
 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

 

A MIDIATIZAÇÃO DOS ENCONTROS VARZEANOS1 

Uma netnografia dos grupos de WhatsApp destinados a marcação de jogos amistosos 

em Belo Horizonte 

 

Pedro Vasconcelos Costa e Silva 2e Fábio Cesar Marcelino 3   

 

RESUMO 

 

Este estudo traz uma breve netnografia de duas comunidades virtuais ligadas ao futebol 

amador de Belo Horizonte. São eles o grupo do Facebook Futebol de Campo BH e o grupo 

de WhatsApp marcação de jogos.  O estudo recorre proposta de modelo de estudos para 

comunidades virtuais na internet posposto por Raquel Recuero (2009) e busca evidências de 

um futebol amador midiatizado – que especialmente na última década passou a ter alguns de 

seus processos organizativos perpassados por novos modelos de conversação informal. 
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THE MIDIZE OF VARZEAN ENCOUNTERS 

A netnography of WhatsApp groups destined to mark friendly games in Belo 

Horizonte 

 

ABSTRACT 

 

This study brings a brief netnography of two virtual communities linked to amateur soccer 

in Belo Horizonte. They are the group of Facebook Soccer Field BH and the group of 

WhatsApp game marking. The study draws on a proposal for a study model for virtual 

communities on the Internet postulated by Raquel Recuero (2009) and seeks evidence of a 

mediated amateur football - especially in the last decade has had some of its organizational 

processes permeated by new models of informal conversation. 
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Distante das complexas cadeias algorítmicas das redes sociais, ou das intrincadas 

estratégias publicitárias que monetizam e transformam o futebol profissional em espetáculo, 

o futebol amador, ao seu modo, também constrói os seus sentidos e estruturas, reivindicando 

por meio de espaços alternativos uma visibilidade outrora destinada somente ao futebol 

capitalizado, engendrado nas lógicas dos tradicionais meios de comunicação.  

Este trabalho tem como objetivo problematizar algumas dessas lógicas do futebol 

varzeano que passaram a ser reconfiguradas devido a inscrição de novos dispositivos 

sociotécnicos nos processos interativos do tradicional campo do futebol de várzea de Belo 

Horizonte. Neste sentido, apresentaremos duas comunidades virtuais ligadas ao futebol 

amador da cidade. Aqui pretendemos apresentar um grupo inscrito na rede social Facebook, 

denominado por Futebol de Campo BH e um grupo de WhatsApp, relacionado a marcação 

de jogos e amistosos de times locais, que a alguns anos atrás aconteciam de maneira 

presencial. 

Em um processo netnográfico, buscamos apontar marcadores que nos tragam indícios 

sobre possíveis transformações nos modos organizativos dos atores varzeanos, 

transformações que estejam diretamente associadas a novos modelos de conversação 

informal. 

O artigo destaca, a partir destes dois casos, como a comunicação mediada pela 

internet opera de forma organizativa em diversas instâncias do cotidiano, se estabelecendo 

como como um marco civilizatório, possibilitando a democratização da informação por meio 

de suas redes virtuais, espaços heterogêneos e híbridos, onde, segundo Castells (1999), os 

sujeitos sociais produzem e partilham significados compartilhando uma nova noção de 

cidadania. 

Para a análise desta nova ambiência inscrita no cotidiano do futebol amador mineiro 

o trabalho se sustentará no desenvolvimento de conceitos teóricos relacionados ao processo 

de midiatização. Destaca-se assim a  compreensão do conceito a partir da perspectiva de 

autores brasileiros como: Antônio Fausto Neto (2007) que discute a transição de uma 

sociedade dos meios para uma sociedade midiatizada em que a cultura midiática assume um 

papel de centralidade, sobre o qual se estabelecem novos padrões discursivos que, por sua 

vez, geram zonas de afetações mútuas que modificam a dinâmica social e os processos de 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

interação entre as instituições e seus atores; José Luiz Braga (2006) entende a midiatização 

como um processo interacional de referência imbricada nos modos de interagir dos demais 

campos sociais, produzindo circuitos de naturezas diferentes permeadas por interações 

midiatizadas de todas as ordens e, ainda, Muniz Sodré (2002) que a partir do ethos 

midiatizado define o fenômeno como uma nova forma de vida capaz de  implicar diretamente 

as relações e subjetivações do sujeitos  inscritos na sociedade pós-moderna. 

Para sistematizar melhor nossas observações, faremos uso do modelo de estudos para 

comunidades virtuais, na internet, posposto por Raquel Recuero (2005) com o propósito de 

tratar de aspectos relacionados à organização, estrutura e dinâmica social dos grupos 

investigado. 

 

2. A várzea midiatizada em Belo Horizonte 

 

Antes de nos debruçarmos sobre o fenômeno comunicacional específico a ser 

abordado por este artigo torna-se necessário, enquanto justificativa, salientar a solidez e 

relevância do futebol amador enquanto prática social da cidade, especialmente de bairros e 

comunidades periféricas. O Sociólogo Arlei Sander Damo (2005) delimita este espaço do 

futebol de várzea segundo a sua tipologia – na qual o denomina de futebol comunitário, que 

estaria localizado entre a organização do futebol espetacularizado e o improviso do futebol 

de bricolagem – classificado como o jogo em sua dimensão lúdica, do entretenimento e dos 

improvisos nas regras e nos espaços aonde o jogo perde os contornos de esporte e ganha 

contornos de brincadeira.  

A tipologia nos mostra que o futebol comunitário apresenta algumas intersecções 

tanto com o futebol de bricolagem - devido ao seu alto grau de improviso, gerado pela 

precariedade econômica dos atores e dos times - e também com o futebol espetacularizado, 

por seguirem as mesmas regras e possuírem um circuito de campeonatos e times inscritos em 

processos organizativos muito semelhantes aos dos clubes profissionais, com registros em 

federações e compromissos de ordem burocrática. 

Embora a origem geográfica da palavra várzea esteja associada a um cenário de 

desterro e desorganização pode-se dizer que o futebol de várzea em Belo Horizonte e nas 
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demais capitais do sul e sudeste do Brasil possuem uma relativa organização e sistematização 

que possibilita aos pesquisadores a delimitação de um campo sólido, passível de observações 

regulares e consistentes. 

Dentre algumas ideias consensensuais dos pesquisadores que se dedicam a várzea, 

uma que parece irrefutável é a imagem de que o futebol amador é um patrimônio dos bairros 

periféricos das cidades brasileiras. Enrico Spaggiari (2015) detectou este aspecto em sua tese 

de doutorado realizada no circuito varzeano do estado de São Paulo enquanto investigava o 

papel da família na formação de jovens jogadores. O mesmo foi identificado por Mauro 

Myskiw (2012) em seu trabalho pelos campos de Porto Alegre. 

Em Belo Horizonte Lívio Rodrigues Gomes (2013) descreveu a partir de um estudo 

de caso como o futebol amador se desenvolveu no interior dos bairros, vilas e favelas. O 

autor destaca que os campos de terra fazem parte de uma paisagem comum destes locais, não 

só́ para o desenvolvimento do futebol e dos times, mas como espaços importantes de 

socialização e sociabilidades, que funcionam como um importante ponto de encontro para os 

moradores. Além disso, um recente estudo feito pela Fundação Municipal de Cultura (FMC) 

em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer criou o “Inventário do Futebol 

Amador em Belo Horizonte”, a ser concluído no ano de 2017. A iniciativa busca fazer um 

levantamento dos clubes e dos campos de futebol cidade. 

Já Pedro Vasconcelos Costa e Silva (2016) - um dos autores deste artigo - concluiu 

recentemente um estudo sobre o futebol amador dentro do campo da comunicação social. 

Neste trabalho a natureza midiática da várzea em Belo Horizonte é demonstrada a partir de 

um estudo de caso realizado no bairro Concórdia, por meio da participação do tradicional 

clube Inconfidência Esporte Clube, nos principais torneios da capital. 

O trabalho demonstra que a convivência entre a mídia e o futebol de várzea na cidade 

é antiga. Apresenta a Copa Itatiaia e o Torneio Corujão como uma evidência disso, uma vez 

que os torneios são organizado e contam com boa parte do aparato técnico da emissora de 

rádio e de televisão para promoção e transmissão de alguns jogos esporádicos. 

Neste sentido, como conclusão e apontamento para futuras investigações, o trabalho 

assinala para à forma direta como o campo midiático se insere no contexto do futebol amador 

mineiro. Por um lado, instituições ligadas ao tradicional campo dos media ficam 
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encarregadas pela promoção e organização de dois dos torneios mais importantes da 

categoria. Por outro, o futebol amador também passou a repercutir nos últimos anos, em 

novos espaços de interação virtual por meio dos dispositivos móveis: redes sociais, blogs e 

sites independentes que fazem sua própria cobertura e leitura do futebol amador. 

A pesquisa relata de maneira incipiente o trabalho realizado por um destes sites: o 

Futebola Brasil, do jornalista Leonardo Souza. A estrutura do site é muito semelhante à dos 

portais de esporte de mais repercussão no país: o UOL Esportes e o Globo Esporte. A página 

é composta por matérias e notícias com destaque na capa, sessões exclusivas para cada um 

dos inúmeros campeonatos amadores disputados na capital, acervos de fotos e memórias dos 

clubes resgatadas pelos próprios atores varzeanos, além de galeria de vídeos, web rádio e 

espaço dedicado à publicidade – esta composta por pequenos comerciantes empreendedores 

situados nas proximidades dos clubes. 

Ora, se estamos lidando com um campo sólido, composto por atores e agentes 

envolvidos com os clubes e com a prática do futebol amador da cidade, é natural que estes 

atores se engajem midiaticamente de maneiras variadas, não só́ para a organização do próprio 

circuito, mas pela busca por visibilidade e notoriedade entre os seus pares. É neste sentido 

que este estudo se debruça sobre o processo de midiatização da várzea, focalizando 

especificamente a transição do processo de marcação dos jogos da esfera presencial para a 

esfera virtual. 

Neste sentido  é importante delimitarmos aspectos da organização deste circuito 

varzeano em Belo Horizonte.  Para se ter uma ideia a Federação Mineira de Futebol (FMF), 

por meio do SFAC (Setor de Futebol Amador da Capital), promove e organiza os principais 

campeonatos amadores de Belo Horizonte em várias categorias: Campeonato Amador 

Divisão Especial Modulo I – Adulto, Campeonato Amador Divisão Especial Modulo II – 

Adulto, Campeonato Amador 1°Divisão – Adulto, Campeonato Amador Divisão Especial 

Modulo I – Júnior, Campeonato Amador Divisão Especial Modulo II – Júnior, Campeonato 

Amador – Juvenil, Campeonato Amador – Infantil, Copa BH – Futebol Feminino, Copa 

Itatiaia, em parceria com a Rádio Itatiaia, e Torneio Corujão, em parceria com TV Globo 

Minas. Segundo a Federação, cerca de 600 clubes estão vinculados a ela, no entanto, 150 

agremiações participam dos campeonatos organizados por esta entidade.  
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Existem ainda uma infinidade de clubes que não são vinculados à SFAC e a FMF. A 

grosso modo, acreditamos que a questão financeira seja um fator crucial para a não 

vinculação destes clubes com a federação, uma vez que os encargos tributários são altos 

quando comparados com as receitas de muitos desses clubes. Os times, muitas vezes, também 

não querem se submeter a uma série de exigências da federação, dentre elas os compromissos 

regulares e a participação em muitos torneios que exigem um comprometimento 

semiprofissional dessas equipes.  Embora este não seja o tema central de discussão deste 

trabalho, acreditamos que tanto os clubes vinculados a federação, como os clubes não 

vinculados fazem uso hoje dos dispositivos midiáticos para organizar amistosos, 

configurando uma migração de modelos organizativos dentro das instituições. 

 

3. Considerações sobre uma nova ambiência 

 

Pensar na midiatização como um processo interacional de referência, como nos 

sugere Braga (2006), é crucial para recolocarmos os processos comunicacionais na 

centralidade organizativa das mais diversas instâncias sociais. Segundo Castells (1999) a 

internet talvez seja o marco civilizatório deste processo, responsável por democratizar a 

informação através de modelos de conversação informais, criando espaços heterogêneos e 

híbridos em que os sujeitos sociais produzem e partilham significados, experenciando novas 

formas de cidadania. 

A formatação de uma nova ambiência se de forma tão radical que o pesquisador 

Muniz Sodré (2002) define a midiatização como uma forma de mediação específica 

relacionada a contemporaneidade, de modo a originar um novo bios um bios midiático, uma 

nova forma de vida caracterizada por uma tecnointeração exacerbada. Esta nova forma de 

vida estaria ligada então com um nova ética onde se alteram os costumes e as rotinas sociais: 

um ethos midiatizado, ou seja um espaço para a realização humana em uma nova ambiência. 

 

 [...] o ethos de um indivíduo ou de um grupo é a maneira ou o jeito de agir, isto 

é, toda a ação rotineira e costumeira, que implica contingência, quer dizer, a vida 

definida pelo jogo aleatório de interesses, em oposição ao que se apresenta como 

necessário, como dever-ser. (SODRÉ, 2002, p. 46). 
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  Nesta nova ambiência podemos inferir que em muitos momentos os sujeitos 

“migram” do espaço físico tradicional para o ciberespaço, criando as suas comunidades ou 

redes virtuais. Musso (2008) define este ciberespaço. 

 

Ora, no ciberespaço, o território não existe. O território rugoso, resistente é apagado. 

Subsiste apenas um espaço liso, fluído, de circulação. Trata-se de espaços de redes 

informacionais: sem história ou lugar, só há vínculos. (MUSSO, 2006, p. 196). 

 

 

O virtual, o espaço simulado, somado as tradicionais formas de representação da 

sociedade viabilizaram a constituição e movimentação de novos sujeitos sociais. Lévy (1996) 

afirma que a virtualização reinventa o mundo. A internet altera a questão espaço-temporal, 

modificando, principalmente, os modos de sociabilidade. 

   A natureza do espaço público sofre profundas mudanças. Bauman (1999) afirma que 

os movimentos sociais na internet colaboram de forma decisiva para a erosão das identidades 

tradicionais na sociedade contemporânea.  

Neste contexto emergente de interações midiatizadas, em que os indivíduos se 

estabelecem como sujeitos das ações no processo comunicativo, nos parece pertinente para 

o contexto deste trabalho revisitar uma importante questão levantada por pesquisadores ainda 

no início dos anos 90, como aponta Castells (1999). As comunidades virtuais estariam 

rompendo com as relações das pessoas com a sociedade e, consequentemente, com o mundo 

real? 

Como resposta incipiente para esta questão compartilhamos com a posição de 

Bauman (1999), de que os vínculos dos sujeitos com as comunidades virtuais esvaziaram o 

espaço público presencial e local.  

Os fluxos comunicacionais que circulam nessas comunidades virtuais são 

rapidamente transbordados, sufocados ou atropeladas devido a velocidades que esses fluxos 

transitam no ciberespaço. O autor conceitua a circulação destes fluxos de comunicação barata 

[...] “da qual inunda e sufoca a memória, em vez de alimentá-la e estabilizá-la”. (BAUMAN, 

1999, p. 19). 

A partir destas reflexões indiciárias o presente estudo apresenta uma análise baseada 

em duas comunidades virtuais ligadas ao futebol amador de Belo Horizonte. Acompanhamos 
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dois casos em que será possível identificar uma possível migração de uma prática varzeana 

tradicional do campo do real para o virtual. 

 

4. Nota metodológica 

 

A netnografia, enquanto método, é utilizada para análise e pesquisa dentro do mundo 

virtual de uma determinada comunidade ou grupo. Uma série de termos sinônimos, conforme 

afirmam Fragoso, Recuero e Amaral (2011) foram criados a partir da década de 1990 para se 

referir a este tipo de análise, destacam-se:  netnografia, etnografia virtual, webnografia e 

ciberantropologia. Para estes autores a netnografia é uma apropriação da técnica etnográfica 

no que tange a observação participante, sendo que na internet é impossível tal observação, 

uma vez que as interações neste ambiente se caracterizam pela ausência física dos 

integrantes. Desta feita, segundo Braga (2006), o pesquisador não deve interferir na dinâmica 

da interação observada.   

 A internet possibilitou que os sujeitos sociais pudessem negociar e partilhar sentidos, 

definindo identidades e propondo novas articulações através das redes sociais digitais. 

Raquel Recuero (2009) define redes sociais virtuais como sistemas que funcionam com a 

mesma premissa da interação social. O intuito destas redes, segundo a autora, é de conectar 

pessoas no sentido de produzir laços sociais. 

 A rede [...] “centra-se em atores sociais, ou seja, indivíduos com interesses, desejos e 

aspirações que tem papel ativo na construção de suas redes sociais.” (RECUERO, 2009, p. 

143). A autora salienta que dois elementos principais compõe uma rede social: os atores 

sociais (pessoas, instituições e grupos) e os “nós” da rede de suas conexões (laços sócias e 

interações). A autora enfatiza que as redes sociais virtuais se constituem de acordo com seu 

grau de vinculação, se configurando em dois tipos de laços: fortes e fracos. 

 Recuero (2005) apresenta uma proposta de um modelo de estudo para as comunidades 

virtuais a partir de conexões entre as teorias sistêmicas, cibernéticas, a ciências das redes e 

os estudos sociais. Neste de modelo de análise a autora trabalha com três conceitos: 

organização, estrutura e dinâmica.  
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Neste trabalho, consideramos que a estrutura é aquilo que um grupo social 

tem de mais permanente, ou seja, implica em uma certa sedimentação dos 

modos de agir e das relações sociais. Já a organização trabalha com as 

relações de um modo geral, ou seja, o conjunto de elementos que faz parte 

da estrutura. Essas relações constituem-se na substância do extrato social. 

A estrutura, ao contrário, constitui-se naquilo que uma determinada 

sociedade possui para que seja considerada como tal. (RECUERO, 2005, 

p. 4). 

 

  A estrutura de uma rede social é tudo aquilo que ela possui de mais permanente e 

pode ser observada através dos laços sociais e do capital social. O primeiro conceito está 

relacionado com a ideia de interação social. Os laços podem ser fortes e fracos. As redes de 

laços fortes são caracterizadas pela deliberação entre os participantes: a produção de sentido 

é pautada pelo diálogo e negociação, sendo que os dois atributos são as premissas desse 

ambiente.  

Já as redes de laços fracos são caracterizadas pelas ações mecanicistas e 

automatizadas de seus participantes, que são baseadas por relações de estímulo e resposta. O 

capital social baseia-se em conjunto de recursos de um determinado grupo, sendo adquirido 

por todos que participam do grupo.  

 Podem ser extraídas do capital social das redes algumas categorias destrinchadas pela 

autora da seguinte maneira: 

 

● relacional – que compreenderia a soma das relações, laços e trocas que conectam os 

indivíduos de uma determinada rede; 

● normativo – que compreenderia as normas de comportamento de um determinado 

grupo e os valores deste grupo; 

● cognitivo – que compreenderia a soma do conhecimento e das informações colocadas 

em comum por um determinado grupo; 

● confiança no ambiente social - que compreenderia a confiança no comportamento de 

indivíduos em um determinado ambiente; 

● institucional - que incluiria as instituições formais e informais, que constituem-se na 

estruturação geral dos grupos, onde é possível conhecer as “regras” da interação 

social, e onde o nível de cooperação e coordenação é bastante alto. 

 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

Tais categorias nos auxiliaram na análise dos grupos propostos, contribuindo para 

uma melhor compreensão e coletas de dados de origem qualitativos e quantitativos. Embora 

não apreçam sempre de modo explícito elas contribuíram para a formação metodológica que 

guiou as análises deste estudo. 

 

5. Encontros varzeanos:  das ruas para as redes 

 

Antes de adentrarmos nos espaços virtuais do circuito varzeano iremos contextualizar 

o espaço urbano em que aconteciam as marcações de jogos antes de uma hipermidiatizão  

deste processo. Neste sentido faz-se necessário descrever o espaço urbano do hipercentro de 

Belo Horizonte.  

As cidades possuem dimensões discursivas e textuais, constituindo-se como um lugar 

da comunicação e da cultura. Segundo Barros (2009) o espaço urbano deve ser estudado para 

além da lógica de controle, segregação e hierarquização que modelam a experiência urbana 

nas grandes metrópoles. Pesquisar as cidades significa compreendê-la a partir de usos e 

apropriações de sujeitos em prática comunicacionais resignificadas por estes. “Os espaços da 

cidade são como corredores polifônicos, espécie de palimpsestos e caixas sonoras, onde a 

vida urbana se inscreve e se desenrola.” (BARROS, 2009, p.2). Nestes corredores polifónicos 

sujeitos sociais convergentes disputam e trocam sentidos, proporcionando processos de 

comunicação. 

 Os processos comunicativos realizados pelos sujeitos na ocupação da cidade através 

de seus usos e apropriações produzem um espaço vivo e em movimento, permeado de 

diferenças, multiplicidades, hibridação e conhecimento. Por meio de seus vestígios, 

ocasionados por suas experiências no espaço dos centros urbanos, estabelece-se uma 

paisagem comunicacional. Barros (2005) vê as cidades como “... o resultado de mediações e 

enunciações discursivas construídas através e no espaço urbano” (BARROS, 2005, 38) 

 A cidade vista a partir da enunciação de seu cotidiano foi tema de uma pesquisa que 

investigou o hipercentro de Belo Horizonte. (SILVA et al., 2008:) reconheceu o hipercentro 

como “(...) lugar público por excelência, que comporta toda sorte de atores individuais e 
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coletivos, usos territoriais institucionalizados e cotidianamente configurados, memórias e 

discursividades diversas, sentidos atribuídos e construídos (...)” (SILVA, 2008: 2). 

Uma multiplicidade de sujeitos sociais elegeu seus espaços de atuação no hipercentro 

de Belo Horizonte. Um dos exemplos são os camelos, trabalhadores informais, que no final 

da década de 1970, ficavam à espreita dos fluxos e aglomerações do hipercentro de Belo 

Horizonte.  

 As ruas Paraná, Tupis e Caetés passaram a ser um ponto de convergência entre os 

trabalhadores informais. Estas ruas, na concepção de Magnani (2002) é um “pedaço” onde 

sujeitos e grupos se reconhecem portadores dos mesmos símbolos, gostos e orientações, 

hábitos e modos de vida semelhante. Neste pedaço, as redes de sociabilidade se estabelecem 

independente das relações de vizinhança ou práticas compartilhadas no dia a dia. 

A fixação dos camelos em pontos estratégicos da cidade alterou a paisagem e os usos 

do hipercentro da capital.  Neste mesmo contexto, a Rua dos Caetés também se apresentou 

como um ponto de encontro de diversos grupos sociais, dentre eles os atores varzeanos. Na 

esquina com a rua Espirito Santo, os atores sociais envolvidos com o futebol amador se 

encontravam todas as segundas-feiras, a partir das 17 horas para definirem jogos amistosos, 

arbitrais, campeonatos e demais eventos. 

Os primeiros encontros ocorreram nos meados de 1978 e configuraram a extensão 

dos campos de várzea periféricos para territorialidades centrais.  Desta forma, antes dos anos 

dois mil, os jogos eram marcados por telefone ou de maneira presencial em espaços pré-

definidos pelos dirigentes.  

Paulo Roberto Faustino, presidente da Associação Atlética Santa Lúcia, time da 

região Centro-Sul de Belo Horizonte, de bairro do mesmo nome, foi um assíduo frequentador 

daquele espaço, até 1987, quando começou  a “marcar” os jogos pelo telefone. O espaço entre 

as duas ruas do hipercentro era a extensão dos campos de várzea em Belo Horizonte e região 

metropolitana. Roberto argumenta que a movimentação era tão intensa, que pessoas recebiam 

um valor, de diversos clubes, para combinar jogos. No entanto, vários clubes combinavam 
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os jogos e não compareciam nos campos. Tal prática fora cunhada de “furo” ou “bolo” 4pelos 

atores varzeanos.  

Habituado a marcar jogos nos grupos de WhatsApp, Roberto afirma que marcar as 

partidas no ambiente virtual é melhor, pois não é mais necessário deslocar-se até o 

hipercentro da capital.  

 Daniel Felippo é fundador do Nova Geração Futebol Clube, do bairro Santo André, 

região Noroeste de Belo Horizonte. O relato deste ator evidencia que dirigentes de times que 

não conseguiam ir até as esquinas da Rua Espírito Santo com Caetés, até no máximo às 18h, 

não conseguiam combinar jogos. Muitos representantes não compareciam até aquele local 

por estar trabalhando. Para ele, a marcação de jogos pelo WhatsApp foi determinante, não só 

para o seu time, mas para tantos outros clubes. 

Já Moisés Andriola é técnico de futebol de clubes varzeanos da capital e atua em 

várias equipes ao longo do ano. Para ele, os encontros no hipercentro de Belo Horizonte eram 

determinantes para promover o encontro de um número grande de pessoas que só se 

encontravam nos jogos. O relato deste sujeito evidencia que o índice de “furos” e “bolos” 

eram pequenos e muitos representantes de times de outras cidades da região metropolitana, 

como Contagem, Ribeirão das Neves, Betim, Esmeraldas dentre outras, não conseguiam 

marcar os  jogos.  

O Santa Lúcia, presidiado por Roberto, existe desde de 1980 e está filiado a FMF 

através do seu departamento de Futebol Amador, sendo conhecido em toda capital. Já a Nova 

Geração, com 10 anos de idade, é um clube formado por amigos no bairro Santo André e não 

possui vínculo com FMF. Já para equipes como a de Daniel era mais difícil pelo fato de que 

seu clube era pouco conhecido e muitos clubes não marcavam com equipes novas por medo 

de levar os “bolos”. 

                                                           
4 O furo e o bolo são nomenclaturas que os atores varzeanos usam para situações em que o clube combina uma 

partida e não comparece. Esta situação acarreta para os clubes alguns prejuízos financeiros, já que alguns clubes, 

por não possuírem campos, alugam estes espaços de outros times, além de prejuízos com deslocamentos, 

marcação dos campos, etc.  
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 Das interações nas redes sociais, por estas equipes de pouca projeção, surgiu a ideia 

da Liga dos Não Filiados5. Para Daniel esta liga foi uma forma que os clubes de menor 

expressão encontraram para não ficar sem jogos e estar sempre atuando  ao longo do ano. 

Além dos jogos, a liga organiza campeonatos que são anunciados pelas redes sociais digitais.  

A emergência de novos modelos de conversação informal esvaziou estes espaços, 

embora não tenham o extinguido. Os atores migraram para as comunidades virtuais e as 

relações entre eles se arrefeçaram.  Nestas comunidades virtuais, os representantes dos times 

amadores se articulam para as marcações dos jogos que acontecem, basicamente, às quintas-

feiras à noite, e no sábado e domingo em jogos que podem acontecer de manhã e à tarde.  

No próximo tópico apresentaremos o resultado de nossa imersão no universo das 

comunidades sociais de marcação de jogos, tendo como referência as variáveis de observação 

de autora Raquel Recuero. 

 

5.1 Netnografia do grupo do Facebook Futebol de Campo BH  

 

  O grupo Facebook Futebol de Campo BH é uma comunidade social virtualizada de 

marcação de jogos de futebol amador de Belo Horizonte e região metropolitana. O grupo foi 

criado por Fábio Zveibel em dezembro de 2015 e conta com 235 membros. Logo no princípio 

a descrição do grupo pede para que os membros não anunciem eventos e festas que não 

estejam diretamente relacionados com o cotidiano varzeano, indicando o foco e objetivo do 

grupo, embora sejam permitida a venda de produtos relacionados a artigos esportivos.  

  No período que compreende os dias 02/06/2017 a 20/06/2017 imergimos de modo 

passivo dentro desta comunidade virtual com a finalidade de compreender as interações 

sociais midiatizadas e a dinâmica do grupo. 

Segundo Recuero (2009) a estrutura dos grupos em rede é o resultado das interações 

repetidas. Neste sentido observamos que embora existam outras discussões e finalidades a 

marcação dos jogos amistosos é o ponto estrutural da comunidade virtual. 

                                                           
5 Ver mais sobre a liga: http://www.liganaofiliados.com.br/  

http://www.liganaofiliados.com.br/
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  Se os laços sociais explicitados anteriormente dizem respeito a potencialidade das 

interações sociais dos atores, cabe observar aqui uma predominância dos laços sociais fracos 

nesta comunidade virtual.  Estes laços são caracterizados por trocas esparsas e difusas que 

contrastam com a relação de laços fortes, identificados anteriormente na marcação de jogos 

presenciais. 

  A partir do discurso dos atores que faziam as marcações de jogos de forma presencial 

compreendemos que para além da finalidade objetiva da viabilização dos amistosos as 

reuniões também funcionavam como um ponto de encontro, uma extensão da resenha 

esportiva, dos comentários sobre os jogos, sobre o cotidiano dos atores, gerando laços fortes 

de amizade e intimidade. 

Embora este não seja um trabalho de caráter quantitativo verificamos um baixo nível 

de envolvimento com as postagens do grupo. Nestes 18 dias os membros postaram 9 vezes, 

com 6 curtidas e 412 visualizações, sendo que cada post teve uma média de 45 visualizações 

e somente um destes posts teve uma interação direta entre os atores. A partir dos números e 

observações, conclui-se que as interações praticamente inexistem entre os membros da 

comunidade, que tem portanto uma estrutura frágil. Abaixo demonstramos a baixa adesão 

dos atores varzeanos a plataforma do facebook. 

 

Grupo de Facebook Futebol de Campo 

Data Post 
Visuali

zações 

Curtid

as 

Compartilha

mento 

Coment

ário 
 

02/06/2017 
Marcação de 

Jogos 
47 1 0 0  

03/06/2017 
Marcação de 

Jogos 
46 0 0 0  

04/06/2017 
Peneirada 

Venda Nova 
58 1 0 0  

07/06/2017 
Marcação de 

Jogos 
65 1 0 1  
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07/06/2017 
Marcação de 

Jogos 
38 0 0 0  

20/06/2017 
Marcação de 

Jogos 
35 1 0 0  

20/06/2017 
Pedido para 

aceite 
33 1 0 0  

20/06/2017 
Peneirada 

Venda Nova 
51 1 0 0  

20/06/2017 
Marcação de 

Jogos 
39 0 0 0  

18 dias 9 Posts 412 6 0 1 Total 

 

Quadro I 

Fonte: Feito pelo autor 

 

  Relacionando aspectos sobre as categorias do capital social levantados por Recuero 

(2009) com as evidencias empíricas levantadas acima acreditamos que seja possível traçar 

um perfil mais detalhado sobre o tipo de interação estabelecido no grupo. A respeito da 

categoria relacional, por exemplo, identificamos que o grupo não produz interações e laços 

que possibilitam uma conexão potente entre os indivíduos da rede. As pessoas anunciam as 

suas necessidades de ordem objetiva. Uma média de 20 usuários visualizam o post, mas quase 

ninguém curte ou interage com a postagem. O mesmo acontece com a categoria que leva em 

conta aspectos cognitivo – que compreendem a soma do conhecimento e das informações 

colocadas em comum por um determinado grupo. 

   Já o sentido normativo – que compreenderia as normas de comportamento de um 

determinado grupo e os valores deste grupo funcionam no grupo em questão. Os atores levam 

à risca as recomendações e parecem compreender o objetivo do grupo.  

  De forma geral identificamos haver no grupo uma pouca confiança no ambiente social 

– uma vez que o comportamento dos indivíduos é bastante mecanizado e frio. Os indivíduos 
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se preocupam de modo excessivo com imagem deles perante o grupo, uma vez que os clubes 

precisam ser confiáveis para atraírem adversários, jogos e torneios para os seus calendários.  

Embora as relações e interações sejam pouco potentes do ponto de vista analítico, 

identificamos neste grupo que sua organização é cooperativa. Já a sua estrutura frágil pode 

ser explicada pela natureza da rede social. Em um dos primeiros posts da página, um usuário 

convida os outros membros para que estes ingressassem no seu grupo de WhatsApp. Um bom 

número de adeptos do Facebook migraram para esta nova rede social virtual. A partir destes 

dados, a pesquisa se deslocou para um grupo de WhatsApp para entender dinâmicas desta 

nova rede que nos apresentou aspectos mais consistentes a respeito de uma possível migração 

do campo do real para virtual em relação a marcação de jogos de times amadores em Belo 

Horizonte. 

 

5.2 WhatsApp: Marcação de jogos 

 

O grupo Marcação de Jogos foi criado em 27/02/2017 exclusivamente para a 

marcação de partidas amistosas e campeonatos de times não federados. Atualmente o grupo 

conta 256 representantes de times amadores de Belo Horizonte e região metropolitana e é 

hoje o principal espaço de interação virtual dos atores sociais desses times.  

Com premissas parecidas com o grupo do Facebook no que diz respeito às postagens, 

os administradores pedem para os membros não postarem nenhum conteúdo que não esteja 

relacionado a marcação de jogos. Logo no princípio percebemos que a natureza do aplicativo 

WhatsApp contribui para uma dinâmica mais acelerada na circulação daS informações -  uma 

vez que estas não são dispostas em mural e as informações circulam com mais objetividade 

e propiciam um processo de interação mais potente.  

Imergimos neste grupo de modo passivo durante 7 dias, entre os 19/06/2017 e 

26/06/2017. No primeiro dia de análise percebemos a eficácia do grupo. Na segunda-feira os 

atores já começaram a planejar os jogos do final de semana seguinte.  Já o feedback dos 

representantes das equipes é quase instantâneo. Após o termino das partidas os próprios 

atores avaliam a qualidade e o comprometimento dos adversários com a finalidade de evitar 

confrotos com times descompromissados ou violentos. 
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 As marcações de jogos seguem durante toda a semana. Na sexta-feira alguns clubes 

ainda buscam, com pouca esperança, adversários de última hora – alguns conseguem, embora 

a regra seja a marcação de jogos com uma semana de antecedência. 

A natureza do WhatsApp permite um contato mais pessoalizado, uma vez que 

definidos os confrontos na esfera pública dos grupos, os representantes migram para 

conversas privadas, onde estabelecem um novo tipo de vínculo. Deste modo o grupo do 

WhatsApp permite a formatação de laços sociais mais fortes dos que o do Facebook, embora 

continuem sendo mais fracos do que as antigas marcações pessoalizadas, que muitas vezes 

terminavam em uma mesa de bar, com o estabelecimento de vínculos de intimidade e 

amizade. 

Verificamos um número expressivo de postagens. Nestes 7 dias os membros 

publicaram 372 vezes, no entanto, acredita-se que os desdobramentos dessas postagens se 

dão com mais intensidade na ordem da conversa privada, uma vez que são nessas conversas 

que os acordos são de fato firmados.  Assim como no Facebook as normas do grupo também 

são rígidas. Quando um membro publicou conteúdo relacionado a pornografia foi 

prontamente banido pelos administradores. Embora em maior conteúdo, as interações 

demonstram pouca intimidade. Já o capital social obtido pelos membros que ali socializam é 

alto, pois a reciprocidade entre os membros é constante e troca de informações também. 

 

.   

Grupo do Whatsapp Marcação de Jogos 

Data 
Pos

t 

Jogos 

Marcad

os 

Conversas 

Privadas 

Compartilha

mento 

Feedba

ck 

Post 

Proibido 

Conver

sas 

19/06/2017 54 0 4 0 0 1 1 

20/06/2017 53 0 4 0 0 1 10 

21/06/2017 50 0 5 0 0 2 5 

22/06/2017 50 0 4 0 0 0 0 

23/06/2017 24 0 2 0 0 0 1 

24/06/2017 36 1 3 0 4 2 2 
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25/06/2017 35 0 4 0 1 0 5 

26/06/2017 70 0 6 3 0 2 5 

  372 1 32 3 5 8 29 

 

Quadro II 

Fonte: Feito pelo autor 

 

 

6. Considerações finais 

 

Os dados coletados são insuficientes para concluir se há de fato uma migração de uma 

prática tradicional de uma interação face a face para uma interação virtual, embora as 

evidências aqui apresentadas, associadas ao esvaziamento flagrante do espaço físico da rua 

dos Caetés nos tragam indícios de este é um movimento natural – não só do circuito varzeano, 

mas de diversos outros processos organizativos que utilizam da praticidade das redes sociais.  

Os times amadores de Belo Horizonte e da região metropolitana fazem uso do 

ambiente digital para deliberarem sobre o esporte. As duas comunidades virtuais Facebook 

Futebol de Campo BH e WhatsApp Marcação de Jogos foram criadas de modo a preencher 

um espaço antes dedicado as reuniões presenciais. Que se por um lado exigiam mais tempo 

e mais trabalho de seus interlocutores, por outro estabelecia interações e vínculos de laços 

mais fortes. 

Laços fortes que são preservados pelas interações presentes no aplicativo do 

WhatsApp evidenciam que neste estudo de caso é fundamental determinar a natureza distinta 

destes dois aplicativos. O grupo do Facebook se apresentou como uma ferramenta mais frágil 

e intimidadora, uma vez que o mural expõe de maneira aberta o usuário além de ser menos 

prático e dinâmico do que as conversas pelo WhatsApp.  

De modo geral observamos a existência de um circuito varzeano midiatizado, que 

passa por transformações não só relacionadas a sua cobertura, mas também relacionado aos 

seus processos interativos e organizativos.  Embora sejam flagrantes os exemplos desta 

midiatização precisamos estar atentos para o fato de que muitas das práticas tradicionais e 
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das identidades do circuito varzeano permanecem inalteradas - como os jogos os jogos que 

ainda acontecem nos campos de terra e o envolvimento do torcedor local com os times de 

cada bairro. Precisamos levar em consideração que as condições de acesso a estas 

plataformas digitais também não são globais e a experiência destes atores com as redes se dá 

de modo específico, sem que este esteja interessado em explorar toda a potencialidade dos 

aplicativos e de um novo modelo de conversação informal.  
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