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 Já é bastante consolidada nas ciências da sociais, uma convicção de que o 

conhecimento ordinário das pessoas comuns é “socialmente constituído,” e permanentemente 

negociado atualizado em suas rotinas cotidianas. Desta forma quando os cientistas sociais 

passam a dispor seu foco nas relações existentes no ciberespaço, esses compreendem a forma 

com a qual a sua lógica comunicativa subverte, em muito, a intersubjetividade das relações 

“face-a-face”, essa até então predominante na forma como se davam as analises sobre a 

“construção social da realidade.”  

 Porem uma nova e irreversível realidade que nos trouxeram os computadores criou 

consigo diferentes formas com a qual gerenciamos nossas relações, e assim forjamos 

construções diferenciadas para as negociações cotidianas a cerca dessa realidade no 

ciberespaço. A fim de encontrarmos essas diferenças e entender quem são os sujeitos dessa 

relação, em nossa pesquisa pretendeu-se fazer um recorte de tema bastante único investigando 

as relações mediadas por tecnologias de informação e comunicação, com um foco no futebol 

brasileiro, dentro das de redes sociais.  Pois dentre os inúmeros temas a qual os brasileiros se 

entregam para discussões na internet, entendemos que os debates futebolísticos dramatizados 

no ciberespaço são certamente um cenário capaz de mobilizar multidões, e assim oferecer a 

nossa pesquisa, uma visão sobre a formação de consensos e dissensos, e como são criam-se 

diferentes pontos de vista a serem negociados, a partir de diferentes grupos e  sub grupos de 

com diferentes tipos de torcedores, e inúmeros objetivos dentro desse universo on line.  

 Metodologicamente nosso objetivo foi obter através de elementos empíricos, 

selecionados em exaustivos monitoramentos dos ambientes ciberespaciais, percepções que 

nos permitam dar conta das contradições que tanto dentro, quando fora da realidade virtual , 

configurando-se em fenômenos particularizados para esses indivíduos, que posteriormente se 
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universalizam nos espaço que eles próprios constroem.  Apresentando assim, uma permanente 

troca que vai ao sentido de suas realizações dentro das realidades virtuais, para com as 

transformações e re-acomodações em inúmeras instancias de relacionamentos na realidade 

concreta. 

 


