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Resumo 

O projeto de iniciação científica objetivou analisar as 

opiniões e repercussões do futebol, perante 

apontamentos sobre a arbitragem de vídeo (VAR) 

postadas no twitter. Para tanto, foi realizado um estudo 

netnográfico exploratório, que possibilitou identificar os 

principais aspectos positivos e negativos apresentados 

pelos torcedores sobre a introdução de novas tecnologias 

no futebol, em especial a arbitragem de vídeo. 

 

Introdução  

O futebol segundo Daolio (2000) é considerado um dos 

esportes mais populares do Brasil, sendo, portanto, um 

fenômeno de suma importância, não somente na 

dimensão esportiva, como também na esfera sociocultural 

do país. Consequentemente, os acontecimentos 

decorrentes deste esporte tornam-se relevantes para os 

diferentes campos de estudos. Neste sentido, tornou-se 

necessário o estudo das novas tecnologias empregadas 

ao futebol, em especial a arbitragem de vídeo, logo é de 

suma importância a elaboração de produções científicas 

sobre o novo método de arbitragem e sua repercussão 

entre os torcedores. Desta forma, o objetivo desta 

produção é apresentar e analisar opiniões e repercussões 

dos novos métodos tecnológicos empregados ao futebol 

e opiniões dos internautas utilizadores do TWITTER. 

Material e Métodos 

O estudo fora efetuado de forma exploratória com 

pesquisa bibliográfica e documental de natureza quanti-

qualitativa, a partir de registros de opiniões em 

determinada rede social (TWITTER), com foco nos 

usuários que manifestavam o agrado ou 

descontentamento com a utilização do V.A.R durante 

todas as partidas de futebol do Brasileirão/2019. Quanto 

ao procedimento técnico de coleta de dados, adotou-se o 

método da etnografia no meio virtual (netnografia) como 

aporte para o entendimento sociocultural do ciberespaço, 

classificado como uma adaptação da etnografia 

relacionada ao ambiente virtual, pois estuda a cultura de 

um determinado grupo inserido nesse espaço. 

Resultados e Discussão 

Compilou-se diversos tweetes, dos dias 27/04 ao dia 

08/12 utilizando o campeonato brasileiro do ano de 2019 

como baliza temporal para recolhimento dos comentários, 

os quais foram categorizados conforme os assuntos mais 

abordados pelos usuários que interagiram no Twitter 

sobre a eficácia ou não do VAR. Neste sentido, foram 

encontrados os percentuais de 66% como sendo de 

opiniões contrárias a utilização da modernidade e 34% 

favoráveis a esta utilização de um total de tweets 

analisados de 604. Ante isto verifica-se que dentre todos 

os comentários, o total de 398 foram desfavoráveis a 

utilização da nova tecnologia no futebol, sendo que os 

usuários demonstraram em seu entendimento pessoal 

que este método de arbitragem faz com que o jogo perca 

a celeridade, por despender tempo demais para as 

tomadas de decisões, uma vez que os árbitros revisores 

não estão preparados para a interpretação de lances 

polêmicos. Por outro lado, de todos os comentários 

analisados, 206 foram favoráveis a inserção do vídeo 

como aporte para a arbitragem, neste sentido os 

internautas defendem em seus comentários que nenhum 

time fora favorecido pela arbitragem, que esta tecnologia 

está efetivamente trazendo justiça ao futebol, 

argumentam ainda que a tecnologia retira do árbitro 

quaisquer dúvidas que poderiam afetá-lo 

psicologicamente levando-o a tomar outras decisões 

equivocadas durante a partida. Por fim, frise-se que 

ambos os posicionamentos são válidos e possuem 

fundamentos sólidos. 

Conclusão ou Conclusões 

Portanto, infere-se que, apesar da exaustiva tentativa de 

implantações de tecnologias que retirem do público 

qualquer dúvida quanto aos lances marcados pela 

arbitragem, esses nunca terão aprovação unanime dos 

torcedores, pois muito embora moderno e tecnológico, o 

VAR ainda assim depende da análise humana – esta que 

estará sempre sujeita a erros. 
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