mesma linha, Rodrigues (2000) afirma que os dispositivos 

técnicos de mediação ajustam a vida das pessoas, possibilitando-lhes uma nova 

realidade autonomizada no campo das mídias. A sociedade, então midiatizada, 

passa a ter modos de organização que contemplam aspectos interacionais 
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resultantes de dinâmicas e racionalidades das formas de comunicação antigas com 

as novas tecnologias digitais. 

Porém, como foi citado, não se pode crer nestes dispositivos como 

determinantes da vida social, pois as tecnologias só operam em contexto, sendo, 

portanto “coisas sociais”, carregadas de simbolismo e “vulneráveis aos paradoxos e 

contradições eternas da vida social, tanto em sua criação como em seu uso” 

(SILVERSTONE, 2002, p. 60).  

Os processos midiáticos – como são chamados os processos que 

ocorrem com a “mediação das mídias” – são vistos como técnicas, e não apenas 

como meios. Souza Júnior (2011, p. 75-76) confirma isso ao dizer que “houve uma 

ruptura e os processos midiáticos assumiram uma amplitude que congregou novas 

perspectivas de comunicação, considerando mediação, midiatização, sociedade dos 

meios e sociedade em vias de midiatização”, o que engloba os aspectos a serem 

considerados quando se fala e mídia. 

De acordo com Souza Júnior (2011), a mídia, não pode ser mais 

considerada apenas como meio, - entendida aqui como todos os processos 

midiáticos contemporâneos – cria uma relação mais intensa na comunicação, onde 

há uma relação diferente da que havia entre produtor e receptor, pois entra em cena 

o caráter de movimento e circulação entre textos, eventos, pessoas etc. 

Convergindo nessa direção, a circulação é relacional à medida que 
possibilita a mediação entre os sujeitos e que sua origem não se limita ao 
uso dos instrumentos, mas, sobretudo, de suas relações cotidianas, do 
lócus de quem produz e de quem consome (recepção) informações 
(SOUZA JÚNIOR, 2011, p. 76). 

Assim, cabe aqui percorrer de forma sucinta um breve apanhado histórico 

das mídias, - desta vez como suporte - partindo do que Santaella chamou de “cultura 

impressa”, que teve início com a invenção da prensa de tipos móveis por Gutenberg 

em meados do século XV.  

A invenção de Gutenberg, junto com o desenvolvimento de novas 

técnicas de impressão, permitiu uma maior divulgação e veiculação das formas 

simbólicas que começaram a ser produzidas, reproduzidas e distribuídas numa 

escala sem precedentes para um público cada vez maior. Na Europa, a 

responsabilidade por esta reprodução e distribuição era dividida entre as instituições 

políticas dos novos estados e as instituições religiosas, mesmo que de alguma forma 

o surgimento da indústria gráfica representasse um condicionamento para o 

aparecimento de novos centros e redes de poder simbólico (THOMPSON, 1998, 54).  
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Houve também importante papel da imprensa no que se refere à natureza 

e à sociedade, possibilitando a produção e divulgação de dados e informações 

geográficos, médicos, científicos, etc. Desta forma, alguns tipos de obras passaram 

a ser escritos não mais em latim, como eram as obras religiosas, mas nas línguas 

vernáculas. Isto tornou as publicações cristãs – em latim – cada vez mais distantes 

da população, enquanto em alguns estados, como na Alemanha, buscou-se adaptar 

uma linguagem uniforme que fosse entendida em toda a região, ajudando na ideia 

de padronização das línguas nacionais (THOMPSON, 1998, p. 59-61). 

Outra contribuição do desenvolvimento da imprensa à formação da 

Europa moderna foi o aparecimento de publicações “periódicas que relatavam 

eventos e transmitiam informações de caráter político e comercial”, seguida pelo uso 

da imprensa na produção e disseminação de notícias (THOMPSON, 1998, p. 65). 

Trazendo notícias de outras terras, sobre acontecimentos políticos ou de outras 

naturezas como a Guerra dos Trinta Anos no início do século XVII, “a circulação 

destas formas primitivas de jornal ajudou a criar a percepção de um mundo de 

acontecimentos muito distantes do ambiente imediato dos indivíduos, mas que tinha 

alguma relevância potencial para suas vidas” (THOMPSON, 1998, p. 65).  

Mas não se deve esquecer que o estado sempre atuou, ou buscou atuar, 

de forma a controlar as publicações, o que não diminuiu a importância nem o 

alcance da imprensa periódica que foi um fator importante na emergência da esfera 

pública burguesa. Habermas cita ainda o jornal como “mediador e potencializador” 

das discussões políticas e “não mais apenas um mero órgão de transporte de 

informações e ainda não um instrumento da cultura consumista” (HABERMAS, 2003, 

p. 215-216). Isso demonstra que as mídias sofrem as influências do meio assim 

como as influencia.  

Além disso, espaços públicos, como cafés e salões foram os espaços 

utilizados pelas elites instruídas que podiam “interagir entre si e com a nobreza em 

posição de mais ou menos igualdade”. Nesses locais os periódicos tinham ligação 

com a vida social, já que podiam ser lidos e debatidos (THOMPSON, 1998, p. 68). 

Mas Thompson (1998, p. 70) cita em sua obra que houve, na época, uma 

diversidade de materiais impressos que não foram abordados por Habermas, como 

livros, panfletos, letreiros, por exemplo. 

Isso também esteve ligado à liberdade de imprensa, quando se percebeu 

que uma imprensa independente dos poderes do estado, de uma forma liberal, 
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também era importante no sentido de oferecer pontos de vista diferentes no sentido 

político, sendo então um aspecto bastante relevante para a ordem democrática 

moderna (THOMPSON, 1998, p. 207). 

Somente no século XIX as redes de comunicação tiveram organização 

sistemática em escala global. “Isto se deveu em parte ao desenvolvimento de novas 

tecnologias destinadas a dissociar a comunicação do transporte físico das 

mensagens. Mas foi também ligado diretamente a considerações econômicas, 

políticas e militares” (THOMPSON, 1998, p. 137). Percebe-se que neste caso os 

interesses econômicos também passam a atuar de forma mais contundente, em 

conjunto com as questões políticas. 

As inovações técnicas, bem como a transformação gradual da base de 

financiamento das indústrias da mídia e seus métodos de valorização econômica 

contribuíram para isso. Por último, o uso da energia elétrica deu impulso a esse 

sistema global de processamento de comunicação e informação. O telégrafo 

eletromagnético para transmissão da fala e posteriormente as transmissões 

radiofônicas se desenvolveram. Isto permitiu a criação de um “primeiro sistema 

global de comunicação no qual a capacidade de transmitir mensagens se separava 

claramente dos processos – tempo e consumo – demorados de transporte das 

mesmas” (THOMPSON, 1998, p. 137-139).  

Desta forma o desenvolvimento das mídias também provocou – através 

dos tipos de interação que trouxe – a reordenação do tempo e do espaço. Essa 

reordenação é um dos aspectos da globalização, que, no sentido mais geral, “se 

refere à crescente interconexão entre as diferentes partes do mundo, um processo 

que deu origem às formas complexas de interação e interdependência” 

(THOMPSON, 1998, p. 135). Isso está diretamente ligado à consolidação do poder 

colonial associado ao desenvolvimento da industrialização, dando origem a um 

modelo de comércio mundial baseado na divisão internacional do trabalho. 

Thompson (1998, p. 146) também atribui aos fatores históricos a estrutura atual do 

fluxo dos bens simbólicos.  

Citando Herbert Schiller, Thompson (1998, p. 148-150) faz uma 

abordagem sobre os sistemas de comunicação e seu controle pelas corporações 

americanas, que, com o domínio das tecnologias de comunicação impunha nas 

regiões que recebiam seu sinal os valores do consumismo, bem como outros 

produtos simbólicos, o imperialismo cultural. Porém, transformações sofridas após 
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as duas guerras mundiais, a Guerra Fria, a bipolarização e, posteriormente, a 

multipolarização mudaram um pouco esse cenário. Europa, Japão e a região do 

Pacífico passaram a também desenvolver novas tecnologias e a sediar corporações 

mais fortes no mercado global da comunicação.   

Outro ponto apontado por Thompson se refere às agências internacionais 

de notícias.  

Primeiro, as agências tinham como objetivo a sistemática coleta e 
disseminação de notícias e outras informações sobre grandes extensões 
territoriais (...). Segundo, depois de um período inicial de rivalidade 
competitiva, as maiores agências de notícias finalmente concordaram em 
dividir o mundo em esferas de operação mutuamente exclusivas, criando 
assim um ordenamento multilateral de redes de comunicação que eram 
efetivamente globais em alcance. Terceiro, as agências de notícia 
trabalhavam estreitamente ligadas à imprensa, fornecendo aos jornais 
histórias, extratos e informações que poderiam ser impressas e difundidas 
para uma enorme audiência. Por isso agências de notícias se ligavam às 
redes de comunicação que, através da imprensa (e depois do rádio e da 
televisão), poderiam alcançar uma parcela significante e crescente da 
população (THOMPSON, 1998, p. 139). 

No século XX, novos métodos de produção direcionaram a acumulação e 

concentração dos métodos de produção para as indústrias de mídia, que passaram 

a dominar o mercado global de comunicação e informação. O poder simbólico 

passou a ser controlado por alguns conglomerados de comunicação, que buscaram 

garantir seus objetivos em uma escala global. Ao mesmo tempo em que estas 

indústrias ganhavam força, o desenvolvimento tecnológico, representado pela 

expansão ainda maior do sistema de cabos, junto com o uso dos satélites para 

comunicação a longa distância deram impulso ao desenvolvimento das mídias e do 

modo como eram usado (THOMPSON, 1998, p. 144-145). 

Além disso, outro ponto importante é o início do uso de métodos digitais 

no tratamento da informação, na segunda metade do século XX. Com a informação 

digitalizada a capacidade de armazenar e transmitir informações aumentou bastante 

e “criou a base para a convergência das tecnologias de informação e comunicação, 

permitindo que a informação seja convertida facilmente para diferentes meios de 

comunicação” (THOMPSON, 1998, p. 145).  

Dentro desse histórico percebe-se que as mudanças no decorrer do 

desenvolvimento dos meios de comunicação criam “novas formas de ação e de 

interação e novos tipos de relacionamentos sociais – formas que são bastante 

diferentes das que tinham prevalecido durante maior parte da história humana.” 
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(THOMPSON, 1998, p. 77).  As interações, com a “mediação das mídias” ganham 

novas configurações a serem notadas. 

Thompson divide esses tipos de interação – isto inclui os tipos criados 

pelos meios de comunicação e os que já existiam antes do advento destes – em três 

tipos: a interação face a face, a interação mediada e a interação quase mediada.  

As interações face a face acontecem em um contexto de co-presença, 

tem um caráter dialógico e normalmente empregam uma multiplicidade de deixas 

simbólicas. As interações mediadas necessitam de um meio técnico que permita a 

transmissão de informação e de conteúdo simbólico. Tais meios podem ser o papel, 

os fios elétricos, as ondas eletromagnéticas, etc. O terceiro tipo, a interação quase 

mediada, se refere às relações sociais estabelecidas pelos meios de comunicação 

de massa. Esse tipo de interação, diferentemente das outras duas, é monológica e 

as formas simbólicas são produzidas por um número indefinido de receptores 

potenciais, não se tendo controle ou feedback do público receptor. Com o 

desenvolvimento da imprensa periódica e dos meios de comunicação de massa, a 

interação quase mediada vem ganhando cada vez mais espaço e se consolidando 

com a principal forma de interação (THOMPSON, 1998, p. 78-82). 

O desenvolvimento da mídia também deu origem a novas formas de 

“publicidade mediada”, onde a publicidade não está mais ligada a pessoas ou 

eventos que compartilhem o mesmo local. “À medida que os novos meios de 

comunicação foram se tornando mais penetrantes, as novas formas de publicidade 

começaram a suplementar, e gradualmente a estender, transformar e substituir a 

tradicional forma de publicidade.” Essas novas formas podem ser caracterizadas 

como interações quase mediadas (THOMPSON, 1998, p. 114-115). 

Outra abordagem trazida por Thompson, ainda voltando à obra de Schiller 

se refere à imposição dos valores às culturas locais tradicionais. Houve um processo 

de confronto e readaptação das culturas locais. E por último há a questão da forma 

como os receptores são afetados pelos produtos importados da mídia. Thompson 

faz uma crítica ao argumento de Schiller, quando este afirmava que as veiculações 

dos valores e dos bens simbólicos tornariam os receptores cativos e dependentes 

dos produtos da mídia ocidental.  

Assim, segundo Thompson (1998, p. 153) “a recepção e a apropriação 

dos produtos da mídia são processos sociais complexos em que indivíduos (...) dão 

sentidos às mensagens de uma forma ativa, as adotam com atitudes diversas e as 
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usam diferentemente no curso de suas vidas”. O autor afirma que as mensagens da 

mídia são transformadas durante este processo de apropriação e também pelo 

contexto de recepção e pelos recursos utilizados.  

Na questão da apropriação Thompson (1998, p. 156) afirma que “os 

produtos da mídia são transplantados para os conjuntos de práticas que modelam e 

alteram seus significados”. Assim, os indivíduos sofrem o que o autor chama de 

“distanciamento simbólico” da vida cotidiana, quando há uma maneira diferente de 

ver o dia-a-dia devido aos novos olhares oferecidos pela mídia.  

Nesse tipo de comunicação o fluxo é quase sempre em sentido único. As 

informações são produzidas longe dos contextos de recepção e dificilmente há o 

processo inverso. Há ainda a mercantilização das formas simbólicas, onde os 

produtos da mídia passam por um processo de valorização econômica, tornando seu 

sentido diferente dependendo do local onde ocorre a recepção (THOMPSON, 1998, 

p. 32-36).  

Estas características fazem parte do que Lúcia Santaella (2003) chama 

de “cultura de massa”, utilizando-se de meios de comunicação como o jornal e 

posteriormente o telégrafo, fotografia e acentuando-se no cinema, porém, foi apenas 

com a chegada da TV “que se solidificou a ideia de do homem de massa junto com a 

ideia de mass media” (SANTAELLA, 2003, p. 79). O homem de massa ao qual a 

autora se refere tornou-se “homogeneizado e bastante despersonalizado”, devido “à 

estrutura piramidal de distribuição e difusão dos produtos e serviços culturais, 

educativos e de informação” (ROSNAY, 1997 apud SANTAELLA, 2003, p. 80). 

A partir dos processos constituintes da cultura de massa a linha que 

separava a cultura erudita e a cultura popular acabou sendo alterada. “Disso 

resultam os cruzamentos culturais em que o tradicional e o moderno, o artesanal e o 

industrial mesclam-se em tecidos híbridos e voláteis próprios das culturas urbanas” 

(SANTAELLA, 2003, p. 52). 



23 

 

3 A CULTURA DAS MÍDIAS, A CIBERCULTURA E O FUTEBOL 

 

A distinção entre as culturas popular, erudita e “massiva” apontada por 

Santaella foi ainda mais dificultada com o surgimento de novas mídias e de “novas 

formas de consumo cultural propiciadas pelas tecnologias do disponível e do 

descartável” contribuindo com a tendência para os trânsitos e hibridismos dos meios 

de comunicação entre si. Santaella (2003, p. 52) caracteriza essas novas formas de 

consumo cultural como constituintes da “cultura das mídias”.  

Nesse ponto, Jenkins também traz a noção de “cultura participativa”. O 

autor afirma que há um contraste entre este modo de participação – com a utilização 

das mídias da “cultura das mídias” (videocassete, TV a cabo, discos, etc.) - e a 

passividade dos meios de comunicação tradicionais de massa. (JENKINS, 2009, p. 

30). Santaella (2003, p. 52) também traz esse aspecto afirmando que os 

consumidores ganharam autonomia para “a escolha entre produtos simbólicos 

alternativos”. A autora dá prosseguimento à sua ideia ao dizer que 

a cultura das mídias não se caracterizava mais como mídia massiva, pois ia 
rompendo com os traços fundamentais da cultura de massas, a saber, a 
simultaneidade e uniformidade da mensagem emitida e recebida. O 
crescimento da multiplicidade das mídias, a multiplicação de suas 
mensagens e fontes foi dando marem ao surgimento de receptores mais 
seletivos, individualizados, o que foi, sem dúvida, preparando o terreno para 
a emergência da cultura digital, na medida em que esta exige receptores 
atuantes, caçadores em busca de presas informacionais de sua própria 
escolha (SANTAELLA, 2003, p. 68). 

Com relação à multiplicidade das mídias, Jenkins (2009) afirma que com o 

desenvolvimento de novas tecnologias, surgiu a possibilidade de um mesmo 

conteúdo fluir por vários canais diferentes.  

Dentre as novas tecnologias que surgiram, o computador foi um dos 

catalisadores deste processo, já que ele, mais do que qualquer outra tecnologia 

desenvolve, segundo Santaella (2003, p. 81), uma relação interativa e bidirecional 

estabelecendo uma interface entre o utilizador e as redes. Nestas redes ou “hiper-

redes” multimídia de comunicação interpessoal”, como a autora define, “cada um 

pode tornar-se produtor, criador, compositor, montador, apresentador, difusor de 

seus próprios produtos” (SANTAELLA, 2003, p. 82), fazendo o uso das mídias de 

acordo com a sua vontade e com os recursos disponíveis. 

Este tipo de interface entre o homem e o computador foi sendo 

introduzido pela cultura das mídias, que segundo Santaella foi um período 
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intermediário entre a cultura de massas e a cibercultura. Na cultura das mídias os 

fatores de centralização, sincronização e padronização iam se desfazendo a partir 

da promoção de maior diversidade e liberdade de escolha por parte do usuário 

(SANTAELLA, 2003, p. 82). 

Todos esses processos se intensificaram com a digitalização, que é a 

conversão da informação em pequenas frações, mediante seu valor em intervalos 

regulares. Quantificando-se esse valor é-lhe atribuído um código binário (0 e 1), 

podendo ser transmitido por qualquer computador ou suporte digital (ROSNAY, 1997 

apud SANTAELLA, 2003, p. 82-83). 

Com a digitalização, todos os campos midiáticos convergiram para o meio 

digital levando à “convergência das mídias” que é definida por Henry Jenkins (2009) 

como 

o fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à 
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 
migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 
qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam 
(JENKINS, 2009, p. 29). 

Nesse sentido o autor defende a ideia de que a convergência não se 

refere apenas aos processos tecnológicos, mas sim a uma transformação cultural. “A 

convergência das mídias altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, 

mercados, gêneros e públicos”. Ela altera “a lógica pela qual a indústria midiática 

opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento.” 

(JENKINS, 2009, p. 43).  

As informações em formato digital podem ser transmitidas pela rede 

mundial, mais conhecida como internet. Ela é formada por “redes locais, redes 

metropolitanas e redes mundiais, conectadas por telefones, satélites, micro-ondas, 

cabos coaxiais e fibras óticas, permitindo a comunicação com os computadores que 

utilizam protocolos comuns” (SANTAELLA, 2003, p. 88). 

Assim, estas redes de computadores constituem o ciberespaço 

(SANTAELLA, 2003, p. 90). Ele também é definido por Pierre Levy (1999, p. 95) 

como um “espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores”. Nessa definição fica bem clara a 

importância das tecnologias da informação e das mídias em relação ao surgimento e 

à manutenção deste ambiente. Porém devemos estar atentos ao fato de que o 

ciberespaço não é uma mídia em si, mas sim “uma nova dimensão, espaço de 
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circulação simbólica, de fluxos incessantes, arquivo vivo e renovado de idéias (sic), 

produtos e informações” (ROCCO JÚNIOR, 2014, p. 7). 

O ciberespaço também é entendido como “o lugar onde estamos quando 

entramos em um ambiente virtual, como as salas de chat, por exemplo” (LEMOS, 

apud RECUERO, 2005, p.11). Rocco Júnior (2014, p. 7), afirma ainda que “não se 

trata de uma nova mídia, mas de um espaço qualitativamente novo, vasto em 

possibilidades que podem alterar profundamente a cultura e a sociedade atual”. O 

ciberespaço pode ser visto como um potencializador do real vivido e compartilhado, 

tendo a possiblidade de integrar os laços sociais, de forma diferente da que ocorria 

com as mídias tradicionais de massa, que tinham a tendência de fragmentá-los. 

Braga (2011, apud SOUZA JÚNIOR, 2011) afirma que a circulação de 

conteúdos dentro do ciberespaço remete ao processo de “remediação”, configurado 

como um segundo produto, fazendo o movimento inverso, mas dando novo impulso 

ao processo que assim se torna contínuo. O receptor, portanto, passa também a 

produzir conteúdo. 

Surge, assim, uma nova ambiência em que o consumidor da informação 
não se apresenta mais como um sujeito “vazio”, passivo, mas ativo diante 
da encenação jornalística. Ele interage, de alguma forma, com a notícia! No 
caso dos protocolos da Web, formam comunidades virtuais, redes sociais 
moderadas ou não no entorno comunicativo e para fora da notícia, como é o 
caso dos canais de televisão que utilizam a Web como dispositivo de 
interação por meio de fóruns, blogs Twiter ou dos comentários sobre fatos, 
noticiabilidade em outros ambientes: escola, trabalho, botequins, rua e etc. 
(SOUZA JÚNIOR, 2011, p. 76). 

Essa característica também é ressaltada por Santaella (2005, p. 8) 

afirmando que o ciberespaço “permite a este o acesso, a manipulação, a 

transformação e o intercâmbio de seus fluxos codificados de informação”. Ele possui 

uma estrutura rizomática e é nebulosa de conteúdo, além de não ser unidirecional e 

“se revela como dimensão de convivência e convergência de qualidades humanas, 

apesar da ausência física dos interlocutores” (ROCCO JÚNIOR, 2014, p. 8). 

No ciberespaço há o não-lugar, onde características como a identidade e 

a historicidade não existem, ou pelo menos não são tão importantes. Mas essas 

características podem surgir a partir do momento em que grupos do mundo real 

passam a se relacionar dentro do ciberespaço, trazendo consigo alguns modos 

existentes no mundo real (REBS, 2010). 

Há a influência no cotidiano das pessoas, dentre outros aspectos. Rocco 

Júnior (2014) alerta também para os impactos que isso ainda pode causar, 
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ressaltando a importância da arquitetura do ciberespaço, que é construída por todos 

os seus usuários, mas que – assim como as mídias - sofre grandes influências de 

setores poderosos da sociedade mundial, que utilizam o ciberespaço com intenções 

de transformá-lo em um gigantesco e-market. Isso é corroborado por Pierre Lévy, 

quando afirma que 

ou o ciberespaço reproduzirá o mediático, o espetacular, o consumo de 
informação mercantil e a exclusão numa escala mais gigantesca que hoje... 
Ou acompanhamos as tendências mais positivas da evolução em curso e 
criamos um projeto de civilização centrado em coletivos inteligentes: 
recriação do vínculo social mediante trocas de saber, escuta e valorização 
das singularidades, democracia mais direta, mais participativa… (LÉVY, 
1997, p.56). 

Com as tecnologias da informação e da comunicação, junto com o 

ciberespaço houve uma ampliação dos espaços de sociabilidade em lugares criados 

no universo virtual (FRAGOSO, 2008). Rebs (2009, p. 143) também ressalta esse 

papel das tecnologias. Segundo a autora “esses lugares funcionam como 

ampliadores ou confirmadores dos simbolismos e significados criados no universo 

real” (REBS, 2009, p. 143).   

Formam-se assim, no ciberespaço, as comunidades virtuais que são 

“grupos de pessoas globalmente conectadas na base de interesses e afinidades, em 

lugar de conexões acidentas ou geográficas” (RHEINGOLD, 1993 apud SANTELLA, 

2003, p. 121). Porém, deve-se ter em mente que a ideia de comunidade virtual não é 

exclusiva do ciberespaço. Ela já foi observada por Stone (1991 apud SANTAELLA, 

2003, p. 122) em quatro fases distintas, sendo a primeira remetente ao século XVII, 

onde cientistas formaram uma comunidade graças ao método do testemunho virtual, 

inventado por Robert Boyle. 

A segunda fase corresponde ao período das comunicações elétricas, a 

partir do início do século XX onde os meios de comunicação criaram vínculos 

virtuais com as comunidades de espectadores, ouvintes e telespectadores. Na 

segunda metade do século XX surgiram as primeiras comunidades virtuais 

baseadas na tecnologia da informação. A quarta fase é composta pelo ciberespaço 

e a realidade virtual, a comunicação mediada por computador, no qual as 

comunidades são baseadas nas redes telemáticas. 

Recuero (2001) atenta para o fato da ideia de comunidade virtual não ter 

o que muitos pensadores consideram “um dos sustentáculos da idéia de 

comunidade desenvolvida pela sociologia clássica”, que é a base territorial. Jones 

(apud Recuero, 2001) traz, como ideia, a noção de virtual settlements, que é um 
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“ciberlugar”, definido pelo tópico de interesse ou assunto comum. Mas sabemos que 

estes virtual settlements, não são, por si só os constituintes das comunidades 

virtuais, pois como a própria Recuero afirma “a comunidade pressupõe relações 

entre os seus membros: a interatividade (RECUERO, 2001, p. 8). 

Por fim, Recuero afirma que “a comunidade virtual é um elemento do 

ciberespaço, mas é existente apenas enquanto as pessoas realizarem trocas e 

estabelecerem laços sociais” (RECUERO, 2001, p. 11), sendo esta uma das 

principais condições para sua existência.  

 

3.1 O FUTEBOL NA CIBERCULTURA 

 

Tendo a cibercultura influenciado todos os campos da sociedade, 

percebe-se, como afirma Rocco Júnior (2014, p. 12) “[que] um dos alicerces da 

moderna indústria do entretenimento, o futebol, e, por extensão, a cultura que o 

cerca, não poderia estar imune a todas as transformações provocadas pela técnica 

ocorrida na moderna sociedade contemporânea ocidental”. 

Com isso, podemos entender que por fazer parte da sociedade 

contemporânea, o futebol, como esporte e entretenimento, também está sujeito às 

influências da cibercultura. Porém, antes de entrar nesse ponto, percebe-se que o 

esporte por si só, já possui práticas comuns às sociedades. Práticas estas que se 

adaptaram ou se reconfiguraram aos modos de comunicação que prevalecem na 

sociedade moderna. Isto pode ser notado no modo como atrai e forma massas - as 

torcidas -, sendo um fenômeno urbano.  

Roberto Damatta observou esta formação de massas feita pelo futebol ao 

assistir pela primeira vez uma partida de futebol das arquibancadas. A mobilização e 

as motivações que surgem no indivíduo foram observadas pelo sociólogo que o 

impressionou profundamente.  

Esse agenciamento portentoso que conferia a uma mera partida de futebol 
o dom de promover nos torcedores o dom de matar, esfolar e liquidar com 
vizinhos e, até mesmo, parentes, amigos ou conhecidos de toda a vida que 
os noventa e poucos minutos de jogo haviam transformado em torcedores – 
logo em inimigos mortais e, paradoxalmente, perenes (DAMATTA, 2006, p. 
13). 

Tiago Maranhão (2006) afirma que o futebol no Brasil é um aglutinador de 

emoções, considerando-o também como parte da construção do espírito nacional. 

Isto se intensifica durante torneios importantes. "É sempre durante os maiores 



28 

 

eventos do futebol (copas do mundo, etc.) que as avaliações são mais plausíveis, 

quer para os actos de heroísmo, quer para os insucessos, fracassos e falhas no 

desempenho esperado” (MARANHÃO, 2006, 448). As torcidas também tem atuação 

mais destacada nestes eventos. O sentimento se intensifica também entre as 

torcidas. As formas de incentivo e até de crítica em caso de derrota se tornam mais 

presentes e mais fortes. 

Damatta (2006) afirma que as massas brasileiras podem sentir como é 

vencer com seus times preferidos, pois acreditam que o seu desempenho no estádio 

enquanto torcida produz grandes resultados. Apoiam-se no fato de o futebol 

“transtornar papéis sociais hierarquizados”, pois o público deixa de ser um mero 

espectador passivo, transformando-se em um “torcedor” ativo e participante. 

Percebe-se que existe um impacto no modo como o indivíduo se vê junto 

à torcida no estádio ou em outros ambientes onde as torcidas se reúnem, pois há a 

sensação de comunhão com os outros torcedores – e, por conseguinte de rivalidade 

com torcedores de outros times. Isso se torna importante para os indivíduos e para o 

grupo, pois possibilita a criação de uma identidade, influenciando e sendo 

influenciado pelas práticas culturais do local (REBS, 2009, p. 143).  

Damatta (2006, p 43) afirma, dentro deste mesmo pensamento, que o 

gesto de torcer “nos confere plena identidade e garante que fazemos mesmo parte 

de um conjunto que pode atuar de forma harmoniosa, forte e honesta”. Nesta 

mesma linha Bezerra (2008. p. 26) afirma que “é como se um elemento participante 

da massa, que geralmente é anônimo porque faz parte desta mesma grande massa, 

conseguisse tornar-se uma estrela com luz própria, individual e singular, através do 

futebol”, contribuindo assim para a formação e manutenção desta comunidade. 

Segundo Rocco Júnior e Salles (2013, p. 52)  

O amor a um clube de futebol, por exemplo, torna-se marca de identificação 
do indivíduo. Manifestações de fidelidade e paixão por uma mesma 
agremiação criam fortes laços de união entre pessoas de diferentes classes 
sociais, etnias ou religião. Historicamente, esses agrupamentos, ou torcidas, 
já partilhavam, na expressão do seu amor ao clube do coração, um 
sentimento de homogeneidade e de ausência de hierarquia. 

Ainda sobre este ponto Costa (1999, p. 9) afirma que  

na sociedade capitalista contemporânea, que acelera a produção de um 
sistema gerando um isolamento e o desenraizamento social, o futebol 
produz relações de proximidade e identificação entre pessoas que, em 
muitos casos, encontram-se espalhadas ao redor do mundo.  

Aqui é mostrado o esporte como um modo de agrupamento de indivíduos com 

interesses comuns, possibilitando a formação de grupos e comunidades. 
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Ribeiro (2011, p. 32) entende as torcidas como um “espaço que possibilita 

àquele que nela egressa, além de entretenimento, um lugar significativo de vivência 

e um canal para a comunicação das inquietações, das incertezas e dos impasses 

comuns a esta condição geracional”. Ainda segundo a autora o futebol, para o 

torcedor, passa a nãos ser mais apenas um esporte, mas um lugar onde ele buscará 

“uma mediação com a vida, nas suas múltiplas determinações” (RIBEIRO, 2011, p. 

111), criando uma relação com o próprio cotidiano.  

Toledo (apud REBS 2009) também traz essas questões quando afirma 

que as questões das torcidas de futebol atravessam as barreiras dos estádios e 

estabelecem interações sociais por outras partes das cidades como bares, muros 

pichados, bandeiras penduradas em janelas, etc.  

Os novos veículos de comunicação acabam potencializando esta relação 

entre o torcedor e o esporte (ROCCO JÚNIOR, 2014, p. 12). 

Dentro da rede mundial de computadores, essas modificações podem ser 
exemplificadas pela formação de “comunidades virtuais” motivadas pela 
existência de sites de clubes de futebol ou na atuação dos torcedores do 
esporte nas chamadas mídias sociais. (ROCCO JÚNIOR; SALLES, 2013, p. 
60). 

Segundo Rocco Júnior e Salles (2013, p. 61) o sentimento de 

pertencimento – citado anteriormente – ainda é o principal motivo pelo qual as 

comunidades prevalecem no ciberespaço em relação ao futebol. Isso também ocorre 

quando há interações nas redes sociais, blogs pessoais, fóruns, etc. (REBS, 2009, 

p. 145-146).  

Isso se reflete também na diversidade de páginas ligadas ao futebol que 

podemos encontrar no ciberespaço. 

Sites oficiais de clubes de várias partes do mundo convivem no mesmo 
universo das federações regionais e nacionais, das torcidas organizadas 
com suas home pages e dos aficionados comuns que criam espaços para a 
discussão e a troca de idéias sobre sua agremiação do coração. Isso para 
não mencionarmos as páginas exclusivas dos maiores jogadores de futebol 
do mundo, os blogs sobre o esporte, os sites de jornalistas esportivos, as 
comunidades em páginas de relacionamento como o Orkut e outros 
espaços de convivência existente no mundo digital (ROCCO JÚNIOR, 2014, 
p. 19). 

Então podemos ver que é grande o número de páginas na internet que 

disponibilizam informações sobre futebol. Muitas são páginas oficiais dos próprios 

times, que mostram o dia-a-dia do clube, ou de sites de agências de notícias que 

acompanham a rotina do esporte. Mas também é importante o papel exercido por 

sites não-oficiais como blogs ou outras redes sociais, que, de responsabilidade de 
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torcedores ou de administradores dos clubes, disponibilizam conteúdo esportivo de 

uma forma diferente, já que buscam as informações e dão uma “nova roupagem” 

passando as informações de uma forma mais informal e dinâmica. Segundo Rocco 

Júnior (2006, p. 4) 

a cultura das redes sociais se apresenta, no universo cultural do futebol 
brasileiro, na existência das comunidades constituídas e torno dos 
chamados sites não-oficiais de clubes esportivos. São páginas 
desenvolvidas e mantidas por indivíduos “comuns”, sem remuneração 
financeira, com o objetivo único de divulgar e discutir sua agremiação 
preferida. 

 

Assim, ao invés de apenas receber o conteúdo de televisão e do rádio, o 

receptor passa também a produzir informação, a partir do que foi recebido. Criando, 

como afirma (BORBA, 2008, p. 4) “seu próprio universo de interação com o clube, 

incluindo o tipo de conteúdo que pretende receber e a plataforma que os quer 

visualizar”.  

Os torcedores seguem então as notícias veiculadas pelas mídias. Desta 

forma  

o processo de midiatização do futebol se configura como uma ambiência 
onde circulam as narrações esportivas dos radialistas nos estádios, 
passando pela transmissão televisiva (recheada de seus anúncios 
publicitários com ou sem participação de seus telespectadores) e 
desemboca no protocolo Web, especificamente nos blogs esportivos 
(SOUZA JÚNIOR, 2011, p. 79-80).  

Os cibertocedores ou torcedores virtuais participam das notícias 

comentando e opinando, pouco tempo depois de a notícia ser veiculada. Esses 

discursos vão para além da notícia, pois trazem outras vivências que não as 

intencionais do produtor ao veicular a notícia inicial.  

Assim o produtor da notícia é afetado e produz, a partir da provocação 

causada pelos comentários dos cibertocedores, uma nova notícia, desta vez 

trazendo estas “contribuições”. Postadas em outras redes estas causarão novas 

impressões nos leitores. Resumindo sua ideia (SOUZA JÚNIOR, 2011, p. 82) afirma 

que “o processo de midiatização do futebol possibilitou novas ambiências, novas 

formas de comunicação e, sobretudo, de circulação que trilha sobre novas 

ambiências, novas lógicas de comunicação e inteligibilidade, bem como sobre novas 

processualidades”. 

Podemos destacar também o uso que os clubes fazer do ciberespaço, 

como forma de ganhar novos adeptos para a equipe. “A possibilidade de criar 

formas inovadoras de se comunicar na web faz com que os clubes desenvolvam 
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táticas que influenciam diretamente no relacionamento, negócios e informação com 

seu público-alvo” (BORBA, 2008, p. 3). De acordo com Rocco Júnior e Salles (2013, 

p. 67) “agora os clubes têm a possibilidade de colher informações que podem ser 

aproveitadas em um banco de dados, por exemplo”. 

Assim percebemos que o ciberespaço vem sendo cada vez mais utilizado 

pelos clubes de futebol para se comunicar com os torcedores, visando ganhar cada 

vez mais a confiança dos adeptos bem como a estima de potenciais torcedores. 

 

3.2 O FERROVIÁRIO ATLÉTICO CLUBE E SUA TORCIDA 

 

O Ferroviário Atlético Clube foi fundado em 9 de maio de 1933 por 

trabalhadores do Setor de Locomoção da Rede de Viação Cearense (RVC), 

antecessora da Rede Ferroviária Federal (RFFSA).  

No local onde hoje funciona a sede da Transnordestina Logística S. A., na 

Avenida Francisco Sá foram instaladas, pela RVC, oficinas de locomotivas, carros e 

vagões. Na época, início da década de 1930, havia cada vez mais demanda pelos 

serviços nas oficinas, obrigando os diretores a determinarem a realização de horas 

extras noturnas, a partir da 18h. Como o expediente normal se encerrava às 

16h25min alguns dos trabalhadores mais jovens decidiram passar o tempo de 

intervalo entre os turnos – das 16h25min às 18h – praticando o foot-ball como ainda 

era chamado o futebol. 

A partir daí, todos os dias os trabalhadores jogavam bola entre os 

expedientes. Criaram dois times – Matapasto e Jurubeba, em homenagem às ervas 

que existiam antes da “capinação” do campo onde as partidas se realizaram – que 

mais tarde dariam origem ao Ferroviário. Os boleiros da RVC escolheram o nome 

“Ferroviário” devido à origem dos jogadores que eram trabalhadores da empresa. 

Escolheu-se também o uniforme da equipe com camisas com listras verticais 

vermelhas, pretas e brancas. 

Deve-se a um dos funcionários da RVC, Valdemar Cabral Caracas, a 

fundação oficial do clube coral, como também é conhecido o Ferroviário A. C. 

Falecido em 2013, aos 105 anos de idade, Valdemar Caracas também foi um dos 

pioneiros do rádio esportivo cearense, além de ter sido eleito pelo extinto Partido 

Socialista em 1937 e um dos fundadores do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em 

1947. 



32 

 

Em 1934 o Ferroviário Atlético Clube já participava dos torneios da Liga 

Suburbana, sendo campeão em 1937 e recebendo o convite da então Associação 

Desportiva Cearense (ADC) para ingressar na primeira divisão do campeonato local. 

O clube é conhecido, aliás, por ser o time de origem ferroviária mais vitorioso do 

país. 

Figura 1 – Primeira representação fotográfica do Ferroviário (1938). 

 
Fonte: http://www.ferrao.com.br/index.asp. 

 
O Ferrão, ou Ferrim, como também ficou conhecido, cresceu rapidamente e 
logo tornou-se um dos principais times do futebol cearense. Sua história 
repleta de glórias, que ganha, a cada ano, novos e belíssimos capítulos, faz 
com que seu nome esteja sempre presente em qualquer abordagem sobre 
os grandes clubes brasileiros (FERROVIÁRIO ATLÉTICO CLUBE SITE 
OFICIAL). 

O time tem como mascote oficial um tubarão, o “Tubarão da Barra” ou – 

como é carinhosamente chamado por alguns torcedores – “Tutuba”. A “Barra” é a 

Barra do Ceará, bairro operário tradicional da cidade de Fortaleza, onde ficam 

localizadas a sede do clube e a Vila Olímpica Elzir Cabral, estádio onde o Ferroviário 

atua como mandante. O estádio foi inaugurado em 1989 com uma vitória por 

goleada do time coral contra o Guarany de Juazeiro, por 6 a 0. 

O Ferroviário possui 9 títulos cearenses, sendo o último clube a ter 

conquistado este torneio de forma invicta, em 1995. Foram 21 vice-campeonatos e 

18 terceiros lugares. Participou 27 vezes no Campeonato Brasileiro, sendo 6 anos 

seguidos na Primeira Divisão. Possui uma Escola de Futebol bastante importante no 

futebol estadual.  

A Torcida Coral é composta por cerca de 200 mil torcedores, segundo 

pesquisa realizada pelo Datafolha e divulgada pela Gazeta Mercantil, sendo o 3º 
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clube cearense em número de torcedores. O site oficial do clube 

(www.ferrao.com.br) é um dos principais canais de divulgação de notícias. Além dele 

há também as redes sociais que o clube utiliza, que são o Facebook, o Twitter e o 

Instagram, que servem para divulgar o clube de uma forma mais próxima aos 

torcedores. 

O Ferroviário possui ainda algumas torcidas organizadas. Uma delas é a 

Falange Coral, cujo lema é “Maior expressão de amor ao Ferroviário” e conhecida 

pela sua atuação durante os jogos, nos quais incentiva o time em campo e procura 

incentivar também a torcida nas arquibancadas. Foi fundada em 1990 e é 

considerada a principal torcida organizada do clube. 

Outra organizada bastante influente e conhecida do Ferroviário é a Ultra 

Resistência Coral. Foi fundada em 2005 por torcedores anarquistas e comunistas e 

é marcada por sua politização, expressa, por exemplo, nos seus lemas “Nem guerra 

entre torcidas, nem paz entre classes” e “Nada diminui nossa paixão incendiária, 

Ferroviário, orgulho da classe operária”. Ela define a si própria como uma torcida 

Ultra, da mesma forma como são as torcidas no Leste Europeu. A diferença é que a 

Resistência Coral se diz de esquerda, antifacista e antiracista. 

Em seu manifesto há um trecho onde se diz que integrantes de outras 

torcidas não podem ser vistos como inimigos “já que a composição social das 

torcidas no Brasil é principalmente de trabalhadores ou jovens filhos de 

trabalhadores” (RESISTÊNCIA CORAL).  

 

Figura 2 – Resistência Coral nas arquibancadas da Vila Olímpica Elzir Cabral. 

 

Fonte: http://resistenciacoral.xpg.uol.com.br/ 

A página oficial do Ferroviário A. C. no Facebook possui quase 17,5 mil 

curtidas e divulga informações diversas sobre o clube, tanto no que se refere ao 
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futebol quando à parte administrativa. É o canal de comunicação mais utilizado pelo 

clube e pelos torcedores para comunicação. 

O site oficial do clube serve mais para divulgação de notícias de uma 

forma mais formal e direta, enquanto a página no Facebook divulga notícias de 

forma mais descontraída, mas sem perder a seriedade. No Facebook, pelas próprias 

ferramentas desta rede social, há possibilidade de troca de mensagens entre as 

entidades, de modo que a comunicação se dá em dois fluxos. 

 
Figura 3 – Página do Ferroviário no Facebook, site oficial e site administrado por 
torcedor. 

 

Fontes: http://www.ferrao.com.br/index.asp e https://www.facebook.com/ferroviarioac/ e 
https://almanaquedoferrao.net/ 

 

Além do site oficial e das páginas nas redes sociais, o Ferroviário possui 

ainda outras páginas na internet. Uma delas é o Almanaque do Ferrão, administrado 

pelo Evandro Ferreira Gomes, torcedor fanático e ex-dirigente coral. A página possui 

várias seções mostrando diversas informações históricas do clube, servindo como 

uma base onde ficam preservadas as histórias deixando sempre viva a memória do 

clube.

http://www.ferrao.com.br/index.asp
https://www.facebook.com/ferroviarioac/
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4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa é de nível exploratório, já que traz um estudo a partir de uma 

visão mais geral da área, permitindo o desenvolvimento de pesquisas mais 

aprofundadas em trabalhos posteriores (GIL, 2010). 

A pesquisa é qualitativa, visto que o próprio objeto das ciências sociais é 

“essencialmente qualitativo” (MINAYO, 1996). Segundo Minayo (1996, p. 15) 

a realidade social é o próprio dinamismo da vida individual e coletiva com 
toda a riqueza de significados dela transbordante. Essa mesma realidade é 
mais rica que qualquer teoria, qualquer pensamento e qualquer discurso 
que possamos elaborar sore ela. 

Isso mostra que a análise da realidade será eficiente desde que se 

busque uma visão subjetiva. Mesmo com a dificuldade de se apreender a realidade, 

pelo que já foi visto acima, alguns instrumentos práticos e teóricos “ainda que de 

forma incompleta, imperfeita e insatisfatória” podem ser utilizados para se fazer uma 

aproximação da vida humana e social (MINAYO, 1993, p. 15). Neste mesmo sentido, 

Richardson (2012, p. 79) afirma que “a abordagem qualitativa de um problema, (...), 

justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um 

fenômeno social”. 

Segundo Strauss e Corbin (2008) qualquer tipo de pesquisa que alcance 

resultados que não podem ser alcançados por meio de procedimentos quantitativos 

pode ser denominada qualitativa. Mesmo que haja dados e resultados numéricos, “o 

grosso da análise” é essencialmente qualitativo. 

Assim a pesquisa qualitativa, “trabalha com o universo de significados, 

motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes [que] não podem ser reduzidos 

à operacionalizações de variáveis” (MINAYO, 1996, p. 22). Estes processos e 

fenômenos são passíveis de interpretação por parte do pesquisador, interpretando-

os e atribuindo-lhes um significado (CHIZZOTTI, 2006), o que nos mostra o caráter 

ativo do pesquisador, que passa a ter um papel imprescindível para a pesquisa 

qualitativa. 

O método escolhido foi a teoria fundamentada, que consiste em uma 

análise qualitativa dos dados obtidos durante a pesquisa de campo, buscando 

formular teorias a partir dos resultados destas análises. Segundo Strauss e Corbin 

(2008, p.25) “a teoria derivada dos dados [ou teoria fundamentada] tende a se 
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parecer mais com a ‘realidade’ do que a teoria derivada da reunião de uma série de 

conceitos baseados em experiência ou somente por meio da especulação”. 

Para entender o conceito de teoria fundamentada é necessário que se 

apreenda e se diferencie os termos descrição, ordenamento conceitual e teorização. 

A descrição, de acordo com Strauss e Corbin (2008), consiste no uso de 

palavras para a transmissão da imagem mental de um fato ou fenômeno. Nesse 

nível não há interpretação de dados ou conceitos. 

O próximo passo é o ordenamento conceitual que se refere, segundo 

Strauss e Corbin (2008, p. 32), “à organização dos dados em categorias discretas 

(e algumas vezes, classificação) segundo suas propriedades e dimensões e 

depois usando a descrição para elucidar essas categorias” (grifo do autor). A 

descrição é pressuposto para o ordenamento conceitual, que por sua vez, é 

“precursor da teorização”. 

O ordenamento conceitual não precisa, obrigatoriamente, se prender às 

dimensões dos dados. Os dados podem ser ordenados segundo passos ou estágios 

ou mesmo de acordo com os tipos de atores ou ações (STRAUSS E CORBIN, 

2008). Os dados organizados durante esta fase são extraídos ou são conhecidos 

durante a descrição. 

As categorias aplicadas durante o ordenamento conceitual podem ser 

algumas já levantadas por pesquisadores ou o pesquisador pode criar, se 

necessário, seu próprio sistema de categorias para interpretar o material de estudo 

(RICHARDSON, 2012, p. 82). 

A teorização é o passo seguinte. Trata-se de um processo que não 

apenas concebe ou intui ideias (conceitos), mas também formula essas ideias em 

um esquema lógico, sistemático e explanatório. Para que se torne teoria, uma ideia 

deve ser considerada a partir “de muitos ângulos e ideias diferentes” (STRAUSS E 

CORBIN, 2008, p. 34). Depois de formada a teoria passa a ser “mais do que um 

conjunto de resultados; ela oferece uma explicação sobre os fenômenos” 

(STRAUSS E CORBIN, 2008, p. 35). 

Percebe-se que até comporem uma teoria, os dados sofrem a 

codificação, que é o conjunto de “processos analíticos por meio dos quais os dados 

são divididos, conceitualizados e integrados para formar a teoria” (STRAUSS E 

CORBIN, 2008, p. 18).  
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Essa codificação dos dados segue três processos: a codificação aberta, a 

codificação coaxial e a codificação seletiva. Na codificação aberta o objetivo é criar 

categorias e suas propriedades. No passo seguinte, durante a codificação coaxial, 

ocorre o desenvolvimento sistemático das categorias, sendo associadas às 

subcategorias. Ao integrar as categorias chega-se à teoria. Nesta última etapa – a 

codificação seletiva – quando as categorias são refinadas e integradas formando um 

esquema teórico maior e mais consistente (STRAUSS E CORBIN, 2008, p. 143). 

Seguindo estes passos, partindo de um conjunto de dados coletado 

chega-se a uma teoria que explica os fatos que serviram como objeto de pesquisa.  

 

4.1 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados utilizou-se a observação direta extensiva, com a 

aplicação de questionário que, segundo Marconi e Lakatos (2012, p. 111), “é 

constituído por uma série de perguntas que devem ser respondidas por escrito e 

sem a presença do pesquisador” facilitando a aplicação e a coleta das respostas. 

Segundo Gil (1999, p. 129) o questionário pode ser definido “como a 

técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de 

questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento 

de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, 

etc.”. A escolha pelo questionário se deu pela possibilidade de o mesmo atingir um 

público vasto e poder ser divulgado por canais diferentes de comunicação.  

Neste trabalho os questionários foram aplicados online na página do 

Ferroviário Atlético Clube no Facebook. A página é administrada por funcionários do 

próprio clube e é direcionada a torcida. Lá são divulgadas informações diversas 

sobre o clube como datas e resultados dos jogos, escalações, promoções, 

informações sobre programa de sócios, etc. 

O questionário foi elaborado através da ferramenta Google Docs. e foi 

disponibilizado no feed de notícias da página do Ferroviário. O formulário ficou 

aberto a respostas durante 4 dias, entre 2 e 5 de junho de 2016, recebendo 96 

respostas. 
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4.2 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 

 

As perguntas objetivas do questionário servirão para construir o perfil do 

público que participou da pesquisa. As questões sobre satisfação, interatividade e 

confiabilidade ajudarão para nos fornecer a opinião direta de cada um sobre os 

meios de comunicação pelos quais eles acompanham o futebol. As questões 

abertas terão uma análise mais profunda, dentro do método da teoria fundamentada.  

A primeira etapa de análise e interpretação foi a codificação aberta. 

Nesse momento, após a leitura de cada resposta retiramos os conceitos e as ideias 

principais de cada uma agrupando-as por similaridade. Assim formamos grupos de 

conceitos e ideias dentro de categorias gerais de análise dos dados. 

Na etapa seguinte – codificação axial – as categorias criadas foram 

sistematizadas e subdividas em categorias menores a partir de conceitos mais 

específicos. As subcategorias resultantes deste processo abarcaram as respostas 

segundo suas especificidades, porém não houve uma divisão restrita, pois algumas 

respostas poderiam ser encaixadas em mais de uma subcategoria. 

Assim, -- já dentro da codificação seletiva, que corresponde à terceira 

etapa -- as respostas serão analisadas dentro da categoria a que foi alocada, porém 

isto não excluirá outras possibilidades que a(s) resposta(s) possa(m) nos levar, visto 

que algumas foram um pouco mais complexas no sentido de terem trazido mais de 

uma ideia não podendo ser restrita a uma única categoria ou subcategoria. Portanto, 

algumas respostas podem ser retomadas mais de uma vez durante a análise, 

segundo a necessidade de se abordar um ou outro ponto dependendo da 

subcategoria em que a encaixamos. 

Assim voltamos aos objetivos, buscando identificar na análise pontos 

onde conseguimos executá-los. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.1 PERFIL DO PÚBLICO 

 

Para conhecer o perfil dos curtidores da página do Ferroviário A. C. no 

Facebook foram propostas 3 questões objetivas. 

Na primeira delas a pergunta foi sobre a faixa etária dos torcedores. 

 

Gráfico 1 - Qual é a sua idade? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como pode ser visto as opções “20 a 29 anos” e “30 a 39 anos” ficaram 

empatadas em primeiro lugar, porém seguidas de perto pela opção “Mais de 40 

anos”. Percebemos que o perfil etário é relativamente alto, porém é justificável. 

Apesar de ser um clube bastante tradicional no estado, o Ferroviário A.C. conquistou 

seu último grande título na década de 1990 ao se sagrar bicampeão do Campeonato 

Cearense (1994-1995), ou seja, há mais de vinte anos. Desde então o clube tem 

conquistado resultados discretos no cenário nacional. No estadual vinha fazendo 

campanhas medianas até ser rebaixado para a Segunda Divisão. 

Tudo isso dificulta a conquista de novos adeptos, principalmente entre o 

público mais jovem, que não tem muito conhecimento em relação à história do clube. 

Somente o público com mais de 20 anos conseguiu vivenciar a última época de 

grandes vitórias do Tricolor da Barra. 

10 a 19 anos 
12,60% 

20 a 29 anos  
29,50% 

30 a 39 anos  
29,50% 

Mais de 40 
anos  

28,40% 
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A segunda pergunta foi feita com o objetivo de identificar a origem do 

público pesquisado.  

 

Gráfico 2 - É morador ou nascido da cidade de Fortaleza? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Esperava-se perceber qual a origem da torcida do Ferroviário e não 

houve nenhuma surpresa. Sendo um clube de grande visibilidade regional, porém 

com pouca visibilidade nacional, é compreensível que a maioria dos torcedores 

fosse nascida e residente na capital cearense. 71, 6% dos respondentes se 

encaixam nessa categoria.  

12,6% respondeu que apenas nasceu na capital, mas reside em outra 

cidade ou estado. Esta parcela da torcida, pelo menos a que reside fora do estado 

ou em uma cidade distante no interior do estado tem a internet como uma das 

únicas fontes de informação sobre o Ferroviário, visto que, em alguns locais, o sinal 

de rádio e TV transmite a programação local, sem espaço para a grade esportiva de 

programação da capital. 

10,50% apenas reside em Fortaleza e 5,3% não nasceu nem reside 

atualmente na capital cearense. Isso mostra a pouca visibilidade do clube fora daqui.  

A terceira pergunta objetiva foi para saber se o torcedor torce apenas 

para mais de um time ou se torce apenas para o Ferroviário. 
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Gráfico 3 – Você torce pelo Ferroviário A. C.? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A maioria (62,1%) torce apenas para o Ferroviário, o que era esperado. 

Mas merece atenção a porcentagem de torcedores torce por outros clubes (37,9%). 

Isso se justifica pela maior visibilidade alcançada por estes outros clubes, 

principalmente Ceará S.C. e Fortaleza E.C. que são as grandes torcidas no estado e 

tem mais espaço nas mídias. 

Soma-se a isso a presença de clubes de outros estados, sobretudo do 

Rio de Janeiro e de São Paulo, que tinham presença constante nos noticiários 

esportivos no Nordeste, principalmente nas décadas de 1980, 1990 e início dos anos 

2000, conquistando a estima de grande parte da população. Assim, clubes como 

C.R. Flamengo, C.R. Vasco da Gama, S.C. Corinthians, São Paulo F.C. e S.E. 

Palmeiras possuem maior número de torcedores do que o Ferroviário.  

 

5.2 PREFERÊNCIAS E OPINIÕES DO PÚBLICO 

 

As três próximas questões estão relacionadas com a preferência do 

público e com a opinião sobre as mídias em relação à interatividade e confiabilidade. 

Na 4ª pergunta do questionário queríamos saber por quais meio de 

comunicação os torcedores costumam o futebol em geral. Mais de uma opção 

poderia ser escolhida. 
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Gráfico 4 – Por qual(is) meio(s) de comunicação você acompanha o futebol em 

geral? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quase 95% dos torcedores acompanham o futebol pelas redes sociais. 

Algumas das razões serão analisadas mais adiante, mas isto mostra como, cada vez 

mais, as redes sociais estão se tornando um dos principais canais de comunicação 

utilizado pela população. Isso pode ser justificado pela praticidade, pela 

comodidade, rapidez, etc. O fato é que pode ser que haja um aumento cada vez 

maior desse percentual, já que o uso de dispositivos móveis com acesso a redes 

sociais é cada vez maior. 

Em segundo lugar ficou a televisão, com 77,90%, que ficou por muito 

tempo como o principal canal de notícias sobre futebol. Mesmo com o crescimento 

da utilização das redes sociais percebe-se que grande parte do público acompanha 

o futebol pela televisão que, fazendo parte do que Santaella chama de “cultura de 

massas” (2003), tem buscado nas últimas décadas ser cada vez mais informativa e 

interativa. Basta ver o crescimento do número de telejornais esportivos 

especializados nas últimas décadas que ganham bastante espaço nas grades de 

programação, principalmente na TV paga. 

A televisão ainda possui a vantagem de ser um dos pouco meios onde o 

jogo é mostrado ao vivo, o que contribui para seu percentual alto. As emissoras 

costumam restringir a transmissão de partidas ao vivo pela internet, mesmo que, por 

meios ilegais essa restrição seja burlada. Algumas emissoras tem se rendido à 

internet e disponibilizado partidas ao vivo online, mas ainda de forma tímida. 
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Os sites oficiais ficaram em terceiro lugar com quase 2 pontos percentuais 

a menos que a televisão. O site oficial possui praticidade, velocidade de divulgação 

da mesma forma que as redes sociais. Mas entre as duas houve uma diferença 

considerável de quase 20 pontos, com vantagem para as redes sociais (94,7% a 

75,8%).  

Ainda que seja um canal mais acessível, os sites oficiais divulgam 

informações não muito diferentes do que as que são veiculadas em outras mídias. 

Elas são mais parecidas com “jornais eletrônicos” que fornecem mais informações e, 

nos sites dos clubes principais, boletins periódicos aos que quiserem receber 

informações de forma constante sobre o clube. Não há um fluxo bilateral de 

comunicação. O clube posta a notícia e o torcedor recebe e comenta, porém não é 

costumeiramente respondido pelos administradores do site.  

Geralmente, a troca de informação – ou ainda de provocações de rivais, 

insultos, discussões – ocorre através dos próprios torcedores em cima de uma 

notícia veiculada, sendo que a única interferência do clube tem sido a seleção de 

comentários enviados à notícia. 

O rádio ficou na quarta posição com 56,8% de citações pelos torcedores. 

Sendo um meio de comunicação de massa, o rádio – assim como a televisão – 

também vem perdendo espaço para as mídias sociais. Antes mesmo de estas 

surgirem o rádio já vinha espaço para a TV na preferência do público, mas ainda 

permanece vivo na vida dos adeptos do futebol no Ceará. 

Dois dos fatores podem explicar o rádio ter sido citado tantas vezes. Um 

deles é a propriedade de adaptação que esta mídia alcançou, mesmo com o 

surgimento de novas mídias. Ainda que não seja tão comum quanto antigamente 

encontrar um rádio nas residências, muito menos rádios de pilha – que tem uma 

ligação especial com o futebol – vemos que muitas empresas que transmitem sinais 

de rádio tem lançado aplicativos e programas ou mesmo sites que permitem que a 

programação seja acompanhada ao vivo, sem restrições, de forma integral. Assim o 

rádio ainda continua popular entre os torcedores do Ferroviário. 

Outro fator envolve os quadros profissionais das emissoras de 

radiodifusão. Muitas equipes que fazem a imprensa esportiva “falada” no estado do 

Ceará são compostas por profissionais experientes que acompanham o futebol 

cearense há muitas décadas. Eles tiveram vivência da época em que o Ferroviário 

conquistava títulos e se destacava com mais frequência no cenário esportivo 
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regional - muitos, inclusive, são torcedores do Ferroviário – e acabam sempre 

trazendo novidades acerca do clube e deixando viva a memória do Time Coral. 

Na TV, apesar de ainda existirem profissionais com toda esta experiência, 

prevalece a presença de profissionais jovens que já não tem tanta convivência com 

a época de glórias do Tricolor da Barra. Por viverem em uma época em que as 

principais disputas do futebol cearense geralmente são decididas entre Ceará e 

Fortaleza a atenção para outros clubes diminui. 

46,3% dos respondentes citaram o jornal como meio de comunicação 

pelo qual acompanha o futebol. Ainda é razoável o número de notícias de jornal que 

falam sobre os clubes menos expressivos. O jornal impresso, aliás, é talvez o mais 

democrático neste sentido, pois tanto em relação a clube com menos visibilidade 

como em relação a esportes com menos espaço na imprensa esta mídia impressa 

sempre divulga notícias em suas seções específicas de esportes. 

Mas também é importante ressaltar que a leitura de um jornal não é uma 

prática comum, principalmente com o advento das mídias sociais, que fornecem 

notícias com mais rapidez e intensidade do que as mídias impressas. Apesar disso 

sempre surgem tentativas de atrair público com promoções relacionadas ao futebol. 

Em último lugar ficou a opção das revistas especializadas em esportes, 

que tem perdido bastante espaço entre o público. Talvez pelo fato de as matérias 

serem sempre produzidas em regiões diferentes do país, portanto sobre clubes e 

competições diferentes. Apesar de existirem, ainda são poucas as revistas 

esportivas que tem o futebol cearense como foco.  

Tradicionalmente é veiculada a tabela do Campeonato Cearense, no 

início do ano, com informações diversas sobre os clubes participantes. É uma das 

poucas publicações – se não for a única – que trata especificamente do futebol 

cearense, o que é uma iniciativa válida, pois supõe-se que a tabela do campeonato 

fará o leitor acompanhar de perto, se não os jogos, pelo menos os resultados das 

partidas. 

Cabe ressaltar que os meios de comunicação que não são acessados por 

meio da internet acabam por convergirem para as tecnologias digitais. Como afirma 

Jenkins (2009) ao adotarem a forma digital todos os conteúdos – radiofônicos, 

televisivos, impressos – convergem para uma única mídia, em outras palavras, 

passam a estar disponíveis em um só aparelho, permitindo seu acesso de forma 
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instantânea. Além disso, há uma mudança na forma como a mídia tradicional opera 

e no modo como os consumidores processam a notícia (JENKINS, 2009, p. 43). 

A pergunta seguinte exigia que o respondente qualificasse os mesmos 

meios de comunicação da questão anterior de acordo com o grau de confiabilidade. 

O torcedor deveria atribuir uma pontuação de 1 a 4 (1 - Não confiável, 2 - Pouco 

confiável, 3 - Muito confiável, 4 - Totalmente confiável) a cada uma das mídias. 

 

Gráfico 5 – Grau de confiabilidade dos meios de comunicação. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

A questão mostrou que o item “Sites oficiais” foi o único que alcançou alto 

número de qualificações (46) como sendo “Totalmente confiável”. Podemos supor 

que a percepção do torcedor é a de que o site oficial veicula a informação de forma 

direta, sem “intermediários” como no caso dos outros meios. 

A TV também teve boa qualificação, não como “Totalmente confiável”, 

mas sim como “Muito confiável” o que nos dá a ideia de confiança, porém com 

alguma ressalva. Na verdade esperávamos que a televisão não tivesse qualificação 

tão boa quanto a que o resultado mostrou. Com 29 qualificações como “Pouco 

confiável” ela foi a que alcançou a maior pontuação deste nível dentre as três mais 

bem qualificadas. 

Redes sociais obtiveram qualificação idêntica à da TV seguida, com 

muitas qualificações boas de “Muito confiável” e pouquíssimas “Não confiável” ou 

“Totalmente confiável”. As boas qualificações recebidas podem ter se dado pela 

proximidade ou pelo menos sensação de proximidade causada pelas redes sociais. 
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Curiosamente as três mídias que receberam melhor qualificação são 

também as que são mais utilizadas pelo público-alvo. O fato de ter uma familiaridade 

maior com esses meios de comunicação talvez faça com que a confiança seja alta 

nos mesmos. 

As outras três mídias – jornal, revistas especializadas e rádio – tiveram 

qualificações parecidas, como votos bem divididos entre “Muita confiabilidade” e 

“Pouca confiabilidade”. 

A última pergunta desta seção foi sobre o grau de interatividade 

proporcionado pelas mídias pelas quais as notícias sobre o futebol é veiculado. 

Buscou-se identificar a opinião dos torcedores em relação à maior ou menor 

interatividade dos meios de comunicação. 

Da mesma forma que a questão anterior, os respondentes deveriam 

atribuir uma pontuação, desta vez entre 1 e 3 em que 1 seria a qualificação como 

“Nenhuma interatividade”, 2 como “Pouca interatividade” e 3 “Muita interatividade”. 

 

Gráfico 6 – Grau de interatividade dos meios de comunicação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nesta pesquisa as redes sociais e os sites oficiais foram as alternativas 

que obtiveram maior qualificação com “Muita interatividade”. Esta interatividade, 

como afirma Santaella (2003, p. 81), é um processo catalisado pelo computador, que 

desenvolve uma relação interativa e bidirecional. Podemos estender este processo 

não só ao computador, mas a qualquer dispositivo tecnológico. 
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Dois terços dos torcedores qualificaram as redes sociais como sendo de 

alta interatividade, enquanto metade qualificou da mesma forma os sites oficiais. As 

duas permitem aos usuários o acompanhamento das notícias assim que elas são 

divulgadas pelas fontes oficiais – o próprio clube – de forma mais próxima bem como 

a sua participação a partir de comentários, qualificações, etc.  

As redes sociais são, de certa forma, dependentes dessa interatividade, 

pois sem isso a página no Facebook, por exemplo, seria apenas mais um site de 

notícias com caráter menos formal. A maior interatividade desta página promove a 

participação do receptor, no caso o torcedor, que, através de curtidas, comentários e 

compartilhamentos, divulga a página a outros usuários contribuindo com a maior 

divulgação das notícias. 

Os sites oficiais não possuem maior interatividade do que as redes 

sociais, mas ainda assim são mais interativos do que as outras mídias por estarem 

disponíveis na internet e também permitirem o recebimento de comentários e 

mensagens enviadas pelos torcedores, apesar de nem sempre responderem aos 

comentários ou as indagações dos torcedores. 

O jornal, o rádio e a TV receberam mais votos com qualificação “Pouca 

interatividade”, - 49 para o rádio, 47 para o jornal e 39 para a televisão – já que, por 

serem meios de comunicação de massa, tem um fluxo de comunicação em sentido 

único. Isso faz com que não haja quase nenhuma interatividade nestes meios. Os 

poucos exemplos de interatividade dos mesmos são as ligações feitas a uma 

emissora de rádio, as mensagens de texto ou mais recentemente a mensagens por 

meio do aplicativo Whatsapp, além dos sites oficiais das próprias emissoras. 

A TV também tem se utilizado de recursos para se tornar mais interativa. 

Utilizando-se de sites e redes sociais como Twitter as transmissoras tem buscado 

criar um canal de comunicação com o torcedor por meio de perguntas, enquetes, 

comentários etc. visando aproximar-se do seu receptor. De fato isso tem aumentado 

as possibilidades de participação do torcedor nas transmissões de futebol, mas 

ainda não consegue alcançar o nível de interatividade das redes sociais. 

O jornal possui muito mais dificuldades de construir uma relação interativa 

com seus leitores, visto que sua periodicidade é fixa e a única forma de interação é 

por meio de contato telefônico ou por cartas enviadas à redação. Recentemente foi a 

adoção do correio eletrônico foi feita pelas grandes empresas de edição e 

distribuição de jornais impressos, e a criação de jornais em formato digital tem 
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buscado se utilizar de ferramentas mais modernas para alcançar maior interatividade 

e, consequentemente, maior público. 

Assim como na pergunta sobre confiabilidade, as revistas especializadas 

acabaram ficando na última posição. Foi a única alternativa em que a maioria das 

qualificações foi de “Nenhuma interatividade”. Apesar de ter buscado meios 

parecidos com os dos jornais para aumentar a proximidade com o público as 

revistas possuem periodicidade com maior intervalo de publicação do que o jornal 

impresso. Isso faz com que a interatividade fique bastante comprometida. A saída 

tem sido os sites das editoras que disponibilizam o conteúdo integral ou exclusivo da 

revista impressa para assinantes. 

 

5.3 OS TORCEDORES DO FERROVIÁRIO A. C. NA REDE. 

 

A próxima questão perguntava sobre como o torcedor obteve 

conhecimento da página do Ferroviário no Facebook. Também foi uma pergunta 

aberta, onde se buscava dar liberdade ao respondente para citar uma ou mais 

modos pelos quais teve acesso à página pela primeira vez. 

 

Gráfico 7 – Como obteve conhecimento da página do Ferroviário A. C. no 

Facebook? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

31 respondentes disseram que encontraram a página do Ferroviário 

através de pesquisa por conta própria, em sites de busca na internet. 17 respostas 

citaram o Facebook ou outras redes sociais como caminho pelo qual chegaram à 
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página. Pelas redes sociais foram citados o sistema de busca, o compartilhamento 

por parte dos contatos e sugestões feitas pela própria redes social. Duas destas 

respostas disseram que chegaram à página do Ferroviário através das páginas das 

torcidas organizadas do clube, no caso a Falange Coral e a Resistência Coral. 

Isso mostra que por estar na internet há bastante divulgação da página, 

seja por pessoas que já conhecem, seja por outras páginas com conteúdos 

semelhante o de mesma natureza. Nas comunidades virtuais formadas pelos 

torcedores ocorre a troca de informações, que é o que forma e dá sustentação a 

essas comunidades (RECUERO, 2001, p. 11). Desta forma há sempre a 

possibilidade da constante divulgação da página a potenciais seguidores. 

Os contatos pessoais foram citados por 26 respondentes. Amigos, 

conhecidos ou pessoas do próprio clube teriam sido os responsáveis por apresentar 

a página. 7 pessoas conheceram a página por meio do site oficial do clube, que 

disponibiliza links direcionados às redes sociais para os visitantes. 

A próxima pergunta buscava mapear os tipos de informações que os 

torcedores buscavam ao visitar a página do Ferroviário. 

 

Gráfico 8 - Que tipo de informação você busca ao visitar a página do Ferroviário A. 

C. nas redes sociais? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dois terços dos respondentes afirmaram que visitam a página do 

Ferroviário buscando notícias em geral sobre o clube. Enquanto um terço afirmou 

que procurar apena notícias sobre jogos. As notícias relacionadas aos jogos são as 
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que compõem os conteúdos mais divulgados nas mídias tradicionais, como 

escalações e desfalques do time, contratações, dispensas, resultados das partidas, 

tabelas dos campeonatos, próximos jogos, etc. Notícias mais gerais são divulgadas 

apenas em caráter excepcional quando há algum fato anormal dentro do clube. 

Dentre as notícias em geral o torcedores especificaram como as que 

tratam do dia-a-dia da administração do clube, em relação às finanças e ao 

patrimônio do clube, patrocínios, agenda do clube, além disso foi bastante a 

transparência do clube. Por ser um clube popular percebe-se, pelas respostas, 

cobrança dos torcedores por uma maior transparência na administração do 

Ferroviário, visto que clube passou por dificuldades mais sérias nos últimos anos. 

A última pergunta desta seção tratava da satisfação dos usuários em 

relação às informações divulgadas sobre o Ferroviário A. C. na internet. Isto incluía 

tantos as redes sociais quanto o site oficial. 

 

Gráfico 9 – Grau de satisfação com as informações divulgadas na página do 

Ferroviário A. C. na internet. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

63,1% dos torcedores estão bastante satisfeitos com as notícias 

veiculadas nas internet. 35,1% estão pouco satisfeitos e apenas 1,1% se declarou 

insatisfeito. O índice de satisfação é bom, porém não podemos dizer que seja 

excelente, já que a porcentagem de baixa satisfação foi significativa. No tópico 

seguinte alguns fatores que mostram esta pouca insatisfação foram explicitados, 

apesar de não ter sido o foco da questão. 
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5.4 A RELAÇÃO ENTRE OS CLUBES DE FUTEBOL E OS TORCEDORES NAS 

REDES SOCIAIS 

 

Nesta seção analisada duas questões abertas. Na primeira delas o 

objetivo foi entender como os torcedores veem a relação entre clube e torcedor nas 

redes sociais. Todas as respostas concordaram que há sim contribuição das redes 

sociais na relação clube-torcedor, mas detalharemos as respostas a seguir. 

Num primeiro momento elaboramos 3 categorias gerais de análise. São 

elas “Proximidade ou aproximação com o clube”, “Informação” e “Usabilidade”. 

Depois foram definidas as definições de cada uma e as subcategorias e ideias que 

comporiam cada uma das categorias mais gerais. 

 

Tabela 1 - Categorias de análise sobre as contribuições das redes sociais para a 

relação entre os clubes de futebol e os torcedores. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Proximidade é tomada aqui como o sentimento de intimidade ou de 

participação que os torcedores podem adquirir ao ter contato com alguém de dentro 

do clube. Essa proximidade pode ir adquirindo consistência com a postagem 

frequente de informações sobre o clube e com a comunicação direta com o torcedor. 

CATEGORIA CONCEITOS OU IDEIAS QUE A COMPÕE 

Proximidade ou 
aproximação com o clube 

Comunicação direta, Facebook como canal de 
debate, participação por meio de comentários. 

Informações sobre o clube 
Mais informações, escassez de informações em 
outras mídias. 

Propriedades das redes 
sociais 

Rapidez, eficácia, imediatismo, interatividade, 
praticidade. 
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Esta categoria foi dividida em duas subcategorias: “Comunicação direta” e “Canal de 

debate”.  

30 respostas foram alocadas a esta categoria e afirmaram que há maior e 

melhor proximidade entre o clube e os torcedores. Neste ponto podemos concordar, 

visto que o caráter dinâmico e instantâneo do ciberespaço nos traz justamente essa 

percepção de ausência ou diminuição da distância entre as duas entidades – clube e 

torcedor. Esta noção de distância em que o espaço passa a ser relativo é o que 

Rebs (2010) chama de não-lugar. 

Um dos respondentes afirma, por exemplo, que o Facebook é o “canal 

[em] que o torcedor consegue interagir com a fonte oficial do clube, por meio de 

comentários e mensagens” (RESPONDENTE 93), deixando um pouco mais clara 

essa visão de proximidade por tratar de uma comunicação direta.  

Ainda sob essa ótica clube e torcedor se beneficiam dessa proximidade, 

pois como afirma o Respondente 91 “pra (sic) os clubes, é como sentir a 

temperatura da repercussão daquela nota, matéria, ou lançamento de um produto 

dentre seus torcedores, filiados e demais interessados por informação do 

ferroviário”, fazendo com que o clube tenha o feedback das suas ações junto aos 

torcedores. 

Falou-se também na participação do torcedor questionando e cobrando 

respostas sobre coisas que a imprensa tradicional não divulga “seja por 

incompetência, falta de interesse ou de idoneidade” (RESPONDENTE 70), 

mostrando que essa proximidade permite ao torcedor atuar de forma mais intensa 

na vida do cube, coisa que não era possível com as mídias tradicionais.  

Duas respostas nesta categoria foram postas dentro da subcategoria 

“Canal de debate”. Elas ressaltam o caráter democrático que a comunicação por 

meio das redes sociais pode apresentar. Enquanto um respondente disse que há a 

possibilidade de ocorrerem debates e discussões (RESPONDENTE 26), outro 

afirmou que “muitas ideias nascem nos grupos” (RESPONDENTE 27), podendo ser 

associada às comunidades virtuais que se formam pela reunião de indivíduos – os 

torcedores – em torno de interesses em comum (RHEINGOLD, 1993 apud 

SANTAELLA, 2003, p. 121), que neste caso seria o ator de torcer pelo mesmo clube.  

Destaco a resposta seguinte que foi colocada também dentro da 

subcategoria “Aproximação com o clube” que pode ser vista literalmente nas 

palavras do torcedor que abordou.  
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Pode diminuir a distância aos torcedores que moram longe, bem como de outros países e tornar a 
relação ainda mais próxima, com informações importantes sobre o time e outras que descontraem o 
torcedor e esse acompanhamento maior tornar nossa vontade de querer nosso time sempre 
vencendo, repleto de glórias e boas informações (RESPONDENTE 87). 

A segunda categoria de análise volta-se mais para a informação 

divulgada na página. Cerca de 20 respostas apontam o fato de que, através do 

Facebook ou outras redes sociais, o acesso às informações sobre o clube se torna 

mais acessível.  

Três torcedores apontam a falta de informações do Ferroviário AC nas 

mídias tradicionais – rádio, TV, jornais. Um deles aborda à falta de credibilidade 

destas mídias junto à torcida do clube. O Facebook, assim como outras redes, 

acaba por ser a alternativa que a Torcida Coral dispõe para se manter mais 

informada sobre o clube. 

A terceira e última categoria de análise se relaciona às características da 

comunicação no Facebook. As respostas não tiveram foco na proximidade, mas sim 

nas novas possibilidades de relacionamento ou formas de divulgação devido às 

propriedades do canal utilizado para comunicação. 20 torcedores tiveram suas 

respostas colocadas dentro desta categoria. 

O dinamismo, a rapidez e a praticidade foram adjetivos associados a esta 

forma de divulgação e recebimento (RESPONDENTES 16 e 32). O próprio caráter 

da internet possui dinamismo já que as informações podem ser divulgadas no 

momento imediatamente posterior à obtenção das mesmas. Não é mais necessário 

esperar até o horário de um noticiário esportivo para saber qual a relação de 

jogadores que participarão de uma partida, por exemplo. Os próprios repórteres 

divulgam, a partir de seus dispositivos móveis, as notícias diretamente na internet 

visto que alcança o público com mais rapidez. 

O imediatismo das informações inclusive foi citado pelo Respondente 43 e 

o Respondente 49 fala da agilidade no processo de divulgação. A praticidade 

também foi citada por alguns torcedores. Seja pela rapidez (RESPONDENTES 15, 

16 e 18), pela “possibilidade de comunicação constante” (RESPONDENTE 54), pelo 

aumento da interatividade (RESPONDENTES 52, 56 e 85) ou pela eficácia na 

divulgação das informações, o Facebook tem sim, segundo as respostas, 

características que ajudam na relação clube torcedor.  

Todas estas formas de comunicação entre clube e torcedor e a circulação 

de informação trilhada sobre novas ambiências ficam então possibilitadas de 
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existirem e se manterem em uso graças ao processo de midiatização por que 

passou o futebol (SOUZA JÚNIOR, 2011, p. 82). 

Um dos torcedores falou que as redes sociais ajudam na relação clube-

torcedor, mas deu ênfase à necessidade de ações que deveriam ser feitas fora da 

internet para que o público volte a frequentar o estádio (RESPONDENTE 22). Outra 

resposta teve um caráter mais de protesto, ao afirma que 

Hoje, embora muita luta da diretoria em reerguer o FAC ao posto de onde nunca deveria ter saído o 
club, por essa razão, fez com que seus torcedores se afastassem dos estadios. Nos dias de hoje tudo 
tem que ser com transparência e lisura, fazendo um FAC mais competitivo que, embora, todo o 
trabalho da diretoria, ainda não conseguiu voltar o FAC ao seu lugar (RESPONDENTE 87). 

A última questão do questionário, também aberta, buscava sugestões e 

opiniões sobre possíveis ações em geral dos clubes de futebol para melhorar o 

relacionamento com os torcedores.  

Da mesma forma que na questão anterior, trabalhamos com a criação de 

categorias de análise. Três foram elaboradas com base nas respostas, agrupando-

as por similaridade. 

 

Tabela 2 – Categorias de análise sobre as ações que os clubes podem fazer para 

melhorar o relacionamento com os torcedores nas redes sociais. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As respostas dentro da categoria “Ações reais” trazem sugestões sobre o 

que os clubes ou os próprios torcedores podem realizar visando melhorar o 

CATEGORIA CONCEITOS OU IDEIAS QUE A COMPÕE 

Ações “reais” 
Ações realizadas pelo clube ou dos próprios torcedores fora 
das redes sociais. 

Participação Ações dentro das redes sociais. 

Informação Ações relacionadas às informações. 
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relacionamento entre os dois. Muitos torcedores falaram de modo geral, que era o 

objetivo da questão, enquanto outros falaram de ações específicas que o Ferroviário 

A. C. poderia realizar. Durante a análise não fizemos diferenciação entre um ou 

outro tipo de resposta. 

Na categoria “Ações reais” foram colocadas 25 respostas. Foram citadas 

ações de marketing, promoções e sorteios ou ainda 

desenvolver campanhas criativas, escrever sobre o amor ao Ferroviário, Ou 
desenhe o "Tutuba" pra crianças, algo com premiações que façam com que 
o torcedor se envolva passionalmente mais ainda com o time e nunca deixe 
de ir ao estádio, seja perdendo ou ganhando. Qualquer coisa que leve o 
torcedor sempre ir ao estádio, lugar onde ele deve estar (RESPONDENTE 
22). 

Muitas ações relacionadas à gestão do clube também forma dadas. 

Investimento, transparência, maior responsabilidade: “Não fazer nada além do que 

estiver no orçamento do clube para não inviabilizar ainda mais as finanças do clube” 

(RESPONDENTE 87). Podemos notar que há muitas alternativas que os clubes 

podem escolher para realizar ações de aproximação, criando uma relação 

“interpessoal” (RESPONDENTE 2). Nota-se que muitos querem ter maior 

participação na vida do clube, sem ficar esperando e torcendo de uma forma 

passiva. 

A segunda categoria de análise foi “Participação”. Como mostrado no 

quadro também se refere a ações, porém apenas dentro das redes sociais. 17 

respostas se encaixam nesta categoria. Muitas delas fazem sugestões de como o 

clube poderia utilizar melhor as redes sociais.  

Através da participação os torcedores buscam, como afirma Borba (2008, 

p. 4) criar um universo próprio de interação com o clube, tanto no que se refere a 

receber notícias e mensagens como a enviar indagações e perguntas, com a 

exigência de um retorno imediato. Este aspecto de respostas à torcida se destacou 

bastante. Alguns respondentes sugeriram a criação de fóruns e chats pra discussão 

entre os torcedores e os clubes. Seria, de acordo Fragoso (2008), uma ampliação 

dos tradicionais espaços de sociabilidade. Antes restrito às arquibancadas a 

participação do torcedor na vida do clube, tanto nos jogos como na gestão, se 

estenderia para as redes sociais. 

Nesta categoria 8 respostas continham críticas ou sugestões acerca de 

respostas aos questionamentos dos torcedores. Desde canais de ouvidoria, 

passando por respostas mais ágeis e com maior rapidez a feedbacks para “algumas 
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matérias mais polêmicas ou que causam rebuliço entre os interessados” 

(RESPONDENTE 91), muitos falaram que não obtinham respostas que 

satisfizessem as indagações da torcida. Alguns até sugerem algumas coisas, mas 

ainda sim aprovam o modo como o Ferroviário trata do assunto, enquanto outros 

questionam por nunca terem sido respondidos. 

A última categoria de análise foi “Informação”. Agrupamos aqui todas as 

respostas que tiveram mais foco nas questões que tinham conteúdos relacionados a 

qualquer aspecto que se tratasse de informação, desde organização até a 

divulgação. Recebeu 29 respostas. 

As maiores sugestões foram de mais informações. Mas também tiveram 

muitas respostas sobre informações mais atualizadas ou mais frequentes ou ainda 

de melhor conteúdo sem “divulgar política” (RESPONDENTE 36) e com menos 

publicidade. Uma das respostas sugere inclusive a criação de boletins diários 

informativos (RESPONDENTE 46) que sejam enviados por e-mail ou SMS “não 

esperando que só o torcedor visite o site” (RESPONDENTE 13). 

Uma das respostas foi interessante, pois mostrava o desejo do torcedor e 

provavelmente de boa parte da torcida coral de acompanhar o clube no seu próprio 

estádio na Barra do Ceará. Sendo um clube popular, percebe-se que o Ferroviário 

mantém um relacionamento de proximidade com o seu torcedor, mas ainda assim 

sente-se uma vontade dos torcedores de participação maior na vida do clube.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Com este trabalho conclui-se que a relação entre o Ferroviário Atlético 

Clube e seus torcedores através do Facebook se dá de forma constante, com maior 

nível de interatividade e de confiança dos que outros meios, com exceção dos sites 

oficiais dos clubes que foram qualificados com maior nível de confiabilidade. Esta 

confiabilidade somada ao nível de interatividade acaba por criar um ambiente 

propício à formação de comunidades fiéis ao time, estando cada vez mais presentes 

na vida do clube, seja nos dias de jogos, nos treinamentos ou em qualquer evento 

relacionado ao futebol ou outras atividades. 

Como há publicações constantes na página os torcedores acabam por 

manterem contato quase que diariamente com o clube, sendo que a maioria se diz 

satisfeita com as informações recebidas. Ainda que parte da torcida tenha 

considerado o tempo de resposta muito demorado ou inexistente percebe-se que 

muitos reconhecem a utilidade de um canal de comunicação deste tipo com o clube. 

Consideram ainda que há modos de deixar esse fluxo informacional mais intenso, 

mais proveitoso e com maior participação da torcida. 

Os clubes podem e devem ouvir mais os torcedores, criando uma relação 

mais próxima com os mesmos de forma que eles se sintam proprietários do clube, 

assim com a torcida é patrimônio do time. As redes sociais são um meio de colocar 

isto em prática, pois permite a proximidade, a manutenção de um sentimento de 

pertença ao clube e entre o grupo de torcedores que se sente dentro de uma 

comunidade virtual e ao mesmo tempo real. 

Mas as ações por meio das redes sociais não pode ser a única forma de 

aproximação entre as duas partes, pois apesar de toda essa facilidade de 

comunicação com o clube, – conquistada com o advento das redes sociais – boa 

parte dos torcedores considera que o melhor meio de aproximar o torcedor do clube 

é por meio de ações além das redes sociais, buscando uma proximidade física, 

levando os adeptos ao estádio em dias de jogos, aos treinamentos e no dia-a-dia do 

clube, não se limitando ao futebol. 
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO 

 
A RELAÇÃO ENTRE O FERROVIÁRIO AC E SEUS TORCEDORES NO 
FACEBOOK 
 
Qual é a sua idade? 
 
(    ) Menos de 10 anos 
(    ) 10 a 19 anos 
(    ) 20 a 29 anos 
(    ) 30 a 39 anos 
(    ) Mais de 40 anos 
 
É morador e/ou nascido da cidade de Fortaleza? 
 
(    ) Nasci e moro 
(    ) Apenas nasci 
(    ) Apenas moro 
(    ) Nenhuma das respostas anteriores 
 
Você torce para o Ferroviário AC? 
 
(    ) Sim, torço apenas para o Ferroviário AC. 
(    ) Sim, torço para o Ferroviário AC e para outro clube. 
(    ) Não. 
 
Por quais meios de comunicação você acompanha o futebol em geral? (Pode ser 
escolhida mais de uma opção). 
 
(    ) Rádio 
(    ) Televisão 
(    ) Jornais 
(    ) Revista especializadas em esportes 
(    ) Site oficial dos clubes 
(    ) Redes sociais (Facebook, Twitter, etc.) 
 
 
Como você classifica, em grau de confiabilidade, as informações sobre futebol 
veiculada nos seguintes meios de comunicação? (1 - Não confiável, 2 - Pouco 
confiável, 3 - Muito confiável, 4 - Totalmente confiável). 
 
(    ) Rádio 
(    ) Televisão 
(    ) Jornais 
(    ) Revistas especializadas em esportes 
(    ) Site oficial dos clubes 
(    ) Redes sociais (Facebook, Twitter, etc.) 
 



62 

 

Como você classifica, em grau de interatividade, as informações sobre futebol 
veiculada nos seguintes meios de comunicação? (1 - Nenhuma interatividade, 2 - 
Pouca interatividade, 3 - Muita interatividade). 
 
(    ) Rádio 
(    ) Televisão 
(    ) Jornais 
(    ) Revista especializadas em esportes 
(    ) Site oficial dos clubes 
(    ) Redes sociais (Facebook, Twitter, etc.) 

 
Como obteve conhecimento da página do Ferroviário AC no Facebook? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
Que tipo de informação você busca ao visitar a página do Ferroviário AC nas redes 
sociais? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
Qual seu grau de satisfação em relação às informações divulgadas pelo Ferroviário 
AC na internet (site oficial, redes sociais, etc.)? 
 
(    ) Muito satisfeito 
(    ) Pouco satisfeito 
(    )  Insatisfeito 
 
Você acha que as redes sociais contribuem para a relação entre clubes de futebol e 
torcedores? Justifique sua resposta. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
O que você acha que os clubes de futebol poderiam fazer para melhorar o 
relacionamento com os torcedores nas redes sociais? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 


