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E ao final de tudo você vai, ouvir falar 

de nós. 

(LUCAS SILVEIRA) 
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RESUMO: 

  

As redes sociais digitais estão presentes no dia-a-dia dos times, dos torcedores e da 

mídia especializada em futebol. O Paraná Clube, time de Curitiba que voltou a jogar em 

em grandes campeonatos como o Brasileirão, apresenta um número de fãs no seu 

Twitter superior ao de torcedores. Além do capital social representativo, o time utiliza 

as redes sociais de forma coloquial, bem humorada e com recursos que fazem parte do 

cotidiano dos internautas, como GIFs e memes. Tal presença digital não é comum entre 

os grandes times do futebol brasileiro, que apostam no uso mais informativo e 

referencial. Assim, o problema desta pesquisa é “Quais são as estratégias que o Paraná 

Clube utiliza em seu Twitter após diferentes desempenhos em campo?”. O objetivo 

geral é compreender a gestão da presença digital do Paraná Clube no Twitter em 

diferentes resultados. Os objetivos específicos são: (1) Compreender as estratégias 

utilizadas pelo Paraná nos tweets após vitórias, empates e derrotas do clube durante o 

campeonato brasileiro 2018, (2) Identificar a influência do perfil na conta de outros 

clubes - principalmente quando se enfrentam; (3) Entender os motivos que fazem o 

capital social do Paraná Clube ser maior que a sua torcida. O referencial teórico foi 

composto de textos de Recuero (2009), Seixas (2009), Guterman (2006) e Kunsch 

(2003). O método escolhido para o estudo dos tweets em seis jogos (duas vitórias, duas 

derrotas e dois empates) foi Análise de Conteúdo (AC). Delimitou-se como corpus os 

cinco tweets que motivaram maior participação (curtidas, retweets e comentários) em 

cada um dos seis jogos. Ao final, foram avaliados 30 tweets.   

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Futebol; Paraná Clube; Redes Sociais; Twitter; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT: 

 

The digital social networks are present in the daily life of teams, fans and soccer 

specialized media. The Paraná Clube, soccer team of Curitiba that returned to playin big 

championships like the Brasileirão, has a number of followers on Twitter bigger than 

fans in real life. In addition to the representative social capital, the team uses social 

networks in a colloquial and humorous way, with resources that are part of the daily life 

of Internet users, such as GIFs and memes. Digital presence like this is not common 

among the great teams of Brazilian soccer, which normally use midia online in 

informative and referential way. Thus, the problem of this research is "What are the 

strategies that Paraná Clube uses in its Twitter after different performances in the 

field?". The general objective is to understand the management of the digital presence 

of the Paraná Clube on Twitter in different results. The specific objectives are: (1) To 

understand the strategies used by Paraná in the tweets after wins, draws and defeats of 

the club during the 2018 Brazilian Championship, (2) Identify the influence of the 

profile on the account of other clubs - especially when facing each other; (3) To 

understand the reasons that make the social capital of Paraná Clube bigger than its fans. 

The theoretical framework was composed of texts by Recuero (2009), Seixas (2009), 

Guterman (2006) and Kunsch (2003). The method chosen for the study of the tweets in 

six games (two wins, two losses and two draws) was Content Analysis (AC). It was 

choosen five tweets that motivated the most amount of participation (likes, retweets and 

comments) in each one of the six games. In the end, 30 tweets were evaluated. 
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Soccer, Paraná Clube, Social media, Twitter 
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INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, os clubes de futebol são instituições que, por estarem presentes 

cotidianamente na imprensa, necessitam de uma ampla assessoria de comunicação. Nos 

veículos jornalísticos, a editoria de esportes tem grande espaço e fiel público. A 

assessoria dos times, além de repassar informações à imprensa tradicional, necessita, 

também, informar diretamente a torcida, encurtando o caminho do clube com os 

torcedores. 

Os comunicados oficiais do clube para a torcida ainda são mais comuns nos 

sites dos times, além de notícias sobre os treinamentos e jogos, galeria de fotos, loja de 

produtos oficiais e o serviço para as partidas. Ao explorar o avanço das tecnologias 

digitais como recurso, as transmissões ao vivo crescem e aumenta a interatividade com 

o torcedor, o maior diferencial da rede social para as outras maneiras de emitir uma 

informação. 

Hoje, as principais redes sociais utilizadas por times de futebol, segundo a 

pesquisa Ranking Digital dos Clubes, realizada mensalmente pelo IBOPE, são o 

Facebook, o Twitter, o Instagram e o Youtube. Essas plataformas nem sempre são 

usadas com os mesmos propósitos. Quando se trata de conversar com torcedores e 

passar a informação de forma direta a eles, por exemplo, o Twitter é a rede mais 

utilizada, com seu formato instantâneo em que a informação é apresentada de forma 

resumida e direta, ao situar o internauta e estimulá-lo  a buscar o conteúdo em outra 

plataforma. 

Os times de futebol utilizam o Twitter para informar a torcida e a imprensa, ao 

anunciar datas e horários de treinos e coletivas, temas de interesse maior dos jornalistas, 

e serviço de vendas de ingresso e a cobertura em tempo real das partidas - levando ao 

torcedor uma abordagem completa de seu time do coração. 

No Twitter, nem sempre os seguidores do clube são torcedores. Lógico que os 

times com mais torcedores e maior relevância no ―mundo da bola‖ são os com mais 

seguidores e alcance na rede social. Porém, clubes de menor expressão no cenário 

nacional, muitas vezes, ―roubam a cena‖, angariando simpatizantes e seguidores que 

torcem por outros times e, até mesmo, para rivais. Em porcentagem, os times que mais 

cresceram em números de seguidores em 2017, foram times da Série B ou da parte de 

baixo da Série A.   
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A diferença que faz os perfis de times como Paraná Clube
1
, Atlético Goianense 

2
e Juventude

3
 ter engajamento muitas vezes fora de seu estado é a forma de tweetar 

totalmente informal, levando as mesmas informações aos torcedores que os outros 

perfis, só que usando a linguagem das redes e dos próprios torcedores. Em 2017, o 

Paraná foi o segundo clube brasileiro que mais cresceu em percentual nas redes sociais, 

no Twitter, seus seguidores passaram de 22.873, para 70.721, o que significa um 

aumento de 209%, ficando atrás apenas do Atlético de Goiás, que aumentou 272% os 

seus seguidores no Twitter
4
. 

O problema desta pesquisa é: ―quais estratégias o Paraná utiliza em seu perfil 

no Twitter após diferentes resultados dentro de campo?‖. Tendo como principal objetivo 

compreender a gestão da presença digital do Paraná Clube no Twitter em diferentes 

resultados. Os objetivos específicos são: (1) Analisar as estratégias utilizadas pelo 

Paraná nos tweets após vitórias, empates e derrotas do clube durante o campeonato 

brasileiro 2018, (2) Identificar como é feita a interação com os times adversários 

durante a cobertura em tweets da partida, (3) Entender os motivos que fazem o capital 

social do Paraná Clube ser maior que a sua torcida. 

As minhas duas maiores paixões, futebol e redes sociais, unem-se para a 

divulgação de um clube, o papel do social media tem cada vez mais importância na 

construção da comunicação de uma instituição, fazendo na internet a primeira imagem 

da agremiação para o público. 

A utilização da internet no futebol ainda é pouco pesquisada no campo 

acadêmico, principalmente quando se trata da utilização do Twitter. As poucas análises 

que existem são focando em grandes clubes brasileiros, ou buscando explicar o fator da 

segunda tela. Os times menores estão cada vez mais presentes nas redes sociais, e 

mostrando uma nova linguagem. Por isso a necessidade que mostrar a eficácia dessas 

estratégias e o quanto ela pode mudar a assessoria de comunicação online dos times de 

futebol.  

O estado da arte englobou trabalhos presentes nos sites do Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom), na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), e no Laboratório de Pesquisa em Comunicação do Centro 

                                                           
1
 https://twitter.com/ParanaClube  

2
 https://twitter.com/acgoficial 

3
 https://twitter.com/ECJuventude 

4
 http://www.iboperepucom.com/br/rankings/ranking-digital-dos-clubes-brasileiros-mai2018/  

 

https://twitter.com/ParanaClube
https://twitter.com/acgoficial
https://twitter.com/ECJuventude
http://www.iboperepucom.com/br/rankings/ranking-digital-dos-clubes-brasileiros-mai2018/


12 
 

Universitário Franciscano (Lapec). As palavras-chaves utilizadas foram ―Capital 

social‖, ―Twitter‖, e ―Futebol‖. 

No levantamento, foram encontrados 12 trabalhos com as palavras-chaves 

referentes, porém somente cinco deles se encaixavam na proposta deste estudo, sendo 

três desses do Lapec, um da Intercom e outro da UFRGS. Todos foram selecionados em 

função de tratarem diretamente da mesma temática – assessoria de imprensa de clubes 

de futebol no do Twitter. 

O estudo realizado por Castro (2012), do curso de Jornalismo da UFN, buscou 

entender as estratégias de comunicação do Riograndense Futebol Clube por meio do 

Twitter, de como mudava a maneira de se comunicar com imprensa e torcida e como era 

a recepção dos torcedores a essa interação. A metodologia utilizada foi uma análise do 

feedback dos seguidores durante a semana do centenário do clube e do clássico regional 

contra o Internacional de Santa Maria. A conclusão apontou que o Twitter, ao contrário 

de outros meios oficiais, é mais focado a interação com torcedores, e que quanto maior 

for essa interação, maior será a taxa de resposta. 

A pesquisa de Medina (2014), também da UFN, fez um comparativo entre o 

trabalho de assessoria de imprensa dos clubes de futebol de Santa Maria – Inter SM e 

Riograndense. A metodologia, focada no primeiro semestre de 2014, é classificada 

como um estudo de caso, analisando os métodos de trabalho para divulgação dos clubes. 

Além da análise foi feita entrevistas com repórteres esportivos. Nas considerações 

finais, a autora observa que as assessorias dos clubes passam por muitas dificuldades 

devido à falta de recursos, voltada apenas ao futebol, mas que o foco deste trabalho é as 

mídias sociais, mais precisamente Facebook e Twitter.  

Ao classificar o Twitter como a segunda tela do futebol, pode-se citar 

Nascimento (2015), da UFN, que analisou como a rede social de microblog funciona 

como segunda tela para programas de TV e transmissões esportivas. A metodologia 

utilizada é uma pesquisa qualitativa com quatro passos. O primeiro contempla as 

publicações feitas no perfil do programa e dos apresentadores. O segundo passo foi 

medir o alcance das hashtags usadas no programa, levando em consideração quatro dias 

distinta com tags diferentes. No terceiro passo a análise desses dados foi feita para que 

no último passo pudesse ser alcançado um resultado. A conclusão foi que o Twitter em 

2015 teria fortes potenciais para se tornar uma segunda tela da TV, porém ainda faltava 

certa participação dos programas em si para incentivar essa interação.  
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O uso da rede social Twitter como elemento de marketing para os quatro 

grandes times do Rio de Janeiro - Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco - foi o tema 

da pesquisa de Sales e Junior (2015) apresentada no Intercom. O objetivo do estudo foi 

buscar entender como a rede social toma posição como um meio de comunicação oficial 

do clube. A metodologia - feita com análise comparativa entre os quatro clubes 

constatou que nenhum deles apresenta um diferencial nas redes, focando apenas em 

campanhas publicitárias e serviços para dias de jogos. 

Fassina (2014), da UFRGS, escreve sobre como o Twitter se tornou um novo 

meio para narrar futebol, onde análises, cornetas e informações se misturam na timeline 

deixando até mesmo quem está longe do rádio e da TV a par da partida. O jogo 

analisado foi Nacional (Uruguai) x Grêmio, pela Libertadores de 2014, onde foram 

selecionados perfis influentes no estado para serem analisados. A análise final foi que 

hoje além de ocupar a primeira página do jornal e ser líder de audiência, os veículos 

também buscar a hegemonia da rede social, sendo o com mais seguidores e o mais 

influente, assim transformando as transmissões via Twitter cada vez mais populares.  

O presente trabalho está estruturado em três capítulos. No capítulo 1, o trabalho 

apresenta os conceitos de futebol, desde suas origens até a transmissão simultânea de 

suas competições para todo o mundo e sobre a comunicação organizacional, que no 

futebol cuida de toda relação interna do clube e leva a informação para a imprensa ou 

diretamente ao torcedor. Para falar sobre o futebol a referência será os autores Nelson 

Rodrigues e Marcos Gutterman, para comunicação organizacional são utilizadas 

referências de Rudimar Baldissera e Margarida Kunsch. 

O segundo capítulo apresenta a internet e redes sociais, como são utilizadas por 

times de futebol para fazer uma ligação direta entre o clube e a torcida. Para os 

conceitos de redes sociais a principal referência é Raquel Recuero.  

O capítulo três é destinado a metodologia, uma análise de conteúdo na internet 

que busca como se posiciona o Twitter do Paraná Clube diante cada resultado que  o 

time enfrenta dentro de campo e selecionou seis jogos (duas vitórias, duas derrotas e 

dois empates). Para auxiliar na análise foi criada uma fórmula de pesos para cada 

interação permitida na rede social (curtida, retweet e comentário), e foram usados 

autores Ander-Egg e Laurence Bardin. Delimitou-se como corpus os cinco tweets de 

cada partida, o que totalizou 30 tweets. 

 



14 
 

1. FUTEBOL E COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

Neste capítulo será abordado o futebol, desde sua origem na Inglaterra, até a 

chegada no Brasil e a popularização como o esporte número um no país, a participação 

da internet e das redes sociais para no século XXI popularizar ainda mais o jogo, 

trabalhando como principais autores Nelson Rodrigues e Marcos Gutterman. Para falar 

de comunicação organizacional, a principal referência será Rudimar Baldissera e 

Margarida Kunsch. 

 

1.1. FUTEBOL: DAS ORIGENS ATÉ O BRASIL 

 

Na Inglaterra, o berço do futebol, as primeiras práticas com bola são registradas 

no início do século XIX, o conhecido como ―Grande jogo‖, era uma espécie de vale 

tudo, onde todos lutavam para levar uma bola de um vilarejo a outro. Esta prática 

acabou originando dois diferentes esportes, o futebol - para aqueles que eram adeptos a 

jogar usando os pés, e o rúgbi, para os que preferiam conduzir a bola com as mãos.  

O futebol era praticada de maneiras diferentes em cada vilarejo da Inglaterra, 

com diferentes regramentos, então em 1848, um grupo de estudante da Universidade de 

Cambridge se reuniu e criou onze regras para padronizar o esporte entre todos 

estudantes do campus. As regras - muitas delas válidas até hoje, como o tiro de meta e a 

saída de jogo, foram espalhadas por árvores em toda universidade. A ideia dos 

estudantes acabou sendo adotada com tanto sucesso que em 1863 foram adaptadas pela 

federação inglesa, dando início oficialmente ao futebol que hoje conhecemos.
5
  

O futebol ―cinco estrelas‖, esse título não cabe ao Brasil apenas por as cincos 

estrelas que ostenta em sua camisa - referente as cinco Copas do Mundo vencidas pelo 

time sul-americano. O jeito de jogar futebol do brasileiro é conhecido mundialmente, 

mas para se tornar o país do futebol, houve um grande processo. O futebol chegou ao 

Brasil com Charles Miller, que vindo da Inglaterra onde o esporte passava a ganhar 

popularidade, trouxe uma bola de futebol.  

Em 1884, o futebol chegou ao Brasil. Entretanto, foi em 1919 que o jeito 

brasileiro de se jogar foi mostrado ao mundo, no primeiro título nacional da Copa 

                                                           
5
 Disponível em <http://globoesporte.globo.com/copa-do-mundo/videos/v/origens-do-futebol-saiba-

como-surgiu-o-esporte-mais-popular-do-mundo-nos-dias-de-hoje/4481043/> 

 

http://globoesporte.globo.com/copa-do-mundo/videos/v/origens-do-futebol-saiba-como-surgiu-o-esporte-mais-popular-do-mundo-nos-dias-de-hoje/4481043/
http://globoesporte.globo.com/copa-do-mundo/videos/v/origens-do-futebol-saiba-como-surgiu-o-esporte-mais-popular-do-mundo-nos-dias-de-hoje/4481043/
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América Arthur Friedenreich se destacou na seleção, filho de um imigrante alemão com 

uma ex-escrava, o menino mulato reunia a classe do futebol europeu com a ―ginga‖ 

africana herdada de sua mãe, nascia assim o jeito de jogar bola brasileiro, mesclando 

técnica e habilidade, dançando com a bola nos pés como poucos, mais brasileiro que 

nunca.  

De onde vem à ideia de que existe um jeito tão brasileiro de se mexer 

diante da bola, resultante da mestiçagem entre negros e europeus? 

Essa questão é diretamente relacionada à elaboração de uma memória 

que se cristalizou durante décadas na sociedade brasileira. Outros 

mitos são criados e repetidos insistentemente por meios de 

comunicação ou até mesmo por alguns dos autores que se propõem a 

escrever uma história do futebol no Brasil. (SANTOS; DRUMONT, 

2013, p. 2). 

 

 No ano da primeira Copa América, muitos dos times brasileiros já tinham sido 

fundados, mas eram exclusivos da elite nacional, apenas jovens estudante de classe alta 

jogavam nos grandes times do país - na capital Rio de Janeiro apenas em 1923 negros 

participaram do campeonato carioca, pelo time do Vasco, que iniciou o fim da era da 

elitização no futebol carioca e brasileiro, após conquistar seu primeiro título estadual, 

utilizando negros, mulatos e jogadores analfabetos em seu elenco.  

 

A partir de então, modificou-se o panorama do futebol brasileiro e 

com ele a própria imagem do jogador. O público já não via mais o 

jovem estudante universitário, grã-fino, praticando o esporte até então 

exclusivo dos ricos. Qualquer profissional, desde que comprovasse 

seu talento com a bola nos pés, teria chances de vestir a camisa de um 

Flamengo, Fluminense, Botafogo, América, Bangu, Vasco. 

(UNIVERSIDADE DO FUTEBOL, online)  

 

 Na Copa do Mundo de 1930 - a primeira da história, o governo de Getúlio 

Vargas ainda estava no início e o presidente gaúcho já havia oficializado a profissão de 

jogador de futebol, o que gerou um conflito entre as federações paulista e carioca, a de 

São Paulo a favor da profissionalização do esporte - como já tinha ocorrido em toda 

Europa, e nos países vizinhos Uruguai e Argentina, e os clubes do Rio de Janeiro - na 

época capital, eram contrários ao futebol se tornar algo profissional, com o medo de 

perder o monopólio sobre o esporte.  

O impasse entre as federações fez a seleção brasileira levar apenas jogadores que 

atuavam no Rio de Janeiro para a primeira Copa do Mundo, o que acabou com resultado 
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negativo - e equipe foi eliminada na primeira fase da competição, vendo seus rivais 

Uruguai e Argentina se consagrando campeão e vice do primeiro mundial. O resultado 

acabou gerando uma crise que foi um dos pontos que fez o futebol ser profissionalizado 

no Brasil.  

A popularização do futebol no Brasil tem um crescimento simultâneo com a 

história da seleção nacional, na Copa de 1950 - a primeira depois da segunda grande 

guerra, teve como sede o Brasil. O esporte que já era o mais popular por terras 

tupiniquins na época do torneio e se tornou rapidamente uma identidade nacional, que 

após o resultado negativo na competição - a derrota para o Uruguai em pleno Maracanã 

- ficou manchada, deixando em cheque a relação entre o brasileiro e a bola de futebol  

 

Amigos, vocês se lembram da vergonha de 50. Foi uma humilhação 

pior que a de Canudos. [...] não me venham dizer que o escrete é 

apenas um time. Não. Se uma equipe entra em campo com o nome do 

Brasil e tendo por fundo musical o hino pátrio – é como se fosse a 

pátria em calções e chuteiras, a dar botinadas e a receber botinadas. 

Pois bem. Depois da experiência bíblica de 50, passamos a rosnar, por 

todas as esquinas e por todos os botecos do continente, o seguinte 

juízo final sobre nós: – ―O brasileiro é bom de bola, mas frouxo como 

homem‖ (RODRIGUES, 1993, p. 103).  

 

A Copa do Mundo de 1950 até hoje está marcada na história da seleção 

brasileira, é corriqueiro até hoje ouvirmos nas pautas esportivas citações sobre o 

―fantasma do Maracanaço
6
‖, como ficou conhecido aquele episódio que resultou até na 

troca da cor do uniforme da seleção brasileira, que até a data do jogo era branco. Com 

os fantasma de 1950 nas costas, a seleção também fracassaria no mundial de 1954, 

fazendo de sua história um enredo literário. 

 

Neste caso, a ―invenção de uma tradição‖ (HOBSBAWM; RANGER, 

1997) acerca da derrota de 1950, criada pelos irmãos Rodrigues, 

consistia em dois pontos distintos. O primeiro era a demarcação do 

início do enredo clássico: começa com uma dificuldade (a derrota 

vexatória em 1950) que, após muita dificuldade (a Copa de 1954), 

culminaria com a redenção no desfecho, com as seguidas vitórias nas 

Copas de 1958 e 1962 – sendo ainda possível estabelecer uma 

continuidade neste enredo com a derrota de 1966 e a derradeira vitória 

em 1970, quando o selecionado brasileiro ficaria definitivamente com 

                                                           
6
 O termo Maracanazo foi criada pela torcida uruguaia, após o fim do jogo, pouco tempo depois ganhou 

os jornais e virou um termo comum para os amantes do futebol.  
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a posse da taça Jules Rimet. (CAPRANO, SANTOS, LISE, 2012, P. 

6). 

 

 Em 1970, aconteceu a Copa do Mundo no México, que pode ser considerada 

revolucionária no Brasil, vindo de um dos piores resultados de sua história em 1966. 

Em campo, a seleção com Pelé, Gérson e Rivelino mostrou um show de futebol e se 

consagrou a primeira seleção tricampeã mundial, ganhando definitivamente a taça Jules 

Rimet. Além do título mundial, a seleção brasileira conquistou o reconhecimento de seu 

estilo de jogo, o que desde os princípios era comentado por muitos, agora havia se 

tornado manchete na imprensa.  

 

Após a vitória do Brasil sobre a Tchecoslováquia por 4 a 1, na 

primeira partida da seleção na Copa, em 3 de junho, O Estado de S. 

Paulo observou que ―a vitória da seleção brasileira representou algo 

mais: foi a vitória de um estilo de jogo sobre outro completamente 

diferente‖. Analistas brasileiros contemporâneos dedicam-se 

extensivamente a esse debate, como se disso dependesse a resolução 

dos impasses nacionais (GUTERMAN, 2006, p. 33). 

 

 Usando a analogia de Nelson Rodrigues, que disse que durante a Copa do 

Mundo a seleção é ―a pátria de chuteiras‖, a superioridade brasileira em campo foi 

utilizada como propaganda para o governo Médici. Um claro exemplo é o jingle ―Pra 

frente Brasil, salve a seleção‖, criado a pedido do ditador e usado até hoje. Mas, como 

observa Guterman (2006), a copa de 1970 pode ser vista de duas maneiras no contexto 

político brasileiro, como um meio de manipulação em massa para exaltar o patriotismo, 

ou para exaltar a festa brasileira que ocupou novamente espaços públicos por todo país - 

sequestrados pela ditadura. (GUTERMAN, 2006, p. 6) 

Durante o mundial de 1970, a comunicação deu um passo que revolucionou 

totalmente a maneira de cobrir qualquer evento no planeta, por mais que já houvesse 

imagens e cobertura televisiva em mundiais anteriores, foi em 1970 que os jogos das 

copas do mundo passaram a ser transmitidos ao vivo pela TV, também foi o primeiro 

mundial de futebol transmitido a cores, fatores que impulsionaram a venda de 

televisores em todo Brasil. 

 

 Durante as transmissões dos jogos e boletins, a TV Globo 

alcançou altos níveis de audiência. O jogo contra a Inglaterra, por 

exemplo, exibido em 7 de junho, teve índices mais altos do que a 
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transmissão da chegada do homem à Lua, ocorrida no ano anterior 

(MEMÓRIA GLOBO, online).  

 

 Na Copa de 1994, a seleção brasileira reencontrou o título de um mundial após 

24 anos, o futebol já era a maior paixão nacional e os brasileiros que acompanharam 

durante as últimas copas tropeços e vexames da seleção canarinho puderam naquele ano 

gritar ―é tetra‖.  

Mas na questão de comunicação, o campeonato de 1998 na França se mostrou 

um dos mais marcantes da história, pois ficou conhecida como a primeira copa na era da 

internet, mesmo com conexões de difícil alcance os email-s dos usuários brasileiros 

foram utilizados para criar o primeiro viral
7
 da história - que até hoje é utilizado como 

meme
8
. 

A história - replicada milhares de vezes teorizava que o Brasil havia vendido a 

final da copa de 1998, o texto que iniciava com a frase; "Se as pessoas soubessem o que 

aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojadas", até hoje é remixado e utilizado em 

páginas da internet quando ocorrem inesperadas derrotas no futebol mundial
9
.  

 As conexões ainda eram de difícil alcance – mas os celulares já era realidade 

em alguns lugares do mundo. Mesmo que ainda sem acesso à internet os aparelhos 

móveis traziam como grande novidade o SMS, e estimula-se que cerca de 15 mil 

mensagens
10

 de texto foram enviadas diretamente do estádio durante a final do entre os 

donos da casa e o Brasil. 

Durante o torneio de 1998, foi criado um dos primeiros virais da história da 

internet, que até hoje é utilizado como meme. Ainda sem a existência das redes sociais, 

os e-mails dos brasileiros foram utilizados para espalhar a história de que o Brasil teria 

vendido a final da copa de 1998, o texto que iniciava com a frase; "Se as pessoas 

soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojadas", até hoje é 

remixado e utilizado em páginas da internet quando ocorrem inesperadas derrotas no 

futebol mundial.  

 

                                                           
7
  O termo ―viral‖ é utilizado na internet para definir conteúdos que são compartilhados por muitas 

pessoas e ganham - muitas vezes - uma repercussão acima do esperado. 
8
  Em seu conceito básico, criado por Richard Dawkins, meme pode ser considerado tudo aquilo que 

ganha uma propagação - não necessariamente apenas na internet.  
9
 Disponível em <http://www.espn.com.br/noticia/424670_conheca-gunther-schweitzer-o-homem-que-

supostamente-denunciou-a-venda-da-copa-2014> 
10

 Dados da Pesquisa Netapp, disponível em; < https://www.tecmundo.com.br/futebol/56311-tecnologia-

futebol-compare-trafego-dados-copas-1998-2022.htm > 

https://www.tecmundo.com.br/futebol/56311-tecnologia-futebol-compare-trafego-dados-copas-1998-2022.htm
https://www.tecmundo.com.br/futebol/56311-tecnologia-futebol-compare-trafego-dados-copas-1998-2022.htm
https://www.tecmundo.com.br/futebol/56311-tecnologia-futebol-compare-trafego-dados-copas-1998-2022.htm
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A midiatização de eventos esportivos é responsável por sucessivos 

fenômenos de audiência. A audiência global da final da Copa do 

Mundo de 2002, por exemplo, foi estimada em mais de um bilhão de 

pessoas (fonte: revista Veja). No Brasil, a audiência média de jogos da 

Seleção Brasileira em Copas do Mundo supera largamente os 100 

milhões de espectadores. Curiosamente, a maior concentração de 

audiência da história da mídia brasileira (98% dos televisores ligados, 

estimativa de 110 milhões de pessoas) ocorreu em horário improvável: 

às 3 horas da madrugada, no jogo Brasil x Inglaterra, em 2002 (fonte: 

Ibope). (GASTALDO, 2011, p. 43) 

 

Em 2014, a Copa do Mundo foi realizada no Brasil, um dos países mais 

conectados às redes sociais em todo o mundo. As redes sociais passaram por 

preparações para servirem como segunda tela do torneio esportivo. Como por exemplo, 

o Facebook que criou uma timeline exclusiva para os posts que envolviam o torneio. Já 

o Twitter, além de colocar os tweets contendo a hashtag #WorldCup em uma página 

exclusiva, além de personalizações com bandeiras e hashtags dos países participantes 

do campeonato. O preparo rendeu participações recordes, foram 672 milhões tweets 

durante os jogos
11

, fazendo da semifinal Brasil x Alemanha – O famoso 7x1 – o evento 

mais tuitado de toda história do site 
12

.   

 A Copa do Mundo 2018, na Rússia, quebrou os recordes de conversação no 

Twitter, o balanço final do torneio, publicado no site oficial da rede social
13

, apontava 

115 bilhões de visualizações apenas em tweets envolvendo o campeonato mundial. O 

maior pico de tweets foi durante a final da competição, durante o gol de MBappe (o 

quarto na vitória por 4x2 da França sobre a Croácia). No top 5 de momentos mais 

comentados da Copa, a seleção brasileira se faz presente em dois, o gol de Philippe 

Coutinho contra a Costa Rica em segundo lugar, e a eliminação contra a Bélgica, em 

quinto. 

 

 

 

 

                                                           
11

 https://blog.twitter.com/official/pt_br/a/pt/2014/por-dentro-da-conversa-da-copa2014-no-twitter.html 
12

 Brasil e Alemanha é o jogo mais tuitado da história - GaúchaZH - Disponível em 

<https://gauchazh.clicrbs.com.br/tecnologia/noticia/2014/07/Brasil-e-Alemanha-e-o-jogo-mais-tuitado-

da-historia-4547055.html> 
13

 Disponível em <https://blog.twitter.com/official/pt_br/topics/events/2018/como-foi-a-conversa-da-

copa-no-twitter.html> 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/tecnologia/noticia/2014/07/Brasil-e-Alemanha-e-o-jogo-mais-tuitado-da-historia-4547055.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/tecnologia/noticia/2014/07/Brasil-e-Alemanha-e-o-jogo-mais-tuitado-da-historia-4547055.html
https://blog.twitter.com/official/pt_br/topics/events/2018/como-foi-a-conversa-da-copa-no-twitter.html
https://blog.twitter.com/official/pt_br/topics/events/2018/como-foi-a-conversa-da-copa-no-twitter.html


20 
 

1.2. COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

 Integrar todas as ações e estratégias de comunicação de uma 

organização
14

 em apenas um lugar é dessa maneira que se fundamenta a comunicação 

organizacional, atualmente desenvolvida por profissionais das relações públicos, 

jornalistas, publicitários e áreas afins. A concepção é apresentada por Margarida 

Kunsch (2003) a partir de quatro tipos de comunicação, que juntos formam a 

organização. São elas: Comunicação institucional, mercadológica, administrativa
15

 e 

interna
16

.  

Comunicação Institucional é a responsável pela imagem e pela identidade. É a 

que apresenta a organização ao cliente e aos interessados em segui-la. Pode ser feita por 

vários meios, como atendimento, políticas da empresa, mídias convencionais e pela 

internet, em sites, blogs e principalmente redes sociais, se assemelha muito ao trabalho 

de assessoria de imprensa.  

Já a Comunicação Mercadológica se volta para a marca, produtos e/ou serviços 

oferecidos pela organização. Praticada usualmente pelos setores de marketing e pelas 

agências de publicidade têm como objetivo vender tanto a imagem quanto os produtos 

ou serviços da marca trabalhada em questão.  

No ramo do futebol - talvez o produto de maior interesse do brasileiro e com 

mais espaço na imprensa nacional - a assessoria de comunicação é um segmento 

indispensável na estrutura de um time de futebol hoje, seja para divulgar informações 

diretamente para a imprensa, como datas de treinos, contratações, viagens, como para 

intermediar as entrevistas dos jogadores que defendem o grupo com os veículos de 

informação.  

 

 

 

                                                           
14

 Segundo Bernardes (2003), ―organizações são manifestações concretas de instituições e uma 

associação de pessoas‖, podendo ser formada por pessoas que possuem um crenças, valores ou 

comportamentos em comuns. 
15

 Conforme Kunsch (2003, p 152), a comunicação administrativa viabiliza o sistema organizacional, 

ordenando o fluxo de informações e permitindo a organização sobreviver, progredir e manter-se dentro da 

concepção de sistema aberto. O conceito de comunicação administrativa não será utilizado na pesquisa. 
16

 A comunicação interna, para Kunsch, tem como principal objetivo buscar a interação entre a 

organização e seus colaboradores. Para total compreendimento entre todos os setores de uma organização, 

a comunicação interna utiliza de ferramentas da comunicação institucional e da comunicação 

mercadológica. Assim como a comunicação administrativa, este conceito não será utilizado na pesquisa. 
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2. INTERNET, REDES SOCIAIS E FUTEBOL 

 

Neste capítulo vamos estudar as redes sociais na internet e como elas são 

utilizadas por times de futebol para trabalhar a comunicação interna e externa, criando 

um caminho com seu torcedor que antes só era realizado com intermédio da imprensa. 

As principais referências para compor o capítulo foram Recuero (2009) e Seixas (2009). 

 

2.1. REDES SOCIAIS 

 

Raquel Recuero (2009), em seu livro ‗Redes sociais na internet‘, traz a 

concepção geral de o que é uma rede social, baseada nos autores Wasserman e Faust 

(1994), e Degenne e Forse (1999). Nas palavras da autora, ―Uma rede social é definida 

como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da 

rede) e suas conexões (interações ou laços sociais)‖ (RECUERO, 2009, p. 24). 

Estabelece, assim, que são necessárias duas forças para que seja criada uma rede social. 

Os atores sociais são todos aqueles que criam algum conteúdo ou o remixam ou 

então apenas compartilham para outras conexões e outras redes sociais. A ideia de ator é 

ampla – principalmente no campo da internet, pois pode ser um site, um perfil no 

Twitter ou até mesmo uma comunidade do Facebook. 

Já as conexões se caracterizam pelos formatos em que os laços sociais são 

criados. Uma exemplificação clara é se um perfil do Twitter é considerado um ator, um 

tweet enviado por este perfil é uma conexão, que será reproduzida para demais autores, 

assim criando uma rede social.  

 

2.1.1. Capital Social  

 

Capital social é um termo amplo na comunicação. Quando se trata de redes 

sociais o capital pode ser considerado a capacidade desse comunicador em formar 

grupos, e engajamento. Putnam (2000), inclusive cita sobre a importância do capital 

social para a criação de comunidades
17

 e do convívio em sociedade - seja em redes 

sociais ou não.  

                                                           
17

 André Lemos e Pierre Lévy classificam como comunidade virtual grupos de pessoas interligadas pelo 

ciberespaço e possuem um grau elevado de intimidade pessoal. Essas comunidades podem ser formadas 

em blogs, fóruns e redes sociais.  
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O conceito de capital social é bem diferente em cenários virtuais, sendo no 

mundo da internet muito mais fácil um ator se tornar emergente e criar uma rede, 

inclusive usando a internet para criar uma imagem nas redes off-lines. 

Porém indo contra os números, o capital social de um perfil nem sempre é 

refletido a o número de seguidores dele, se trata a influência, a visibilidade
18

 dele no 

mundo online e a reputação. O conceito de reputação engloba muito mais que 

seguidores. Segundo Recuero (p.110), a reputação trata no número de leitores, 

impressões e compartilhamentos do conteúdo do ator também contam. 

 

2.1.2. Memes 

 

Segundo Blackmore (1999), citado por (Recuero (2009, p.123), ―o estudo dos 

memes está diretamente relacionado com o estudo da difusão da informação e de que 

tipo de ideia sobrevive e é passado de pessoa a pessoa e que tipo de ideia desaparece no 

ostracismo.― Hoje não é possível imaginar redes sociais sem memes, o conceito criado 

por Richard Dawkins em 2001, é hoje um dos maiores captadores de alcance orgânico 

nas redes sociais, devido a sua rápida e fácil propagação.  

Os memes, em função do humor, da capacidade de imitação e de 

recombinação, são uma das mais principais maneiras de se impulsionar o capital social 

de um perfil na internet, criando uma nova maneira de comunicação – em especial no 

Twitter.  

 

2.2 TWITTER 

Rede social que exerce um serviço de microblogging, na qual os usuários 

podem enviar tweets de no máximo 280 caracteres, estes podendo conter imagens, 

vídeos e GIFs - o próprio site possui um acervo de GIFs para facilitar o uso dos posts. 

Sua atualização rápida faz do Twitter uma das redes sociais mais instantâneas da 

internet, devido seus textos curtos e na maioria das vezes factuais. 

 
O Twitter foi o precursor, aquele que definiu o conceito, 

as novas possibilidades e a nova forma de irrigar o mundo 

com conteúdo. Permitiu que uma verdadeira legião de 

                                                           
18

 Raquel Recuero trata como visibilidade todos usuários que conseguem serem atingidos com o conteúdo 

e todo processo que é realizado para que chegue até ele, seja por shares, reetweets ou até mesmo 

migração de posts de uma rede social para outra.  
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programas e sites pudessem proporcionar formas 

diferentes de publicar e interagir com a quantidade 

colossal de mini conteúdos já disponível nesse pequeno, e 

crescente, universo (SEIXAS, 2009, p. 45). 

 

O Twitter com sua ―maneira‖ de distribuir a informação se encaixam 

perfeitamente, pois hoje a informação precisa chegar a tempo real ao leitor, que prefere 

ler primeiro tópicos do fato e conforme seu interesse se aprofundar. Os 280 caracteres 

(mudança feita em novembro de 2017 - antes apenas 140 eram permitidos), leva o 

básico da informação, situando o receptor ao fato e fazendo o mesmo sair da timeline do 

site apenas se quiser se aprofundar mais na notícia em si.  

 

2.2.1. Características do Twitter 

 

A principal característica do Twitter são suas mensagens rápidas e a 

instantaneidade nos conteúdos. O site fundado em 2006 é um dos responsáveis por 

exemplo pela utilização de hashtags - hoje populares em todas as redes sociais. O 

símbolo conhecido popularmente como ―jogo da velha‖ foi criado em 2007 por Chris 

Messina, que tinha como objetivo reunir grupos na rede social que começava a ganhar 

usuários.
19

  

A popularização das hashtags veio após a criação dos trending topics, recurso 

do site que mostra os assuntos mais comentados na rede social em cada localidade ou no 

cenário mundial. O sucesso do símbolo foi usado em anúncios e transmissões de todo o 

mundo e aos poucos passou a ser acrescentado em outros sites, como Instagram, 

Facebook e Youtube
20

.  

As três principais formas de interação no site são as opções curtir, quando o 

usuário pode marcar um tweet de outra conta ou o seu próprio como favorito, o de 

responder, podendo, assim, criar vários comentários e uma interação sobre o tweet. E a 

opção reetweet, onde o usuário compartilha o tweet para toda sua rede de seguidores. 

Para bate-papo há o recurso DM (direct message), que permite troca de mensagens entre 

usuários e a criação de grupos.  

Os recursos de live e moments no Twitter são dois pontos bastante utilizados 

principalmente por perfis de empresas e instituições - como times de futebol como neste 

                                                           
19

Disponíviel em <https://gizmodo.uol.com.br/historia-hashtag/ > Acesso em 11/10/2018  
20

 Disponível em <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/03/facebook-se-prepara-para-incorporar-

hashtag-simbolo-do-twitter-diz-jornal.html> Acesso em 11/10/2018 

https://gizmodo.uol.com.br/historia-hashtag/
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/03/facebook-se-prepara-para-incorporar-hashtag-simbolo-do-twitter-diz-jornal.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/03/facebook-se-prepara-para-incorporar-hashtag-simbolo-do-twitter-diz-jornal.html
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estudo. As transmissões ao vivo começaram a fazer parte da rede social em março de 

2015, quando o Twitter comprou o aplicativo Periscope
21

 permitindo lives através do 

aplicativo, em janeiro de 2016, passou a ser possível fazer essas lives de forma direta, 

sem necessidade do Periscope
22

.  

O recurso moments foi anunciado em novembro de 2015, tendo como objetivo 

facilitar o usuário na hora de pesquisar assuntos e histórias que eram trend na rede 

social, os moments trazem listas, com um pequeno resumo e uma seleção de tweets 

sobre essa pauta.  

Além da lista dos assuntos mais relevantes do momento — que é 

atualizada à medida que surgem novas histórias — é possível 

encontrar conteúdos em tópicos específicos, como Notícias, 

Entretenimento, Esportes e Diversão, que reúne os melhores memes. 

Uma equipe com formação em Jornalismo dedicada ao Moments, 

liderada por Leonardo Stamillo, diretor editorial do Twitter para a 

América Latina, organiza as narrativas a partir de Tweets já 

publicados (TWITTER, online). 

 

O moments hoje está consolidado como ferramenta do Twitter, ao permitir que 

qualquer usuário crie sua lista com tweets e temas, (no início apenas veículos de 

imprensa tinham essa função). Esse recurso hoje pode ser visto principalmente usado 

por times de futebol, que contam a história de suas partidas através de lá. 

 

2.2.2. Twitter no futebol  

 

Hoje as redes sociais são usadas por times de todos os tamanhos no Brasil e em 

outros países, com um público menor times de divisões inferiores costumam utilizar de 

linguagens mais coloquiais e gírias da cultura da internet, conseguindo assim engajar 

torcedores de outros times também. Um exemplo no Brasil é a Chapecoense, uma das 

pioneiras a utilizar o Twitter como um meio de engajar seguidores de todas as regiões 

do país, durante a ascensão meteórica do clube entre 2010 e 2015 no campo as redes 

também eram destaque em todos os jogos. Como podemos perceber na figura 1, onde 

eles fazem uma provocação direta ao jogador D‘Alessandro 
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 https://blog.twitter.com/official/pt_br/a/pt/2015/apresentando-o-periscope.html  
22

 https://blog.twitter.com/official/pt_br/a/pt/2016/twitter-integra-periscope-na-plataforma.html  

https://blog.twitter.com/official/pt_br/a/pt/2015/apresentando-o-periscope.html
https://blog.twitter.com/official/pt_br/a/pt/2016/twitter-integra-periscope-na-plataforma.html
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Figura 1 - Tweet da Chapecoense durante a partida Chapecoense x Inter, realizada no dia em 

novembro de 2015. 

 

A linguagem da Chapecoense foi mudando conforme o time foi ganhando 

destaque nacional e internacional, e após o acidente aéreo que a delegação sofreu em 

2016
23

, mudou completamente a maneira de citar seus tweets. 

No futebol brasileiro, entre os grandes times a linguagem utilizada no Twitter 

costuma ser mais formal, alternando em pontos onde o personagem estagiário entra em 

ação, mais comum durante jogos e momentos eufóricos das partidas. A rivalidade 

também supera a formalidade da rede, é comum vermos grandes rivais trocando 

―farpas‖ no site em dia de clássico. 

Ao redor do mundo, vários times inovam em suas linguagens buscando atrair 

um maior engajamento nas redes, um exemplo que hoje é um dos mais conhecidos é o 

do Bristol City
24

. O clube inglês nunca sequer participou da Premiere League, a 

primeira divisão do Reino Unido, mas mesmo estando na segunda divisão de seu país 

consegue um engajamento às vezes até maior que as grandes potenciais de Londres e 

Manchester, que doutrinam no futebol local.  

A popularidade do time de Bristol começou após o jogo da Copa do Inglaterra 

contra o Manchester United. Naquela oportunidade, o time anunciou, em seu Twitter, os 

                                                           
23

 No dia 28 de novembro de 2016, o avião que transportava a Chapecoense até a Colômbia para a disputa 

da final da Copa Sul-Americana caiu antes de chegar ao destino final. O motivo do acidente foi falta de 

combustível na aeronave. Morreram na tragédia 19 jogadores do elenco, 14 membros da comissão 

técnica, nove dirigentes e 20 jornalistas. Além de sete membros da tripulação e outros dois convidados. 

Seis pessoas sobreviveram, sendo três jogadores, um jornalista e dois membros da tripulação. A queda do 

avião da Chape é considerada a maior tragédia aérea do futebol mundial e a maior do jornalismo 

brasileiro. Disponível em < 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/11/29/deportes/1480407077_927048.html > Acesso em 
24

 https://twitter.com/bristolcity 
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gols dos jogadores por meio de GIFs (Graphics Interchange Format), e os atletas 

fizeram comemorações e danças peculiares. Além da zebra do pequeno time ter 

eliminado o gigante inglês, o perfil do clube teve um aumento de seguidores 

instantâneo, e os GIFs foram comentados por todo mundo e inclusive serviram de 

inspiração para o Paraná Clube aqui no Brasil.  
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3. TWITTER DO PARANÁ 

 

A pesquisa será desenvolvida com o método de Análise de Conteúdo (AC)  

adaptada à internet e terá como referências Bardin (1977) e Egg (1978). Segundo 

Bardin, as análises mesmo que qualitativas, terão itens e índices que recorrem ao 

método quantitativo também. No caso desta pesquisa, a quantitatividade se fez presente 

como critério de seleção para os tweets analisados, enquanto as análises dos traços dos 

posts foram feitas através de pesquisas qualitativas. 

Para Egg (1978), a Análise de Conteúdo se divide em três fases, (1) É 

estabelecer uma unidade de análise, que no caso deste trabalho foi delimitado como o 

perfil no Twitter do Paraná Clube. (2) É determinar as categorias de análise, que 

serão os tweets e o engajamento produzido por cada um deles. (3) É selecionar uma 

amostra do material de análise, que serão as seis partidas selecionadas do campeonato 

brasileiro e os cinco tweets de maior engajamento de cada partida dessas. 

 

3.1 PESQUISA E UNIDADE DE ANÁLISE  

 

―O clube dos anos 2000‖ foi a primeira alcunha que recebeu o time paranaense 

fundado em 19 de dezembro de 1989, pela união do Esporte Clube Pinheiros e do 

Colorado Esporte Clube, após seu professor de profissionalização, o novo time da 

Região Sul teve uma rápida ascensão, tendo em seus dez primeiros anos de vida 

conquistado sete títulos paranaenses (cinco de forma consecutiva) e em três anos 

percorreu da Série C do Brasileirão até a sua elite - se consagrando campeão da segunda 

divisão em 1992. Permaneceu na Série A até 1999, quando caiu e no mesmo ano 

retornou - mais uma vez como campeão.  

A ascensão do clube seguiu durante o início dos anos 2000, tendo em 2006 

uma das suas melhores temporadas da história - conquistando o título paranaense, o seu 

último desde então, e chegando na quinta colocação no campeonato brasileiro, maior 

posição alcançada pelo time até hoje. Com a colocação história, o Paraná Clube fez, em 

2007, a sua primeira e única participação na Libertadores da América, principal 

competição do continente, caindo nas oitavas de final da competição. No mesmo ano de 

sua maior glória, a sua fase decadente teve início, o clube foi rebaixado para a segunda 

divisão do campeonato brasileiro ainda naquela temporada. 
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Após o rebaixamento em 2007, o Paraná sofreu reestruturações de 

planejamento, passando por altos e baixos, tendo seu pior momento em 2011, quando, 

pela primeira vez, foi rebaixado do campeonato estadual, porém conseguiu retorno do 

ano seguinte. Durante esses 10 anos, o Paraná se tornou um time consistente na Série B 

do Brasileirão, mas sempre sem ambições, ficando sempre no meio da tabela. Em 2016, 

com um novo planejamento, a equipe chegou até as oitavas de final da Copa do Brasil, e 

conseguiu seu objetivo máximo, que era retornar para a elite do futebol brasileiro. O 

clube tem em seu Twitter o principal canal para divulgação de suas campanhas, e para 

conquista de novos torcedores online. Na figura 2, é possível perceber o uso do Twitter 

pelo Paraná.  

 

 

Figura 2 - Tweets do Paraná Clube durante a partida Chapecoense x Paraná, realizada no dia 7 de 

maio de 2018. 

 

3.1.1. Torcida do Paraná 

 

Segundo o Instituto Paraná Pesquisas, em levantamento realizado em 2008, a 

grande maioria dos paranaenses torce por times de fora do estado. O Paraná Clube é a 

oitava maior torcida do estado e a terceira maior - contando apenas times do estado. A 

pesquisa do IBGE de 2012 afirmou que o Paraná tinha a 27ª maior torcida do país, 

contabilizando cerca de 350 mil torcedores.  
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Ambas as pesquisas foram feitas nos anos em que o Paraná estava em fase 

irregular em campo. Em 2008, quando a pesquisa foi feita em âmbito estadual, o clube 

havia recém sido rebaixado e passava por fase de reestruturação. Já em 2012 - época da 

pesquisa nacional -, o Paraná Clube recém retornava para a segunda divisão estadual. 

A diferença para os demais rivais do estado também pode ser explicada pelas 

história dos times, as duas forças do estado são Coritiba - fundado em 1909 - e o 

Atlético Paranaense - fundado em 1924. Além da diferença de idade, para o jovem time 

do Paraná, fundado apenas em 1989, os títulos prevalecem, o Coritiba é 38 vezes 

campeão estadual, já o Atlético é o único clube do estado do Paraná a já ter vencido a 

série A de do Campeonato Brasileiro.  

No ranking das torcidas digitais, divulgado mensalmente pelo IBOPE, o 

crescimento do Paraná pode ser visto em números, no Twitter, a rede social analisada, 

comparando a de maio de 2017 com a de maio de 2018, teve um crescimento de 161%, 

subindo de 33.740 seguidores, para 87.845.  

 

3.1.2. Redes Sociais do Paraná 

 

O Paraná está presente no Facebook, no Instagram, no Youtube e no Twitter. A 

seguir apresentamos particularidades da presença digital em cada plataforma. 

Facebook - A página do clube conta hoje com 200 mil likes, traz toda a 

comunicação institucional do clube, aniversários de membros do plantel, informações 

pré e pós-jogo. Este conteúdo é postado também no Instagram e no Twitter do time. Os 

vídeos do canal do Youtube do Paraná também são compartilhados na página do 

Facebook, que como principal conteúdo exclusivo tem as lives, de entrevistas coletivas 

e apresentações. A interação com o público é bastante baixa, os comentários - tanto nas 

lives quanto nos posts - não há respostas através de comentários nem reações. O tempo 

médio para respostas via inbox
25

 é de uma hora. 

Instagram - A conta do clube possuí 39,4 mil seguidores, e utiliza dos posts 

semelhantes ao do Facebook - tendo muitas postagens replicadas. Os diferenciais 

usados pela rede são as marcações dos jogadores nos posts, aumentando a interação e as 

fotos de jogos, mostrando a torcida presente e alguns lances do jogo. A função de 
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 Bate-papo privado do Facebook  
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histórias é bastante explorada, com vídeos das partidas, pequenos comentários de 

jogadores e a cobertura dos treinos da equipe.  

Canal no Youtube - O canal é a rede social mais recente do Paraná Clube, 

consequentemente a com menos números de seguidores, apenas 10 mil. Porém, ao lado 

do Twitter, é a rede social que apresenta maior variedade de conteúdo, além dos 

bastidores das partidas e diários de viagens - postagens comuns de todos os canais de 

times de futebol - o Paraná apresenta programas especiais, com participação dos 

jogadores e do torcedor.  

O canal está dividido em playlists que apresentam dois programas com uma 

nova proposta, no PRCINCO, o apresentador traz semanalmente uma lista com cinco 

lances de destaques na história do Paraná, os temas e os próprios lances tem a ajuda do 

torcedor para serem escolhidos, aumentando a interatividade do canal. O Desafio 

Tricolor mostra jogadores do elenco do Paraná participando de desafios, durante os 

desafios acontecem conversas entre o apresentador e o atleta, apresentando-o ao 

torcedor de forma mais descontraída.  

 

3.1.3. O Paraná no Twitter  

 

 O time de Curitiba conta com 103 mil seguidores
26

 em seu Twitter, e no 

ano de 2017, foi um dos times de futebol que teve maior crescimento em número de 

seguidores e de engajamento. A organização de posts dessa rede social se difere um 

pouco das demais, além dos posts tradicionais, presentes em todas as redes, a linguagem 

mais direcionada ao torcedor e a cobertura dos jogos do clube, usando memes e frases 

de efeito, faz o perfil do clube ter um alcance semelhante a de times da elite brasileira. 

O personagem estagiário vira o protagonista na cobertura das partidas do 

Paraná, a narração dos lances, utilizando da corneta com os adversários e bordões atuais 

do site, faz não apenas o torcedor paranaense acompanhar o minuto a minuto realizado 

na rede social, mas também torcedores de outros times que estão utilizando a Twitter 

como segunda tela para a rodada esportiva. 

A interação também é mais vista no Twitter que nas demais redes sociais, por 

mais que não haja respostas nos tweets de torcedores a DM do perfil é aberta a todos 

seguidores, a função de enquetes também é explorada para escolher o nome do jogo, e 
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 Dados de 12/11/2018. 
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destaques das partidas. Por último a interação com os atletas do clube, mencionando os 

que utilizam Twitter em seus posts, aumentando o alcance do post e divulgando o seu 

atleta. 

A participação do torcedor também é feita por meio do uso de hashtags, as 

#VemPraVila e #TricolorDaVila são usadas para convocar seu torcedor até o estádio 

para os apoiar e para incentivá-los a compartilhar o amor pelo seu clube nas redes 

sociais, o problema encontrado nas duas tags são a semelhança com outros times que 

também tem a alcunha ―Vila‖ em seu estádio, como por exemplo o Santos.  

Já outras hashtags como #PRCPeloMundo, incentiva seus torcedores a enviar 

fotos com a camisa do Paraná em lugares fora do Brasil – esta tag que também é 

utilizada no Facebook e no Instagram se mostra como um dos maiores aspectos para o 

torcedor participar da criação de conteúdo do clube. 

Quanto à cobertura dos jogos é comum a rede oficial se tornar um torcedor do 

Paraná Clube, a vibração eufórica na hora dos gols, a decepção na hora do gol sofrido 

bem marcados, criam uma identidade para a conta do clube fora do padrão conhecido, 

que é uma tentativa de buscar apenas informar sobre a partida em andamento. Em casos, 

até a arbitragem da partida é vítima das cornetas da conta do Paraná, que além de 

imagens e vídeos das partidas, utiliza materiais pré-produzidos, como GIFs e vídeos 

animados.  

3.2 PASSOS METODOLÓGICOS 

Foram selecionados seis jogos do Paraná Clube durante o Campeonato 

Brasileiro 2018 para terem sua cobertura via Twitter analisada, duas vitórias, dois 

empates e duas derrotas. O critério de escolha dos jogos se baseou pelos seguintes 

aspectos;  

Primeira derrota: 16/04 - São Paulo 1 x 0 Paraná. Após 10 anos o time 

paranaense voltava a disputar um jogo da elite do campeonato nacional.  

Primeiro empate: 07/05 - Chapecoense 1 x 1 Paraná. Depois de ter sido 

derrotado nas três primeiras partidas do campeonato, o clube de Curitiba conquistou seu 

primeiro ponto no empate em 1x1 com a Chapecoense.  

Primeira vitória: 04/06 - Paraná 2 x 1 Fluminense. Apenas na nona rodada do 

Brasileirão o tricolor paranaense chegou em sua primeira vitória, quando já ocupava as 

últimas posições da tabela. 
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Desde o início do campeonato, o Paraná figurou entre os últimos colocados, 

sendo um dos maiores candidatos a ser rebaixado para a segunda divisão em 2019, o 

que sinaliza um número muito maior de derrotas que empates e consequentemente 

vitórias. O fechamento do corpus foi após o término da trigésima segunda rodada do 

campeonato (38 rodadas), e o Paraná estava na última colocação apresentando um 

aproveitamento de 18,8% dos pontos.  

O aproveitamento em questão de porcentagem - sem as seis rodadas faltantes 

coloca essa como a terceira pior campanha da história do campeonato, disputado neste 

formato desde 2003. Em 2007, o América de Natal conquistou apenas 14,9% dos pontos 

disputados fazendo a pior campanha da história. O Náutico, em 2013, conquistou 

apenas 20 pontos, totalizando 17,5% de aproveitando. Isso significa que o Paraná 

precisa conquistar no mínimo mais três pontos nos jogos restantes para ter um 

aproveitamento superior ao Náutico. 

Nesse critério, os demais jogos selecionados foram escolhidos em decorrência 

ao líder do campeonato.  

Segunda derrota: 10/06 - Flamengo 2 x 0 Paraná. No Maracanã, o Flamengo 

na décima primeira rodada era isolado o líder do campeonato brasileiro, e facilmente 

venceu o Paraná que na época ocupava a décima oitava posição na tabela, dos 20 times 

participantes.  

Segundo empate: 22/08 - Paraná 1 x 1 São Paulo. O confronto que marcou a 

abertura do segundo turno do campeonato colocava os dois times entre os opostos da 

tabela, na 17 rodada ambos tocaram os extremos da tabela, o São Paulo assumindo a 

liderança, e o Paraná a lanterna do campeonato. A partida ficou em 1x1 e os times 

permaneceram em suas posições.  

Segunda vitória: 22/07 - Paraná 1 x 0 América-MG. Além da primeira vitória 

contra o Fluminense, o Paraná Clube venceu apenas outros dois jogos no campeonato 

até o fechamento do corpus, contra o Bahia e contra o América Mineiro. Nas 33 rodadas 

analisadas, a última vitória foi na décima quarta, a vitória simples contra o time de 

Minas Gerais, a escolha desse jogo e não a vitória contra o Bahia foi por ambos os times 

estarem recém promovidos à Série A, tendo um histórico de jogos no ano de 2017 

também.  

A seleção dos tweets foi focada no dia da partida, desde o pré-jogo, quando são 

feitas a cobertura da chegada do time, as escalações e apresentadas as informações aos 



33 
 

torcedores. O minuto a minuto da partida, com os lances e informações. E o final do 

jogo, onde além de um balanço do jogo é dado o serviço para as próximas partidas. 

Foram selecionados cinco tweets com maior interação de cada uma das seis 

partidas analisadas. O critério de avaliação foi realizado após uma fórmula criada pelo 

autor que dá um peso específico a cada reação do twitter. A curtida é considerada a 

reação mais utilizada nos tweets, mas apenas marca o tweet entre os favoritos do perfil 

que reagiu a publicação, não aumentando o alcance, por isso no nosso estudo terá peso 

1.  

A resposta ao tweet necessita de uma maior participação, envolvendo o perfil 

do internauta diretamente com aquele post. Por mais que não haja uma replicação, há 

uma interação maior, que no caso da curtida, por isso para o comentário foi utilizado 

peso 2.  

No caso de um retweet, o perfil em questão compartilha o post para todos os 

seus seguidores, assim replicando o conteúdo e aumentando o alcance, ou seja, o 

retweet é considerado a interação mais importante para a pesquisa, por isso recebeu 

peso 3.  

Entre os tweets com maior repercussão se destacam duas características 

durante a partida, eles envolvem o gol - seja contra ou a favor do Paraná e interações 

diretas - seja com a torcida, adversário ou imprensa.  

Dos 30 tweets selecionados para o corpus, 15 deles estão diretamente 

envolvidos com um lance de gol, e 8 tweets compreendem algum tipo de interação - seja 

ao mencionar um perfil de forma direta, ou usar uma pergunta para os seguidores. Os 

demais 7 posts se dividem entre institucionais, atualizações sobre a partida e 

informações à torcida. No Quadro 1, apresenta-se a classificação dos tweets. A relação 

completa dos tweets está disponível nos Apêndices deste trabalho. 

 

Quadro 1 - Classificação dos tweets 

 

Gol marcado Gol sofrido Interação Pré-jogo Pós-jogo 

Tweet 9 Tweet 8 Tweet 3 Tweet 1 Tweet 14 

Tweet 10 Tweet 17 Tweet 6 Tweet 2 Tweet 15 

Tweet 11 Tweet 18 Tweet 7 Tweet 4 Tweet 19 
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Tweet 12 Tweet 20 Tweet 16 Tweet 5 Tweet 29 

Tweet 13  Tweet 25 Tweet 21 Tweet 30 

Tweet 22     

Tweet 23     

Tweet 24     

Tweet 26     

Tweet 27     

Tweet 28     

 

 

Durante a narração dos gols dois pontos podem ser destacados, a presença de 

vídeos, GIFs, fotos e cards para creditar o autor da partida, ou/e a referência a bordões 

conhecidos do futebol brasileiro.  

Entre os tweets do corpus o com maior engajamento é da vitória contra o 

Fluminense, a primeira do time no campeonato. O gol marcado por Guilherme Biteco 

(tweet 13) foi anunciado em forma de um vídeo onde o atleta, que é um dos maiores 

ídolos do clube está trajando a fantasia do mascote do time. O vídeo é uma referência a 

maneira de anunciar o gol do Bristol City e teve 4.738 retweets, 12.416 curtidas e 310 

respostas.   

Quando o gol é narrado textualmente dois itens se sobrepõem, o grito de 

―OLHUGOL, OLHUGOL‖ (tweets 9, 23, 26) que se tornou um meme na voz do 

narrador esportivo Galvão Bueno é apropriado pelo perfil do Paraná Clube, que utiliza 

após anotar no marcador. Quando o gol é sofrido, outro termo é usual pelo clube, ―gol 

deles‖ (tweets, 8, 18 e 20), gíria comum na internet usada quando o time torcedor sofre 

um gol. Esses dois bordões aparecem de maneira corriqueira no perfil, o que acaba se 

tornando uma marca também do time e assim conquistando mais interações.  
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Figura 3 - OLHUGOL 

 

Esse exemplo também pode ser visto na derrota para o Flamengo, quando o 

Paraná comete uma falta próximo à área, desdenha do lance, usando tom irônico ou 

metáfora - não tão comuns na comunicação dos times, segundos depois a falta converte 

em gol, fazendo o tweet ter um alcance acima da média mesmo sendo um fato negativo.  

A interação, segunda maneira que mais apareceu no corpus do texto ocorreu de 

três maneiras, com a torcida por meio de perguntas e hashtags, podendo usar como 

exemplo a estreia na Série A contra o São Paulo quando além de perguntar palpites 

sobre o jogo o perfil do Paraná agradecia a torcida de várias maneiras por estarem ali. A 

interação com veículos de imprensa aparece uma única vez no na análise, após um tweet 

enviado para o canal esportivo ESPN, que dizia em sua programação que o Paraná seria 

facilmente derrotado.  



36 
 

 

Figura 4 – Desacreditados 

  

A interação com adversários e outros times é a mais comum, principalmente 

contra times de menor porte assim como o Paraná. No corpus é possível ver uma maior 

participação do América-MG e da Chapecoense, times que assim como o clube 

paranaense disputa pelas posições de baixo da tabela.  

Independente do resultado, o tom que o Paraná Clube usa na maioria de seus 

tweets é sempre o mesmo, não se diferencia abordagem e a linguagem carregada de 

metáforas, ironias e interjeições em derrotas e vitórias. 

É comum durante as partidas ocorrer interações entre os perfis dos dois times 

que estão se enfrentando.  Mas essas interações possuem um certo padrão. No caso do 

Paraná Clube, as menções costumam acontecer com times que assim como ele também 

disputam as posições inferiores da tabela.  

A conclusão do trabalho foi realizada quando ainda faltava 5 rodadas para o 

fim da competição, e os adversários do Paraná presentes no corpus estavam nas 

seguintes posições; Flamengo (3º), São Paulo (5º), Fluminense (11º), Chapecoense (17º) 

e América MG (19º). Na análise do corpus, percebe-se que entre os times analisados só 

acontece troca de menções do Paraná com a Chapecoense e com o América - times que 

também estão na zona do rebaixamento. Além desses clubes é vista a interação com o 
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Atlético-GO, time que foi último colocado no Brasileirão do ano passado e atualmente 

disputa a Série B. 

 

Figura 5 - Interação entre Atlético-GO e Paraná, na última temporada eles ―trocaram‖ de 

divisões no campeonato, gerando tweets sobre isso inclusive.  

 

Na partida contra o time de Chapecó, na Arena Condá, foram contados 7 tweets 

mencionando diretamente o perfil @ChapeconseReal
27

 além de outro mencionando o 

narrador Rafael Henzel, sobrevivente da tragédia envolvendo o avião da ‗Chape‘. Esse 

número alto de interações pode ser explicado por ambos os times utilizarem da mesma 

linguagem para atingir os seguidores, fazendo assim uma parceria para divulgar seu 

produto. Na semana antes da partida acontecer, a personagem ―estagiário‖ do Paraná 

Clube lançou o desafio na rede do clube, que se o tweet em questão chegasse a 1000 

retweets ele iria fazer a cobertura do jogo em Chapecó
28

. A campanha não apenas 

cumpriu seu objetivo como também rendeu uma mensagem (tweet 7) ao estagiário no 

telão da Arena Condá (estádio onde joga a Chapecoense).  

No jogo contra o América-MG, ocorreram três menções do Paraná para o perfil 

oficial do clube
29

, o que também é acima da média de interações e pode ser explicada 

                                                           
27

 https://twitter.com/chapecoensereal  
28

 Disponível em <https://twitter.com/ParanaClube/status/992412226656133121> 
29

 https://twitter.com/AmericaMG  
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por ambos os clubes serem times recém-promovidos para a Série A e ambos estarem 

lutando contra a segunda divisão. No jogo contra o América, ainda é marcado por mais 

uma interação contra o Atlético Goiano, mostrando ser comum essas interações entre os 

clubes emergentes do futebol brasileiro. 

Em abril, quando iniciou o Brasileirão, o Paraná tinha 82.086 seguidores no 

Twitter, no segundo jogo analisado - o primeiro ponto conquistado. Em maio o número 

de followers era de 87.845, e o capital social do time paranaense já se mostrava muito 

maior fazendo assim o alcance e a interação dos tweets também aumentar 

constantemente. As três primeiras partidas analisadas foram em meses distintos, o que 

ajuda mensurar os alcances e aumento do número de seguidores.  

Atualmente, o número de seguidores do perfil oficial do Paraná corresponde a 

um número muito maior que o da sua torcida, isso também acontece em outros times do 

porte do clube paranaense, como o América de Minas Gerais, times de Santa Catarina - 

com ênfase para a Chapecoense - entre outros, conhecidos como times emergentes do 

futebol nacional.  

O Paraná até a 35ª rodada do Brasileirão tinha a segunda pior média de público 

do campeonato, e entre os cinco menores públicos, tinha quatro deles
30

 o que mostra a 

diferença de grandeza entre os adversários atuais da Série A. Porém quando avaliado o 

engajamento nas redes sociais o time curitibano consegue bater de frente com 

adversários maiores.  

No jogo Flamengo x Paraná, realizado no dia 10/06/2018, o gol do jogador 

flamenguista Felipe Vizeu foi narrado pelo perfil dos dois clubes. O tweet enviado pelo 

Flamengo - time com mais seguidores no país, contou com 9,6 mil interações, já o perfil 

paranaense, teve 7,2 mil interações no mesmo lance, o que deixa o Paraná Clube com 

números próximos ao líder em seguidores do Brasil (tweet 20).  

O principal fator que influência isso é o tom e a linguagem usada, enquanto o 

Flamengo narrou como se fosse apenas mais um gol do time que na época liderava o 

Brasileirão e ampliava o marcador em seu estádio lotado, o Paraná tratou como se fosse 

uma grande tragédia, exaltando um tom irônico até rindo da sua própria situação.  

 

 

 

                                                           
30

 http://app.globoesporte.globo.com/futebol/publico-no-brasil/brasileirao-serie-a/ 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar quais são as estratégias que o 

Paraná Clube utiliza em seu Twitter após diferentes desempenhos em campo. Para isso, 

tweets de vitórias, derrotas e empates em seis jogos foram analisados a fim de encontrar 

distinções entre a linguagem e no discurso do perfil do clube.  

Ao contrário do que era pensado durante o início da seleção do corpus e antes 

da análise, a linguagem não muda de forma brusca entre os resultados. A linguagem 

irônica que busca informar sobre a partida segue a mesmo em todos os jogos, mudando 

apenas o tom e alvo das ―zoeiras‖ feitas pelo perfil. Pode-se inferir que a gestão do 

Twitter do Paraná Clube segue sua linha de uma linguagem totalmente informal 

indiferente de qualquer resultado. Com isso, atendeu-se ao objetivo geral desta 

pesquisa.  

Os objetivos específicos buscaram primeiro compreender as estratégias 

utilizadas pelo Paraná em seus tweets, sendo concluído que em sua estratégia principal é 

a linguagem informal e fora do padrão utilizado por grandes times brasileiros. 

Características como vídeos personalizados com os atletas e interações também ficam 

marcados nos recursos utilizados pelo time paranaense, que deixa o resultado em 

segundo plano em suas estratégias de comunicação.  

O segundo objetivo específico era identificar a influência do Paraná entre 

outros perfis.  Constatou-se que, invés de uma influência, ocorre uma parceria entre 

times de pequeno porte do Brasileirão, onde eles trocando menções e interagindo 

conseguem aumentar o alcance de seus jogos e seus perfis oficiais, o que acaba 

respondendo também o terceiro objetivo específico, pois entende-se que o que auxilia o 

Paraná Clube a crescer seu capital social é a linguagem informal que também é utilizada 

com times do tamanho do clube paranaense, criando assim uma característica própria 

para estes clubes.  

O Paraná, por mais que tenha sido rebaixado para a segunda divisão do 

campeonato nacional com sete jogos de antecedência, ganhou destaque por meio de 

suas coberturas dos jogos e comentários no Twitter. Durante a competição, foi comum 
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ver em sites e jornais notícias e entrevistas sobre a equipe de comunicação do time, 

aumentando assim a marca do clube.
31

  

O modo de se comunicar do Paraná e dos outros times que seguem a mesma 

linha também contribuem para o futuro da comunicação online dos clubes, times 

menores - que, anteriormente sequer utilizavam as redes sociais, já começam a surgir e 

com uma linguagem também descontraída crescer rapidamente. E os grandes clubes 

também - por mais que lentamente estão mudando sua linguagem para um tom mais 

extrovertido. Os vídeos utilizados para anunciar gol por exemplo já podem ser vistos 

sendo utilizados por outros clubes, parceiros do Paraná ou apenas admiradores, 

mostrando que pode estar acontecendo uma revolução na forma de se narrar futebol no 

Twitter.  

Espera-se que, por meio deste estudo, outros pesquisadores sigam 

acompanhando como times de futebol se portam no Twitter e como será acenado o 

futuro dos clubes emergentes tanto dentro de campo como nas redes onlines, como a 

linguagem dos perfis irão ser daqui em diante. 
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 https://globoesporte.globo.com/pr/futebol/times/parana-clube/noticia/apos-rebaixamento-parana-clube-

e-zoado-e-tambem-recebe-solidariedade-nas-redes-sociais.ghtml 
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APÊNDICE A 

 Tweets do primeiro jogo analisado, Paraná 0 x 1 São Paulo, a estréia do time na 

série A do Brasileirão 2018, que terminou na vitória do São Paulo. Os 5 tweets com 

maior repercussão foram. 

 

Tweet 1 - O perfil tenta fazer uma comparação com o amor verdadeiro, levando o futebol como seu maior 

amor 
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Tweet 2 - Card marcando a volta do Paraná Clube para a Série A depois de 10 anos 
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Tweet 3 - Buscando interação da torcida o perfil questiona o placar aos seguidores, aumentando a 

interação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweet 4 - A volta do Paraná Clube para a elite do Brasileirão 
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Tweet 5 - Começa o campeonato. A referência do termo em latim habemus popularizado na internet 

depois da cerimônia de eleição do Papa Francisco em 2013.  
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APÊNDICE B 

 O segundo jogo analisado foi o primeiro ponto conquistado pela equipe 

paranaense, o empate por 1x1 com o time da Chapecoense no dia 07 de maio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweet 6 - Após uma campanha nas redes sociais angariando retweets, o social media do Paraná Clube 

conseguiu fazer a cobertura do jogo in loco, ganhando inclusive homenagem no telão do estádio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweet 7 - O Paraná Clube deseja boa sorte ao time da Chapecoense - ambos os times tem forte presença 

nas redes sociais usando da mesma linguagem. 
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Tweet 8 - Gol deles 

 

 

 

 

 

 

Tweet 9 - OLHUGOL, direto da voz de Galvão Bueno para o Twitter do Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

Tweet 10 - Para anunciar o gol de cada jogador, um vídeo personalizado, caretas e piadas. 
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Apêndice C 

A primeira vitória do Paraná Clube pelo campeonato brasileiro foi no dia 04 de 

junho, na Vila Caparema, sobre 2 x 1 contra Fluminense. Apenas na nona rodada do 

Brasileirão o tricolor paranaense chegou em sua primeira vitória, quando já ocupava as 

últimas posições da tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweet 11 - Gol de Thiago Santos? Vídeo para ele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweet 12 - A loucura total após um gol 
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Tweet 13 - Seguem as comemorações após o gol 

 

 

 

 

 

Tweet 14 - A primeira vitória 

 

 

 

 

 

 

 

Tweet 15 - A nova esperança 
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Apêndice D 

 Flamengo 2 x 0 Paraná. Pela décima primeira rodada o Flamengo líder 

facilmente venceu o Paraná que na época ocupava a décima oitava posição na tabela. 

Foi o último jogo antes da para a Copa do Mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweet 16 - Desacreditados 

 

 

 

 

 

 

Tweet 17 - Confiança 
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Tweet 18 -Gol deles 

 

 

 

 

 

 

Tweet 19 - Informando sem deixar o clubismo de lado 

 

Tweet 20 - Outra vez, gol deles.  
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Apêndice E 

O primeiro jogo do segundo turno do Brasileirão marcava o encontro do líder, 

São Paulo, e do último colocado, o Paraná. A partida terminou em 1x1 e ambos os times 

seguiram em suas posições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweet 21 - Aproveitando que o juiz tinha o mesmo nome do cantor Péricles - um personagem querido do 

twitter - o Paraná utilizou da imagem do cantor, não do árbitro.  
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Tweet 22 - Durante o gol mais uma vez a euforia toma conta total, sendo impossível descrever o que é 

dito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweet 23 - O bordão OLHUGOL se popularizou na voz de Galvão Bueno, se tornando um meme no 

Twitter e sendo utilizado constantemente pelo Paraná Clube.  
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Tweet 24 - Cada jogador possui um vídeo personalizado.  

 

 

Tweet 25 - Tendo uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro 
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Apêndice F 

 

 

 

 

 

 

Tweet 26 - OLHUGOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweet 27 - Se não deu tempo de gravar com a nova contratação, se improvisa 
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Tweet 28 - Chegou chegando 
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Tweet 29 - Saiu mais uma vitória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweet 30 - O papel importante da torcida. 
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APÊNDICE G 

 

 

Os tweets que 
tiveram quantidades 
baixas das três 
interações não 
foram contados na 
pontuação! 

    Jogo 
1 

     

  
PESO 3 PESO 1 PESO 2 

 

  

Ajuda direto 
na 
propagação 
do tweet  

É reação mais 
simples de 
participação 

Necessário um grau 
maior de participação 
do internauta, mas 
não é um comentário 
de concordância 

Total de 
participação 

  
Retweets Curtidas Comentário 

 

 
Tweet 1 8 99 2 109 

 
Tweet 2 42 268 22 332 

 
Tweet 3 35 188 4 227 

 
Tweet 4 55 271 11 337 

 
Tweet 5 44 194 17 255 

 
Tweet 6 8 122 7 137 

 
Tweet 7 4 104 3 111 

 
Tweet 8 14 187 12 213 

 
Tweet 9 9 166 3 178 

 
Tweet 10 30 136 1 228 

 
Tweet 11 18 144 6 210 

 
Tweet 12 13 145 17 218 

 
Tweet 13 8 128 115 382 

 
Tweet 14 42 172 3 304 

 
Tweet 15 42 295 10 441 

 
Tweet 16 1 62 4 73 

 
Tweet 17 2 84 0 90 

 
Tweet 18 27 201 7 296 

 
Tweet 19 41 257 7 394 

      Jogo 
2 

     

  
Retweets Curtidas Comentário 

 

 
Tweet 1 7 133 9 149 
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Tweet 2  48 326 32 406 

 
Tweet 3 45 340 15 400 

 
Tweet 4 22 640 25 687 

 
Tweet 5 26 211 11 248 

 
Tweet 6 8 107 11 126 

 
Tweet 7 14 244 3 261 

 
Tweet 8 10 107 7 124 

 
Tweet 9 2 54 1 57 

 
Tweet 10 2 57 4 63 

 
Tweet 11 8 123 6 137 

 
Tweet 12 3 61 0 64 

 
Tweet 13 1 64 3 68 

 
Tweet 14 1 65 38 104 

 
Tweet 15 30 367 7 404 

 
Tweet 16 15 145 18 178 

 
Tweet 17 6 116 1 123 

 
Tweet 18 520 3692 28 4240 

 
Tweet 19 1 82 2 85 

 
Tweet 20 2 111 3 116 

 
Tweet 21 3 102 10 115 

 
Tweet 22 15 104 3 122 

 
Tweet 23 33 127 5 165 

 
Tweet 24 2 74 2 78 

 
Tweet 25 4 60 5 69 

 
Tweet 26 1 44 0 45 

 
Tweet 27 3 53 1 57 

 
Tweet 28 10 56 6 72 

 
Tweet 29 76 238 7 321 

 
Tweet 30 2 68 1 71 

 
Tweet 31 22 115 5 142 

 
Tweet 32 2 49 1 52 

 
Tweet 33 19 221 1 241 

 
Tweet 34 0 45 2 47 

 
Tweet 35 6 78 6 90 

 
Tweet 36 4 68 1 73 
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Tweet 37 13 85 1 99 

 
Tweet 38 8 76 6 90 

 
Tweet 39 7 53 1 61 

 
Tweet 40 140 425 65 630 

 
Tweet 41  38 200 31 269 

 
Tweet 42 108 398 34 540 

 
Tweet 43 391 1862 77 2330 

 
Tweet 44 6 104 7 117 

 
Tweet 45 3 37 8 48 

 
Tweet 46 2 42 2 46 

 
Tweet 47 66 392 15 473 

 
Tweet 48 13 105 46 164 

 
Tweet 49 4 55 4 63 

 
Tweet 50 5 68 4 77 

 
Tweet 51 48 497 37 582 

 
Tweet 52 7 303 29 339 

 
Tweet 53 15 197 46 258 

 
Tweet 55 7 158 2 167 

      Jogo 
3 

     

      

 
Tweet 30 882 2279 64 3225 

 
Tweet 39 3090 6244 137 9471 

 
Tweet 40 726 2147 41 2914 

 
Tweet 41  4738 12416 310 17464 

 
Tweet 42 561 2349 94 3004 

 
Tweet 43 1754 4959 97 6810 

 
Tweet 44 352 2144 57 2553 

 
Tweet 45 463 3544 85 4092 

      Jogo 
4 

 
Retweets Curtidas Comentário 

 

      

 
Tweet 1 727 3843 174 4744 

 
Tweet 2 11 288 25 324 
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Tweet 3 11 356 27 394 

 
Tweet 4 9 161 14 184 

 
Tweet 5 51 483 30 564 

 
Tweet 6 26 272 0 298 

 
Tweet 7 63 1258 56 1377 

 
Tweet 8 195 1228 183 1606 

 
Tweet 9 206 673 42 921 

 
Tweet 10 34 192 26 252 

 
Tweet 11 83 444 24 551 

 
Tweet 12 62 240 4 306 

 
Tweet 13 2936 6135 332 9403 

 
Tweet 14 965 1070 61 2096 

 
Tweet 15 41 242 22 305 

 
Tweet 16 172 290 12 474 

 
Tweet 17 11 135 7 153 

 
Tweet 18 334 1202 116 1652 

 
Tweet 19 1 86 13 100 

 
Tweet 20 7 82 1 90 

 
Tweet 21 27 145 1 173 

 
Tweet 22 26 134 4 164 

 
Tweet 23 2 70 4 76 

 
Tweet 24 71 298 27 396 

 
Tweet 25 2363 4654 233 7250 

 
Tweet 26 115 393 39 547 

      Jogo 
5 

 
Retweets Curtidas Comentário 

 

 
Tweet 1 6 105 6 117 

 
Tweet 2  29 228 21 278 

 
Tweet 3 26 186 16 228 

 
Tweet 4 13 110 4 127 

 
Tweet 5 9 85 6 100 

 
Tweet 6 18 210 21 249 

 
Tweet 7 3 61 1 65 

 
Tweet 8 2 41 1 44 

 
Tweet 9 537 2826 84 3447 
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Tweet 10 1 53 1 55 

 
Tweet 11 2 29 1 32 

 
Tweet 12 3 49 1 53 

 
Tweet 13 2 209 3 214 

 
Tweet 14 2 41 5 48 

 
Tweet 15 2 40 2 44 

 
Tweet 16 4 108 13 125 

 
Tweet 17 5 85 2 92 

 
Tweet 18 21 130 21 172 

 
Tweet 19 5 80 6 91 

 
Tweet 20 4 73 5 82 

 
Tweet 21 3 66 3 72 

 
Tweet 22 9 66 5 80 

 
Tweet 23 17 87 4 108 

 
Tweet 24 228 479 55 762 

 
Tweet 25 22 122 30 174 

 
Tweet 26 8 102 10 120 

 
Tweet 27 3 65 4 72 

 
Tweet 28 1636 5385 96 7117 

 
Tweet 29 417 1234 49 1700 

 
Tweet 30 332 1563 51 1946 

 
Tweet 31 88 359 15 462 

 
Tweet 32 25 251 16 292 

 
Tweet 33 6 20 158 184 

 
Tweet 34 1386 2691 54 4131 

 
Tweet 35 3 64 13 80 

 
Tweet 36 11 158 6 175 

 
Tweet 37 31 242 26 299 

 
Tweet 38 9 103 3 115 

 
Tweet 39 49 179 3 231 

 
Tweet 40 52 222 4 278 

 
Tweet 41  42 241 9 292 

 
Tweet 42 15 185 14 214 

 
Tweet 43 3 63 7 73 

 
Tweet 44 35 236 9 280 
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Tweet 45 2 51 5 58 

 
Tweet 46 7 75 12 94 

 
Tweet 47 45 242 13 300 

 
Tweet 48 11 123 14 148 

 
Tweet 49 179 1144 104 1427 

 
Tweet 50 16 273 19 308 

 
Tweet 51 18 225 12 255 

 
Tweet 52 1 10 1 15 

 
Tweet 53 0 3 1 5 
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Tweet 1 5 103 4 112 

 
Tweet 2  33 263 10 306 

 
Tweet 5 6 174 4 184 

 
Tweet 8 11 82 1 94 

 
Tweet 14 12 98 13 123 

 
Tweet 16 10 133 4 147 

 
Tweet 23 48 253 11 312 

 
Tweet 24 41 194 1 236 

 
Tweet 25 159 973 25 1157 

 
Tweet 26 96 477 12 585 

 
Tweet 34 13 138 0 151 

 
Tweet 39 19 132 0 151 

 
Tweet 43 7 109 2 118 

 
Tweet 44 5 124 2 131 

 
Tweet 46 14 152 9 175 

 
Tweet 48 82 667 15 764 

 
Tweet 50 5 26 326 357 

 
Tweet 52 14 244 5 263 

 


