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Resumo 
 

O presente artigo irá analisar, incialmente, como os conceitos de midiatização, evento 
midiático e ritual midiático podem ser aplicados a Copa do Mundo 2014 com o intuito de 
demonstrar como a mídia exerce um papel central no evento, sendo essencial para sua 
existência e execução. Com esse norte teórico, é possível realizar o principal objetivo: a 
delimitação e o entendimento do fã de esporte e fã-ativismo dentro da perspectiva dos 
estudos culturais e dos estudos de mídia.   
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Introdução 

Durante o século XX, nenhum outro esporte ganhou tanta projeção mundial quanto 

o futebol. Assim como ocorre em outras modalidades, o fascínio humano pelos esportes 

gira em torno da propagação de um ritual de estrutura disjuntiva, cuja potência catártica é 

responsável por impulsionar eventos e acontecimentos à margem de uma grande 

indeterminação por todas as parcelas envolvidas: tanto para os jogadores, quanto para 

aqueles que se entretém assistindo as partidas. (DAMO, 2011).   

Mas para além de sua força como uma forma de integração social, uma das grandes 

razões da popularidade do futebol reside justamente na criação da FIFA (Fédération 

Internationale de Football Association) em 1904, na Suíça, uma legislação que hoje é 

composta por “209 federações nacionais e tem como objetivo, de acordo com os seus 

Estatutos, a melhora contínua do futebol”3. Passados 26 anos de sua criação, à FIFA deu 

origem à sua primeira Copa do Mundo e, ao longo dos anos, esta iniciativa transformou-se 

em um dos acontecimentos globais mais representativos em termos sociais, midiáticos, 

econômicos, simbólicos e políticos. Como observa Gastaldo, a principal associação 

esportiva mundial fomenta um evento com a “força inercial que toda tradição (ainda que 

inventada) possui” e “vem se consolidando no século XXI como um poderoso instrumento 

de competição simbólica entre nações, uma "máquina cultural", como Alabarces (2002) 

                                                 
1.Exemplo: Trabalho apresentado no GP Teorias Comunicação e Culturas Urbanas, XIV Encontro dos Grupos de 
Pesquisas em Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2 Mestrando no Curso de Pós-Graduação em Imagem e Som (PPGIS) da Universidade Federal de São Carlos UFSCar, São 
Carlos , São Paulo, e-mail: guspado@gmail.com 
3 In: http://pt.fifa.com/aboutfifa/organisation/index.html 
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assinala.” A periodicidade quadrienal aplicada a realização do evento, também corrobora 

para a construção ritualística, fazendo da Copa “um evento extraordinário que suplanta a 

lógica rotineira do ciclo anual” (GASTALDO, 2013) em um caráter global. 

Ao aproximar nações, públicos, religiões e hábitos distintos, é possível aproximar a 

Copa ao conceito que o sociólogo Marcel Mauss denominou como “fato social total”. 

Advindo da obra "Ensaio sobre a dádiva" (1974), o termo refere-se a analise das relações 

existentes entre as sociedades da América do Norte e da Oceania nas trocas de bens e de 

contratos sociais: 

[...] tudo se mistura, tudo o que constitui a vida propriamente social das sociedades 
que precederam as nossas - até as da proto-história. Nesses fenômenos sociais 
"totais", como nos propomos chamá-los, exprimem-se, ao mesmo tempo e de uma 
só vez, toda espécie de instituições: religiosas, jurídicas e morais - estas políticas e 
familiais ao mesmo tempo; econômicas - supondo formas particulares de produção 
e de consumo, ou antes, de prestação e de distribuição, sem contar os fenômenos 
estéticos nos quais desembocam tais fatos e os fenômenos morfológicos que 
manifestam estas instituições. (MARCUSS apud SETTON, 2009) 
 

 Este termo é amplamente discutido pela antropologia e sociologia, pois suas 

matrizes influenciaram ideias conceitualmente distintas como o estruturalismo (Levi- 

Strauss), a sociologia da interação (Erving Goffman), a teoria ator rede (Bruno Latour) e a 

teoria do habitus (Pierre Bourdieu). Sua concepção ampla e os caminhos percorridos pelas 

diferentes teorias são analisados por Kasuga que, por sua vez, também aponta caminhos 

relacionados aos dos objetivos propostos por esse artigo, no sentido de que a Copa do 

Mundo é um evento social que evoca conexões múltiplas de pensamentos4 e ações cujas  

transformações servem para delimitar e “chamar a atenção a sua própria existência” como  

um todo. (KASUGA, 2009, p. 7). O artigo de Maria Setton cujo foco é demonstrar a 

socialização como “fato social total” também oferece a validação das ideias de Mauss por 

ressaltar o contato das sociedades de diferentes nações e suas práticas, como forma de 

analisar suas dimensões econômicas, morais, estéticas e políticas para “melhor 

compreendê-la e contextualiza-la no mundo contemporâneo” (SETTON, 2009).  

 

Copa do Mundo: um ritual midiático  

                                                 
4 “In Mauss’s scientific quest concerning social life it has been possible to propose “social facts” as manifestations of 
thought that establishes binary-comparison-type relationships and transforms by means of mediation. At the same time 
they have also emerged as compositional elements allowing one relationship that is in “a perpetual state of becoming”  
another relationship to be constructed by means of partial connections.” (KASUGA, 2009, p.06) 
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 Além de todo o caráter simbólico da Copa do Mundo, para a realização deste 

evento, que possui a duração de um mês e ocorre cada ano em um país específico 

responsável por sediar a competição e recepcionar o público e os atletas, o projeto 

concentra uma força econômica notável com investimentos bilionários, cujo planejamento 

ocorre alguns anos antes. Para a última Copa do Mundo em 2014, foram investidos cerca de 

R$ 142 bilhões pelos mais diversos setores da economia. Ao analisar os dados desses 

valores, é possível denotar uma importante característica do evento: considerando os 

investimentos na hotelaria (R$ 3.163,93 milhões), nos estádios (R$ 4.624,45 milhões), na 

reurbanização (R$ 2.837,30 milhões) e na segurança (R$ 1.697,38 milhões), que são fatores 

estruturais para a competição, o maior aporte reside na mídia5 (R$ 6.510,00 milhões). 

 Todo esse investimento na mídia direcionada para a Copa do Mundo autoriza a ideia 

de que tão, ou mais, importante que a viabilidade do evento em si, é possibilitar a sua 

divulgação e transmissão ao maior número de pessoas possíveis nos mais diversos países. 

Essa característica, em específico, autoriza formular a ideia do torneio como um evento 

midiático, no sentido em que toda a construção narrativa da transmissão do evento e seu 

caráter “ao vivo” dizem respeito a uma forma de organizar o cotidiano e criar o 

envolvimento dos mais diversos indivíduos na sociedade. Ao referir-se a Dayan e Katz, o 

pesquisador Bruno Campanella define a condição de um evento midiático: 

Os pesquisadores partem da perspectiva funcionalista de Durheim (1995 [1912]), 
para afirmar que tais eventos midiáticos (ou cerimônias televisivas) exibem a 
performance de atos simbólicos conectados a valores centrais da sociedade a qual 
pertencem. Por meio da cooperação entre os organizadores desses acontecimentos 
(tipicamente instituições governamentais e órgãos internacionais) e as empresas de 
mídia responsáveis pela transmissão dos mesmos, o publico participa de momentos 
históricos que teriam a função de integrar a sociedade. (CAMPANELLA, 2014, p.9)  

 

  Esse mesmo fenômeno entendido como evento midiático também se relaciona a 

ideia de midiatização. De acordo com Braga, “o termo trata de processos sociais que já 

existiam sem a presença de qualquer mídia, mas que “aos poucos” eles passam a “ser 

midiatizados, perpassados pela mídia” e que, após um determinado momento, ele passa a 

                                                 
5 http://fgvprojetos.fgv.br/publicacao/brasil-sustentavel-impactos-socioeconomicos-da-copa-do-mundo-2014 No que diz 
respeita a mídia, esse valor refere-se apenas ao investimento do setor privado em mídia e publicidade do evento, incluindo 
televisão, rádio, internet, espaço físico e outros. Mas além desta quantia, ainda existe o investimento da implantação do 
International Media Centers (IMCs) e a International Broadcast Center (IBC). De acordo com a pesquisa efetivada pela 
Ernest and Young e a Fundação Getúlio Vargas, somente a implantação do IBC consumiu investimentos de R$ 184 
milhões. Os direitos de transmissão de uma Copa do Mundo são disputados por corporações de mídia de todo o mundo, a 
um custo de centenas de milhares de dólares por emissora. Segundo estimativa do Banco Merril Lynch (Moysés, 2010), a 
FIFA teria obtido cerca de 3,3 bilhõesde dólares de faturamento pela Copa do Mundo da África do Sul, em 2010. 
(GASTALDO, 2013)  
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“se organizar segundo o olhar midiático” (BRAGA, 2009). Andreas Hepp também 

problematiza e analisa as diversas significações que o termo midiatização assume e como 

ela se separa também do conceito de mediação. O autor destrincha essa proposta por meio 

de Ernest Manheim, entendendo a mediação como “um conceito para teorizar o processo de 

comunicação como um todo” e midiatização, como “um termo mais especifico para teorizar 

a mudança relacionada à mídia” (HEPP, 2014, pag. 47).  

A chegada das “novas” mídias como a internet e a comunicação móvel também levaram 

o termo midiatização  a ser repensado para além das mídias de massa clássicas, pois elas se 

relacionam e abrem precedentes para que haja novas dimensões institucionais relacionados 

a ele. Stig Hjarward defende que a midiatização é todo processo pelo qual “elementos 

centrais de uma atividade social ou cultural (por exemplo: política, religião e educação) são 

influenciados e dependentes da mídia” (HEPP apud HJARWARD, 2012, p. 30). Na 

perspectiva Krotz e Hepp, a midiatização “atua no que acontece com a comunicação 

quando indivíduos, instituições e organizações usam a mídia, e se a sociedade e a cultura 

como um todo dependem de uma mídia especifica” (HEPP apud KROTZ e HEPP, 2013, p. 

123). Além de analisar o exemplo da última Copa do Mundo sob a perspectiva da 

midiatização, é possível verificar que seu surgimento ocorre conjuntamente a própria 

estrutura voltada para as mídias, perpassando, ao longo de suas edições, para diferentes 

formatos. Gastaldo exemplifica essa questão citando a midiatização da primeira Copa do 

Mundo no Brasil na década de 1950. 

A Copa do Mundo é um fato social de enorme importância na cultura brasileira 
contemporânea, e cujo acesso está estreitamente vinculado a seu caráter 
mediatizado6. Desde as primeiras transmissões internacionais de jogos de futebol 
por rádio, nos anos 1950, a cobertura dos jogos do Brasil na Copa do Mundo tem 
sido fenômeno de audiência. O grande interesse dos brasileiros pelo futebol, 
catalisado pela participação da seleção na Copa já levou à criação de mecanismos 
curiosos (e engenhosos) para "capturar a audiência", vencendo os concorrentes e 
valorizando perante os anunciantes o preço de seu tempo de veiculação. Por 
exemplo, durante a Copa de 1962, no Chile, os videotapes7 dos jogos do Brasil só 
conseguiam ser transmitidos no país dois dias depois dos jogos. (GASTALDO, 
2009) 

 

   Por fim, os conceitos de midiatização e de evento midiático, vão levar Couldry a 

desenvolver a ideia de ritual midiático. Segundo o autor, analisar os eventos midiáticos são 

uma boa forma de iniciar a conceituação sobre rituais midiáticos, pois são neles que 

tornam-se visíveis “momentos privilegiados, não porque eles revelam a inegável 

                                                 
6 A grafia é utilizada desta forma pelo autor. 
7 Itálico do autor 
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solidariedade, mas porque eles revelam a construção mítica do centro mediado de forma 

mais intensa”  (COULDRY, 2003, pag. 55-56) . Aproveitando a discussão, Couldry 

também busca deixar clara a delineação entre eventos midiáticos (no fornecido por Dayan e 

Katz) e rituais midiáticos:  

The link to ‘media rituals’ comes in the organization of that overall action-frame: 
what makes a mass of actions in many places come together as a ‘media event’ is 
the fact, or the construction of the fact (for now, I leave this point open), that 
through the narrative frame of that media event a social collectivity is affirmed, 
reinforced or maintained. Media events, in other words, are large-scale media-
focused social processes whose overall organising frame is precisely the values, or 
at least the assumed values, that underlie a Durkheimian reading of media rituals: 
the affirmation of the social bond through the media process. (COULDRY, 2003, p. 
60)  
 

Como a noção de ritual está primariamente ligada a estudos antropológicos, também 

há autores que discutem a cerca do caráter epistemológico da palavra mídia quando 

associado ao ritual. A respeito desse último ponto, Reis cita a contribuição de Couldry 

como essencial, uma vez que ele estabelece e delimita de forma bem conclusiva as 

utilizações do termo, argumentando “que o ritual é uma forma de acção, mais do que um 

texto que expressa ideias culturais (sendo esta uma perspectiva mais próxima de Geertz)” 

(REIS, 2012, p. 217) e que os rituais midiáticos “são ações que reproduzem o que ele 

designa por “myth of the media as privileged acess points to the centre of society” (mito 

dos media como pontos de acesso privilegiados ao centro da sociedade)” (REIS apud 

COULDRY, 2005, p. 64).  

Os rituais midiáticos também servem para alimentar e fazer circular certas formas 

de poder na sociedade. Ao analisar a visão de Couldry sobre o termo, Campanella aponta 

que o autor adota uma perspectiva focaultiana em que o poder pode ser configurado de 

forma difusa em todo o espaço social ao invés de restringi-lo a apenas alguns locais.  As 

empresas de mídia dentro deste contexto acabam tornando-se “representantes do social”, 

reafirmando sua posição ao excluir uma força integradora  e legitimando-se como a própria 

construção  da sociedade.(CAMPANELLA, 2014 ,p.9).  

Quando pensado dentro deste espectro, a noção de biopolítica exposta por Focault,  

torna evidente “o aparecimento da população, deste corpo múltiplo, como foco das 

principais estratégias de poder” (FONSECA, 2000). A circulação de textos e conteúdos que 

circundam a Copa do Mundo através da mídia e chegam a milhões de pessoas, evocam 

também a noção do biopoder e sua necessidade de adequar-se ao elemento que circula entre 

corpo e a população através da norma. Segundo Focault, "a norma é o que pode tanto se 
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aplicar a um corpo que se quer disciplinar quanto a uma população que se quer 

regulamentar." (FOCAULT apud FONSECA, 2000, p. 302). A organização do cotidiano, 

no sentido em que Campanella fornece, se relaciona com o biopoder, uma vez que a norma 

também serve para disciplinar os corpos e os acontecimentos aleatórios ligados a uma 

população.  

Essa organização do cotidiano pode ser dividida em duas categorias do pensamento 

a partir da concepção de Couldry sobre os rituais. A primeira é aquela que estabelece uma 

noção de hierarquia entre o que “está” na mídia e o que “não está”, possibilitando uma 

abrangência do “mundo social de maneira completa e, embora seja uma ideia construída, 

ela eventualmente se naturaliza pelo meio do seu uso repetitivo” (CAMPANELLA, 2014, p. 

9). O segundo nível dessa classificação valora o caráter “ao vivo” das transmissões, pois o 

ato de transmitir revela uma conexão com a realidade. Seguindo esta lógica, cria-se o 

pressuposto que o “ao vivo” é algo que esta traz “uma perspectiva mais exata do mundo do 

que a reprodução de algo já acontecido, mesmo que num passado recente” (ibid, p. 09). 

Os aspectos descritos até aqui sobre a noção de ritual midiático, encontram-se 

plenamente representados na estrutura utilizada em qualquer Copa de Mundo na sociedade  

contemporânea, principalmente, na categorização formulada a respeito de sua inclusão 

massiva nas mídias e também no que se relaciona a necessidade de transmissão “ao vivo” 

dos jogos. No entanto, o estudo de Couldry, como revela Campanella, “não analisa de modo 

sistemático o papel das novas plataformas digitais na construção do poder difuso nas 

mídias” (CAMPANELLA, 2014. p. 10). Esse fator é determinante para notificar uma 

grande mudança que se torna mais evidente a cada nova edição da Copa: a abrangência, o 

poder e as novas estruturas que o público encontra através da internet, das redes sociais e do 

mobile para relacionar-se, desafiar e disputar os “ordenamentos do cotidiano” que as mídias 

ditas centrais (televisão, rádio e jornais) sempre imputaram ao evento.  

 

Cultura da Convergência e Cultura Participativa 

Para contextualizar as práticas referentes a este nova forma de participação e 

consumo do público em relação à Copa, se faz necessário denotar algumas mudanças 

sociais, comunicacionais e tecnológicas nos últimos anos. Ao pensar em um evento 

midiático da proporção da Copa do Mundo dentro deste contexto, é inevitável que ele esteja 

atravessado pela ideia da cultura da convergência e da cultura participativa.  
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Ambos conceitos são bem explorados por Henry Jenkins (2006, 2008) e encontram 

diversos pontos de intercessões. Em sua concepção, a cultura participativa envolve o 

processo criação e o ato compartilhamentos dos mais diversos conteúdos entre os 

consumidores de mídia. De acordo com o autor, é um processo em que não imputa uma 

participação obrigatória, mas permite propagar a liberdade e o incentivo desta contribuição 

e a garantia de sua valoração entre outros consumidores. Os graus de engajamentos são 

diversos, pois alguns “vão se envolver mais superficialmente, alguns vão cavar mais fundo, 

e outros ainda vão dominar as habilidades que são mais valorizadas dentro da comunidade.” 

(JENKINS, 2006). 

Como Campanella situa, estudos como o de Burguess & Green (2009), Bruns (2008) 

e, principalmente, Jenkins (2009) pontuam a existência de um processo de democratização 

menos hierarquizado em sua produção e circulação cultural, advindo, principalmente, da 

internet e outras mídias digitais.  Esse processo influi diretamente no processo de ritual 

midiático descrito Couldry, justamente porque, dentro desta perspectiva, o poder ligado aos 

grandes grupos de comunicação em seus processos de midiatização podem se tornar 

vulneráveis pela ação de alguns fãs e usuários da internet, os quais podem estar conectados 

entre si e acompanhando o evento em diversas mídias. (CAMPANELLA, 2014).  

Esse caráter conflituoso da disputa de poder por meio da convergência, também 

incita François Jost (2011), a debater o uso do termo no sentido epistemológico, com o 

intuito de desmistificar que a chegada de uma nova mídia é automaticamente assimilada 

pela outra, propondo assim, a pensar o termo de uma outra forma. Na concepção do autor, é 

mais válido falar em uma “luta intermídias” em vez da “conotação pacifica” que o termo 

assume, pois é necessário questionar se “as mídias anteriores podem ainda continuar sem 

problemas com as mídias que balançaram as fronteiras público/privado, íntimo/êxtimo etc 

E, inversamente, se as mídias digitais não facilitaram comportamentos altamente 

condenáveis” (JOST, 2011, p. 95). Com outra perspectiva, Fidler acredita que o termo 

“midiamorfose” seja o modo mais adequado de se pensar a evolução tecnológica dos meios 

de comunicação. “Em sua visão, o estudo de cada modalidade de maneira apartada, cria 

automaticamente “um sistema interdependente” no qual passamos a “reparar nas 

semelhanças e as relações existentes entre as formas do passado, do presente e as 

emergentes”. Mas se adotamos o sistema de comunicação como um todo, é possível 

identificar que os “novos meios não surgem por geração espontânea, nem de modo 

independente. Aparecem gradualmente pela metarmorfose dos meios antigos”. Deste 
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conceito evolutivo que aproxima-se das noções de seleção natural da biologia, Fidler 

conclui que quando as novas mídias aparecem, “as antigas não deixam de existir, mas 

continuam evoluindo e se adaptando” (SOUSA; FINGER apud FIDLER, 1997, p. 57) 

 Ainda dentro do conceito de convergência, Jenkins identifica essa abrangência do 

processo e pontua a ideia de que há dois fluxos coexistentes: “um processo corporativo, de 

cima para baixo, quanto um processo de consumidor, de baixo para cima” (JENKINS, 

2009, p.44), ou seja, a convergência corporativa e a convergência alternativa. A primeira 

trata do movimento em que as empresas de mídia produzem e multiplicam seus conteúdos 

em diversos canais para estabelecer uma relação com o público visando o lucro e a 

dominação de mercados.  A convergência alternativa, por sua vez, demarca os 

consumidores que controlam o fluxo do conteúdo em um papel muito mais ativo nos 

conteúdos que são produzidos e circulados. (JENKINS, 2008). 

A “convergência alternativa” descrita por Jenkins possibilita também a verificação 

de duas noções possíveis. A primeira delas pode ser associada com a prática do produssumo 

ou a figura do prosumer: um sujeito que é ao mesmo tempo produtor e consumidor. Esta 

ideia também esta descrita por Alvin Tofler, em sua obra “A Terceira Onda”, como um 

momento em que as sociedades colocam o “conhecimento como forma de capital”, 

utilizando os esforços coletivos e colaborativos, ao derrubar o “alicerce dos pressupostos 

tradicionais acerca do capital” e abrir “um rombo na própria definição de economia como 

“a ciência da alocação de recursos escassos” (TOFFLER, 1981, p. 48). A segunda é a noção 

na qual o artigo irá se debruçar para analisar sua manifestação em torno da Copa do Mundo 

2014, pois diz respeito a figura do fã e os conceitos e as práticas do que pode ser 

denominado como fã ativismo.  

 

Por um lugar na arquibancada, no sofá ou internet: como determinar o fã de futebol e 

o fã ativista na Copa do Mundo?  

Ao longo do tempo o estudo e a noção do que seriam os “fãs” adquiriram diversas 

conotações e perspectivas. Embora sua discussão tenha ganhado um corpo maior nas 

últimas décadas, sua existência remete a um passado distante: Jenkins (1992) considera a 

coluna de cartas de Hugo Gernsbeck na revista Amazing Stories na década de 1930, um 

marco na origem dos grupos de fãs de ficção científica. Na década de 1960, a série 

televisiva Star Trek revelou possuir um grupo de fãs organizados que se tornaram notórios 

ao reunir esforços para salva-la do cancelamento. (VIMIEIRO, 2013)  
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O termo fandom é constantemente utilizado para designar as comunidades de fãs, 

advindo da mistura das palavras fan (fã) e kingdom (reino). Jenkis irá definir o fandom 

como “uma forma de apropriação de textos da mídia e relê-los de forma que sirva a 

variados interesses, uma forma de transformar a cultura de massa em cultura popular” 

(Jenkins, 2006, p.40) Dentro do fandom, Jenkins e Tulloch (1989) observam que é possível 

encontrar os fãs que são ativos e produzem textos que geram poder e influência sob os 

demais e os apreciadores, que, por não ter o mesmo nível de engajamento, não são 

identificados como figuras presentes e participativas.  

Ainda sobre o ponto de vista teórico, Sandvoss denota que a “primeira e a segunda 

onda dos estudos dos fãs”, tinham o interesse focado nas questões de poder e resistência, 

entendendo os como uma “instituição cultural e comunidade interpretativa”. (SANDVOSS, 

2012, p. 09). O exemplo dessa perspectiva surge de um dos autores mais influentes dessa 

primeira onda, John Fiske, quando ele descreve a prática dos fandoms: 

Os fãs (…) selecionam determinados artistas e narrativas de gêneros entre o 
repertório do entretenimento produzido e distribuído em massa, transportando-os 
para a cultura auto-selecionada de uma fração de pessoas. Em seguida, eles são 
retrabalhados em uma cultura popular intensamente prazerosa e significativa que é, 
ao mesmo tempo, semelhante e, contudo, extremamente diferente da cultura do pú-
blico popular mais “normal” (…). Ela está (…) associada aos gostos culturais de 
formações subordinadas de pessoas, em particular daquelas desempoderadas por 
quaisquer combinações de gênero, idade, classe e raça (SANDVOSS apud FISKE, 
1992, p. 30). 

 
 Jenkins, por outro lado, oferece uma leitura atentando para a existência de um 

“empoderamento” dos fãs advindo de outra origem: ao invés da concepção que os textos 

adotados pelos fãs concedem poder, ele afirma que existe “algo de empoderador quanto ao 

que os fãs fazem com esses textos no processo de assimila-los aos aspectos particulares de 

suas próprias vidas” (SANDVOSS apud JENKINS, 1992, p. 284). A forma como Fiske 

analisa, categorizando de maneira genérica os fãs como desempoderados, parte de um 

pressuposto genérico criticado por Sandvoss por não dar conta da complexidade 

sociodemográfica do grupo e por partir de uma proposta com uma definição normativa com 

uma “hipótese já formulada” e demonstra exemplos que contradizem alguns argumentos:  

Uma extensiva pesquisa quantitativa (WANN et al., 1999; SCHURR, et al., 1988; 
UFA, 1998; WANN et al. 2001) e também qualitativa (ERICKSON, 1996; 
SANDVOSS, 2003, 3007, 2012a, RUDDOCK, 2005) sobre fãs de esportes, por 
exemplo, ilustra a sua popularidade para além dos grupos em situações 
proporcionalmente desvantajosas de classe, gênero ou etnia. (SANDVOSS, 2012, p. 
9) 
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 Ao utilizar o esporte como exemplo de fãs cuja popularidade atravessa classes, 

gêneros e etnias, Sandvoss deixa visível a abrangência e importância desse grupo de fãs 

específico. No entanto, a pesquisadora de Ana Carolina Vimieiro chama atenção para o 

distanciamento que existe entre o estudo de fãs de esporte e o de fãs de cultura pop na 

academia, pois a “cultura de fãs no esporte tem sido investigada sob o olhar da psicologia e 

da sociologia. As pesquisas de fãs de cultura pop, por sua vez, têm uma forte ligação com 

os estudos de mídia e os estudos culturais”. Na visão da autora, essa separação explica 

claramente a ausência de “estudos que se dediquem a analisar as implicações da Internet e 

outras tecnologias para as comunidades de fãs de esporte” (VIMIEIRO, 2013, pag. 58), uma 

preocupação da autora e do presente artigo.  

 O surgimento do grupo de fãs do futebol é tão antigo quanto a pratica do esporte: a 

inglesa National Federation of Futeball Supportes Clubs (NatFed) foi fundada em 1927 e é 

considerada uma das origens dos grupos de fãs do esporte, cuja função do grupo era dar 

suporte financeiro aos clubes, mas sem opinar ou participar de nas decisões de 

funcionamento dos mesmos.  A partir da criação da Football Supportes Association (FSA) 

em 1985 e Independent Supporters Associatins (ISAs) na Inglaterra, os torcedores passaram 

a ter uma representatividade maior enquanto grupo, influindo em “decisões dos clubes e 

movimentos que buscam contestar a dominância de valores de mercado na principal divisão do 

futebol inglês, a Primier League” (VIMIEIRO, 2013, pag. 58). 

 Através das leituras de Gibbons e Dixon (2010), Vimieiro também aponta outras 

causas para o baixo número de pesquisas sobre fã de esportes em comunidades online:  

A reincidente valorização do “torcedor de verdade”, aquele que frequenta o estádio 
e tem uma relação mais “autêntica” com o clube do coração, em detrimento de 
outros tipos de fã, como, por exemplo, aqueles que assistem aos jogos pela TV, nas 
pesquisas de cultura fã esportiva. Essa valorização do torcedor tradicional é visível, 
por exemplo, em estudos que se dedicam a criar tipologias de fãs (GIULIANOTTI, 
2002). Tais tipologias, em geral, valorizam um tipo de engajamento específico, 
classificando outros grupos como meros consumidores, “torcedores de sofá” e 
coisas do tipo (CRAWFORD, 2004). (VIMIEIRO, 2013, p. 58- 59) 

 

 A Copa do Mundo e todo o seu aparato midiático, servem como contraponto claro a 

concepção que só valida os fãs de esporte por sua posição locativa em relação ao jogo no 

momento de sua realização.  Ela ignora a noção de que o principal evento futebolístico do 

mundo (assim como outros em menor escala) está integralmente atravessado por processos 

de midiatização e, sua própria concepção, corrobora para a construção de um ritual 

midiático cujo principal objetivo é engajar e atingir milhões de espectadores e, por 

consequência, fãs de futebol.    
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Um outro fenômeno recente relacionado à Copa do Mundo também denota a 

percepção da instituição organizadora do evento, a FIFA, em relação ao fã do esporte que 

está muito além do estádio. As criações das FIFA Fan Fests ocorreram através de uma 

análise da organização do evento durante a Copa do Mundo de 2002 no Japão e na Coréia 

do Sul: milhares de pessoas se reuniam nas cidades sedes dos jogos para assistir as partidas 

em bares, praças e onde mais fosse possível vê-las através de alguma mídia que exibisse o 

evento. A iniciativa também colabora para a resolução de uma preocupação estrutural no 

processo de higienização e controle, pois “os estádios tem diminuído de tamanho e tem se 

tornado um espaço cada vez mais controlado por policiais, agentes de segurança privada e 

câmeras de segurança (Gaffney; Mascarenhas, 2005/2006)” (BORGES, 2013). O espaço da 

FIFA Fan Fest se configura com regras próprias da Federação, usa a mídia para reproduzir 

uma experiência semelhante ao próprio jogo e deixa claro o interesse direcionado aos fãs:  

Para se enquadrar como uma área oficial da FIFA é preciso ter os seguintes 
princípios básicos: entrada gratuita para um local seguro a todos os visitantes; todos 
os jogos são transmitidos ao vivo; os espaços têm que reproduzir a atmosfera de um 
estádio de futebol; telões gigantes de grande qualidade e sistemas de som e de luz 
que garantam uma ótima experiência ao assistir ao jogo (...) as FIFA Fan 
FestsTM são mais do que assistir a futebol, eles são uma verdadeira experiência de fã 
(BORGES apud FIFA, 2010a) 
 

 Couto observa os estudos por Hunt, Bristol e Barshal (1999) nas quais são 

categorizadas quatro tipos de fãs de acordo com seus níveis de comprometimento e 

envolvimento: fãs temporários e geográficos, fãs devotos, fãs fanáticos e fãs disfuncionais8. 

A categoria dos “fãs temporários e geográficos” são os indivíduos que possuem apenas um 

tempo e um espaço em que a pessoa possui um comportamento de fã do esporte.  De acordo 

com Couto, ela esta vinculada “com os indivíduos que se interessam por futebol durante a 

Copa do Mundo, neste período o indivíduo consome o esporte, acompanha as partidas, mas 

com o término da competição, perde o interesse pelo esporte.” (COUTO, 2013, p. 20 e 21). 

 Dentro da ótica de Abercrombie e Loughurst (1998, p. 141), assim como Jenkins e 

Tulloch, existem níveis de paixão e de envolvimento nas atividades dos fãs, que podem 

classificá-lo como entusiástico e fã. Na concepção de Couto, “Sandvoss (2005) define os 

fãs de maneira mais inclusiva. Para o autor, o fandom é o consumo regular e 

                                                 
8 Além da definição utilizada, a autora destrincha os outros tipos de categorizações: “Os fãs devotos não possuem 
limitações, sua motivação e envolvimento pelo time permanecem mesmo com o passar do tempo e mesmo com mudanças 
geográficas que o impeçam de acompanhar as partidas de perto. Os fãs disfuncionais têm o time como seu principal 
método de identificação e como algo vital para sua existência. Exemplos desse grupo são torcedores violentos, capazes 
inclusive, de matar por motivos relacionados ao time. Os fãs fanáticos possuem um envolvimento emocional maior que o 
apresentado nos fãs devotos e menor que os fãs disfuncionais. Esses fãs tem um forte engajamento com seus clubes, 
participam de discussões, vão aos jogos, acompanham notícias, consomem diversos produtos licenciados e relacionados ao 
time.” (COUTO, 2013, pag. 21) 
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emocionalmente envolvido de algum produto midiático. (SULLIVAN, 2013) (COUTO, 

2013, pág. 20 e 21)”.   

Essa concepção de Sandvoss parece demonstrar uma feição mais adequada para os 

“fãs temporários e geográficos” (como indica a definição de Hunt, Bristol e Barshal) de 

futebol durante a Copa do Mundo. Mesmo que o engajamento pelo esporte esteja ligado ao 

período de aproximadamente um mês, este fator não regula a intensidade de participação do 

fã como espectador dos jogos transmitidos ao vivo (o que não deixa de ser um consumo 

midiático como na preposição de Sandvoss), em práticas de produção e circulação textos 

em sites ou nas mídias sociais ou na participação presencial nos estádios.  

 Uma evidência que ressalta a importância desses “fãs temporários e geográficos” na 

Copa do Mundo 2014 para os estudos de mídia, está nas estratégias de marketing adotadas 

pela equipe da Alemanha através de seus atos e conteúdos circulados, principalmente, nas 

mídias sociais. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo9 o gestor das mídias sociais Roy 

Rajber, denomina como fã todo o público envolvido nas mídias sociais da equipe10. Além 

disso, a equipe adotou diversas estratégias11 para engajar os fãs brasileiros. O sucesso destas 

ações se tornou evidente quando, mesmo após ter derrotado o time brasileiro em seu próprio 

país por 7 x 1, conseguiu fazer com que boa parte dos fãs, mesmo que “temporários e 

geográficos”, exibissem suas demonstrações de apoio a equipe em sua partida final, por 

meio de diversos conteúdos produzidos e disseminados nas mídias sociais.  Ao voltar para a 

Alemanha, toda a equipe campeã também expos uma faixa agradecendo aos fãs em geral, 

mais especificamente, os brasileiros – explícito pela seleção da frase em português.   

1.Montagem utilizada nas 

mídias sociais para 

demonstrar apoio à 

seleção. 2. Faixa exposta 

pela equipe alemã em seu 

retorno ao país como 

tetra campeã mundial. 

 

O outro conceito que reforça a importância dos estudos sobre esse tipo de fã 

vinculado a Copa do Mundo, é justamente a questão do fã-ativismo. Ao abordar essa 

                                                 
9 In: http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2014/07/1484871-alemanha-diz-que-acoes-dos-jogadores-na-
internet-sao-espontaneas.shtml 
10 “Graças ao Instagram, ao Twitter, ao Facebook, ao Google + etc –trabalhamos também com duas das maiores 
redes sociais chinesas, a Sina Weibo e a Tencent Weibo– e isso nos permite ter uma relação forte com os fãs.” 
11 http://www.iskadigital.com.br/8-licoes-de-redes-sociais-que-aprendemos-com-alemanha/ 
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questão, Vimieiro atenta novamente ao abandono dos estudos relacionados aos fã-ativismo 

através dos argumentos de Jenkins.  

Na verdade, como Jenkins argumenta em entrevista à Scott (2013), esse é um dos 
tópicos que historicamente receberam pouca atenção na área de estudos de fandom. 
Talvez a natureza mais política dessa prática tenha evitado que esse assunto fosse 
abordado com mais frequência pelos estudos de cultura fã, um domínio fortemente 
ligado aos estudos culturais. Além disso, esse tópico também não recebeu muita 
atenção de pesquisadores da ciência política e sociologia, provavelmente pela 
natureza mais cultural desse tipo de ação em comparação com ativismo tradicional. 
(VIMIEIRO, 2013, p. 60) 
 

 Os princípios da cultura participativa e da convergência contidos na web 2.0 somada 

a existência de comunidades em rede, propiciaram uma intensificação nas formas de 

ativismo digital nas últimas décadas. Esse contexto propiciou o aparecimento do termo 

ciberativismo, compreendido como uma forma de estratégia para gerar mobilizações 

temporárias de pessoas que ao utilizarem ferramentas em rede, possibilita a criação de uma 

“ massa crítica suficiente de informação e debate, para que este debate transcenda à 

blogosfera e saia à rua, ou modifique, de forma perceptível o comportamento de um número 

amplo de pessoas”  (UGARTE, 2008, p. 111). Esse fenômeno demonstra se bem 

significativo quando analisamos que nos últimos anos “(EARL; KIMPORT, 2009 

JENKINS, 2006) Earl e Kimport (2009) indicam que cerca de 20% das atividades em sites 

de protesto online são relacionados a reinvindicações feitas por grupos de fãs.” 

(VIMIEIRO, 2013, pag. 60 e  61) Jenkins denominará o termo fã-ativismo, como uma 

forma de “engajamento cívico e participação politica que emerge dentro da própria cultura 

fã”, e Bennett, por sua vez, conclui através dos estudos de Burwell e Bowler que as ações 

dos fãs não apenas perpassam a ação política, “mas também demonstra uma convergência 

de desempenho imaginativo, consumo cultural e engajamento coletivo que confunde as 

fronteiras entre o afeto e o ativismo” (Bennett, 2012). 

Uma dessas demonstrações visíveis de fã-ativismo durante a Copa do Mundo, surgiu 

após o jogo Uruguai x Itália. Embora a equipe latino-americana tenha saído vencedora do 

jogo, a partida contou com fato inusitado: o jogador Luís Suarez, em um acesso de raiva, 

mordeu o jogador italiano Giorgio Chiellini. O fato não foi notificado pelo juiz no momento 

do jogo, mas a FIFA resolveu realizar uma reunião no dia 26 de junho para decidir qual 

seria a forma de punição do jogador.  Essa medida resultaria em sua expulsão do futebol por 

quatro meses, colocando o jogador assim, automaticamente, fora da competição.   

No dia anterior a essa decisão, iniciou-se uma movimentação no Twitter, uma espécie de 

uma vigília direcionada a FIFA, em que boa parte dos torcedores uruguaios e outros fãs de 
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futebol, conseguiram elevar a hashtag #DeOficioTodosoNinguno a um dos Trend Topics 

mundiais na rede social. Apenas neste dia, de acordo com a plataforma Topsy12, foram 

realizadas 55 mil13 menções utilizando essa hashtag.  

 

Considerações finais  

 O percurso teórico utilizado para definir as noções de midiatização, ritual midiático 

e de evento midiático aplicados ao contexto da Copa do Mundo, tem o objetivo de situar a 

importância da mídia como elemento potente para traçar novos caminhos para o estudo de 

fãs de esporte e do fã-ativismo. Como Vimieiro (2013) pontua, grande parte das pesquisas 

vinculados aos torcedores abordam análises sociológicas e psicológicas que não abrangem 

os conceitos de fã no sentido que os estudos culturais e de mídia concebem a ele. Os 

exemplos da Copa do Mundo 2014 utilizados no presente artigo, foram selecionados para 

demonstrar o caráter múltiplo e urgente desta questão, pois cada vez mais, os eventos 

esportivos e seu público estão atravessados pelas mídias e as arquibancadas se tornaram 

muito maiores do que parecem.    
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