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RESUMO 

 

A presente pesquisa analisa a preservação da memória dos clubes de futebol, a partir da 

construção de um repositório digital, levando-se em conta a aplicação da descrição 

arquivística e contando com a participação do torcedor do Esporte Clube Vitória, clube de 

Salvador-BA. A torcida é o ponto de partida da dissertação, com a análise da interatividade 

proporcionada pelos sites não oficiais produzidos por fãs dos clubes, até se chegar às redes 

sociais. Os arquivos pessoais e institucionais que contam a história dos clubes, através das 

coleções de torcedores, e os fundos arquivísticos das instituições desportivas podem ser 

incorporados a repositórios digitais regidos pela descrição arquivística e possibilitar plena 

disseminação e difusão da produção documental institucional e coleções particulares, servindo 

como um memorial digital que constitui-se numa ferramenta de preservação digital e, 

consequentemente, da memória do clube. A pesquisa tem cunho participante, com o autor 

atuando em todas as etapas, desde a fase de criador e webmaster de um site administrado por 

torcedores até se atingir as comunidades em redes sociais, passando pelas experiências de 

escritor de obra ligada à história do clube, colecionador e construtor de um repositório digital 

para o diagnóstico pretendido, contando com a contribuição de um grupo restrito de fãs 

igualmente interessados na preservação da memória do Esporte Clube Vitória. Uma avaliação 

realizada pelo grupo de torcedores selecionados e pelo próprio pesquisador é complementada 

por uma série de recomendações para a efetivação do repositório junto ao clube, na etapa final 

deste trabalho. 

 

Palavras-chave: Arquivos pessoais; Descrição arquivística; Interatividade; Memória; 

Repositórios digitais. 
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ABSTRACT 

 

This research analyzes the preservation of the memory of football clubs, from the construction 

of a digital repository, taking into account the implementation of archival description and with 

the participation of the supporter Esporte Clube Vitória, in Salvador, Bahia Club. The fan 

club is the bottom line of the dissertation, with the analysis of the interactivity provided by 

unofficial sites produced by fans of the clubs until they reach the social networks. Personal 

and institutional archives that tell the story of clubs, through the collections of fans, and the 

archival collections of sports institutions can be incorporated into digital repositories 

governed by archival description and allow full dissemination and diffusion of institutional 

document production and private collections, serving as a digital memorial that constitutes a 

digital preservation tool and, consequently, the club memory. Research has participating 

nature, the author acting at all stages, from the creative phase and webmaster of a site run by 

fans until reaching communities in social networks, through the work of writer experiences 

linked to the history of the club, collector and maker of a digital repository for the intended 

diagnosis, with the contribution of a small group of fans also interested in preserving the 

memory of Esporte Clube Vitória. An evaluation by selected group of fans and by the 

researcher is complemented by a series of recommendations for ensuring the repository with 

the club in the final stage of this work. 

 

Keywords: Personal archives; Archival description; Interactivity; Memory; Digital 

repositories. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A terça-feira de Carnaval ainda acontecia em Salvador-BA, mas um grupo de amigos 

ligado a um antigo site produzido por torcedores do Esporte Clube Vitória discutia os últimos 

acontecimentos em uma comunidade do Whatsapp2. Indignado com um possível beijo da 

cantora Ivete Sangalo, em cima do trio elétrico, numa bandeira do maior rival do Vitória, o 

único fisioterapeuta do grupo tentava encontrar o paradeiro de uma coluna antiga, publicada 

no início dos anos 2000, não mais disponível, já que o portal Barradão On Line
3
 foi 

desativado em 2007. Aborrecido com a cantora-torcedora, queria reforçar a questão do “ser 

torcedor”, em coluna assinada por outro amigo torcedor no referido site. 

Em poucos minutos, o antigo webmaster do BOL, como era chamado o site não oficial 

Barradão On Line, encontrou a matéria em questão e a enviou por correio eletrônico ao 

irritado amigo.  

No dia seguinte, já em plena quarta-feira de cinzas, outro membro do grupo enviou 

uma foto do Vitória bicampeão baiano em 1964/1965, com a escalação que tinha Wilson Góes 

como goleiro. Petroleiro aposentado, o torcedor reforçava uma notícia publicada no site 

oficial do clube no dia anterior que dava conta do falecimento do atleta, ex-colega seu na 

Petrobras.  

A foto em preto e branco já havia circulado na Internet, mas essa apresentava uma 

qualidade superior. Prato cheio para os colecionadores de plantão, que saem guardando tudo 

que encontram sobre o seu clube do coração e, muitas vezes, também sistematicamente, 

produzem registros em eventos que envolvam os objetos das suas coleções. 

Dias antes do Carnaval, outros torcedores do grupo já haviam postado fotos das duas 

primeiras partidas da equipe de futebol na temporada. A primeira, amistosa, contra o time 

chinês Tianjin Quanjian, na Arena Fonte Nova. A segunda, já válida pelo Campeonato 

Baiano, contra o Sport Jacuipense, no Estádio Manoel Barradas. 

A presente dissertação objetiva tratar justamente desse tema que une a paixão dos 

torcedores de futebol com a guarda de documentos que contam a história dos seus clubes. Se 

não fosse o amigo webmaster, o fisioterapeuta torcedor conseguiria recuperar o arquivo com o 

artigo que desejava pesquisar? E a foto que o ex-petroleiro postou com o colega goleiro está 

acessível para os torcedores que querem saber um pouco mais daquele time bicampeão na 

                                                           
2
 Whatsapp é um aplicativo de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones. 

3
 O site Barradão On Line, em sua fase portal, era acessado através do endereço www.barradaoonline.com.br. 
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década de 60? E como imaginar de que forma torcedores diferentes contaram a história do 

primeiro jogo da temporada 2016 numa partida contra uma equipe asiática? 

A relação do torcedor de futebol com o seu clube do coração é marcada por forte 

paixão desde o surgimento do esporte, na segunda metade do século XIX. Agrupamentos 

sociais, vinculados a um determinado bairro, cidade ou nacionalidade, deram origem a essa 

relação de amor a escudos e combinação de cores. 

Os clubes de futebol acompanharam a tendência mundial das organizações da 

sociedade e, em sua maioria absoluta, criaram espaços virtuais para sua representação na 

Internet. 

A entrada do futebol e dos clubes na rede mundial de computadores afetou 

diretamente a dinâmica entre estas instituições e seus aficionados. A participação dos 

torcedores no dia-a-dia das suas agremiações mudou com o passar do tempo, principalmente 

com a adoção da Internet. 

Antes sujeitos à simples recepção de informações das mídias massivas, como jornais 

impressos e emissoras de rádio e tv, os torcedores passaram a ter um contato mais próximo 

com sua paixão, a partir da disponibilização de sites de futebol e de clubes, na segunda 

metade da década de 1990.  

O surgimento da Internet como alternativa para divulgação do “mundo do futebol” 

modificou o hábito dos torcedores com acesso às novas tecnologias, assim como estimulou 

muitos que ainda não haviam se integrado à rede mundial de computadores a fazer o seu uso.  

A consolidação dos sites de futebol na Internet, com a criação de um público cativo e 

um potencial imenso de crescimento, a partir da adesão de novos internautas à rede mundial 

de computadores, demonstra a capacidade de transformação da nova mídia, ao estabelecer 

novos caminhos para a relação do torcedor com o seu clube do coração. 

A interatividade disponibilizada pelos sites de futebol promoveu uma mudança de 

comportamento dos torcedores no que diz respeito à sua relação com seus clubes preferidos. 

Se antes estavam distantes, limitados à recepção das notícias dos jornais impressos, resenhas 

das rádios e programas esportivos das emissoras de tv, passaram a contar com canais abertos 

para discutir o momento dos seus times com representantes oficiais destes, assim como com 

outros torcedores.  

O futebol foi levado para a Internet da mesma forma que outros esportes e outros 

temas que envolvem o convívio em sociedade. Houve uma transposição dos relacionamentos 

do dito mundo real para o chamado mundo virtual. Se antes, as discussões aconteciam apenas 

em bares e arquibancadas, passaram também para os chats, listas de discussão, sites e 
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aplicativos de redes sociais, como o Facebook
4
 e o Twitter

5
, além de outros voltados para a 

telefonia móvel, como o Instagram
6
 e o Whatsapp. 

A relação do torcedor com o clube também mudou a partir da conquista de espaço do 

fã do futebol no ambiente virtual. De simples receptor, passou a ter papel de produtor de 

informações e crítica, fato que modificou a sua relação com o clube do coração.  

Os torcedores desenvolveram, a partir da Internet, um processo de produção de 

informação com alcance de milhares de outros torcedores. No caso do site Barradão On Line, 

espaço não oficial do Esporte Clube Vitória, produzido por alguns dos fãs do clube, como os 

mencionados no início desta introdução, por exemplo, atingiu-se público médio superior a 

cinco mil visitações únicas/dia ainda no início dos anos 2000. 

A amplitude dos espaços não oficiais produzidos por torcedores trouxe à tona uma 

maior interatividade e incentivo para que os aficionados pelos clubes e pelos próprios sites 

enviassem contribuições como textos, fotos e vídeos. 

Na virada do século, as contribuições que circulavam pelo ambiente virtual eram mais 

escassas. Vídeos capturados da tv analógica ou fotos impressas digitalizadas predominavam 

entre os envios dos torcedores aos sites não oficiais, que abriram espaços para composição de 

um acervo. 

Os sites oficiais dos clubes de futebol mantiveram-se, em primeiro momento - como 

muitos se posicionam até hoje, inclusive o do Esporte Clube Vitória -, distantes desta 

produção alternativa. 

Os últimos anos foram marcados por uma mudança de panorama, principalmente no 

que diz respeito ao volume de informações registradas em vídeos e fotos agregado por 

torcedores na Internet. A justificativa para tal evento pode ser explicada a partir de dois 

fenômenos: o aumento de oferta de registros com a diminuição do preço de câmeras digitais e 

telefones celulares com câmeras, e ao surgimento de novos espaços, denominados sites de 

redes sociais, onde a exibição desta produção mostrou-se simples e atraente. 

Perfis e comunidades do Facebook, aplicativos para exibição de fotos e vídeos 

desenvolvidos para o Twitter e Instagram, grupos de Whatsapp são exemplos de polos de 

manifestação do torcedor que, momentos após, ou até mesmo durante um jogo de futebol, 

posta a sua emoção nas páginas da Internet, utilizando principalmente as redes sociais. 

                                                           
4
 Facebook é um site de rede social que permite que usuários se associem a outros para trocas de mensagens. 

5
 Twitter é uma rede social que permite que usuários postem pequenas mensagens (tweets) para outros usuários. 

6
 Instagram é uma rede social para compartilhamento de fotos e vídeos através de smartphones. 
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A relação entre os torcedores e clubes ainda não abarca todo o potencial 

disponibilizado pela Internet. No que tange à preservação da memória, então, falta, muitas 

vezes, visão e priorização do tema no planejamento das instituições futebolísticas.  

Os repositórios digitais baseados no conceito dos repositórios institucionais e na 

descrição arquivística passam a ser enquadrados como alternativa viável na preservação da 

memória dos clubes, aproveitando-se dos agrupamentos em torno das redes sociais e da 

interatividade estabelecida entre os torcedores, que pode ter o clube como elemento gestor. 

Entre os problemas previstos no processo de preservação da memória, destacam-se a 

dispersão documental e as barreiras para a disseminação da informação. 

A torcida do Vitória, por sua vez, estabelece o problema investigado por esta pesquisa: 

um repositório digital para fotos e vídeos entre outros arquivos digitais, construído com base 

nas normas de descrição arquivística, pode contribuir na preservação da memória de um clube 

de futebol?  

A hipótese testada a partir da especificação do problema é a seguinte: os parâmetros de 

descrição arquivística, presentes no escopo de construção de um repositório digital, 

contribuem com a preservação da memória de um clube de futebol, pois oferecem acesso 

estruturado ao acervo. 

A pesquisa amplia a discussão teórica acerca do uso de repositórios digitais baseados 

em descrição arquivística como ferramentas para a preservação digital e, consequentemente, 

para a preservação da memória. De que maneira os torcedores podem fazer valer as 

oportunidades disponibilizadas para interagir e contribuir na construção da história do clube 

de que é fã. 

A justificativa para a pesquisa está lastreada na continuidade de dois trabalhos 

anteriores. O primeiro, uma monografia de Especialização em Cibercultura
7
, quando a 

atuação dos sites não oficiais de clubes de futebol foi abordada, dando-se ênfase ao site 

Barradão On Line, que foi estudado em sua importante trajetória neste novo momento em que 

o torcedor é enquadrado como um potencial produtor de informações. O segundo, um trabalho 

de conclusão do curso de Arquivologia
8

, que investigou se os arquivos pessoais dos 

torcedores podem contar a história de um clube de futebol, sempre tendo o Esporte Clube 

Vitória como cenário de pesquisa. 

                                                           
7
 Interatividade e relações sociais nos sites não oficiais de futebol: o site Barradão On Line – Especialização em 

Comunicação -Cibercultura – FACOM-UFBA (2008). 
8
 A história do Esporte Clube Vitória contada pelos arquivos dos seus torcedores – Graduação em Arquivologia - 

ICI-UFBA (2014). 
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O trabalho de pesquisa proposto vai além e analisa a capacidade de um agrupamento 

de torcedores, aliados ao próprio clube, fomentar a construção e manutenção de um espaço 

dedicado à preservação da memória. 

Os resultados obtidos com a pesquisa agregam conteúdo e experiências aos estudos da 

Preservação Digital e da Preservação da Memória e suas implicações no campo social, como 

subsidiam clubes de futebol, com administrações cada vez mais profissionais, a explorar sua 

história como forma de aumento de sua base de torcedores, com consequente aumento de 

arrecadação de recursos. 

O objetivo geral da pesquisa está baseado na construção de um repositório arquivístico 

digital de um clube de futebol, utilizando parâmetros de descrição arquivística para promover 

o acesso à memória, especificamente no Esporte Clube Vitória.  

Já os objetivos específicos podem ser evidenciados conforme se segue: 

. Analisar a capacidade de um repositório digital reunir torcedores, fãs de um 

clube, em torno da montagem de uma base de fotos e vídeos. 

. Avaliar o impacto da produção de informações realizada por torcedores na 

formação da história do clube de futebol. 

. Subsidiar os clubes de futebol quanto ao desenvolvimento de ações para 

aproximação da nova realidade, quando o torcedor sai do papel de receptor e passa a 

produzir informações através da Internet. 

O trabalho se inicia com o capítulo repositórios digitais na preservação da 

memória, referencial teórico que subsidiou a pesquisa, permeando as áreas da Comunicação e 

da Ciência da Informação, no tratamento de questões relacionadas à interatividade, aos 

arquivos pessoais e institucionais, descrição arquivística, repositórios digitais e à memória. 

Neste segundo capítulo, a interatividade dos torcedores em ambiente web é vista como 

algo pertencente ao “mundo virtual”, que influencia muitas vezes o chamado “mundo real”. 

Os arquivos pessoais, por sua vez, trazem a ideia das coleções que os fãs do futebol montam 

ao longo das suas vidas. São objetos do estudo arquivístico? Sem dúvida que sim. E, mais, 

devem sofrer o processo de descrição arquivística, assim como os arquivos institucionais 

produzidos pelas administrações dos clubes, para que a sua recuperação seja eficaz. Para 

tanto, normas internacionais e nacional, caso da NOBRADE, devem ser levadas em 

consideração. 

Os repositórios digitais, em particular os temáticos, oriundos da concepção de 

repositórios institucionais, trazem consigo características particulares e que interessam à 
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preservação da história de um clube, casos do auto-arquivamento e da interoperabilidade, 

além de serem desenvolvidos em software livre e promoverem a interatividade. 

E a Ciência da Informação? Como se relaciona com estes aspectos ligados à 

Comunicação, através da interatividade da Internet, e da Arquivologia, com os arquivos 

pessoais e a descrição arquivística? Um filósofo, Michel Foucault, trata bem do tema da 

memória, a memória social, objeto de estudo quando tratamos de acervos vinculados aos 

torcedores de futebol, assim como lida com os temas dos arquivos e da descrição, incluindo as 

múltiplas possibilidades de leitura de um acervo, a partir da visão de mundo do investigador. 

O terceiro capítulo, denominado o Esporte Clube Vitória e sua história, é dividido 

em quatro subcapítulos e traz uma visão prática do que foi abordado no capítulo anterior. 

Inicialmente, o caminhar do clube centenário que é o alvo da paixão dos torcedores 

colecionadores, de 1899, ano da sua fundação, aos dias atuais. Em seguida, no primeiro 

subcapítulo, aborda-se o tema torcedores: a interatividade proporcionada pela Internet, 

quando os fãs do futebol saem do papel de simples receptores e passam ao protagonismo de 

construtores da informação, através de sites não oficiais, listas de discussão e redes sociais. 

O segundo subcapítulo traz os arquivos pessoais e institucionais contando a história 

dos clubes, fruto de trabalho desenvolvido há menos de dois anos no curso de Arquivologia. 

Tal investigação aponta a valorização da preservação da memória dos clubes, assim como a 

disponibilidade dos torcedores em contribuir com acervos digitais para um possível memorial 

na Internet. O subcapítulo seguinte trata da descrição arquivística como mecanismo para 

organização dos arquivos de futebol. Como organizar a informação que será consultada 

pelo torcedor? Como lidar com os fundos provenientes da administração do clube? Como 

tratar as coleções montadas pelos torcedores? 

Para encerrar o capítulo, no quarto subcapítulo, aborda-se a utilização de repositórios 

digitais: um modelo para o futebol, analisando as possibilidades estudadas para implantação 

de um memorial digital que atenda aos anseios dos torcedores.  

O quarto capítulo apresenta a pesquisa participante como metodologia, mostrando o 

papel do pesquisador como participante inserido na problemática, a partir de uma intervenção. 

Ele será o responsável por montar a base, disponibilizar sua coleção, agir nas redes sociais, 

trazer outras coleções, incorporar elementos pertencentes ao clube, como fazer a avaliação 

final junto aos demais contribuintes. 

A análise e resultados da pesquisa-participante estão no quinto capítulo. Um 

questionário distribuído aos participantes, contribuintes ou pesquisadores da história do clube, 

traz uma percepção de alcance dos anseios da pesquisa. 
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Por último, as considerações finais trazem os resultados da investigação, numa 

avaliação que apresenta se houve resposta ao problema estabelecido, além de recomendações 

para a continuidade do trabalho. 

A destacar, entre os atores mencionados ao longo do trabalho, “o pesquisador”, que 

desenvolve o presente trabalho, o “torcedor avaliador”, que contribuiu com respostas ao 

questionário proposto pelo pesquisador, além do “torcedor pesquisador”, o que consultou ou 

virá a consultar o repositório digital do Vitória. 

Uma premissa que também deve ser explicitada é a de que, apesar do título da 

pesquisa indicar um trabalho voltado à “preservação da memória de clubes de futebol”, no 

caso particular do Esporte Clube Vitória, outros esportes serão contemplados, já que o clube, 

desde sua fundação, tem uma vocação multiesportiva e, hoje, pratica mais de uma dezena de 

modalidades. 
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2. REPOSITÓRIOS DIGITAIS NA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 

 

Na presente pesquisa, trilhou-se pelas teorias relacionadas às áreas de Comunicação e 

Ciência da Informação, tratando-se de temas como a interatividade, arquivos pessoais e 

institucionais, descrição arquivística, repositórios digitais e memória. 

As relações sociais vivenciadas pelos torcedores de futebol na Internet oportunizam 

aos colecionadores evidenciar seus acervos que, somados aos arquivos institucionais dos 

clubes, constituem elementos a ser incorporados aos repositórios digitais, uma possibilidade 

para a preservação digital e da memória das instituições (Figura 01). 

 

Figura 01 – Arquivos, Repositórios e Preservação da Memória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

A interatividade, um tema de estudo da Comunicação, é o aspecto inicialmente 

abordado neste trabalho, que segue pela Arquivologia, permeando aspectos “informáticos”, 

até chegar aos repositórios digitais e a preservação da memória, campo investigado pela 

Ciência da Informação. 

Nas últimas duas décadas, a informática e a ciência da computação se 

expandiram, estabelecendo os limites de seus campos de ação. A informática 

assentou-se na investigação, no desenho, no desenvolvimento, na execução, 

no suporte e na gestão de sistemas de informação mediados por computador. 

A Ciência da Informação, a seu turno, na pesquisa, formação e inovação, nos 

campos da memória, da gestão da informação e da organização do 

conhecimento, em suas variadas manifestações (GALINDO, 2010, p. 181). 
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Galindo (2010) analisa, então, o papel da Ciência da Informação neste novo momento 

em que o acesso à informação se torna mais intenso: 

 
Cabem, então, à Ciência da Informação a investigação e o desenvolvimento 

de instrumentos de descrição semântica das interfaces do conhecimento, mas 

mais especificamente a reflexão sobre as estratégias de resgate da 

informação e preservação do acesso a ela; em certa medida, um contraponto 

ao paradigma custodial desenvolvido pela noção do controle bibliográfico, 

preso à ação de descrever e controlar os objetos do registro da produção do 

conhecimento. Cabe também à Ciência da Informação a reflexão sobre a 

tarefa de transformar informação potencial em conhecimento cinético 

através do acesso e uso da informação (GALINDO, 2010, p. 183). 
 

Segundo Ferreira (2010, p. 41-42), o modelo informacional ou a teoria da informação 

foi o primeiro a colocar em relevo o termo comunicação na condição de transmissão, sendo, 

“[...] essencialmente, uma teoria da transmissão de signo, segundo o esquema proposto por 

Shannon”
9
.  

Para Ferreira (2010, p. 43), analisando Escarpit
10

 e a possibilidade de ruído no 

processo de comunicação,  

[...] o modelo informacional se estrutura numa visão, na qual o código, sob 

uma perspectiva, possibilita a transmissão da informação. Assim, o código é 

um conjunto de signos, que serve de parâmetro para reduzir a 

equiprobabilidade – em que todos os resultados possíveis são prováveis - na 

fonte [...]. 

 

Escarpit (1991, p.123) define o documento como dotado de uma dupla independência 

em relação ao tempo, em sua Teoria Geral da Comunicação e Informação. 

On définira done le document comme um objet informationnel visible ou 

touchable et doué d’une double indépendance par rapport au temps: - 

synchronie: indépendance interne du message qui n’est plus une séquence 

linéaire d’événements, mais une juxtaposition multidimensionnelle des 

traces, - stabilité: indépendance globale de l’objet informationnel qui n’est 

plus um événement inscrit dans l’écoulement du temps, mais um support 

matériel de la trace qui peut être conserve, transporte, reproduit.
11 

 

                                                           
9
 Em 1948, Claude Shannon publicou a Teoria Matemática da Comunicação. 

10
 Em 1976, Robert Escarpit estabeleceu as bases para a Ciência da Informação e Comunicação por meio da 

publicação da Teoria Geral da Informação e Comunicação. Nesta, indica que a informação é o conteúdo da 

comunicação, e a comunicação, o veículo da informação. 
11

 Tradução nossa: “Pode-se definir o documento como um objeto informacional visível ou palpável e dotado de 

uma dupla independência em relação ao tempo: - sincronia: independência interna da mensagem que não é uma 

sequência linear de eventos, mas uma justaposição multidimensional dos traços, - estabilidade: independência 

global do objeto informacional que não é mais um evento inscrito no fluxo do tempo, mas um suporte material 

do traço que pode ser conservado, transportado, reproduzido”. 
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Para Le Coadic (1996, p.13), a comunicação é “[...] o processo intermediário que 

permite a troca de informações entre as pessoas [...] Podemos concluir, com Escarpit, que a 

comunicação é um ato, um processo, um mecanismo, e que a informação é um produto, uma 

substância, uma matéria”. 

A integração dos computadores em rede mundial - a Internet - pode ser considerada 

um novo momento na evolução da informática. A evolução da conexão fixa, estabelecida 

entre uma máquina e uma linha de transmissão de dados, para outra, móvel, e igualmente 

compartilhada, reflete a nossa atualidade, traduzindo numa interação cada vez maior da 

informática com o processo de comunicação das sociedades, inaugurando um momento sem 

precedentes na história da informática, assim como da comunicação. 

[...] Como a CMC penetra no sistema universitário em escala internacional 

durante os anos 90, os profissionais que assumirem empresas e instituições 

no início do século XXI levarão consigo a mensagem do novo meio para a 

sociedade em geral. O processo de formação e difusão da Internet e redes de 

CMC a ela ligadas nos últimos 25 anos moldou de forma definitiva a 

estrutura do novo veículo de comunicação na arquitetura da rede, na cultura 

de seus usuários e nos padrões reais de comunicação [...] (CASTELLS, 

1999, p.380). 

 

A Internet passa a ser a espinha dorsal da comunicação global mediada por 

computadores (CMC) a partir dos anos 90 (CASTELLS, 1999). É o meio que permite, pela 

primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido, em escala 

global (CASTELLS, 2003). 

O desenvolvimento autônomo, segundo Manuel Castells (2003), considerado como 

principal força da Internet, foi impulsionado pela abertura da sua arquitetura, fazendo surgir 

aplicações nunca planejadas como e-mail, bulletin boards, salas de chat, o modem e o 

hipertexto: 

[...] Ninguém disse a Tim Berners-Lee que projetasse a www, e na verdade 

ele teve de esconder sua verdadeira intenção por algum tempo porque estava 

usando o tempo de seu centro de pesquisa para objetivos alheios ao trabalho 

que lhe fora atribuído. Mas teve condições de fazer isso porque pôde contar 

com o apoio generalizado da comunidade da Internet, à medida que 

divulgava seu trabalho na rede, e foi ajudado e estimulado por muitos 

hackers do mundo inteiro [...] (CASTELLS, 2003, p.28). 

 

O “mundo real” dos tecnicistas passou a conviver com o “mundo virtual” dos 

internautas. Aos softwares criados com finalidade militar, para os cálculos da engenharia ou 

para o acompanhamento financeiro das empresas, foram acrescidos outros, que passaram a 

responder aos anseios dos usuários do “mundo virtual”.  

 

A crescente sofisticação dos softwares, desenvolvidos para a troca de 
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informações entre os usuários da rede, possibilitou a escalada para o alcance 

das interações em tempo real. Com a implementação de tais programas (IRC, 

MUD, MOO, WEBCHAT), os navegantes tiveram a facilidade de se 

comunicar com os demais participantes de forma instantânea, transformando 

assim o ciberespaço em um espaço contextual comum de construção de 

novas formas de sociabilidade (RIBEIRO, 2001, p.140). 

 

A partir deste momento histórico, o conceito de ciberespaço passou a ser amplamente 

discutido. William Gibson (1993, p.53) analisa: 

O ciberespaço. Uma alucinação consensual, vivida diariamente por bilhões 

de operadores legítimos, em todas as nações, por crianças a quem estão 

ensinando conceitos matemáticos... Uma representação gráfica de dados 

abstraídos dos bancos de todos os computadores do sistema humano. Uma 

complexidade impensável. 

 

A cibercultura, que surge com os impactos socioculturais da microinformática, é 

produto da digitalização dos media, do advento de um fluxo de mensagens planetário, 

multimodal e bidirecional, em que o receptor torna-se, também, um emissor potencial 

(LEMOS, 2004). 

A cibercultura vai se caracterizar pela formação de uma sociedade 

estruturada através de uma conectividade telemática generalizada, ampliando 

o potencial comunicativo, proporcionando a troca de informações sob as 

mais diversas formas, fomentando agregações sociais. O ciberespaço cria um 

mundo operante, interligado por ícones, portais, sítios e home pages, 

permitindo colocar o poder de emissão nas mãos de uma cultura jovem 

tribal, gregária, que vai produzir informação, agregar ruídos e colagens, 

jogar excesso ao sistema (LEMOS, 2004, p.87). 

 

Para Lévy (1999), o ciberespaço estimulou o surgimento de dois dispositivos 

informacionais originais em relação aos seus precedentes: o mundo virtual e a informação em 

fluxo: 

O mundo virtual dispõe as informações em um espaço contínuo – e não em 

uma rede – e o faz em função da posição do explorador ou de seu 

representante dentro deste mundo (princípio de imersão) [...] A informação 

em fluxo designa dados em estado contínuo de modificação, dispersos entre 

memórias e canais interconectados que podem ser percorridos, filtrados e 

apresentados ao cibernauta de acordo com suas instruções [...] Note-se que o 

mundo virtual e a informação em fluxo tendem a reproduzir em grande 

escala, e graças a suportes tecnicamente avançados, uma relação ‘não 

midiatizada’ com a informação. A noção de dispositivo informacional é, em 

princípio, independente da mídia, da modalidade perceptiva em jogo ou do 

tipo de representação transportada pelas mensagens (LÉVY, 1999, p.62-63). 

 

O ciberespaço disponibiliza, segundo Lévy (1999), um dispositivo comunicacional 

original, já que ele permite que comunidades constituam de forma progressiva e de maneira 

cooperativa um contexto comum (dispositivo todos-todos). Essa mudança é lastreada pela 



22 

 

“[...] transformação do PC (Personal Computer), o computador individual, desconectado, 

austero, feito para um indivíduo racional e objetivo, em um CC (Computador Coletivo), os 

computadores em rede [...]”, conforme destaca André Lemos (2004), e permite a 

descentralização da informação e o aumento da interatividade na mídia Internet: 

O que chamamos de novas tecnologias de comunicação e informação surge a 

partir de 1975, com a fusão das telecomunicações analógicas com a 

informática, possibilitando a veiculação, sob um mesmo suporte – o 

computador -, de diversas formatações de mensagens. Esta revolução digital 

implica, progressivamente, a passagem do mass media (cujos símbolos são a 

TV, o rádio, a imprensa, o cinema) para formas individualizadas de 

produção, difusão e estoque de informação. Aqui a circulação de 

informações não obedece à hierarquia da árvore (um-todos), e sim à 

multiplicidade do rizoma (todos-todos). As novas tecnologias de informação 

devem ser consideradas em função da comunicação bidirecional entre grupos 

e indivíduos, escapando da difusão centralizada da informação massiva. 

Várias tecnologias comprovam a falência da centralidade dos media de 

massa: os videotextos, os BBSs, a rede mundial Internet em todas as suas 

particularidades (web, wap, chats, listas, newsgroups, muds...). Em todos 

estes novos medias estão embutidas noções de interatividade e 

descentralização da informação [...] (LEMOS, 2004, p.68-69). 

 

O fluxo informacional sofre, portanto, sensível modificação com a introdução da 

Internet na sociedade. A comunicação “muitos com muitos” (CASTELLS, 2003) e a falência 

da centralização da mídia massiva estabelecem um novo momento no processo 

comunicacional. 

Castells (2003) caracteriza a cultura da Internet por uma estrutura composta por quatro 

camadas: a cultura tecnomeritocrática, representante da academia e da ciência; a cultura 

hacker, responsável pelas inovações na rede, com criação de tecnologia e compartilhamento 

com a comunidade; a cultura empresarial, que tirou a rede dos fechados círculos de 

tecnólogos e representa o dinheiro; e a cultura comunitária virtual, que molda o 

comportamento e a organização social. 

Apesar do peso da cultura empresarial, são as outras, mais direcionadas para os 

relacionamentos sociais, que possuem uma maior representatividade no fluxo de usuários da 

Internet: 

E apesar das contínuas tentativas de comercializar a Internet, apesar de ter se 

convertido em um instrumento essencial para a atividade econômica, a 

grande massa de fluxos de informação na Internet é de uso social e pessoal, 

não comercial. A Internet é fundamentalmente um espaço social, cada vez 

mais amplo e diversificado a partir das tecnologias de acesso móvel a ela. 

Por isso a preservação da liberdade de expressão e comunicação na Internet 

é a principal questão na liberdade de expressão em nosso mundo 

(CASTELLS, 2006, p.227). 
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A Internet tem que ser vista como tecnologia, mas também como prática social 

(CASTELLS, 2003), na medida em que tecnologia e sociedade não podem ser analisadas em 

separado. A partir da introdução das novas tecnologias, da comunicação mediada por 

computador e da Internet, as dinâmicas comunicacional e informacional tomam um novo 

rumo, estabelecendo novas formas de relacionamentos no meio social. 

No Brasil, o número de internautas alcançou a marca de 85 milhões de usuários, 

conforme pesquisa do IBGE 12 . Os números expressivos – superior a 40% da população 

brasileira13 - do acesso à Internet credenciam as novas tecnologias como a grande potência 

para o processo comunicacional no Brasil, assim como se prevê para o restante do mundo, nas 

próximas décadas. 

Se não experimentaram com os chamados sites oficiais de clube uma interatividade 

que se diferenciasse muito da já existente relação com as mídias tradicionais, os torcedores, 

ao simples clique do mouse, passaram a obter conteúdo de forma instantânea sobre a sua 

paixão, quer na forma de notícia, hino, imagens históricas ou perfil dos seus ídolos no esporte. 

A passagem da mídia convencional para a Internet teve na transposição de conteúdos 

impressos o seu começo. A evolução até os dias atuais, por sua vez, é marcada por forte 

influência do torcedor na produção da informação. 

O jornalismo esportivo seguiu os passos da tendência mundial do jornalismo impresso, 

caminhando na direção do conteúdo exclusivo na Internet com equipe própria, dissociada do 

quadro original. No Brasil, o jornalista Paulo Vinícius Coelho estabelece o fim da década de 

90 como o da “explosão” do jornalismo esportivo on line: “[...] Foi só em 1999, no entanto, 

que a internet virou fenômeno tão grandioso que começou a tirar alguns dos melhores 

profissionais do jornalismo esportivo” (COELHO, 2004, p.59). 

Paralelamente à estruturação de sites oficiais, os clubes do futebol brasileiro 

motivaram a constituição da cobertura feita por portais não oficiais, construídos por 

torcedores. 

A busca por um alto grau de interatividade, apesar de limitada por recursos mais 

escassos do que os disponíveis para os portais oficiais, pode ser apontada como uma das 

causas do sucesso dos sites não oficiais.  

A possibilidade de opinar, interagir, discutir com outros usuários num mesmo nível 

“hierárquico”, transformar-se numa voz ativa nas decisões dos clubes, supera as barreiras 

                                                           
12

 Resultado do IBGE para o item “Pessoas de 10 anos ou mais de idade que utilizaram a Internet, no período de 

referência dos últimos três meses”, do PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 2013. 
13

 A população brasileira estimada pelo IBGE, em 28 de fevereiro de 2016, era de 205 milhões de habitantes. 
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técnicas com a velocidade, amplitude e o mapeamento da zona mediada, muitas vezes melhor 

expressos nos sites oficiais, já que a manutenção de tecnologia de ponta requer maior 

investimento financeiro.  

A classificação imposta à interatividade é diferenciada e ampla, abordada por diversas 

angulações, a partir de diferentes autores da área da comunicação. Para André Lemos (1997), 

experimentamos, todos os dias, formas de interação ao mesmo tempo técnica e social.  

Lemos classifica interatividade em interação social e interação técnica. A interação 

social refere-se à relação homem-homem, enquanto a interação técnica refere-se à relação 

homem-técnica. Subdivide a interação técnica em “analógico-mecânica” e “eletrônico-

digital”, que tem a interação com a máquina como semelhança, sendo a interação com a 

informação exclusividade da eletrônico-digital. 

Baseados em André Lemos, que qualifica a interatividade digital como uma relação 

tecno-social, Cassol e Primo (1999) concluem: 

[...] Seria um diálogo, uma conversação entre homens e máquinas, em tempo 

real, localizadas em uma zona de contato, zonas de negociação, as interfaces 

gráficas. A relação deixaria de ser passiva ou representativa, passando a ser 

ativa e permitindo inclusive a relação inteligente entre máquinas inteligentes 

sem a mediação humana (CASSOL; PRIMO, 1999, p.5). 

 

As novas formas de comunicação através do ciberespaço implantaram uma nova 

ordem, com novos costumes e linguagem, permitindo a interação de pessoas que não teriam a 

mesma oportunidade em situações face to face. O ciberespaço, contudo, levou características 

do “mundo real”, que vão do uso de expressões do nosso cotidiano para as atitudes tomadas 

na rede à possibilidade da manutenção de regiões de fundo e fachada (GOFFMAN, 1996) no 

relacionamento social entre internautas, ou seja, um não espelhamento da realidade na 

chamada “vida virtual”. 

As metáforas estabelecem, por sua vez, um paralelo entre o cotidiano do chamado 

mundo real e o expresso no dia-a-dia das redes sociais da Internet. 

[...] A despeito da aparente falta de correspondência entre esse espaço 

informacional e o espaço físico que chamamos “real”, são comuns, no 

entanto, as referências à interação, navegação, existência no ciberespaço. A 

abundância de metáforas que descrevem a experiência virtual em termos de 

espacialidade do mundo “real” e a facilidade com que essas mesmas 

metáforas são incorporadas à cultura apontam para a possibilidade de 

existência de paralelismos entre a espacialidade de nossa experiência 

cotidiana e a percepção que temos da abstração a que denominamos 

ciberespaço [...] (FRAGOSO, 2000, p.90). 

 



25 

 

Segundo Toutain (2012, p.17), “[...] as novas tecnologias estabeleceram uma relação 

própria com o simbólico, reorganizando, assim, as formas de sociabilidades em torno dos 

novos meios de comunicação”. A relação mediada está estabelecida em diversas plataformas 

no ciberespaço. A preferência por uma comunidade do Facebook (Figura 02), site que permite 

o agrupamento de usuários em diversas comunidades temáticas, um perfil do Twitter ou um 

grupo de conversa do Whatsapp varia de acordo com o usuário, que muitas vezes utiliza todas 

as opções citadas de acordo com a sua necessidade de informação ou mesmo de 

entretenimento. 

 

           Figura 02 – Grupo Leões do Orkut no Facebook 

 

             Fonte: Pesquisa do autor. 

 

A Internet estabeleceu, com sites oficiais, não oficiais, blogs, comunidades virtuais, 

mensagens instantâneas e outros instrumentos, um novo momento nas relações sociais 

atreladas ao futebol. 

Se a interação do torcedor de futebol com outros fãs da sua equipe e de equipes 

adversárias acontecia, no período pré-Internet, exclusivamente em ambientes presenciais, 

como estádios, bares e rodas de amigos, esta passou a ser exercida também no meio virtual, 

com o agrupamento de torcedores de determinado clube a partir de chats, listas de discussão, 

comunidades e fóruns. 

Através do reconhecimento de um local comum de interação (p.ex., as salas) 

e da possibilidade de seleção de grupamentos por afinidades (p.ex., os canais 

temáticos), os usuários estariam inseridos em um contexto no qual o 

estabelecimento de laços sociais dar-se-ia pelo prazer de estar junto e de se 
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reunir, propiciaria a vivência de contatos efêmeros, favorecendo a 

constituição de grupos informais [...] (RIBEIRO, 2001, p.148). 

 

A nova modalidade não se restringiu ao relacionamento torcedor-torcedor, 

expandindo-se para a relação existente entre os torcedores, seus clubes e dirigentes, assim 

como com a própria imprensa esportiva. 

A análise da rede mundial de computadores remete a uma reflexão sobre os diferentes 

usos estabelecidos no ambiente virtual, a partir da observação dos polos emissores e 

receptores da informação, trazendo à tona a transformação do usuário internauta em autor, em 

construtor do conhecimento. 

A liberação do polo emissor da informação, característica da Internet, permitiu que 

sujeitos anônimos se transformassem em “celebridades” formadoras de opinião, dentro do seu 

universo específico, em pouco tempo. 

Se por um lado, a Internet pode ser encarada como o espaço ideal para a diversão e a 

socialização de pessoas que não têm a mesma oportunidade de construir amizades no terreno 

físico, também é válida a afirmativa de que se trata, potencialmente, do ambiente apropriado 

para a produção e disponibilização de conteúdo para um grande público. Tal fato possibilita 

debates sobre temas dos mais diversos, em canais de diferentes naturezas, como os blogs, 

fóruns e sites de redes sociais. 

Um exemplo bem claro desta nova ordem é a disseminação da notícia por meio da 

Internet. Do simples “copiar e colar” para uma coleção de e-mails de amigos, passando pela 

divulgação de notas em comunidades temáticas compostas por milhares de pessoas no 

Facebook, até a produção de notícias com análise crítica só existe uma barreira: vontade de 

fazer.  

Esses novos produtores da informação, baseados em suas experiências e preferências, 

passaram a postar em fóruns da Internet e, posteriormente, construir seus próprios espaços 

virtuais de comunicação e crítica. O futebol, como elemento da cultura do povo brasileiro, é 

um excelente case quando se pretende abordar toda a transformação que as novas tecnologias 

proporcionaram, modificando o fluxo informacional, ampliando o processo comunicacional 

da sociedade. 

Uma trilha potencial de divulgação das reflexões sobre o mundo do futebol é 

a rede mundial de computadores. Vários sites do mundo inteiro ocupam-se 

compulsivamente em prover de informações as centenas de milhões de 

aficionados. Os principais clubes e os jogadores melhor orientados 

esforçam-se em atualizar suas home pages com curiosidades e demais 

atrativos. Nesses espaços virtuais estão se tornando mais comuns, como 

estratégia de fidelização dos internautas, publicações mais qualitativas da 

história, de estatísticas, de quadros comparativos, de textos críticos, de 
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reportagens investigativas, de contos e poemas sobre o futebol. A internet 

deve se tornar neste século XXI o campo mais viável de compartilhamento 

de informações e discussões acadêmicas sobre os jogos de bola [...] 

(NORMANDO, 2003, p.11). 

 

A paixão do torcedor de futebol pelo seu clube deixa de ser objeto de estudo através 

apenas da ação das grandes massas presentes nos estádios, tornando-se possível analisar 

hábitos, costumes e identidades a partir do mundo virtual. O uso da Internet, inicialmente 

restrito a poucos, todos pertencentes às classes de tecnólogos e acadêmicos, passa a abranger 

um público grandioso, composto por pessoas de diferentes classes sociais, níveis de formação, 

etnias, credos e crenças. O agrupamento de pessoas tão diferentes em ambientes comuns é 

potencializado no “mundo on line”, pelo menos quando o assunto é futebol, a partir da paixão 

por um único clube, seu escudo, suas cores e seus ídolos. Nussbaumer (2004, p.25) avalia que 

“[...] como semelhança com o modelo clássico de comunidade, emerge uma busca crescente 

por afinidades e interesses comuns – um novo espírito comunitário – que parece reger tanto o 

ambiente virtual como o off line”. 

 

A interação dos torcedores de futebol tem como marco inicial os seus próprios 

agrupamentos sociais no “mundo off line”. As batalhas contra grupos rivais, muito bem 

representadas pela ação das torcidas uniformizadas, seus gritos de guerra em defesa das cores 

do seu clube, traduzem bem a formação das comunidades no mundo dito real. 

O futebol é meio de reprodução simbólica do corpo social, da mesma 

maneira que a guerra nas sociedades tradicionais, nas quais ela está 

codificada de maneira estrita, visando não perturbar a vida dos grupos 

envolvidos. Daí haver um calendário para a luta, cujas retomadas periódicas 

ganham feições lúdicas. A duração desse tipo de guerra é estabelecida pelo 

costume, algumas vezes é de um só dia (FRANCO JÚNIOR, 2007, p.202). 

 

O mundo virtual vai além destes momentos esporádicos, delimitados por partidas, 

competições e calendários esportivos anuais. Ele está sempre aberto, sempre on line, à espera 

de um embate, uma discussão, uma comemoração ou para a exacerbação das angústias e 

tristezas por uma derrota. 

A mudança registrada na Internet, com a entrada dos mais diversos elementos 

constitutivos da sociedade, todos representados por espaços virtuais delimitados, mas 

“linkados” pela extensa teia montada pelo ciberespaço, estabeleceu um novo momento nas 

relações existentes entre os torcedores de futebol. 

Inicialmente, os aficionados pelo esporte encontraram a transposição de conteúdos 

veiculados pela mídia convencional em sites generalistas ou estritamente esportivos. Em 
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seguida, foram brindados pelos seus clubes com os sites oficiais, que já representaram um 

significativo avanço na relação do torcedor com a sua agremiação preferida. 

Em seguida, começaram a surgir contribuições espontâneas dos torcedores, que 

visualizaram e utilizaram o espaço que lhes era disponibilizado, construindo websites que 

tratavam dos seus clubes. Esse embrião resultou em modalidades cada vez mais aperfeiçoadas 

de mecanismos fomentadores da interatividade entre os atores envolvidos no mundo do 

futebol. 

O acompanhamento do site Barradão On Line, representante não oficial de um clube 

com aproximadamente dois milhões de fãs, conforme será abordado mais adiante, pelo 

período de quase oito anos, possibilitou ao pesquisador uma interpretação sobre a modificação 

nas relações sociais entre os torcedores, a partir da interatividade proposta pelos canais não 

oficiais de futebol. Tal conclusão é expansível, sem dúvidas, para outros espaços virtuais, 

além do BOL, objeto inspirador de parte desta análise. 

Quando se imagina a repercussão de um site não oficial perante sua comunidade, se 

pensa muito além da capacidade exercida pelo portal em si. É razoável o estabelecimento de 

uma cadeia relacional entre o site e tudo que foi produzido e publicado na Internet a partir de 

seu enquadramento como legítimo divulgador e fomentador das coisas relativas ao clube de 

futebol. 

Do momento histórico em que os canais de comunicação do MIRC
14

 foram utilizados 

para discussão dos assuntos relacionados com o Esporte Clube Vitória, passando pela criação 

dos sites não oficiais como o BOL e o Canal ECVitória, a criação de blogs e listas de 

discussão, como a Grupo Barradão, até se chegar às comunidades do extinto Orkut e do 

Facebook, como a Leões do Orkut e a Arena Rubro-Negra, todo o universo virtual fomentado 

é fruto de uma geração que semeou mudanças há aproximadamente vinte anos e, hoje, alcança 

níveis de participação junto a outros torcedores, aos seus clubes e à imprensa esportiva pouco 

imagináveis duas década atrás. 

É possível afirmar que saímos de uma realidade onde tínhamos uma imprensa oficial 

escrevendo e falando para milhares de torcedores, através dos jornais impressos, das rádios e 

emissoras de tv, para outra onde milhares de torcedores escrevem para outros milhares, 

utilizando canais de comunicação disponibilizados no mundo virtual. 

A contribuição que saía do mundo real para o mundo virtual faz hoje o caminho 

inverso, com torcedores-internautas assumindo cargos de direção no clube e em associações 

                                                           
14

 MIRC é um protocolo de comunicação para o sistema operacional Microsoft Windows e utilizado a partir da 

Internet, com oferta original de bate-papo (chat).  
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com atuação presencial, subsidiando a imprensa oficial com conteúdo, propiciando a interação 

e socialização das pessoas a partir das novas tecnologias da informação e comunicação, 

deixando para trás a limitação da recepção e retransmissão de ideias e conceitos, abrindo 

caminho para a construção do conhecimento. 

Os sites não oficiais construídos por torcedores e as chamadas “redes sociais” 

tornaram-se palco de muitos colecionadores, que subsidiavam suas redações com informações 

trazidas diretamente dos seus arquivos pessoais. 

Para Foucault (2008, p.148), o arquivo é o sistema geral da formação e transformação 

dos enunciados. 

“[...] o arquivo é, também, o que faz com que todas as coisas ditas não se 

acumulem indefinidamente em uma massa amorfa, não se inscrevam, 

tampouco, em uma linearidade sem ruptura e não desapareçam ao simples 

acaso de acidentes externos, mas que se agrupem em figuras distintas, se 

componham umas com as outras segundo relações múltiplas, se mantenham 

ou se esfumem segundo regularidades específicas [...]” (FOUCAULT, 2008, 

p. 147). 
 

Os torcedores colecionadores lidam com diversos tipos de acervos simultaneamente, 

sejam arquivísticos, bibliográficos ou museológicos. São coleções de camisas, bandeiras, 

flâmulas, revistas, jornais, vídeos, fotos analógicas, fotos digitais e ingressos dos jogos, como 

outra infinidade de objetos relativos aos seus clubes do coração. 

O Arquivo Nacional (2005, p. 52) define o colecionador como uma entidade coletiva, 

pessoa ou família responsável pela formação de uma coleção. Esta coleção, por sua vez, é 

definida pelo Arquivo Nacional (2005, p. 52) como o conjunto de documentos com 

características comuns, reunidos intencionalmente. 

No futebol, o que aproxima as coleções de diferentes torcedores são as cores e 

símbolos, casos do escudo, mascote e gritos de guerra que identificam o clube. O Esporte 

Clube Vitória traz nas cores vermelha e preta e no leão, o mascote, os elos de ligação entre a 

sua legião de seguidores.                 

Para o Arquivo Nacional (2005, p.73), cada documento presente nas coleções é 

considerado como uma unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou 

formato. DUCROT (1998) considera as coleções como arquivos, mas as diferencia dos fundos 

arquivísticos: 

 

[...] Uma coleção de documentos históricos não constitui um fundo de 

arquivo, pois foi criada de maneira artificial, segundo os critérios 

determinados subjetivamente por quem os reuniu. As instituições 

arquivísticas não devem criar essas coleções, mas podem recebê-las, sejam 

sozinhas, já que tais documentos são arquivos, seja junto com o fundo da 
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pessoa que as constituiu e cujas áreas de interesse elas esclarecem. Nesse 

último caso convém distinguir claramente o fundo e a coleção, classificando-

os segundo seus critérios próprios. Quanto à coleção, como o princípio da 

proveniência não se aplica, será classificada da maneira que mais favoreça às 

pesquisas: por ordem cronológica, ou por ordem alfabética dos nomes de 

pessoas, até de países, mas jamais por assunto de pesquisa, porque 

recairíamos nos inconvenientes há pouco assinalados. A menos que o 

próprio autor da coleção a tenha assim classificado. Nesse caso, o arquivista 

a completará com um índice dos nomes de pessoas, de lugares e de assuntos 

(DUCROT, 1998, p. 158). 

 

Belloto (2014, p.249-250) define documento privado como todo aquele não público, 

ressaltando que é uma definição simplista, mas “[...] é assim, por exclusão, que a própria área 

jurídica distingue os bens públicos, afirmando serem estes os pertencentes à União, aos 

estados ou aos municípios, e os outros, particulares”.  

Pode-se afirmar que alguns dos itens armazenados pelos torcedores em suas coleções 

têm características de documentos de arquivo, outros aproximam-se mais dos acervos 

bibliográficos ou museológicos. Bellotto (2004, p.250) descarta documentos considerados 

característicos das bibliotecas, dos museus e dos centros de documentação, quando estuda 

documentos privados. Sem se afastar das definições de documento e de documento privado, a 

presente pesquisa, no entanto, considera a diversidade existente entre tais áreas correlatas, 

considerando os livros escritos sobre o clube, como também as camisas do time de futebol.  

O arquivo privado é o “[...] arquivo de entidade coletiva de direito privado, família ou 

pessoa. Também chamado arquivo particular” (Arquivo Nacional, 2005, p. 35). O documento 

que faz parte do acervo do torcedor de futebol é um documento de arquivo privado. 

Duarte (2005, p. 33), em análise sobre os arquivos privados, afirma que “[...] a 

formação de um arquivo privado se concretiza na medida em que o titular passa a agrupar 

documentos resultantes de conjuntos de atos, em concordância com o seu modo de vida”. No 

caso do futebol, o torcedor, sozinho ou vinculado a outros torcedores, mantém uma relação de 

amor com o seu clube que o difere, no âmbito social, de outros torcedores que torcem para 

outros clubes, sendo seus arquivos e a intencionalidade de sua acumulação uma representação 

desta preferência.  

 

Eles representam sempre o vínculo pessoal que o titular mantém com o 

mundo. O sentido monumental/histórico do arquivo privado não é 

descoberto pelo profissional de arquivo. Ele se encontra presente no próprio 

ato intencional de acumular documentos. O arquivo passa a representar uma 

espécie de pirâmide. Guarda a memória do titular e a de seu tempo para as 

gerações futuras, podendo contar muito mais do que se imagina (DUARTE, 

2005, p. 34). 
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Os arquivos pessoais, por sua vez, refletem o conjunto da produção de determinado 

indivíduo ou de uma família no exercício das suas atividades laborais ou mesmo em outros 

interesses.  

No século XIX, os arquivos pessoais ganharam espaço na prática da 

arquivística francesa, inglesa e americana. Esse movimento foi impulsionado 

pelas sociedades históricas que passaram a reconhecer os papeis produzidos 

na vida privada como fonte para a pesquisa do historiador [...] (OLIVEIRA, 

2013, p. 32). 

 

Para Bellotto (2004, p. 250), a conceituação de arquivos pessoais está embutida na 

própria definição geral de arquivos privados, que incluem as pessoas físicas de direito 

privado. 

Diferentemente da bibliografia da área de Arquivologia, que não se refere aos arquivos 

pessoais como aqueles que são montados pelos indivíduos para uma área de interesse comum 

a outros indivíduos, a presente pesquisa assim se portará, levando em conta a convergência de 

arquivos pessoais dos mais diversos suportes na montagem de uma base digital que poderá 

significar uma importante ferramenta na preservação da memória de um clube de futebol. 

Segundo Belloto (2013, p. 79-80), em resenha da obra Personal Archives and a New 

Archival Calling: Readings, Reflections and Ruminations, Richard Cox, no subcapítulo 

“Sentimentalismo e arquivo pessoal”, “[...] demonstra que, mais do que reconhecer o valor 

legal da documentação pessoal, falam mais alto as razões sentimentais e emocionais, o que 

leva a serem preservados ‘velhos documentos mesmo depois de não haver mais qualquer 

necessidade de se tê-los em mãos’”. 

Oliveira (2013, p. 38) considera que os conjuntos documentais pertencentes aos 

arquivos pessoais “[...] representam os personagens que se relacionam com os titulares de 

arquivos e os lugares de encontro na sociedade (afetos, família, negócios, participação na 

sociedade civil etc.) entre o produtor do arquivo e seus contemporâneos [...]”.  

A possibilidade de que os arquivos pessoais de torcedores adquiriram um caráter 

institucional existe principalmente se forem publicizados e disponibilizados ao lado de outros 

acervos pessoais de outros torcedores.  

 

A complexidade dos arquivos pessoais ultrapassa a questão de sua 

constituição e institucionalização. A primeira dificuldade está na 

identificação desses arquivos gerados na intimidade e que podem produzir 

um significado para a sociedade, ou para um de seus segmentos, que 

justifique sua institucionalização, preferencialmente em um espaço público, 

onde o cidadão terá garantido o seu acesso a esse legado (OLIVEIRA, 2013, 

p. 48). 
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Levando-se em consideração tipologias documentais das mais diversas no estudo dos 

arquivos pessoais dos torcedores, pode-se levar em conta a classificação proposta por Paes 

(2005), com documentos do gênero escrito, como jornais, revistas, pôsteres, manuscritos com 

resultados de jogos; iconográfico, caso das fotos e desenhos relativos ao clube; filmográfico, 

com os filmes gravados para serem reproduzidos pelos antigos videocassetes, por exemplo; 

sonoro, com os discos gravados com o hino da equipe de futebol; informático, todo aquele 

armazenado em computador ou em mídias digitais e óticas, casos de uma base com dados 

históricos, fotos, filmes, reportagens de site guardadas em editor de texto, entre outros tipos 

de arquivos. 

 

Os arquivos pessoais desafiam os profissionais da área pela diversidade de 

documentos e de objetos acumulados pelo indivíduo por toda uma vida. A 

produção documental é um produto subjetivo, individual, representação das 

atividades de uma pessoa e que, muitas vezes, chega à instituição de guarda 

de forma descontextualizada (TRANCOSO; SILVA, 2013, p. 58). 

 

No que se refere à relação entre a diversidade tipológica dos arquivos pessoais e a área 

da informação, Trancoso e Silva (2013, p. 58) afirmam que 

 

[...] as ligações orgânicas que precisam ser estabelecidas geram aos 

profissionais da área muitas inquietações, seja pela informalidade dos 

documentos pessoais, pela diversidade de gêneros, suportes e pelos objetos 

(medalha, placa comemorativa, entre outros), acumulados pelo produtor [...]. 

 

A construção da memória social e coletiva pelos arquivos pessoais colocam estes 

últimos num patamar antes não considerado, enxergando-os, muitas vezes, como de interesse 

público. Belloto (2014, p.204), analisando conferências proferidas por Terry Cook e Ariane 

Ducrot (1997)
15

, interpreta que os arquivos pessoais podem ser compreendidos como “[...] 

uma espécie de "reino" das contradições, das transgressões, do inesperado e da perplexidade”, 

podendo-se considerar “[...] os arquivos públicos institucionais e os arquivos pessoais num 

foco teórico comum centrado na construção da memória social e coletiva”.  

Para Oliveira (2013, p. 29), “[...] os arquivos pessoais, apesar de não ocuparem um 

lugar privilegiado na formulação e implementação de políticas arquivísticas públicas, 

representam um conjunto relevante de registros que constituem parte da memória coletiva”.  

As coleções pessoais de torcedores podem ser comparadas aos arquivos pessoais na sua 

relação com os arquivos institucionais dos clubes. Muitas vezes, arquivos pessoais convivem 

                                                           
15

 Conferências sobre o tema “O fazer do arquivista” do Seminário Internacional sobre Arquivos Pessoais 

(CPOOC-FGV/IEB-USP), realizada em São Paulo, em 21 de novembro de 1997. 
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harmoniosamente com arquivos gerados pela máquina pública, nos arquivos institucionais 

públicos. 

Antigamente os documentos pessoais eram considerados de índole 

completamente privada. Por isso eram excluídos dos arquivos públicos. A 

partir da história contemporânea, os documentos privados adquiriram a 

qualidade orgânica de documentos públicos. Com frequência, chegam aos 

arquivos históricos para que recebam tratamento consoante os princípios 

arquivísticos (DUARTE, 2005, p. 39). 

 

 

McKemmish (2013, p. 32) afirma que “[...] as novas tecnologias permitem a 

integração dos arquivos pessoais e públicos, à medida que os documentos pessoais públicos já 

nascem em formato digital nos ambientes da rede mundial de computadores”, ressaltando a 

importância das tecnologias da informação e comunicação - TIC´s - no processo de 

aproximação entre arquivos pessoais e os arquivos institucionais públicos. 

Comentando artigo de KETELLAR (2008), Mckemmish (2013, p.31) aponta que 

alguns fenômenos podem ser discutidos a partir da “[...] natureza das práticas de registro 

pessoal em nosso mundo digitalmente articulado, mundo de ubíqua computação e 

conectividade permanente, por meio da internet e de dispositivos móveis”.  

KETELLAR (2008) cita o telefone celular como “[...] um dispositivo de comunicação 

e de conectividade em rede, que permite a criação e registro de narrativas, imagens e sons”. 

Em seguida, a organização e as possibilidades de pluralização associadas aos blogs, 

ferramentas sociais da Internet, como o Wikipédia, Facebook, You Tube e Twitter, analisando 

“[...] os novos comportamentos de arquivamento pessoal privado e pessoal público que as 

novas tecnologias digitais oferecem”. 

  

Richard Cox volta-se para o que está ocorrendo no campo das ‘tecnologias 

de informação pessoal’, demonstrando que os sites, blogs e álbuns digitais de 

fotografias já figuram como marca proeminente de nossa sociedade. Essas 

tecnologias, com sua fragilidade inerente mais visível, levam os indivíduos a 

serem mais cuidadosos com as questões de preservação (BELLOTTO, 2013, 

p. 77). 

 

Não conceituando mais os arquivos pelo antagonismo público versus privado, quando 

se chegou aos arquivos pessoais, mas utilizando a proposta de Paes (2005, p. 20-21) para 

classificação dos arquivos quanto às suas entidades mantenedoras, encontram-se os grandes 

grupos representados pelos arquivos públicos, institucionais, comerciais e os 

famliais/pessoais. 
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Os institucionais são subdivididos em instituições educacionais, igrejas, corporações 

não lucrativas e sociedades/associações. Os arquivos produzidos pelos clubes de futebol 

podem, desta forma, ser enquadrados na categoria dos arquivos institucionais, como poderiam 

estar inseridos dentro da definição explicitada anteriormente para os arquivos privados, no 

que diz respeito às entidades coletivas de direito privado. 

Cook (1998, p.131-132), analisando arquivos institucionais como públicos ou oficiais, 

sendo o segundo objeto deste estudo, em contraponto aos arquivos pessoais, observa que 

[...] os arquivos públicos ou institucionais são apresentados (e seus 

defensores sempre afirmam que é isso o que acontece) como acumulações 

naturais, orgânicas, inocentes, transparentes, que o arquivista preserva de 

modo imparcial, neutro e objetivo. Essa é a teoria arquivística clássica [...] 

Em contraste, os arquivos pessoais são apresentados (e os arquivistas 

públicos, seus detratores, enfatizam isso) como mais artificiais, antinaturais, 

arbitrários, parciais, algo realmente mais próximo de um material de 

biblioteca, publicado, como as autobiografias e as memórias, do que de 

documentos de arquivos oficiais e públicos. 

 

Lacerda (2008, p.15), por sua vez, compara os arquivos pessoais com os arquivos 

institucionais, afirmando que “[...] entende-se por arquivos pessoais o conjunto de 

documentos acumulados em decorrência das atividades de pessoas físicas, enquanto os 

arquivos institucionais dizem respeito ao conjunto de documentos produzidos e acumulados 

por instituições de natureza pública e/ou privada como resultado do exercício de suas 

atribuições”.  

Ao estudar os arquivos privados, Belloto (2004, p.254-255) enquadra os arquivos dos 

clubes de futebol entre os arquivos sociais, considerando que  

 

[...] há de se distinguir, de um lado, os arquivos gerados por instituições não-

governamentais e, por outro, os gerados por famílias ou indivíduos. Essa 

dicotomia implica considerar os arquivos econômicos, os arquivos sociais e 

os arquivos pessoais [...] Os chamados arquivos sociais abrangem um grande 

números de arquivos importantes [...] a documentação proveniente de 

instituições educacionais privadas e de associações de classe, esportivas, 

beneficentes e culturais [...]. 

 

Analisados arquivos pessoais e institucionais e, caminhando em direção aos 

repositórios e sua capacidade em preservar a memória, necessário se faz abordar a descrição 

arquivística e todo o seu potencial de propiciar acesso ao que está arquivado no clube e com 

os torcedores, e se pretende levar a uma base digital.  

Bellotto (2004, p. 174) considera que “[...] no âmbito dos estudos ligados à teoria e à 

prática do arranjo e da descrição de arquivos permanentes, assume lugar de proeminência o 

estabelecimento de um elo suficiente e necessário entre a indagação do pesquisador e sua 
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solução, tornada possível pelos chamados instrumentos de pesquisa”. Para Paes (2005, p. 

126), “[...] o trabalho de um arquivo se completa com a elaboração de instrumentos de 

pesquisa, que consistem na descrição e na localização dos documentos no acervo”. 

O trabalho de descrição pode ser considerado uma tarefa profissional [...] Ao 

realizar esse trabalho, o arquivista se inteira da procedência, do conteúdo, do 

arranjo e do valor dos papéis. Esses dados são por ele registrados em 

instrumentos de busca [...] Os instrumentos de busca são, dessa maneira, um 

meio de eliminar o elemento pessoal no trabalho de atender, e de dar a essa 

função bases seguras e metódicas (SCHELLENBERG, 2004, p. 313). 
 

Para o CIA (2009), a descrição arquivística é  

[...] a criação de uma representação precisa de uma unidade de descrição e 

de suas partes componentes, quaisquer que sejam, pela apreensão, análise, 

organização e registro de informação que sirva para identificar, gerir, 

localizar e explicar materiais arquivísticos e o contexto e sistemas de 

documentos que o produziram. 
 

Foucault (2008, p. 148) entende que “[...] a descrição do arquivo desenvolve suas 

possibilidades [...] a partir dos discursos que começam a deixar justamente de ser os nossos”. 

Completa, afirmando que “[...] a revelação, jamais acabada, jamais integralmente alcançada 

do arquivo, forma o horizonte geral a que pertencem a descrição das formações discursivas, a 

análise das positividades, a demarcação do campo enunciativo [...]” (FOUCAULT, 2008, p. 

149). 

 

[...] O arquivo não é descritível em sua totalidade; e é incontornável em sua 

atualidade. Dá-se por fragmentos, regiões e níveis, melhor, sem dúvida, e 

com mais clareza na medida em que o tempo dele nos separa: em termos 

extremos, não fosse a raridade dos documentos, seria necessário o maior 

recuo cronológico para analisa-lo [...] (FOUCAULT, 2008, p. 148). 

 

A análise dos arquivos a partir da sua descrição, portanto, torna melhor o seu 

entendimento. Para tanto, normas de descrição foram estabelecidas, permitindo um padrão no 

processo de espelhamento dos arquivos, assim como de permissão para que diferentes 

arquivos interajam. 

As ferramentas de descrição surgiram no Canadá, em 1989, com a elaboração de 

normas nacionais apoiadas pelo Conselho Internacional de Arquivos - CIA. A primeira norma 

internacional, a ISAD(G)
16

, foi lançada em 1994, prevendo documentos de qualquer suporte, 

definindo um universo de elementos de descrição para registro de informações 

tradicionalmente recuperadas (BRASIL, 2006, p.7).  

                                                           
16

 O termo ISAD(G) refere-se à abreviatura de General International Standard of Archival Description. 
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Em seguida, em 1996, o CIA publicou a ISAAR(CPF)
17

, complementando a ISAD(G), 

regulando a descrição do produtor, entidade fundamental para o contexto dos documentos 

descritos (BRASIL, 2006, p.7). 

A NOBRADE, Norma Brasileira de Descrição Arquivística, que norteará os 

experimentos desta pesquisa,  

 

[...] não é uma mera tradução das normas ISAD(G) e ISAAR(CPF) [...] Seu 

objetivo, ao contrário, consiste na adaptação das normas internacionais à 

realidade brasileira, incorporando preocupações que o Comitê de Normas de 

Descrição do Conselho Internacional da Arquivos (CDS/CIA) considerava 

importantes, porém, de foro nacional [...] (BRASIL, 2006, p.9). 

 

O respeito aos fundos e a descrição multinível são pressupostos básicos da 

NOBRADE, que adota os princípios expressos na ISAD(G): descrição do geral para o 

particular, informação relevante para o nível de descrição, relação entre descrições e não 

repetição da informação (BRASIL, 2006, p. 10-11).  

A Norma Brasileira de Descrição Arquivística prevê  

 

[...] a existência de seis principais níveis de descrição, a saber: acervo da 

entidade custodiadora (nível 0), fundo ou coleção (nível 1), seção (nível 2), 

série (nível 3), dossiê ou processo (nível 4) e item documental (nível 5). São 

admitidos como níveis intermediários o acervo da subunidade custodiadora 

(nível 0,5), a subseção (nível 2,5) e a subsérie (nível 3,5) [...] (BRASIL, 

2006, p.11). 
 

Sem se afastar das normas de descrição arquivística, faz-se necessário o uso de um 

vocabulário controlado, com o objetivo de otimizar o acesso à informação. Para Smit e 

Kobashi (2013, p. 14), “o controle de vocabulário é um recurso para organizar e recuperar 

documentos – e informações – com consistência, gerando, consequentemente, confiança no 

sistema”. 

“O controle de vocabulário intervém na organização dos arquivos ao 

nomear, de forma consistente, os pontos de acesso aos documentos e à 

informação neles contida. O objetivo a ser alcançado pelos arquivos, por 

essa óptica, é sempre o da recuperação da informação: somente esse objetivo 

justifica os cuidados com o controle de vocabulário” (SMIT; KOBASHI, 

2013, p.13).  
 
 

Num repositório digital, cujo público-alvo é o torcedor de futebol, há de se construir 

um vocabulário controlado que se aproxime do usuário final. “[...] O ideal é que o vocabulário 

                                                           
17

 O termo ISAAR(CPF) refere-se à abreviatura de International Standard Archival Authority Record for 

Corporate Bodies, Persons and Families. 
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controlado reflita a linguagem da instituição, aproximando-se o máximo possível da 

linguagem do ‘usuário’”, afirmam Smit e Kobashi (2013, p. 21).  

O IBICT (1984, p.4) conceitua o tesauro como o “[...] vocabulário controlado e 

dinâmico abrangendo área específica de conhecimento. Em sua estrutura patenteia as relações 

vigentes entre os termos ou descritores”.  

Nesta estrutura, o IBICT classifica os termos, entre outros, em termo geral, termo 

geral partitivo, termos específico, termo específico partitivo. 

Nestas diretrizes são usadas as seguintes abreviaturas: TG "Termo genérico": 

o termo introduzido apôs este símbolo representa um conceito de conotação 

mais ampla. TGM "Termo genérico maior": o termo introduzido após este 

símbolo é o nome mais genérico da classe a que pertence o termo específico. 

Usado, em alguns tesauros, na parte alfabética. TGP "Termo genérico 

partitivo": o termo introduzido após este símbolo representa o todo em 

relação à parte [...] TE "Termo especifico": o termo introduzido após este 

símbolo representa um conceito de conotação mais especifica. TEP "Termo 

especifico partitivo": o termo introduzido após este símbolo representa a 

parte em relação ao todo [...] (IBICT, 1984, p.6). 
 

A ideia do repositório digital surge com a filosofia dos repositórios institucionais, 

estes voltados para o meio acadêmico. No Brasil, em 2001, por iniciativa do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT, a partir da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD. Foi o Instituto que fomentou o desenvolvimento 

de repositórios, “[...] numa época em que não se falava em repositórios institucionais, mas sim 

em bibliotecas digitais [...]” (KURAMOTO, 2010, p.61). E a BDTD, já com as características 

de repositório, se propunha a promover o registro e disseminação das teses e dissertações nas 

instituições de ensino superior no Brasil. 

As bibliotecas físicas tradicionais, mesmo permanecendo com suas estruturas para 

armazenamento de livros e visitação, evoluíram, em muitos casos, para a disponibilização de 

parte do seu acervo no meio digital. Este, na Internet, propiciou aos seus usuários a 

possibilidade de acesso simultâneo de qualquer parte do mundo. 

Os arquivos pessoais, neste momento em que boa parte de sua produção acontece em 

meio digital, necessitam de um ambiente de guarda que permita a sua disseminação e 

conservação, já que se integram, de forma autorizada, a um acervo institucional. Desta forma, 

a partir da descrição arquivística realizada nestes acervos, começa-se a estudar a possibilidade 

de utilização de repositórios digitais como forma de se permitir a preservação digital e, 

consequentemente, a preservação da memória.  

Os repositórios institucionais, baseados neste princípio de guarda e disseminação da 

informação, efetivaram-se, então, como opção para o meio acadêmico. Barton (2004, p. 10) 
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define repositórios institucionais como “[…] a database with a set of services to capture, 

store, index, preserve and redistribute a university´s scholarly research in digital formats”. Já 

RODRIGUES (2005), da Universidade do Minho, Portugal, afirmou que os repositórios 

institucionais são sistemas de informação que armazenam, preservam, divulgam e dão acesso 

à produção intelectual de entidades universitárias. Para Shintaku e Meirelles (2010, p.17), 

“[...] repositórios são sistemas disponíveis na web que fornecem, principalmente, facilidades 

de depósito e acesso aos objetos digitais”. 

“[...] O movimento pelo livre acesso organiza-se politicamente e mais e mais 

desenvolve sua própria tecnologia [...]” (Marcondes e Sayão, 2009, p.17). Foi criada a Open 

Archives Initiative (OAI), “[...] com o objetivo de criar mecanismos tecnológicos para tornar 

interoperáveis os diferentes repositórios funcionando segundo a proposta Open Archives” 

(Marcondes e Sayão, 2009, p.17). 

MARCONDES e SAYÃO (2009) consideram o importante papel dos repositórios 

digitais neste momento de desenvolvimento dos softwares livres. 

 

Dentro das políticas de livre acesso que vão se formulando por todo o 

mundo, os repositórios institucionais assumem um papel-chave. Longe de 

serem somente um aparato tecnológico, os repositórios institucionais se 

inserem como um instrumento dentro de uma política institucional, de 

determinada área do conhecimento ou comunidade acadêmica e, mesmo, 

nacional  (MARCONDES; SAYÃO, 2009, p.17). 
 

Quando se busca uma relação entre as bibliotecas digitais e os repositórios 

institucionais também se encontram distanciamentos. Entre estes, a dinâmica estabelecida 

pelos repositórios, com maior sentido colaborativo e maior interatividade entre os atores 

envolvidos, que os afasta da concepção original das bibliotecas digitais.  

Os repositórios institucionais possuem características marcantes, tais como a citada 

interatividade, o desenvolvimento em software livre, o auto-arquivamento e a 

interoperabilidade. 

O auto-arquivamento diz respeito ao usuário de um repositório, autorizado pelo seu 

enquadramento de perfil, inserir informações, com automático estímulo ao caráter 

colaborativo do ambiente. Para Marcondes e Sayão (2009, p. 35), “[...] um módulo que 

permite o autor submeter o seu próprio trabalho, fornecendo metadados e fazendo upload do 

seu conteúdo”. 

A padronização dos conjuntos de metadados de diferentes bases digitais implica em 

outra das características dos repositórios institucionais, a interoperabilidade, uma forma de 

equiparação de diferentes bases que tratam do mesmo tema. No caso do ambiente acadêmico, 
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os repositórios institucionais permitem que uma base seja acessada a partir de pesquisa em 

outra, a partir da interoperabilidade. 

 

“[...] A interoperabilidade é a capacidade de compartilhamento de 

informações em diferentes sistemas por meio de ferramentas como 

linguagem de marcação adequada como XML (Extensible Markup 

Language), uso de metadados e arquiteturas de metadados [...]” 

(CAMARGO; VIDOTTI, 2009, p. 65). 

 

Como é possível integrar dados de diferentes clubes de futebol para que um 

pesquisador tenha a possibilidade de obter informações simultâneas de vários repositórios ou 

para que estes possam intercambiar dados de um ídolo comum? Utilizando padrões de 

metadados que tornem possível a comunicação entre estes. Marcondes e Sayão (2009, p. 40) 

ainda apontam que “[...] um fator de fundamental importância para a interoperabilidade são os 

protocolos e padrões abertos que devem ser aplicados em todas as instâncias”. 

Avaliando plataformas de software para repositórios, Marcondes e Sayão (2009, p. 

38), avaliam os metadados e seus esquemas e, após conceituarem o termo como o que “[...] 

frequentemente designa dados sobre dados, ou informação sobre informação”, estabelecem 

categorias para os metadados. 

 
Os metadados ainda desempenham um papel importante no domínio da 

interoperabilidade. Existem vários esquemas de metadados com graus 

diferenciados de especificidade, porém o mais importante deles é o Dublin 

Core, considerado a língua franca para representação de recursos na web 

(MARCONDES E SAYÃO, 2009, p.39). 

 

Camargo e Vidotti (2009, p. 63-69) estabelecem elementos essenciais na abordagem 

dos ambientes científicos digitais, como as ferramentas de busca, metadados, política, 

interoperabilidade, preservação, acessibilidade e usabilidade, todos estes igualmente 

importantes quando tratamos dos repositórios digitais ou repositórios digitais temáticos, 

constituídos a partir da concepção dos repositórios institucionais. 

Os repositórios digitais estão, portanto, disponíveis para suprir carências externas ao 

meio acadêmico. 

As comunidades interessadas, que hoje já extrapolam o domínio acadêmico, 

têm lançado mão dos repositórios institucionais para um espectro 

extraordinário de funções que variam significativamente de repositório para 

repositório. Muitas organizações utilizam repositórios institucionais para 

aplicações e usos inéditos, por exemplo: gestão de atividades de pesquisa, 

veiculação de publicações eletrônicas, armazenamento de materiais de 

aprendizagem, gestão de dados de pesquisa, curadoria de materiais digitais, 

gestão de conhecimento, exposição virtual, para citar alguns 

(MARCONDES; SAYÃO, 2009b, p.24). 



40 

 

 

Em relação aos repositórios institucionais – RI, Rosa e Gomes (2010, p. 154) afirmam 

que “[...] os RI constituem-se, portanto, como importantes veículos de divulgação da 

produção intelectual e científica dos membros da instituição promotora do RI, mas 

representam também um importante recurso aberto a outros potenciais utilizadores, 

constituindo um patrimônio útil à sociedade em geral”. 

A definição de políticas para repositório, voltadas ao conteúdo ou à submissão, assim 

como de seu elemento gestor, são de extrema importância para o seu sucesso. Há a 

necessidade do estabelecimento de concessões de acesso aos mais variados tipos de usuários, 

entre outras atribuições exigidas na gestão do espaço digital. 

 Para Kuramoto (2010, p. 63), se referindo às dificuldades encontradas na integração 

de dirigentes e autoridades na administração da Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações, 

“[...] a interoperabilidade tecnológica está dominada. Devido ao domínio desta 

interoperabilidade, é possível fazer com que dois sistemas de informação interajam [...] No 

entanto, ainda não se conseguiu dominar a interoperabilidade humana [...]”. Essa observação 

ilustra bem o quanto a política estabelecida deve preceder a inserção e troca de informações a 

partir de um repositório digital. 

 

A política de funcionamento do repositório institucional é fundamental para 

seu o estabelecimento como serviço de informação e reconhecimento por 

arte da comunidade. É com base nas regras determinadas na política que o 

serviço será prestado à comunidade (ROSA, 2011, p. 143). 

 

A escolha do repositório para promover a presente pesquisa levou em conta a 

avaliação de softwares livres como o DSpace, Greenstone e Nou-Rau, a partir de 

características apontadas por Marcondes e Sayão (2009b, p.29-30), como a escalabilidade, 

extensibilidade, facilidade de implantação, plataforma computacional, implantações de 

sucesso, suporte do sistema. Foi baseada, também, por outros estudos realizados, como os de 

Rosa (2011), Blattmann e Weber (2008) e Alcântara e Vieira (2012), que apontaram o 

software DSpace como o mais adequado para a administração de repositórios institucionais, o 

que valeria para um repositório digital temático. 

A mudança de rumos na pesquisa, com a adoção do ICA-AtoM, que será visto mais 

adiante, deveu-se às características do software no que tange à sua aderência com a descrição 

arquivística. Passou-se a se considerar, igualmente, em relação às características já 

mencionadas, a capacidade do software em promover de forma consistente a descrição 
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arquvística para o usuário final. Desta forma, a partir de sondagens, que incluíram o contato 

com o pesquisador do IBICT, Miguel Arellano
18

, foi escolhido o software ICA-AtoM. 

O software ICA-AtoM possui as mesmas características dos mencionados repositórios, 

sendo desenvolvido em software livre, estando baseado em comunidades, o que gera o 

estímulo à interatividade, além de ser interoperável e permitir o auto-arquivamento. 

A opção pelo ICA-AtoM, portanto, surgiu da necessidade de se congregar um software 

com as características dos repositórios digitais temáticos, com a preferência de se ter a 

documentação - inserida neste ambiente -, dotada de organização, seguindo os preceitos da 

descrição arquivística, mais notadamente a NOBRADE. 

 

ICA-AtoM significa “International Council on Archives – Access to 

Memory” (Conselho Internacional de Arquivos – Acesso à Memória). O 

software foi concebido em total conformidade às normas do ICA. Dentre as 

suas principais características destacam-se: o apoio para outras normas 

relacionadas, incluindo EAD, EAC, METS, MODS, Dublin Core, a sua 

aplicação concebida inteiramente para ambiente web; interfaces 

multilíngues; a possibilidade de ser utilizado como um Catálogo multi-

institucional; e possuir interfaces com repositórios digitais (ICA-ATOM, 

2013, p.7). 

 

O ICA-AtoM está concebido e lastreado pelas normas internacionais de descrição 

arquivística do Conselho Internacional de Arquivos, casos da ISAD(G), ISAAR(CPF) e 

ISDIAH
19

, mas suporta adaptação a outras normas, inclusive à NOBRADE, utilizada nesta 

pesquisa.  

No que se refere ao padrão de metadados, o ICA-AtoM tem compatibilidade com o 

Dublin Core Metadata Element Set, versão 1.1, e o Metadata Object Description Schema 

(MODS) em seu segundo nível (ICA-ATOM, 2013, p.14). 

Entre as entidades
20

 trabalhadas pelo ICA-AtoM, podem ser destacadas as que dizem 

respeito à interação com os usuários, à descrição arquivística, ao registro de autoridade, à 

instituição arquivística e aos termos (ICA-ATOM, 2013, p.10). 

A descrição arquivística, no ICA-AtoM, fornece as informações sobre as unidades 

arquivísticas, é organizada dentro dos níveis conhecidos da Arquivística (fundos, séries, 

dossiês, itens) e inclui elementos de descrição baseados na ISAD(G) (ICA-ATOM, 2013). 

                                                           
18

 Miguel Arellano, do IBICT, tem experiência na área de Ciência da Informação, com ênfase na preservação 

digital, em particular nas seguintes áreas: sistemas eletrônicos de gestão da informação, publicações científicas 

eletrônicas, Open Journal Systems OJS, Dataverse, ICA-AtoM, Archivematica, repositórios digitais confiáveis, 

sistemas preservação distribuídos, LOCKSS e bibliotecas digitais (Retirado do Currículo Lattes – CNPQ). 
19

 O termo ISDIAH refere-se à abreviatura de International Standard for Describing Institutions with Archival 

Holdings. 
20

 Entidades são os objetos sobre os quais os sistemas de informação coletam dados (ICA-ATOM, 2013, p.10). 
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O registro de autoridade descreve os atores (entidades coletivas, pessoas e famílias) 

que interagem com as unidades arquivísticas, estando ligado à descrição arquivística por 

eventos delimitados por datas de início e fim, incluindo elementos de descrição baseados no 

ISAAR(CPF) (ICA-ATOM, 2013). 

A instituição arquivística equivale aos atores que detêm documentos arquivísticos, 

fornecendo descrições dos repositórios para os referidos documentos, com elementos de 

descrição baseados na ISDIAH (ICA-ATOM, 2013). 

Os termos são os responsáveis pelo fornecimento de vocabulários controlados, usados 

como assuntos ou listas de valor, incluindo os elementos de descrição baseados na ISDF
21

 

(ICA-ATOM, 2013). 

A documentação prevista para o repositório cuja temática é o futebol inclui os itens 

nascidos digitalmente, como aqueles que foram digitalizados e têm os seus devidos 

representantes digitais. 

O acesso aos representantes digitais é realizado por meio da internet, junto 

de sua respectiva descrição arquivística exibida no ICA-AtoM, tendo como 

orientação as normas nacionais e internacionais de descrição arquivística. 

Quanto às diretrizes para os procedimentos de digitalização do acervo 

selecionado, são utilizadas as “Recomendações para a digitalização de 

documentos arquivísticos permanentes” (CONARQ, 2010), elaborada pelo 

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) (HEDLUND; FLORES, 2014, 

p.28). 
 

A representação digital se dá de duas formas. A digitalização em alta definição, que 

visa salvaguardar a melhor imagem dentro de um processo de preservação digital, e uma 

cópia, em menor qualidade, no formato JPEG
22

, usualmente utilizado na rede mundial de 

computadores, por ser de menor tamanho e permitir acesso universal, mesmo aos usuários 

com conexões mais precárias. 

Há de se ter cuidado para que a representação digital, conceituada pelo CONARQ 

(2010) como derivada de acesso, seja fidedigna ao original. 

As derivadas de acesso podem receber tratamento de imagem a fim de 

permitir melhor visualização ou impressão. Entretanto, critérios éticos 

devem pautar esse tipo de intervenção para que elas não se tornem 

dissociadas e não representem corretamente o documento original que as 

gerou. Sempre que possível, deverão ser utilizados preferencialmente 

formatos abertos para a geração dessas derivadas, e recomendamos os 

formatos JPEG e PNG (CONARQ, 2010, p.15). 
 

                                                           
21

 O termo ISDF refere-se à abreviatura de International Standard for Describing Functions. 
22

 JPEG - Joint Photographic Experts Group. Formato digital de imagem. 
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Além da atenção dispendida com a representação digital, deve-se levar em 

consideração a preservação dos documentos digitais desde a sua fase corrente. Para o 

CONARQ (2014a, p.4), “[...] a preservação dos documentos arquivísticos digitais, nas fases 

corrente, intermediária e permanente, deve estar associada a um repositório digital confiável. 

Os arquivos devem dispor de repositórios digitais confiáveis para a gestão, a preservação e o 

acesso de documentos digitais”. 

O grupo de trabalho RLG/OCLC
23

 define um repositório digital confiável como “[...] 

aquele que tem como missão oferecer, à sua comunidade-alvo, acesso confiável e de longo 

prazo aos recursos digitais por ele gerenciados, agora e no futuro” (RLG/OCLC,2002 apud 

CONARQ, 2014a, p.4). 

Para Marcondes e Sayão (2009b, p.25), além das dimensões biblioteconômica, 

tecnológica e interação usuário-sistema -, “[...] é necessário ainda incluir uma dimensão 

voltada para a gestão e administração do repositório que incluem, por exemplo, a gestão de 

direitos e de acesso, da preservação digital, das coleções, da segurança da informação e ainda 

os instrumentos de gestão voltados para o usuário final”. 

Há, portanto, a necessidade de se compor um núcleo gestor para o repositório. Nos 

clubes em que já existe alguma área trabalhando a preservação da história e memória, esta 

certamente deveria receber a gestão do repositório. Neste caso, o trabalho com a 

documentação física seria integrado ao da documentação digital. 

Uma política de preservação da memória, a partir da preservação digital do acervo de 

um clube de futebol deve, portanto, incluir o uso dos repositórios com a responsabilidade de 

quem estará administrando não só a produção da instituição, como a de uma comunidade 

apaixonada por seu clube. Tal política deve levar em conta a intensa velocidade com que a 

tecnologia evolui, deixando todos os entes envolvidos sempre informados sobre medidas de 

prevenção e atualização que serão implementadas ao longo do tempo. 

A proposta levantada acerca dos repositórios digitais tem como problemática a 

dispersão dos arquivos digitais que são produzidos pelos clubes de futebol e por seus 

torcedores. No caso do Vitória, como resgatar fotos exclusivas lançadas na fase portal do site 

Barradão On Line entre 1999 e 2007? Como recuperar as fotos e vídeos publicados pelo 

Esporte Clube Vitória em seu site oficial desde o final do século XX? 

Para Milanesi (2002, p. 10), “[...] se num momento da história os registros eram raros, 

sendo arduamente procurados pelos homens mais inquietos, num outro momento inverteu-se 
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 O grupo de trabalho formado pelo Research Library Group – RLG e pelo Online Computer Library Center – 

OCLC lidera iniciativas no desenvolvimento de repositórios digitais confiáveis. 



44 

 

o jogo: houve excesso de registros, tornando o homem pequeno e confuso diante de sua 

própria produção”. 

Efetivamente, os arquivos produzidos a partir da difusão das novas tecnologias, como 

os smartphones, cada vez mais completos e com uso cada vez mais interativo, geram uma 

enorme massa documental entre os colecionadores, como entre as instituições vinculadas ao 

futebol. Crescem as possibilidades do torcedor, a cada evento em que o clube está envolvido, 

registrar e eternizar a sua história (Figura 03). “[...] Se nos tempos de hoje os registros são 

feitos a cada segundo pelos celulares smartphones e as poderosas câmeras, antigamente a 

ausência da tecnologia avançada não permitia que cada momento fosse eternizado” (MADE, 

2016). 

 

                                     Figura 03 – Selfie de torcedores no Barradão 

 

                                             Fonte: Acervo do autor. 

 

Entre os profissionais envolvidos com a preservação e resgate da memória cresce, 

igualmente, a preocupação com a preservação digital desta massa documental, na medida em 

que um maior número de torcedores passa a ter acesso às novas tecnologias móveis. 

Para que preservar? Qual a importância da preservação documental na sociedade, no 

meio do futebol? Para Bellotto (2004, p.300), “[...] preservam-se documentos por sua 

capacidade de servir como prova (evidential value) ou como testemunho (informational 

value)”. 
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A preservação é tratada pelo Arquivo Nacional (2005, p. 135), como a “[...] prevenção 

da deterioração e danos em documentos, por meio de adequado controle ambiental e/ou 

tratamento físico e/ou químico”. 

O CONARQ (2014) analisa a preservação de acervos documentais a partir do 

estabelecimento de políticas de preservação: 

A preservação dos documentos de valor permanente, em qualquer suporte, 

depende dos procedimentos adotados desde a sua produção, tramitação, 

acondicionamento e armazenamento físico, o que exige uma política de 

preservação eficaz a longo prazo, visando garantir a salvaguarda do 

patrimônio documental (CONARQ, 2014, p. 78). 

 

Tais políticas, para o CONARQ (2014), devem contemplar controles sobre produção e 

acesso; condições ambientais da área de guarda; acondicionamento; manuseio e transporte; e 

segurança. 

Pinheiro e Granato (2012, p. 31) afirmam que “[...] a herança cultural é aquilo que se 

transmite, conscientemente ou não, de geração em geração”, chegando a um conceito mais 

ampliado da preservação, que inclui um maior conhecimento sobre o acervo: 

A preservação surge como instrumento para essa transmissão e consiste em 

qualquer ação que se relacione à manutenção física desse bem cultural, mas 

também a qualquer iniciativa que esteja relacionada ao maior conhecimento 

sobre o mesmo e sobre as melhores condições de como resguardá-lo para as 

futuras gerações. Inclui, portanto, a documentação, a pesquisa em todas as 

dimensões, a conservação e a própria restauração, aqui entendida como uma 

das possíveis ações para a conservação de um bem (PINHEIRO; 

GRANATO, 2012, p.31).  
 

A preocupação com a preservação de documentos físicos deve ser levada para os 

documentos digitais, que correspondem a uma grande parcela dos arquivos dos torcedores de 

futebol. Desta forma, Franklin e Dórea (2013) avaliam que  

[...] Visto que os documentos digitais são tão singulares e representam uma 

simbiose com o mundo em que vivemos, não há dúvida de que eles devem 

ter e manter as mesmas características dos tradicionais no que se refere ao 

valor probatório, para que sejam aceitos como documentos arquivísticos e 

preservados como tais (FRANKLIN; DÓREA, 2013, p. 323). 
 

Ferreira (2006, p. 20) entende que a preservação digital “[...] consiste na capacidade de 

garantir que a informação digital permanece acessível e com qualidades de autenticidade 

suficientes para que possa ser interpretada no futuro recorrendo a uma plataforma tecnológica 

diferente da utilizada no momento da sua criação”. 
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A preocupação com a preservação digital envolve questões diversas, como 

obsolescência de hardware, software e formatos. Uma forma de administrar e atualizar 

acervos digitais de forma integrada é reunir as produções para um tratamento único. 

A produção crescente de documentos arquivísticos em formato digital 

desafia as organizações produtoras e as instituições de preservação na busca 

de soluções para a preservação e o acesso de longo prazo. Os documentos 

digitais sofrem diversas ameaças decorrentes da fragilidade inerente aos 

objetos digitais, da facilidade de adulteração e da rápida obsolescência 

tecnológica (CONARQ, 2014a, p.4). 

 

Uma aceitável política de preservação digital implica em observar e aplicar 

procedimentos que podem ser inclusive aceitos como estratégias de 

preservação. Entre eles estão os relativos à tecnologia da informação, mais 

especificamente no tocante a compatibilidade de hardware, software e 

migração dos dados (conversão para outro formato físico ou digital, 

emulação tecnológica e espelhamento de dados); observação da integridade 

do conteúdo intelectual a ser preservado; análise dos custos envolvidos no 

processo; o desenvolvimento de uma criteriosa política de seleção do que 

será preservado e, intimamente atrelado a isto, a observação das questões 

concernentes ao direito autoral (BOERES; MÁRDERO ARELLANO, 2005, 

p.10). 

 

Há de se levar em conta, no Brasil, do que é orientado pelo e-ARQ Brasil
24

 no uso de 

um SIGAD
25

, perfeitamente válido para arquivos digitais provenientes de outros usos, casos 

dos arquivos digitais oriundos das coleções dos torcedores e da rotina operacional de um 

clube de futebol que, no dia-a-dia, vão compondo os fundos arquivísticos desta instituição. 

No que tange à preservação, o e-ARQ Brasil comunga a ideia de Belloto (2004) 

apresentada anteriormente, no que diz respeito às razões para a preservação.  

Exatamente como no caso dos documentos convencionais, a preservação de 

documentos arquivísticos digitais não é um fim em si mesmo. Antes possui 

um propósito que deve ser considerado na definição e implementação das 

estratégias de preservação. A razão para se preservar um determinado 

documento pode ser seu valor probatório e/ou informativo (CONARQ, 2011, 

p.81). 

 

O e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011) apresenta a degradação do suporte e a 

obsolescência tecnológica como principais fatores de comprometimento da preservação dos 

documentos digitais, uma vez que ameaçam sua autenticidade, integridade e acessibilidade. 

                                                           
24

 O e-ARQ Brasil é “uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização produtora/recebedora 

de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e pelos próprios documentos, a fim de garantir sua 

confiabilidade e autenticidade, assim como sua acessibilidade. Além disso, o e-ARQ Brasil pode ser usado para 

orientar a identificação de documentos arquivísticos digitais” (CONARQ, 2011, p.9). 
25

 SIGAD é “um conjunto de procedimentos e operações técnicas que visam o controle do ciclo de vida dos 

documentos, desde a produção até a destinação final, seguindo os princípios da gestão arquivística de 

documentos e apoiado em um sistema informatizado” (CONARQ, 2011, p.11). 
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No que tange à degradação do suporte, “[...] causada por fatores como falta de controle 

de temperatura, umidade, luminosidade, agentes químicos e biológicos agressores, bem como 

pela manipulação inadequada ou baixa/má qualidade do suporte utilizado, além de respeitar as 

condições ambientais especificadas pelo fabricante, é preciso realizar a substituição dos 

suportes antes do fim de sua vida útil, técnica conhecida como atualização (refreshing)” 

(CONARQ, 2011, p.81). 

Já para evitar os riscos provenientes da obsolescência tecnológica, considerando 

hardware, software e formatos, foi elencada uma série de técnicas que podem ser utilizadas 

para casos da preservação da tecnologia, emulação, conversão de dados e a migração 

(CONARQ, 2011, p.81). 

A utilização de repositórios digitais permite a troca de dados com busca e recuperação 

da informação de forma rápida e precisa, prevalecendo a lógica da preservação digital a partir 

da distribuição, distanciando-se da lógica do controle documental. Segundo Silva (2006, 

p.159), o paradigma custodial 

[...] compreende o modo de ver, de perspectivar os documentos e seus 

conteúdos (informação), construído por décadas de formação de matriz 

historicista e técnico-profissional. Este paradigma identifica-se com a 

Modernidade, pois nasce nela, sob a égide do desenvolvimento e da 

consagração da História, das instituições memorialísticas e custodiadoras 

geradas pelo Estado-Nação e incorporadas mais tarde (depois da Segunda 

Guerra Mundial) no Estado cultural, tais como os arquivos, as bibliotecas e 

os museus e do pendor técnico/tecnicista ou procedimental, apurado ao 

longo do século XX [...]. 

 

Então, neste momento de distanciamento da prática custodial e aproximação da 

distribuição da informação, a memória dos clubes de futebol é um tema que preocupa se não 

existir uma política de preservação digital adequada à guarda e, principalmente, como visto 

nos artigos estudados, de acesso dos torcedores à produção das instituições e dos próprios fãs, 

responsáveis pela maioria dos registros. O trabalho colaborativo, fomentado através das redes 

sociais e implementado a partir dos repositórios, torna-se uma alternativa viável à preservação 

da memória. 

Os temas preservação digital e memória das instituições caminham lado a lado. A 

memória digital ultrapassa a fronteira de guarda de documentos em formato binário, 

alcançando a subjetividade dos momentos vivenciados pelos produtores da informação. 

Memória digital não se refere, tão somente, à guarda de conteúdo em 

formato digital, mas também à importância que é atribuída aos objetos 

digitais gerados e/ou coletados e também às conexões preferenciais entre 

eles, as escolhas no âmbito pessoal, e que registram apenas uma parcela 

daquilo que o ser humano sabe (OLIVEIRA, 2008, p.30). 
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O distanciamento da rigidez do controle documental, a cultura do livre acesso e as 

características dos repositórios digitais os aproxima de um novo momento vivenciado pelas 

instituições de memória. 

Os protocolos de interoperabilidade, a tecnologia dos metadados, mas 

fundamentalmente a cultura do livre acesso, criaram condições para 

operacionalização de uma rede universal das instituições de memória libertas 

do custodialismo pela tecnologia da informação. O resultado colhido é 

verificável na amplificação da visibilidade das organizações provedoras, na 

exposição dos seus operadores e ainda no impacto expandido de seus 

trabalhos (GALINDO, 2014, p. 17). 
 

Para Pinheiro e Granato (2012), a memória deixa de ser objeto exclusivo da história e 

passa a ser estudada por outras áreas, tornando-se objeto interdisciplinar de estudo. Carelli, 

Monteiro e Pickler (2006) afirmam que em Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia, a 

memória pode ser vista como um conjunto de informações registradas, documentos e 

representações que podem ser consultados, representando a memória social, de longo prazo.  

Galindo (2014, p. 11-12) entende que, em Ciência da Informação, a memória  

[...] aproxima-se mais ao conotativo de estoque de informação, invocando a 

condição de registro memorial da herança cultural humana. A memória 

produzida ontem tem para a CI o mesmo valor como objeto de estudo que 

registros centenários, eleitos como representativos de interesse histórico ou 

patrimonial. Não cabe a CI a reconstituição do passado histórico memorial, 

antes busca entender a natureza dos registros e os fenômenos que envolvem 

a criação, o tratamento e o uso social da informação. 

 

Monteiro, Carelli e Pickler (2008) assinalam que são três as temporalidades em que se 

pode dividir a memória: a memória oral, a memória escrita e a memória digital, que não se 

sucedem, e, sim, se sobrepõem, a partir das técnicas de comunicação e transmissão do 

conhecimento.  

A memória oral foi praticada pelas sociedades que antecedem a escrita, com 

transmissão do saber a partir de narrações, ritos e mitos. Utiliza-se basicamente da memória 

biológica para a conservação da sabedoria, através da comunicação “face a face”. Nesta 

temporalidade, os anciões eram os guardiões da memória coletiva. Nas sociedades orais, 

existia a tendência ao esquecimento, já que o que não era constantemente repetido, se perdia 

(MONTEIRO; CARELLI; PICKLER, 2008). 

Com o advento da escrita, os registros passaram a contar com suportes. A memória se 

separou do sujeito/comunidade, tornando-se objetiva e impessoal. A escrita estende a 

memória biológica, que passa a ser de longo prazo. Na sociedade da palavra escrita, a 
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memória é externalizada na forma de registros, com tendência a preservá-la por tempo 

indeterminado, com maior capacidade de armazenamento que a oratória. A fixação da palavra 

escrita, com a materialidade do livro, trouxe a fixação da memória na sociedade 

(MONTEIRO; CARELLI; PICKLER, 2008). 

A memória digital é analisada inicialmente com os componentes de um computador - 

considerado metáfora da memória -, como as memórias RAM, intermediária e ROM. Na 

sociedade digital, as relações de espaço e tempo estão sempre em modificação, inexistindo 

uma linearidade. O espaço para inscrição de informações deixa de ser a mente dos sujeitos ou 

o suporte papel, passando a ser um espaço virtual, o ciberespaço. No ciberespaço, a 

preservação não é uma característica priorizada, o esquecimento é uma constante, como na 

retirada de documentos, antes disponíveis, da rede. O esquecimento aproxima a sociedade oral 

da sociedade digital (MONTEIRO; CARELLI; PICKLER, 2008). 

Oliveira e Mello (2012, p. 55), pontuam que “[...] para muitos pesquisadores, a 

memória é a base do conhecimento, uma forma de ligar eventos no tempo, relacionando 

acontecimentos do passado a eventos presentes. 

A memória não diz respeito à verdade, mas à construção de sentidos. Por 

isso é que duas pessoas que viveram juntas uma mesma situação têm, muitas 

vezes, recordações diversas. Reminiscências de experiências vividas, 

reconstruídas e inventadas. (Sem esquecer que a construção de recordações 

se dá a partir de uma ótica específica, a qual alia o lugar de onde está a 

testemunha a toda a sua história anterior.) (OLIVEIRA; MELLO, 2012, p. 

56). 

 

Para Le Goff (2003, p. 423), “[...] a memória, como propriedade de conservar certas 

informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às 

quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa 

como passadas”. 

Milanesi (2012, p. 9), por sua vez, entende que “[...] essa atividade de buscar-o-que-

foi-guardado e de guardar-o-que-foi-registrado (e de registrar-o-que-foi-imaginado) é a forma 

possível para manter viva a memória da humanidade, forma essa em constante 

aperfeiçoamento”. 

No que tange à busca pela memória como identidade, Le Goff (2003, p. 476) afirma 

que “[...] a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, 

individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das 

sociedades de hoje, na febre e na angústia”. 
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Tradicionalmente, nas instituições de memória, itens sempre foram escolhidos como 

representantes de uma faixa de domínio da acumulação praticada. Para Dodebei (2009, p.88), 

 

As instituições de memória sempre tiveram a preocupação com a seleção dos 

objetos de suas coleções, ainda que essa seleção fosse de natureza política, 

como as escolhas o são. O interesse das bibliotecas, dos arquivos, dos 

museus foi e é o de criar coleções que possam simbolizar o conhecimento 

acumulado, talvez visando a um coletivo que transcenda à singularidade da 

produção intelectual. 
 

A expressão “lugares de memória” é utilizada por Nora (1993), referindo-se aos 

suportes de memória enquanto locais, estes capazes de serem palcos de lembranças, 

contribuindo para a conformação de uma memória coletiva de agrupamentos sociais. 

 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 

organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque 

essas operações não são naturais [...] (NORA, 1993, p.13). 

 

Nora (1993) diferencia a memória da história, afirmando que 

Memória, história: longe de serem sinônimos, tomamos consciência que tudo 

opõe uma à outra. A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, 

nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da 

lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, 

vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e 

de repentinas revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática 

e incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre 

atual, um elo vivido no eterno presente; a história é uma representação do 

passado [...] A memória emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer, 

como Halbwachs o fez, que há tantas memórias quantos grupos existem; que 

ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, plural e individualizada 

[...] A memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no 

objeto (NORA, 1993, p.9). 

 

Bergson (1999, p. 247) avalia que “[...] nossa memória solidifica em qualidades 

sensíveis o escoamento contínuo das coisas. Ela prolonga o passado no presente, porque nossa 

ação irá dispor do futuro na medida exata em que nossa percepção, aumentada pela memória, 

tiver condensado o passado”. 

Considerando as ruínas e os monumentos como lugares de memória, Roland (1998) 

avalia o passado na atualização da história. 

A base concreta da memória – documentos escritos, edificações ou objetos e 

mobiliário – são essenciais à medida que evocam o passado e ajudam a 

atualizar o sentido da história. Buscávamos entrever não somente o que o 

monumento mostra, mas o que esconde ou sugere, através das narrativas que 

o tornam vivo e articulado na memória da população (ROLAND, 1998, p. 

58). 
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Bergson (1999, p. 30), afirma que “[...] não há percepção que não esteja impregnada 

de lembranças". 

Em suma, a memória sob estas duas formas, enquanto recobre com uma 

camada de lembranças um fundo de percepção imediata, e também enquanto 

ela contrai uma multiplicidade de momentos, constitui a principal 

contribuição da consciência individual na percepção, o lado subjetivo de 

nosso conhecimento das coisas (BERGSON, 1999, p.31). 

 

A memória, para Chuva (1998), é construída e modificada a cada geração. 

[...] Falei que a realidade existe. Afirmo agora que a fonte é nossa escolha – 

transformamos os “objetos” que existem, materiais ou não, em fontes. A 

fonte nasce e se organiza a partir de uma necessidade de recriar algum 

passado, uma memória específica do seu passado. Cada geração tem uma 

memória específica do seu passado. Cada geração tem uma memória 

específica e essas memórias se constroem a todo momento. A fonte já 

contém o que tenho em mente na minha ação. Falamos através da nossa 

própria fala, que é o nosso presente; nós sempre falamos dos outros, e não 

pelos outros (CHUVA, 1998, p.44). 

 

Souza (2012, p. 26), citando Foucault e Deuleuze, observa que 

[...] em termos de se discutir a memória, neste segundo eixo, destaca-se aqui 

o que Foucault chamou de contramemória. Na realidade, se o conceito da 

memória considerada oficial tem relação com a história linear, a 

contramemória, por sua vez, faz-se compreender pela leitura da memória 

descontínua e das memórias múltiplas e singulares, ou seja, enquanto a 

leitura da memória hegemônica busca uma continuação lógica de eventos e 

uma espécie de registro linear dos indivíduos, apontando para a considerada 

memória coletiva que o tempo preservou, a perspectiva foucaultiana, em sua 

genealogia, problematiza-se nas descontinuidades e nas fissuras que a 

história traz, de forma que se realçam aqui as diferenças entre as pessoas, 

sem que se virem as costas para discussões mais marginais, tais como a 

sexualidade e a loucura. 

 

Foucault (1985, p. 33) analisa o sentido de contramemória para a história, admitindo 

que 

O sentido histórico comporta três usos que se opõem, palavra por palavra, às 

três modalidades platônicas da história. Um é o uso paródico e destruidor da 

realidade que se opõe ao tema da história-reminiscência, reconhecimento; 

outro é o uso dissociativo e destruidor da identidade que se opõe à história-

conhecimento. De qualquer modo se trata de fazer da história um uso que a 

liberte para sempre do modelo, ao mesmo tempo, metafísico e antropológico 

da memória. Trata-se de fazer da história uma contramemória e de desdobrar 

consequentemente toda uma outra forma do tempo. 

 

No estudo da memória coletiva, Halbwachs (2006, apud SILVEIRA, 2011, p.3439) 

afirma que  

[...] mesmo sozinhos a formação de nossas lembranças não são individuais. 

Ao visitar um museu, por exemplo, vamos contemplando a exposição com a 
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ajuda de plaquetas explicativas junto às peças, elas nos auxiliam a 

compreender o que está diante de nós. Apesar de estarmos sozinhos, as 

plaquetas, elaboradas pelo museu, tornam nossas lembranças coletivas. 

Primeiramente porque centenas de pessoas passaram pela exposição e a 

contemplaram, desse modo terão lembranças da exposição iguais ou 

diferentes das nossas, e em segundo lugar, sofremos a interferência da escrita 

das plaquetas, que são os testemunhos que precisamos para compreender o 

significado das peças, para isso absorvermos então a ideia de outras pessoas 

e construímos nossas lembranças. Se anteriormente nunca tivéssemos ido à 

referida exposição, tais plaquetas não seriam testemunhos no sentido de 

evocar nossas lembranças, já que não conhecíamos as obras, mas sim nos 

auxiliaria a buscar lembranças que possamos relacionar com o que esta 

diante de nossos olhos [...] Essa percepção de memória coletiva é 

exatamente o que acontece nos acervos pessoais, como o de Coriolano 

Benício. Ao registrar em seus manuscritos, escreveu as “suas” lembranças 

sobre determinados fatos, como a criação de sua companhia teatral. A 

princípio, as informações que ele descreve lhe pertencem, contudo, as 

origens de suas lembranças são múltiplas, tanto em relação aos amigos que 

fundaram a companhia, quanto às pessoas envolvidas nas redes sociais dos 

criadores e até mesmo a sociedade riograndina no geral, já que a cidade foi o 

principal palco de atuação da companhia. 

 

Melo (2010), estudando Halbwachs (1994), entende que 

[...] as nossas lembranças conservam-se nos grupos, isto é, na memória dos 

outros, nos objetos que nos circundam e nos lugares onde os acontecimentos 

se dão. Rememorar significa, para Halbwachs, ou colocar-se do ponto de 

vista dos outros com os quais compartilhamos uma determinada experiência, 

ou nos colocarmos diante dos objetos e lugares a partir dos quais nossa 

memória será ativada. Sua concepção de memória parte da idéia simples de 

que o homem adquire suas lembranças na sociedade, de modo que seria na 

própria sociedade que ele encontraria as condições de lembrá-las, localizá-

las e reconhecê-las (MELO, 2010, p.9). 
 

No que diz respeito à memória que pode ser utilizada pelo clube de futebol para efeito 

de atração de um público consumidor de produtos, a partir da sua disseminação, Galindo 

(2010, p. 183) observa que  

Quando se observa a memória da perspectiva da gestão e do planejamento, 

ela deixa a natureza que a agrega ao sentido do pretérito e associa-se ao 

senso de matéria corrente e de futuro. Agregado este conceito a outro, de 

informação como recurso, como matéria, ativo de capital, revela-se então 

uma fronteira ainda pouco explorada para a memória como matéria-prima a 

serviço do desenvolvimento. Desta forma, entende-se que planejar e 

preservar para o futuro passam pela compreensão da relevância destes ativos 

no tempo presente.   
 

Quando se tem entre os objetivos, subsidiar os clubes de futebol quanto ao 

desenvolvimento de ações dentro de uma nova realidade, quando o torcedor sai do papel de 

receptor e passa a produzir informações através da Internet, bom que se observe as entregas 
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que são possíveis a partir de uma nova concepção de acessibilidade e interação com o usuário 

final.  

Iniciativas modernas que não incluam, em seu planejamento, estratégias 

objetivas de acessibilidade às fontes históricas devem ser vistas sob o olhar 

crítico dos interessados em construir um ambiente produtivo de debate da 

memória histórica. Não basta mais apenas descrever as coleções, reproduzi-

las de modo analógico para mantê-las armazenadas em depósitos remotos de 

acesso limitado. Urge promover-se o acesso largo às fontes a quem delas 

possa fazer uso, como forma de garantir a preservação a partir da oferta de 

acessibilidade e assim promover com versatilidade e eficiência a pesquisa 

(GALINDO, 2010, p. 190). 

 

Reunir acervos de diferentes tipologias passa a ser uma alternativa viável para contar a 

história do clube de futebol, maximizando as possibilidades de conservação e recuperação da 

informação dos acervos físicos, como dos representados nos repositórios digitais. Para 

Galindo (2014, p, 17), 

[...] a informação relevante já não é somente a oferecida por venerandas 

organizações privilegiadas, mas é também aquela distribuída por produtores 

organizados em redes expostos na grande vitrine da Internet que, a seu turno, 

viabiliza o acesso aos hot spots institucionais, especializados, espalhados 

pelo globo. Instituições de memória tais como arquivos, bibliotecas e 

museus, que se separaram historicamente por suas diferenças, passaram a se 

(re)unir por suas semelhanças, pelo que têm em comum, para resolver de 

modo cooperativo e multiusuário  os problemas que lhes são universais. 

 

Neste capítulo 2, que traz o referencial teórico, passou-se por todas as etapas que, na 

prática, foram vivenciadas pelo pesquisador. O que pode se chamar de experimento inicial, 

incorporado a este trabalho, foi a construção de um espaço que permitiu a interatividade entre 

torcedores de futebol, ainda no final do século XX. 

Como visto, a Internet propiciou a comunicação global mediada por computadores, a 

chamada CMC, conforme Castells (1999), uma comunicação, em escala global, de muitos 

com muitos, num momento escolhido (CASTELLS, 2003). A Internet, como prática social, 

permitiu, através dos processos comunicacional e informacional, estabelecer novas formas de 

relacionamentos sociais. 

Para Lemos (2004), a cibercultura e o ciberespaço, oriundos dos impactos 

socioculturais da microinformática, permitiram que o receptor se tornasse um potencial 

emissor, quando o “Personal Computer” transformou-se num “Computador Coletivo”.  

O ciberespaço, na ótica de Lévy (1999), permite que as comunidades construam, de 

forma cooperativa, um contexto comum, através do chamado dispositivo “todos-todos”. A 

interatividade digital é vista como uma relação que envolve a técnica e o relacionamento 
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social, permitindo a interação entre pessoas que não teriam as mesmas oportunidades no 

chamado mundo real, possibilitando a migração das expressões do cotidiano para a rede 

mundial, configurando as regiões de fundo e fachada defendidas por Goffman (1996). 

Paralelamente à análise da cibercultura, estudou-se o documento e os arquivos, 

associando-os aos estudos da informação e da comunicação. Escarpit (1991), na sua Teoria 

Geral da Informação e Comunicação, considera que a informação é o conteúdo da 

comunicação, e a comunicação, o veículo da informação. Neste mesmo estudo, o documento é 

visto como independente em relação ao tempo, quer na mensagem inscrita neste ou no objeto 

em si, que não fica preso numa escala temporal, mas segue sendo conservado, transportado e 

reproduzido. 

Ortega e Lara (2010), para quem a relevância, densidade e atualidade da obra de 

autores da linha francesa, como (Meyriat, Escarpit e Fondin), cuja elaboração conceitual e 

nível de generalização parece não ter par frente às obras atuais, acrescentam que Robert 

Escarpit considera que  

a estabilização da informação no tempo poderia a princípio parecer 

paradoxal, já que transformar o evento em documento seria despojá-lo de 

sua imprevisibilidade. Explica que enquanto um evento se produz, um 

documento é produzido, existe, e por isso é definido, inteiramente 

conhecível e previsível. Afirma que estabilização não é regressão: trata-se de 

compensar o efeito temporal, não de o anular. O tempo, cujo efeito é 

compensado durante a constituição do documento, deve ser reintroduzido 

sob a forma de movimento para que a informação seja restituída ao 

destinatário. Passa-se então de uma justaposição multidimensional e 

sincrônica a uma sucessão linear e diacrônica, produtora de informação. 

Deste modo, o documento, meio de constituição de um saber, supõe que os 

traços fiquem disponíveis para uma leitura, ou seja, para uma exploração 

livre de toda restrição baseada em eventos ou cronologia e em função de um 

projeto a realizar. Escarpit refere-se não apenas a uma reativação do evento 

mas a uma produção informacional nova (ORTEGA; LARA, 2010). 

 

O pensamento de Escarpit quanto às possibilidade de leitura de um documento, a partir 

de uma chamada reativação do evento que provocou a produção do objeto informacional, leva 

em conta o fator tempo e sua movimentação.  

Diante de tantas abordagens sobre o tema memória, há de se destacar alguns 

pensadores que versam sobre o tema e se enquadram no sentido vivenciado na pesquisa. No 

estudo da memória coletiva, Le Goff (2003) afirma que a memória é um elemento constitutivo 

de uma identidade, individual ou coletiva. Halbwachs (2006) entende que as nossas 

lembranças sempre são coletivas, gerando uma memória coletiva, que adere ao exemplo dado 

por Silveira (2011), que cita Hallbwachs. No caso mencionado, determinados arquivos 
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pessoais, mesmo que pertencentes a um indivíduo, constituem uma memória coletiva, já que, 

possivelmente, outros indivíduos estão incluídos no contexto documental. 

Os “lugares de memória”, defendidos por Nora (1993), são palcos de lembrança, que 

contribuem com a memória coletiva de grupos sociais. A memória definida a partir do estudo 

da subjetividade do sujeito evidencia a visão de memória social por Foucault, em trabalho 

realizado por Souza (2012). “[...] defendemos o ponto de vista de que não há memória sem 

sujeito, tendo em vista que, para Foucault, discutir a produção de sujeitos é discutir a questão 

da subjetividade [...] pesquisar a memória é pesquisar a subjetividade [...]” (SOUZA, 2012, 

p.34). 

Os conceitos estudados no corrente capítulo, em sua maioria, se integram e, juntos, 

abrem o caminho para a abordagem, dentro da visão do pesquisador-observador, da prática 

vivenciada nos diferentes estágios do processo de criação de um repositório digital a partir da 

reunião de torcedores em torno da interatividade propiciada pela Internet, com o objetivo de 

garantir a preservação da memória de um clube de futebol. 
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3. O ESPORTE CLUBE VITÓRIA: ARQUIVOS, HISTÓRIA E MEMÓRIA 
 

Quando se aborda a temática vinculada aos acervos documentais gerados pelos clubes 

e torcedores, pergunta-se o que tem sido feito para armazenar, preservar e disseminar as 

informações oriundas de tais documentos. De que forma a memória tem sido preservada, 

como também levada aos demais interessados, os apaixonados aficionados pelo antigo esporte 

bretão26.  

A memória dos clubes de futebol pode ser vista como algo em permanente construção, 

a cada rodada do campeonato, a cada partida realizada, como também deve ser observada 

como fundamental a participação do torcedor em seu processo construtivo.  

Para Barros (2003), a prática memorialista, que envolve “[...] a preservação de bens 

culturais, principalmente documentais e bibliográficos, é uma prática social, institucionalizada 

e vinculada a uma política preservacionista”. 

A organização dos acervos e a construção colaborativa da memória, através de espaços 

no chamado mundo virtual, passam necessariamente pela disseminação da produção existente, 

com o estímulo à incorporação de novos acervos. É um caminho de mão dupla, na medida em 

que, da mesma forma, necessitamos conservar e preservar a memória para que esta seja 

difundida. 

A necessidade de preservação e o desejo de disseminação e difusão podem ser 

supridos com a utilização de repositórios digitais, ideia oriunda de experimentação acadêmica 

para socialização da produção científica, conforme visto com Rodrigues (2005) na página 38. 

A utilização em ambiente externo à academia não é inédita e visa a padronização de 

procedimentos na guarda dos arquivos digitais. 

O desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação e o crescimento do 

uso da Internet e, consequentemente, das redes sociais, fizeram surgir novas ferramentas, que 

permitem disseminar a produção destes usuários de forma mais amigável ao grande público. 

Neste bojo, os repositórios digitais, com suas características de acesso aberto e de auto-

arquivamento, foram desenvolvidos para que as trocas de experiências pudessem ser mais 

intensas e abrangentes. 

Nesta perspectiva, vê-se o ambiente dos repositórios apropriado para a difusão da 

memória do Esporte Clube Vitória, pela sua história e importância na memória histórica do 

Estado da Bahia. 

                                                           
26

 Esporte bretão – denominação dada ao futebol, que foi inventado na Inglaterra (Grã-Bretanha). 
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Um clube nascido para o desporto. Fundador de quase todas as federações desportivas 

no século XX, hoje é o que pratica a maior quantidade de esportes simultaneamente na Bahia. 

O futebol, seu carro-chefe, o remo, o segundo na preferência dos seus torcedores, além do 

basquete (profissional e amador), voleibol, vôlei de praia, futsal, futevôlei, handebol, natação, 

judô, taekwondo, jiu-jítsu e futebol americano. 

Até que o futebol se tornasse um esporte profissional e com atenção especial 

por parte da diretoria, o clube focou seus esforços em desenvolver atletas e 

conquistar campeonatos nacionais em diversas modalidades entre os anos de 

1920 e 1950 [...] Foi por iniciativa do Vitória que começou a ser praticado na 

Bahia o atletismo (1905), o tênis (1906) e o tiro esportivo (1920). Em outra 

fase, em 1920, foi iniciada a prática da natação, do pólo aquático, do 

basquete, do vôlei e do tênis de mesa. No ano de 1928, foi fundado o 

handebol rubro-negro (ECV, 2014, p.30). 
 

A importância dada a todos os esportes permanece. No início da temporada 2016, os 

atletas das mais diversas modalidades esportivas foram apresentados aos seus torcedores no 

Estádio da Fonte Nova, antes do amistoso internacional diante da equipe do Tianjin Quanjia, 

da China (Figura 04). 

 

                   Figura 04 – Apresentação dos esportes do Vitória para 2016 

 

                      Fonte: Alexandro Ramos Ribeiro. 

 

O Vitória, ou Club de Crícket Victoria, como nasceu em 13 de Maio de 1899, foi 

fundado a partir do desejo de jovens brasileiros em rivalizar com os ingleses que habitavam o 
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centro de Salvador em um esporte chamado crícket
27

. Todos os jovens que se reuniram para 

fundar o clube eram moradores do Corredor da Vitória, daí a escolha do nome. 

 

[...] foram definidos os nomes para as funções iniciais: Artêmio Valente 

como presidente, Adolfo Irineu dos Santos como secretário, Augusto 

Francisco de Lacerda como tesoureiro e Fernando Kock como diretor de 

críquete ... Artêmio Valente declara, então, fundado o primeiro clube da 

Bahia formado somente por brasileiros dignos dos maiores sonhos de 

conquistas, e, sob muitos aplausos de todos os presentes, estava oficializado 

o nascimento do Vitória (AZEVEDO, 2008, p.19). 

 

As cores do Vitória inicialmente foram a preta e branca, após se ter dificuldade em 

encontrar tecidos nas cores verde e amarela, inicialmente aventadas pelo grupo de fundadores. 

Alvi-negro permaneceria até 1902, mas o crícket, esporte que rivalizou com os ingleses do 

Internacional, deixaria de ser praticado em 1901. 

Foi em 1901 que o futebol chegou à Bahia, trazido por Zuza Ferreira, o José Ferreira 

Junior, morador do bairro do Rio Vermelho, em Salvador-BA, que passou uma temporada de 

estudos em Londres, na Inglaterra, sendo apresentado à modalidade esportiva. “[..] a novidade 

trazida pelo jovem Zuza Ferreira contagiava a todos. Não demorou para que os jovens da alta 

sociedade soteropolitana introduzissem, definitivamente, o esporte [...]” (ECV, 2014, p.7). 

 

Em 28 de outubro de 1901 o jovem José Ferreira Junior improvisou um 

campo de futebol no Campo da Pólvora, então denominado de Campo dos 

Mártires; marcou o espaço do gol com duas pedras grandes, dez metros entre 

uma e outra, mostrou aos amigos a bola de couro que trouxera da Inglaterra e 

explicou que a brincadeira se chamava football (CADENA, 2013). 

 

A chegada do desportista Cesar Godinho Spínola, oriundo do Flamengo do Rio de 

Janeiro, clube com cores rubro-negras, ao Vitória, em 1902, representou mudanças na 

instituição baiana. Além de sugerir e ver aprovada a mudança das cores, Spínola criou o 

departamento náutico, que passaria a ter o segundo esporte mais popular no Vitória, o remo. 

Incorporando novos esportes, como o futebol, o atletismo, o remo e a natação, o Vitória 

mudou seu nome para Sport Club Victoria. 

Naquele primeiro ano de prática do remo, o Vitória, que dispunha dos barcos 

Tupy e Tabajara, conseguiu um feito inesquecível. Seus remadores saíram 

do Porto da Barra e foram até o Porto dos Tainheiros, em Itapagipe. O fato, 

que teve grande repercussão na época, originou o apelido de Leões da Barra 

para os atletas, e mais tarde para os próprios torcedores rubro-negros 

(RIBEIRO; SANTOS, 2006, p. 28). 

 

                                                           
27

 O crícket, ou críquete, é um esporte com origem na Inglaterra do século XVI, considerado parecido com o 

beisebol. Começou a ser praticado no Brasil na segunda metade do século XIX. 
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O futebol do Vitória em 1902 se restringiu a jogos-treino. Em 1903, foi criada a Seção 

de Futebol, tendo a primeira partida acontecido no dia 13 de setembro de 1903, no Campo dos 

Mártires, com triunfo do Vitória diante do São Paulo Bahia Football Club por 2x0.  

 

Na etapa final, os luctadores do Victoria fizeram dois pontos e foram 

vivamente aplaudidos, saindo de campo nos braços dos seus admiradores e 

sob os beijos das ilustres senhorinhas que lá estiveram, comentou o jornal 

Correio do Brasil (REVISTA SUPER VITÓRIA 76, 1976, p. 6). 

 

O primeiro título no futebol aconteceu em 1908, em campeonato promovido pela Liga 

Bahiana de Sports Terrestres. O Vitória voltou a conquistar o título local do futebol no ano 

seguinte, o seu primeiro bicampeonato. Ficou fora de algumas competições promovidas pela 

Liga na década de 1910, retornando em 1920. Naquele ano, o futebol, em Salvador, deixava 

os campos do Rio Vermelho (Figura 05) e dos Mártires, no Campo da Pólvora, e passava para 

o Estádio Arthur Morais, o chamado Estádio da Graça, no bairro de mesmo nome. 

     

                 Figura 05 – Vitória 0x0 Santos Dumont – 1907 – Rio Vermelho 

 

                    Fonte: Domínio público. 

 

O Vitória dispensava a mesma atenção a todos os esportes. O futebol não era encarado 

como uma prioridade dentro do clube, que voltou a afastar-se por três temporadas da Liga. 

Na época, esportes como atletismo, remo, tiro, tênis, pólo aquático, e mais 

tarde a natação, o basquete e o vôlei, entre outras modalidades olímpicas, 

tinham mais importância e mais dedicação da instituição rubro-negra. 

Centenas de títulos foram arrematados ao longo da história nas mais diversas 

categorias. O Vitória, inclusive, teve papel fundamental no desenvolvimento 

desses esportes na Bahia, participando da criação de quase todas as 
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federações (RIBEIRO; SANTOS, 2006, p. 29). 

 

Nos anos 40, enquanto muitos clubes de futebol migraram para o profissionalismo, o 

Vitória manteve-se fiel ao amadorismo na prática de uma série de esportes. Seus atletas, 

muitas vezes disputavam competições de diferentes esportes em um mesmo dia. Eram 

estudantes dos mais diversos cursos de nível superior, “[...] na sua maioria acadêmicos de 

Direito, Engenharia e Medicina [...] que nem sempre estavam disponíveis para treinar” 

(RAMOS, 2013, p. 102).  

Só na década de 50, o Vitória profissionalizou o seu futebol. Foi na gestão do 

presidente Luiz Martins Catharino Gordilho, quando o clube conquistou os títulos baianos de 

1953, 1955 e 1957. Fernando Protásio assim observou, na revista histórica “Um Menino de 84 

Anos”, a comemoração da torcida do Vitória na partida final de 1957: 

 

O estádio sacudiu-se ante o descontrole de uma multidão que exultava 

desvanecida! Era o caminho da vitória, o primeiro passo decisivo para a 

conquista do campeonato. Com o segundo gol também de autoria de 

Teotônio, centenas de lenços brancos eram acenados, como que a traduzir o 

extravasamento de tantas apreensões! Um espetáculo indescritível! 

(PROTÁSIO, 1983, p.68). 

  

O Vitória voltou a conquistar títulos na década de 60, em 1964 e 1965, mas não houve 

divulgação, já que o clube estava em litígio com a imprensa baiana. O único veículo a 

divulgar os feitos comandados pelo capitão Romenil foi o Esporte Jornal. 

 

O Vitória sofreu boicote por parte da grande mídia esportiva impressa, 

em razão do espancamento de um radialista, atribuída à diretoria do 

clube. Nenhum veículo impresso, exceto o Esporte Jornal, noticiou o 

título do Vitória, em um fato raro ou talvez inédito no mundo, em se 

tratando de um grande clube, capaz de mobilizar multidões e gerar um 

mercado rentável (LEANDRO, 2011, p. 49). 

 

O fato evidencia a relação entre a comunicação, a informação, o registro histórico e a 

memória da instituição, em época que existia a dependência das mídias massivas e inexistiam 

o mundo virtual e a informação em fluxo, apontados por Lévy (1999), em um chamado 

ciberespaço. 

O futebol do Esporte Clube Vitória conquistou, então, nas duas primeiras décadas 

como profissional, cinco títulos estaduais, média que cairia nos anos 70. O patrimônio foi 

incrementado, com a compra de uma chácara que se transformaria na Toca do Leão, o 

marketing deu os seus primeiros passos, com campanhas promocionais como o Super Vitória 

76, e o futebol foi brindado com jogadores de renome, como os argentinos Fischer e Andrada. 
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O clube levantou os troféus dos Baianos de 1972 e 1980, o título nordestino de 1976 e obteve 

duas excelentes colocações nos Brasileiros de 1974 e 1976. 

Os anos 80 incluíram a realização de um sonho antigo, a construção de um estádio 

próprio. Há registros da primeira metade do século XX que incluem a busca do clube por um 

terreno para a edificação do seu maior sonho, incluindo bairros como Cabula, Ondina e Vasco 

da Gama. Aproveitando-se da geografia de um grande terreno vizinho à Toca do Leão, o 

Vitória ergueu o Estádio Manoel Barradas em 1986. Em campo, o clube conquistou os 

estaduais, em 1985, 1989 e 1990, e presenteou a torcida com ídolos, casos de Bigu e Ricky. 

Baseado no tripé Estádio Manoel Barradas, marketing e divisões de base, o Esporte 

Clube Vitória ganhou outro patamar nos anos 90, internacionalizando sua marca, cedendo 

jogadores para diversas seleções nas categorias de base, conquistando a maioria dos títulos 

estaduais, dois nordestinos, estabelecendo uma hegemonia no futebol baiano. Todos esses 

fatores levaram o clube a uma maior popularização, pregada pelo presidente Raimundo Rocha 

Pires, no início dos anos 70, em contraponto ao perfil aristocrático dos seus fundadores e 

primeiros atletas.  

A expansão do clube no bairro de Nossa Senhora da Vitória, antigo Canabrava
28

, foi 

um dos principais fatores que determinaram o crescimento e popularização da torcida rubro-

negra, principalmente entre os mais jovens. Para Leandro (2015, p.20), “[...] a torcida, até 

então sofredora, por conta da escassez de títulos de campeão, redescobriu-se, feliz, graças à 

construção de seu estádio, o Manoel Barradas, situado no bairro de Canabrava [...]”. 

Na década de 1990, o Vitória conquistou o título estadual de 1992, foi vice-campeão 

brasileiro em 1993, conquistou o tricampeonato estadual em 1995-1996-1997, os títulos de 

campeão do Nordeste em 1997 e 1999, o bicampeonato baiano em 1999-2000, e chegou às 

semifinais do Brasileiro de 1999. 

No patrimônio, reinaugurou o estádio Manoel Barradas em 1991 e passou a mandar 

todos os seus jogos em casa, a partir de 1994, com a inauguração dos refletores. Nas divisões 

de base, além de revelar uma série de jogadores para as seleções brasileiras, participou e 

conquistou uma série de torneios internacionais. 

 O fim da década de 90 foi especial para o Esporte Clube Vitória. Além de comemorar 

o seu Centenário, em 1999, o clube trouxe para a sua equipe de futebol, jogadores como o 

                                                           
28

 O Estádio Manoel Barradas foi construído ao lado do antigo aterro sanitário de Salvador, área cercada pela 

miséria, lixo e doenças. A previsão inicial era a que Canabrava servisse como aterro sanitário pelo período de 

nove anos, mas se passaram quase trinta anos até que o lixo deixasse de ser depositado na região. A construção 

do estádio mudou a vida de milhares de pessoas do bairro, que passou a se chamar, no início do século XX, de 

Nossa Senhora da Vitória. 
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tetracampeão mundial Bebeto, Túlio e Petkovic, mostrando força no cenário regional como no 

nacional. 

No dia 26 de maio de 2000, a multinacional Exxel [...] assinava o contrato de 

compra e venda de ações, que resultou em um aporte de aproximadamente 

U$ 13,5 milhões. Adquiriu 50,1% das ações ordinárias com direito a voto do 

Vitória S/A, controlando o futebol do clube, pagando pela utilização das 

instalações do Esporte Clube Vitória. O clube centenário permaneceu com o 

seu patrimônio, e passou a administrar os esportes olímpicos (RIBEIRO; 

SANTOS, 2006, p. 50).  
 

O Vitória transformou-se em empresa. Em maio de 2000, o Esporte Clube Vitória se 

uniu a um sócio argentino, o Grupo Exxel, e, constituiu o Vitória S/A até o ano de 2004, 

quando o clube centenário recomprou as ações do parceiro estrangeiro.  

No futebol, a hegemonia permaneceu com a conquista do seu primeiro 

tetracampeonato baiano entre os anos de 2002 e 2005. Ainda conquistou os títulos nordestinos 

de 2003 e 2010, o vice-campeonato da Copa do Brasil em 2010, os estaduais de 2007, 2008, 

2009, 2010, 2013 e 2016. 

O centro de treinamentos do Vitória foi ampliado, o Estádio Manoel Barradas 

continuou sendo modernizado, e serviu como uma das bases de treinos para seleções que 

vieram a Salvador na disputa da Copa do Mundo de 2014, casos dos selecionados do Irã e da 

Bélgica. 

As divisões de base permaneceram com destaque no cenário mundial. Além de 

Bebeto, Vampeta, Dida e Junior, campeões mundiais com o Brasil, revelados na Toca do 

Leão no século XX, outros atletas honraram a fama de grande revelador do Vitória, casos de 

Dudu Cearense, Marcelo Moreno, Anderson Martins, Élkeson, além de Hulk e David Luiz, 

estes presentes na Copa do Mundo de 2014 com a camisa da Seleção Brasileira.  

As equipes de base mantiveram uma excelente performance no cenário nacional. Em 

2010, o Vitória conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-15 diante do Fluminense-RJ. Dois 

anos depois, a equipe Sub-20 levantou o troféu da Copa do Brasil em cima do Atlético-MG. 

Em 2015, foi a vez do Sub-17 faturar a Copa do Brasil com triunfo sobre o Botafogo-RJ.  

A consolidação do Vitória como uma das maiores forças do futebol nordestino e 

brasileiro refletiu diretamente no crescimento da sua torcida. Tida como pequena e elitista até 

a primeira metade do século XX, alcançou todas as camadas sociais, e superou, segundo 

Datafolha (2014)
29

, a marca de dois milhões de torcedores, sendo a 14ª maior torcida do 

Brasil. 

                                                           
29

 A pesquisa Datafolha sobre o time de preferência, publicada em junho de 2014, coloca o Esporte Clube 

Vitória com a 14ª torcida do Brasil, com um percentual de 1% da preferência. O cálculo para o valor absoluto 
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Contar um pouco da história do Esporte Clube Vitória é o primeiro passo para se 

explicar como a sua torcida acompanhou a evolução da informática e da Internet, agrupando-

se em redes sociais, como se formam os arquivos institucionais e pessoais relativos ao clube, 

e como um repositório digital deve ser organizado para comportar e preservar a memória de 

um clube multiesportivo. 

 

3.1. TORCEDORES: A INTERATIVIDADE PROPORCIONADA PELA INTERNET 

 

No fim do século XX, os sites oficiais de clubes de futebol ganharam a companhia dos 

espaços não oficiais, criados por torcedores, que aliaram conhecimentos técnicos para 

elaboração e manutenção dos portais à paixão pelos clubes. 

A informação gerada pelo torcedor, a sua crítica e o espaço disponibilizado para 

discutir da política do clube à formação da equipe para o jogo do fim-de-semana são 

ingredientes que possibilitaram uma mudança de status do torcedor do futebol, que passaria a 

ocupar um espaço diferente no processo comunicacional. 

Aliados aos sites não oficiais, surgiram espaços que interagiam e complementavam 

toda a relação entre os torcedores no ambiente virtual, possibilitando uma interatividade ainda 

maior, com áreas livres para disseminação da informação e trocas sociais. Eram exemplos 

deste novo momento, as listas de discussão que, mais tarde, cederam espaço para as 

comunidades virtuais do Orkut e para os blogs. Em seguida, entre outros, surgiram o 

Facebook e, já voltado para os smartphones, o Whatsapp. 

O site Barradão On Line, espaço não oficial criado por torcedores do Esporte Clube 

Vitória, marcou um novo momento nas relações sociais entre os aficionados pelo clube e 

serve como exemplo para a situação vivenciada por amantes do futebol em outros times na 

Bahia, no Brasil e no restante do mundo. Mas, o que mudou no futebol com a inserção desse 

novo contexto?  

O Esporte Clube Vitória foi fundado em maio de 1899. Com a efetiva utilização do 

Estádio Manoel Barradas, de sua propriedade, em 1995, o clube promoveu uma reviravolta 

histórica no futebol baiano, passando a vencer a maioria dos campeonatos estaduais. Se nos 

antigos campos do Rio Vermelho e da Graça, assim como no Estádio da Fonte Nova, o 

Vitória amargou longos jejuns de conquistas, no Estádio Manoel Barradas as coisas mudaram.  

                                                                                                                                                                                     
superior a dois milhões de torcedores levou em conta a estimativa publicada pelo IBGE (2014), que apontava o 

Brasil com uma população de aproximadamente 203 milhões de habitantes.  
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O Barradão On Line surgiu em setembro de 1999, no ano das comemorações pelo 

Centenário do Vitória, como uma página pessoal, contendo dados estatísticos e curiosidades 

armazenadas em jornais e revistas por seu criador. Tratava-se de uma tentativa de expressar a 

paixão pelo clube do coração, assim como de socializar o material disponível com outros 

torcedores rubro-negros. O nome do espaço na Internet foi, sem dúvidas, uma homenagem ao 

estádio do clube, palco de muitas conquistas. 

Naquele momento histórico, o clube contava com o seu portal oficial 

(www.ecvitoria.com.br) e com algumas páginas construídas por torcedores, casos do 

ECVitória On Line, hospedado no gratuito Geocities (http://www.geocities.com/ecvonline/) e 

do E.C.Vitória, hospedado no www.cjb.net. São apenas dois exemplos de sites construídos 

apenas pela curiosidade de alguns torcedores com as novas ferramentas que surgiam para a 

construção de sites, caso do Microsoft Front Page. O amadorismo na produção dos sites era 

evidente, tomando-se por base que o primeiro manteve-se com a seção links prometendo uma 

atualização30 que não aconteceu, enquanto o segundo foi cadastrado em instrumentos de busca 

como “Página sobre o E. C. Vitória e o Flamengo”, expressão que evidenciava a pouca 

afinidade com um tema que pudesse agregar uma comunidade de torcedores, visto que estes 

sempre tenderam a externar uma única paixão futebolística no ambiente virtual. 

Inicialmente hospedado em ambiente gratuito do provedor português Terravista, o 

Barradão On Line tinha como endereço http://www.terravista.pt/portosanto/5080. O 

cadastramento em instrumentos de busca como o Cadê e o Altavista foram providências 

imediatas para que o site pudesse sair do anonimato. A descrição do seu perfil nos sistemas de 

busca, naturalmente “linkados” para catálogos nas áreas de Esportes e Futebol, trazia 

normalmente algo como “Página da torcida do E.C.Vitória. Acompanhamento das atividades 

do rubro-negro, classificação, retrospectos, torcidas organizadas, jogadores, personalidades 

etc... Salvador, BA”, buscando sempre a identificação clara do clube e seu posicionamento 

geográfico. 

O layout do site Barradão On Line teve como inspiração o do portal SportNet, canal 

que à época era o mais importante não oficial do Sport Clube do Recife, clube de futebol de 

Recife (PE), que tem nas cores vermelha e preta um elo de aproximação com o Esporte Clube 

Vitória. A proximidade com o portal pernambucano residiu na divisão do layout da página 

inicial, com todas as seções acessíveis através de um menu lateral esquerdo, as chamadas 

                                                           
30

 “Nessa seção irei colocar links de sites vinculados ao Esporte Clube Vitória, ou pessoas famosas que torcem 

para o Vitória !!!”, expressão retirada do site ECVitória On Line, em 1999. 
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principais – mais recentes -, ocupando a área central, e um topo com nome e logomarca do 

site. 

A primeira notícia veiculada pelo BOL, com o título “2x2 Heróico”, foi ao ar em 

22/11/1999, um dia após o Vitória empatar com o Vasco da Gama (RJ), em partida válida 

pelas quartas-de-final do Campeonato Brasileiro daquele ano. Emitida sem as convenções 

jornalísticas devidas, expressou todo o entusiasmo do ”webmaster-torcedor”, hoje no papel de 

pesquisador deste trabalho, pelo benéfico empate na casa do adversário: 

Foi um resultado construído na base da garra e da determinação dos nossos 

jogadores. Alex fez 1x0 para o Vasco numa cochilada da defesa do Vitória. 

O Vitória teve a chance de empatar através de uma cobrança de pênalti, 

desperdiçada por Fernando. O empate veio através de uma grande jogada de 

Tuta que, da linha de fundo, passou por Odvan e cruzou na medida para 

Cláudio fazer 1x1 ... Tuta estava lá, na hora certa e no lugar certo [...] 

(Barradão On Line, em nota veiculada no seu endereço do Terravista, em 

22/11/1999). 
 

A versão original do BOL era composta das seguintes seções: “Brasileirão 99”, 

“Vitória no Brasileiro”, “Foto do Mês”, “O Clube”, “O Estádio”, “As Conquistas”, “A 

Torcida” e “Os Craques”. O site resumia-se basicamente, portanto, a seções retrospectivas e 

históricas, contando um pouco – através dos resultados e fichas de jogos -, sobre o 

Campeonato Brasileiro de 1999, que estava em andamento. 

                         Um fato que contribuiu para a formação da clientela do BOL foi uma 

matéria feita pelo Jornal A Tarde, em seu Caderno de Informática, em 08/12/1999, durante as 

semifinais do Campeonato Brasileiro de 1999, assinada pela jornalista Regina de Sá. 

[...] Tudo o que você gostaria de saber sobre o campeonato brasileiro de 

futebol está na Internet, inclusive páginas do Vitória, que joga hoje pela 

classificação para a final [...] O Vitória é homenageado com milhares de 

páginas na Web. Uma delas é a Barradão On Line 

(www.terravista.pt/PortoSanto/5080), onde mostra o time baiano no 

campeonato desde as primeiras participações, a história do clube, o estádio, 

as conquistas, os craques etc. É uma página bem colorida e criativa [...] 

(Jornal A Tarde). 

 

A trigésima quinta nota veiculada pelo Barradão On Line, em 09/12/1999, trazia em 

destaque a matéria feita pelo Jornal A Tarde: 

O site Barradão On Line, ainda em construção, foi destaque na primeira 

página do Caderno de Informática do Jornal A Tarde na edição de ontem, 

08/12/99. Nós, do Barradão On Line, firmamos o compromisso com o amigo 

rubro-negro ou de outros clubes, que prestigiam diariamente o site, de 

complementar o mesmo e manter a política de informar o torcedor com as 

principais notícias do Esporte Clube Vitória veiculadas pela imprensa ou 
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captadas dentro do nosso estádio. Seleção Sub-23 com jogadores do Vitória, 

Seletiva para a Libertadores, contratações, dispensas, novo estádio, Copa 

São Paulo de Juniores, dentre outros assuntos. O Barradão On Line não vai 

parar de informar o torcedor rubro-negro, principalmente aquele que mora 

fora de Salvador e tem dificuldade para acompanhar o clube do seu coração. 

Valeu Vitória.....Valeu amigos que acessam o Barradão On Line. (Barradão 

On Line, 09/12/1999). 

 

A reportagem foi o estopim para o crescimento exponencial do número de acessos, 

assim como motivou a aproximação de torcedores que mais tarde seriam colunistas do canal 

noticioso. A ampliação da responsabilidade, a partir da divulgação em um veículo oficial de 

informações, motivou a criação de novas seções no site Barradão On Line. A própria torcida 

passou a sugerir implementações, como a disponibilização do hino oficial do clube na 

Internet. 

Em fevereiro de 2000, as dificuldades para atualização da página junto ao hospedeiro 

fizeram com que o site lançasse nota em sua home page, alertando para o problema sem, no 

entanto, deixar de manter a proximidade com seu usuário: 

Amigos rubro-negros do Barradão On Line: Por problemas no hospedeiro 

Terravista, o site não está sendo atualizado. Voltaremos  breve com o mesmo 

dinamismo anterior. Contato: barradaoonline@hotmail.com. (Barradão On 

Line, em nota veiculada no seu endereço do Terravista, em fevereiro de 

2000). 

 

Começando a se popularizar entre a torcida, não era incomum o pedido feito, em pleno 

estádio, para que o BOL ganhasse um endereço seu, de acesso mais fácil. No dia 03/05/2000, 

o Barradão On Line teve o seu domínio próprio registrado: 

Amigos rubro-negros do Barradão On Line: Estamos com novo endereço: 

http://www.barradaoonline.com.br. Se desejar fazer algum 

comentário:  barradaoonline@hotmail.com. Atenciosamente, Luciano Santos 

- Barradão On Line. (Barradão On Line, em nota veiculada no seu endereço 

do Terravista, a partir de 03/05/2000). 

 

Em maio de 2000, o Barradão On Line, que mudava sua roupagem a todo instante, 

com inclusão de novos detalhes em seu lay-out, dispunha de uma quantidade bem mais 

significativa de seções: “Plantão”, “Comentário”, “Sua Mensagem”, “Estatísticas”,  

“Campeonato Baiano 2000”, “Elenco”, “Entrevista”, “Nosso Time”, “Causos”, “Vídeos”, 

“Fotos”, “Vitória na Copa do Brasil”, “Brasileirão 99”, “Vitória no Brasileirão”, “Jogos ao 

Vivo”, “Links”, “E-Mail” e “Classificados”. 

mailto:barradaoonline@hotmail.com
mailto:barradaoonline@hotmail.com
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Com dez meses de vida, em 11/07/2000, o Barradão On Line foi alvo de nova 

reportagem da mídia tradicional. Desta feita, o webmaster e o comentarista oficial do site 

foram entrevistados pela Rádio Excelsior, em programa esportivo de grande audiência, 

atingindo um público misto no que se refere à experiência com a Internet. Alguns ouvintes, a 

maioria naquela ocasião, sem acesso à rede mundial de computadores, permaneceram 

distantes do BOL, mas pelo menos registraram a marca associada ao Vitória, enquanto outros 

passaram a acessar o site a partir daquele momento. 

Em julho de 2000, o site Direto (www.direto.com.br), sediado em São Paulo, era 

lançado como uma grande novidade na área da Internet esportiva. Contando em sua equipe 

com grandes personalidades do esporte, como o jogador de basquete Oscar, tinha seu 

conteúdo distribuído quase que totalmente através de áudio. Em matéria especial sobre o 

Esporte Clube Vitória, o Direto entrevistou o presidente do clube, Paulo Carneiro, o ídolo do 

passado André Catimba, atacante que atuou pelo clube na década de 70, e o idealizador do 

BOL, Luciano Santos. Durante o tempo em que esteve no ar – pouco mais de um ano – o 

espaço jornalístico usou o Barradão On Line como fonte de informação sobre as coisas do 

Vitória. 

Em maio de 2003, o site deu um salto de qualidade, ao solicitar acesso ao campo de 

jogo do Barradão para cobertura fotográfica, e ter seu pedido deferido pelo clube: 

Salvador , 2 de maio de 2003. Ao Vitória S/A. A/C Sr. Walter Seijo – Vice-

Presidente Administrativo-Financeiro. Senhores: Através da presente, 

solicito de V.Sas. permissão para que o Sr. Luciano Souza Santos e, na 

ausência deste, o Sr. Francisco Rodrigues Ribeiro Neto tenha acesso ao 

gramado do Estádio Manoel Barradas, em dias de jogos do Vitória, com o 

objetivo de realizar cobertura fotográfica para o site noticioso Barradão On 

Line. Atenciosamente, Barradão On Line. (Carta endereçada pelo BOL ao 

Vitória S/A, em maio de 2003). 

                         

No ano de 2004, quando o site completou cinco anos de existência, a equipe BOL se 

uniu ao Vitória S/A para divulgar um produto do clube, o Sou Mais Vitória, programa de 

sócio-torcedor. 

Neste mesmo ano, em maio, o Barradão On Line lançou um diferencial em relação aos 

outros sites rubro-negros, oficial e não oficiais. A coluna “Our Week” traria um resumo na 

língua inglesa dos principais acontecimentos do Vitória na semana que se concluía. Ainda 

seria disponibilizada, meses depois, uma coluna em italiano, com a mesma ideia do resumo de 

fatos. Se não chegaram a ter uma vida longa, as colunas em outros idiomas marcaram uma 

inovação perfeitamente cabível num espaço oficial, mas que foi justamente concretizada por 

uma alternativa não oficial de um clube de futebol. 
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Três anos depois, em 2006, já com layout modernizado (Figura 06), o site registrou 

um colaborador na ARFOC (Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos da 

Bahia), passando o mesmo a ter acesso a qualquer estádio baiano.                   

                  Figura 06 – Layout do BOL em 2005 

 
                      Fonte: Pesquisa do autor. 

 

O BOL teve 23 colaboradores, das mais diversas formações profissionais, em sua fase 

portal. O criador do BOL, Luciano Santos, atuou como webdesigner até meados de 2001 e 

como webmaster até 2004. 

O site encerrou suas atividades como portal em 30/01/2007, com os seguintes grupos 

de seções e seções: On Line – “Plantão”, “Webeditorial”, “Comentários”, “Algo+”, “Além 

dos Noventa”, “A Voz da Arquibancada”, “Vitória na Veia!”, “Vitória em Números”, “Nego, 

Nego...”, “Na Geral”, “Pauta Livre”, “Museu do Rogério”, “Na Linha Rubro-Negra”, “Humor 

Rubro-Negro”, “Rubro-Negro de Fé”, “Vitória de Coração”, “Ranking”, “Série C 2006”, 

“Baianão 2006”, “Campanha 2006”, “Movimentação 2006”, “Imagens”, “Entrevistas”, 

“Fórum”, “Downloads” e “Links”; O Vitória – “Elenco”, “Vitória de A a Z”, “Tu Tens 

Grande História”, “Artilharia Rubro-Negra”, “Por Onde Anda?”, “Seleção de Todos os 

Tempos”, “Torcida”, “Hino”, “Patrimônio” e “Em Contato com o Vitória”; O Vitória nos ... – 
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“Campeonato Brasileiro”, “Copa do Brasil”, “Campeonato do Nordeste”, “Campeonato 

Baiano”, “Copa dos Campeões”, “Outras Competições”, “Divisões de Base” e “Campanha 

Anual”; Quem Somos – “Equipe Barradão On Line” e “BOL na Imprensa”; E Você – 

“Pesquisa”, “Palavra do Torcedor”, “Torcedor em Destaque”; “O Jogo da Minha Vida”, 

“’Causos’ do Torcedor”, “Sei Tudo sobre o Vitória”, “Promoções” e “Contato”. 

No dia de encerramento do portal, o blog Segunda Circular, de torcedores do Benfica, 

de Portugal, noticiava sobre o ex-zagueiro rubro-negro David Luiz e sua eleição, no BOL, 

como melhor jogador da temporada 2006: 

[...] Quando ao defesa brasileiro David Luiz, concede-se o benefício da 

dúvida. Tem o mesmo empresário de Anderson e Luisão, o que pode 

constituir a razão da contratação, mas ao mesmo tempo o deve acalmar no 

caso de não ser titular. Em 2006, actuou em 76,92% dos jogos da temporada 

de 2006, tendo sido mesmo eleito o melhor jogador do clube no ano 

transacto pelo famoso site Barradão On Line. Uma pesquisa rápida no 

google mostra que as notícias relacionadas com lesões estão em maioria, o 

que constitui o ponto mais preocupante [...] (Blog Segunda Circular, 

30/01/2007). 

 

A versão Revista Eletrônica do Barradão On Line (Figura 07) representou uma 

simplificação das atividades de atualização da equipe do BOL. Sua primeira edição foi 

publicada em dezembro de 2007 e a última em dezembro de 2010, perfazendo um total de 148 

edições.          

 

                 Figura 07 – Revista eletrônica do Barradão On Line - 2007 

 

                    Fonte: Pesquisa do autor. 
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Menos robusta que o portal, a revista eletrônica se resumia a artigos de colunistas, uma 

coluna histórica que não saiu em todas as edições, algumas poucas entrevistas com 

personalidades ligadas ao clube, enquetes e resultados de jogos, direcionando seus usuários 

para a comunidade do BOL no Orkut, única opção de interatividade disponível para os 

torcedores que acompanhavam o Barradão On Line. 

Após o encerramento da revista eletrônica, a equipe do Barradão On Line ainda fez 

tentativas de manter-se conectada ao torcedor rubro-negro, através de um blog, que ficou 

poucos meses no ar, e do Twitter, com postagens mais voltadas para o acompanhamento de 

jogos, que chegou a alcançar aproximadamente 4.400 seguidores
31

. 

Com o fim do Orkut, o Barradão On Line continuou nas redes sociais através do 

Facebook. Sua comunidade, pouco movimentada até 2015, ganhou força, através de postagens 

de um antigo usuário e patrocinador da versão portal, que assumiu a retransmissão de notícias 

no final de 2015. Em junho de 2016, a comunidade do Barradão On Line (Figura 08) possuía 

aproximadamente 6.500 “curtidas”
32

. 

Figura 08 – Página do Barradão On Line no Facebook 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 

O site Barradão On Line representou, dentro do universo dos torcedores do Vitória na 

Internet, um elo da passagem do momento histórico em que os usuários internautas deixaram 

                                                           
31

 Número de junho/2014, obtido em pesquisa realizada no curso de Arquivologia (UFBA). 
32

 Clicar em Curtir embaixo de uma publicação no Facebook é um modo fácil de dizer às pessoas que você 

gostou, sem deixar comentários. Assim como um comentário, o fato de você ter curtido fica visível embaixo da 

publicação (https://www.facebook.com). Nas comunidades, cada curtida representa um internauta que 

acompanha o espaço e recebe em seu feed de notícias as suas atualizações. 
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a posição de simples receptores de informações e passaram a produzir conteúdo sobre o clube 

no mundo virtual. 

Esse ciclo de mudanças possui outros atores além do BOL. Além dos já citados Canal 

ECVitória, Grupo Barradão,  Leões do Orkut e Arena Rubro-Negra, esse movimento ainda 

resultou em entidades fora da Internet, como a AVF – Associação Vitória Forte, o MSV – 

Movimento Sempre Vitória e o VSF – Vitória Sem Fronteiras. Todos com uma ligação 

estreita, muitas vezes desembocando em situações de colaboração mútua, em outras gerando 

algum tipo de competição por uma maior evidência dentro da torcida. 

As diversas vertentes estabelecidas na Internet, a partir da constituição e 

desenvolvimento dessas entidades, levaram a uma modificação nas relações sociais entre os 

torcedores, expandindo-se para o relacionamento destes com o clube, seus dirigentes e a 

imprensa. 

Se não chegou a alcançar os grupos de MIRC, o Barradão On Line representou no 

final dos anos 90, essa mudança de mentalidade na relação dos torcedores com a Internet. E 

foi essa base do BOL que possibilitou a criação de um núcleo capaz de aglutinar a torcida em 

volta de diversos temas ligados ao clube, inclusive o da pesquisa histórica, a partir dos 

arquivos pessoais e institucionais, que servem como base para a presente pesquisa. 

 

3.2. ARQUIVOS PESSOAIS E INSTITUCIONAIS CONTANDO A HISTÓRIA DOS 

CLUBES DE FUTEBOL 

 

Os interessados pela história dos clubes de futebol estão agrupados, ou não, nas redes 

sociais. Quando se pensa que, neste momento, boa parte da acumulação dos torcedores é 

digital e socializada na rede mundial de computadores, os grupos montados há 15 ou mesmo 

20 anos são potenciais redutos de colecionadores, importante vertente na preservação da 

memória do futebol. 

Como será analisada mais adiante, a centralização da gestão de um memorial em torno 

do clube, o induzirá a uma aproximação com os grupos de colecionadores. Aos arquivos 

institucionais dos clubes, serão incorporados os arquivos pessoais dos torcedores. 

Em uma pesquisa recente, no curso de Arquivologia da Universidade Federal da 

Bahia, foi analisada a importância dos arquivos pessoais dos torcedores, mais notadamente do 

Esporte Clube Vitória, na formação da memória do clube, que serviu como base para a 

presente pesquisa, que já dá um passo adiante, imaginando coleções de torcedores e acervo 
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arquivístico do clube, representado pelos seus fundos documentais, agrupados em um 

repositório digital. 

Na pesquisa de Arquivologia, que teve igualmente o Esporte Clube Vitória como 

objeto de estudo, observou-se os acervos pessoais dos torcedores e sua importância na 

conformação da memória do clube, a partir de arquivos compostos por diferentes tipologias 

documentais, como os ingressos de jogos, fotos e vídeos produzidos nos estádios, cartas do 

clube direcionadas a sócios e conselheiros, súmulas de jogos, títulos e outros documentos 

relacionados ao quadro associativo, convites ao torcedor de diferentes naturezas e recortes de 

jornais, entre muitos outros. 

O trabalho, desenvolvido em 2014, foi iniciado com um questionário, divulgado 

inicialmente entre torcedores próximos ao autor e, posteriormente, em comunidades 

relacionadas à torcida do Vitória no Facebook, incluindo a página do Barradão On Line. Em 

seguida, feitas entrevistas com quatro torcedores que apresentaram respostas interessantes ao 

questionário e mais duas, que não responderam às questões, mas possuem coleções 

notoriamente representativas. Também, analisou-se obras, como livros, e autores relacionados 

com a construção da história do clube. 

Foram recebidas 222 respostas nos 30 dias de permanência do questionário na 

Internet, sendo 16 dias com ampla divulgação. Entre as respostas, resultados que apontam o  

grau de importância dado pelos torcedores à história do clube, quer na preocupação com a 

preservação da sua memória ou com o tratamento dado às coleções relativas ao clube do 

coração. 

A pesquisa apresentou os resultados abaixo relacionados: 

 A grande maioria, 216 dos 222 torcedores, índice superior a 97%, mostrou-se 

preocupada com a preservação da memória do Vitória; 

 Dos 222 torcedores, menos da metade, 99, possui acervos relativos ao Vitória; 

 A maioria dos que possuem coleção – mais de 70% entre os que apontaram o 

tempo - começou a colecionar itens relativos ao Vitória há mais de cinco anos. 

Apenas 3% dos que responderam à questão começaram a colecionar artigos do 

clube há menos de um ano; 

 Entre os 99 colecionadores, 64 apontaram de que forma começaram suas 

coleções. A forma mais comum foi a opção “Naturalmente. Fui guardando 

meus objetos relacionados ao Vitória”, com 90,63% dos casos; 
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 Foram declaradas 186 coleções ligadas ao Esporte Clube Vitória, contra 10 

coleções dos mesmos itens vinculados a outros temas; 

 O maior número de coleções relativas ao Vitória é o de camisas, 23,66%, 

seguido de ingressos de jogos, revistas, fotos digitais e jornais; 

 Além das coleções previstas pelo questionário, casos de camisas, ingressos de 

jogos, revistas, fotos digitais, jornais, bandeiras, vídeos, fotos analógicas e 

flâmulas, ainda foram acrescentadas, pelos torcedores, outras coleções como de 

registros de anotações de fichas de jogos, autógrafos de jogadores, carteiras do 

plano de sócio torcedor Sou Mais Vitória e VitóriaMania, dados históricos, 

pôsteres, recortes de jornais e revistas, discos e outros objetos com a marca do 

clube; 

 Não foram mencionados, entre as possibilidades de coleções, documentos 

emitidos pelo Esporte Clube Vitória, a exemplo das correspondências para 

diretores, conselheiros e sócio torcedores; 

 Algumas coleções apresentaram-se com mais de 100 itens, casos de quatro 

coleções de ingressos de jogos, seis de fotos digitais e uma de vídeos. As 

coleções de camisas, revistas, jornais e bandeiras têm maior representatividade 

na menor faixa de número de itens; 

 Dos que informaram o item mais antigo da coleção, mais de 76% possuem 

elementos que datam da década de 1990 em diante. Foram mencionados 

apenas quatro itens anteriores à década de 1970, entre estes uma coleção de 

fichas técnicas com informações desde 1903, uma medalha de natação de 1940 

e uma foto da equipe de 1951. Pode-se justificar pela baixa média de idade dos 

que responderam ao questionário; 

 Poucos colecionadores revelaram organizar seus itens de forma alfabética ou 

cronológica. A organização das coleções se dá de forma diversa, sendo os 

armários, gavetas e computador os mais comuns no que diz respeito à guarda; 

 Mais da metade – 54,72% - respondeu que nunca se desfez de itens de sua 

coleção. 

O questionário traçou um perfil dos torcedores colecionadores, com itens relativos ao 

sexo, à idade e ao local de residência. Aproximadamente 90% declararam-se do sexo 

masculino, 80% com idade até 40 anos e a maioria – 83,58% - moradora de Salvador. 
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Também foi evidenciada a relação dos torcedores com seus acervos e com a memória 

do clube, sendo questionada a possibilidade das suas coleções serem doadas ao Esporte Clube 

Vitória e a opinião dos torcedores quanto à construção de um acervo digital com a 

contribuição deles. 

A maioria - 51,02% - respondeu “não” à possibilidade de doar a sua coleção ao clube, 

sob argumentos diversos, incluindo o fato do acervo ser pessoal, “ciúme” da coleção ou 

desejo de que permaneça com a família. Um torcedor, de forma mais técnica, analisou que 

“infelizmente o Vitória não tem uma política de preservação da sua memória”.  

Entre os torcedores que responderam “sim” à possibilidade de doação de suas coleções 

ao Vitória, alguns defenderam a resposta baseados nas possibilidades de conservação e 

preservação, de ser possível “contar a história do clube e sua trajetória no tempo”, com 

ressalvas quanto a existência de estrutura no clube capaz de cuidar dos acervos, como também 

da creditação dos doadores, com devida exposição dos nomes destes no memorial. 

O último questionamento tem relação direta com a presente pesquisa. À pergunta “o 

que você pensa da possibilidade de ajudar a construir um acervo digital com as imagens das 

coleções dos torcedores, de forma a preservar a memória do Esporte Clube Vitória?”, 96% 

responderam que consideram uma boa alternativa. 

Entre as justificativas apontadas para contribuir com o acervo digital, a preservação da 

memória do clube foi muitas vezes mencionada, associando-a ao uso das novas tecnologias, o 

que pode estar relacionado com a baixa faixa etária dos torcedores que responderam o 

questionário. 

Além de armazenar acervos, os torcedores de futebol, especificamente do Vitória, 

produzem livros, escrevem em sites e redes sociais. Muitos dos sites, como visto 

anteriormente, são concebidos e atualizados pelos próprios torcedores. 

No que se refere aos livros, a produção a respeito do clube não é grande, até se forem 

considerados os 117 anos de história. Uma revista histórica, lançada no aniversário de 84 

anos, em 1983, e mais quatro livros compõe o acervo literário do clube (Figura 09). Em 

comum, o fato de quatro destas obras terem sido produzidas por torcedores e a quinta ter 

passado pela revisão de fãs do Vitória. 

Antes da primeira produção mais elaborada, datada de 1983, o clube já havia 

confeccionado, em 1976, a revista promocional “Super Vitória 76”, vinculada ao programa de 

prêmios homônimo. A revista trazia cobertura de treinos e, também, um interessante conteúdo 

histórico. 
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         Figura 09 – Capas das produções bibliográficas do Vitória 

   

 

 

 

 

 

         Fonte: Pesquisa do autor. 

 

A revista histórica “Um Menino de 84 Anos” foi a primeira produção mais robusta 

voltada para a história do Vitória. De autoria de Fernando Protázio, ex-atleta e torcedor do 

clube, sempre foi considerada um livro, apesar de não possuir a forma deste gênero 

bibliográfico. Seu autor exprime bem, no editorial, o sentimento perante a obra realizada. 

Esta revista ... visa trazer aos rubro-negros de um modo geral e muito 

especialmente a nova geração de adeptos, a verdadeira história, suas glórias 

e sua realidade. O Vitória não é um simples time de futebol que entra em 

campo com suas vistosas camisas em busca de um triunfo. É uma parcela 

cultural deste Estado, uma história viva de outras gerações, é acima de tudo 

um capítulo de ouro no desporto desta terra (PROTÁSIO, 1983, p.5). 

 

Fernando Protásio presentou os demais torcedores com uma obra recheada de fatos e 

ilustrações relacionados ao clube, independente do esporte, como documentos datados do 

início do século XX, histórico de antigos ídolos, matérias diversas com menção a artistas e 

políticos rubro-negros, além de trazer, como encarte, a primeira planta do que viria ser o 

Complexo Manoel Pontes Tanajura e o Estádio Manoel Barradas. O autor enaltece, ainda no 

editorial, o seu lado torcedor e o prazer em proporcionar um pouco do seu conhecimento 

histórico aos demais. 
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[...] as portas do passado e aclarando o presente de um clube que tem a 

primazia de ser querido e amado sem a obrigação de ter que dar nada em 

troca, mesmo porque o glorioso ‘Leão da Barra’ não é uma empresa ... é 

antes de tudo e, sobretudo o estado de espírito dos seus torcedores, hoje e 

sempre (PROTÁSIO, 1983, p.5). 

 

Coube aos torcedores Luciano Santos, pesquisador no presente trabalho, e Alexandro 

Ribeiro, ambos integrantes do site não oficial Barradão On Line, lançar o primeiro livro do 

Vitória, em 2006. Voltado principalmente para a história do chamado “santuário rubro-

negro”, o seu estádio de futebol, o “Barradão – alegria, emoção e Vitória” também trouxe 

capítulo que relatou a vida do clube desde a sua fundação. Os autores fazem referência à 

primeira obra, escrita por Fernando Protásio. Ribeiro e Santos (2006) afirmam que o livro 

“[...] continua contando a história do Rubro-Negro baiano a partir da bela obra de Protásio”. 

 

A riqueza da história do Esporte Clube Vitória vai além do futebol, 

alcançando outros esportes como o remo, vôlei, basquete, futebol de salão, 

pólo aquático, natação, entre outros. A história, que começou em 1899 e 

ainda terá muitas páginas escritas daqui por diante, foi contada pela primeira 

vez na revista Um Menino de 84 Anos, uma relíquia lançada em 1983 pelo 

rubro-negro Fernando Protásio (RIBEIRO; SANTOS, 2006, p. 19). 

 

Ribeiro (2006), nos agradecimentos do livro, esclarece o que o levou a realizar a obra, 

afirmando que foi “[...] a partir do desejo de escrever sobre um grande orgulho do torcedor 

rubro-negro, o estádio Manoel Barradas, que também aprendemos a gostar, e que de alguma 

forma ajudou e modificou a história do clube, tornando-o cada vez mais vencedor”. Santos 

(2006) completou a motivação: 

[...] a parceria com o companheiro de BOL Alexandro Ribeiro surgiu 

exatamente desta vontade de escrever sobre o clube dos nossos corações. 

Um desejo comum, que alia o acervo que possuo nestes mais de trinta anos 

de paixão pelo Vitória, com o incrível banco de dados do Rubro-Negro que 

Alexandro montou [...] (RIBEIRO; SANTOS, 2006, p. 7). 

 

Outro torcedor rubro-negro foi o responsável pelo segundo livro sobre o Vitória. O 

jornalista Ricardo Azevedo lançou, em 2008, o “Tradição”, primeiro volume de uma trilogia 

que ainda não teve prosseguimento, contando a história do clube de 1899 a 1939. O autor, no 

prefácio, destacou o seu lado torcedor na pesquisa, ao afirmar que “[...] precisava fazer uma 

conexão entre todos os fatos para tentar entender os dias de hoje. Assim, ninguém deverá ficar 

desprovido de meios para também entender as causas e a origem desse fenômeno que 

presencia – um imenso amor por uma camisa”. 

O “Vitória: uma história de amor e paixão”, em 2013, foi o terceiro livro lançado 

sobre a história do clube, a quarta obra de um torcedor do Vitória. A escritora Maria Cristina 
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Pires Silva Ramos fez uma abordagem histórica do Esporte Clube Vitória nos capítulos 

iniciais e homenagens a dezenas de personalidades ligadas ao Rubro-Negro nos capítulos 

restantes. A autora destaca a abordagem da sua realização 

 

[...] Falo de ‘entranhas’. Daquela vontade enorme de me fazer entender 

enquanto escritora, desenvolvendo uma pesquisa sobre um grande time de 

futebol e que não é somente isso, é, também, um clube voltado para outras 

diferentes modalidades [...] (RAMOS, 2013. p. 17-18). 

 

Finalmente, em 2014, o Esporte Clube Vitória, em comemoração aos seus 115 anos, 

lançou o primeiro livro oficial, “115 Anos – As alegrias de um time secular!”. Apesar de ter 

sido uma publicação do clube, a revisão dos fatos históricos foi realizada por torcedores, os 

mesmos que escreveram a história do Barradão. 

Analisando as três primeiras obras escritas para o Vitória, por torcedores, o jornalista e 

doutor em Cultura e Sociedade Paulo Roberto Leandro destacou a importância do torcedor na 

preservação da história do clube. 

 

O Vitória podia publicar um endereço virtual e outro físico para recolher 

doações [...] Imagina o que as famílias rubro-negras não devem ter guardado 

em baús! E imagina o que se perde a cada vez que um grande prócer ou 

ídolo desaparece. Nem sempre as viúvas e as proles têm cuidado com papel 

velho. Tem gente que acha que é pra jogar fora. Protásio provou que presta e 

muito (LEANDRO, 2010). 

   

A participação dos torcedores na montagem da história do Vitória permanece forte 

através dos sites e redes sociais. Desde o Barradão On Line, que explorava a história a partir 

de fragmentos de pesquisa na coluna “Tu Tens Grande História” até as postagens de rubro-

negros no Facebook, a participação dos fãs do clube é intensa. 

A “Tu Tens Grande História”, diferentemente da pequena seção que tratava da história 

do clube no site oficial, conseguia atender aos torcedores que buscavam fatos históricos 

relevantes, servindo de base para outras publicações. Na sua página inicial, descrevia-se a sua 

linha de atuação:  

A história do Vitória será contada pelo Barradão On Line pouco a pouco e 

sem ordem cronológica. Vamos, a partir de determinados fatos que 

marcaram a vida do clube, montar com notícias de jornais, documentos 

históricos, entrevistas e fotos, a História do nosso Esporte Clube Vitória 

(BARRADÃO ON LINE, 2006).  

 

O Barradão On Line representou, através do seu mascote, o Leão Imbatível, o Vitória 

na transmissão da final do Campeonato do Nordeste de 2002, na Tv Globo, subsidiando por 

muito tempo a imprensa convencional, caso dos jornais e emissoras de rádio, com conteúdo 
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histórico. Muito do que foi publicado no BOL e, mais tarde, no livro que conta a história do 

Barradão, feito por torcedores a partir de seus arquivos pessoais, foi disseminado para a 

grande torcida, casos da origem do termo “Leão da Barra” e do grito “Nêgo”, o mais utilizado 

pela torcida nos jogos de futebol. 

Os autores do livro “Barradão – alegria, emoção e Vitória”, oriundos do BOL, também 

contribuíram com conteúdo estatístico e histórico para o site do programa de sócio-torcedor 

do clube, em 2011, assim como assinaram texto em parede do memorial do Barradão (Figura 

10), em 2012. 

 

            Figura 10 – Painel no Memorial do Vitória 

 

Fonte: Pesquisa do autor.  

 

Os torcedores permanecem, a partir dos seus arquivos pessoais, contribuindo com a 

história do Vitória. Os sites não oficiais ainda no ar não exploram o conteúdo histórico 

existente como fazia o Barradão On Line. No entanto, as redes sociais são palco frequente de 

abordagens que envolvem a história do clube, trazendo a tona registros e bases de dados de 

torcedores que os possuem sob suas guardas.  

Um torcedor escreveu no grupo “Leões do Orkut”, do Facebook, nota sob título 

“Goleando o Barcelone, Vitória venceu seu único jogo em Guanambi”: 

O Vitória jogará neste sábado no município de Guanambi contra o Clube 

Esportivo Flamengo, que este ano estreou na elite do futebol baiano. É a 

primeira vez que o Flamengo enfrenta um clube da Serie A do Campeonato 

Brasileiro. O confronto entre os clubes será o primeiro, mas o rubro-negro já 

atuou uma vez naquela cidade. O ano foi 1985, quando o Leão tinha em 

Ricky sua principal atração [...] Homônimos - Clube guanambiense será o 

sexto time com nome de Flamengo a enfrentar o Vitória. Ao longo dos seus 

116 anos o Vitória já enfrentou quase 500 adversários, dentre eles vários 
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clubes com mesmo nome, inclusive alguns Vitórias. O confronto contra o 

time de Guanambi marcará o sexto adversário com nome Flamengo. O Leão 

jogou com o Flamengo do Rio (57 vezes), Flamengo de Ilhéus (14), 

Flamengo de Itabuna (4), Flamengo do Piauí (3) e o Flamengo de Jequié (1). 

Todos rubro-negros, com exceção do clube ilheense que vestia amarelo e 

preto (LEÕES DO ORKUT, 2016). 

 

O trabalho de conclusão de curso de Arquivologia apontou a grande importância dos 

arquivos pessoais dos torcedores na conformação da história do Esporte Clube Vitória, quer 

através das múltiplas possibilidades que estes representam, quer através dos livros publicados 

e pelas postagens destes torcedores em sites e redes sociais na Internet. 

São os torcedores que possuem, de forma involuntária ou não, boa parte dos registros 

emitidos pelo clube ou mesmo aqueles originários de ações que envolvem a paixão dos seus 

fãs, numa partida de futebol, na apresentação das modalidades esportivas no início de uma 

temporada ou mesmo de jogadores em eventos cercados de festa e pirotecnia. 

Os torcedores podem ser divididos em quatro segmentos no que se refere à 

sua relação com a memória do clube: os que não se interessam por 

colecionar objetos do clube; os que colecionam sem maiores interesses com 

a preservação da história do seu clube; os que colecionam com interesse em 

preservar a história, mas não produzem instrumentos de preservação; e os 

que colecionam com interesse em preservar a história e produzem 

instrumentos de preservação (SANTOS, 2014, p.55). 
 

E o clube? Por andam os arquivos históricos do clube? Os seus arquivos 

institucionais? Com 117 anos de vida, o Esporte Clube Vitória possui um memorial físico, 

construído há aproximadamente quatro anos
33

, que traz um pouco da sua história. Poderia se 

afirmar que se trata de um apanhado modesto da história de um clube que disputou uma 

infinidade de esportes em mais de um século e que conta com uma legião de milhões de fãs. 

O Memorial do Vitória possui algumas dezenas de itens, principalmente troféus 

(Figura 11), camisas e faixas, boa parte destes doados por torcedores, que têm seus nomes 

destacados, além de vídeos de gols do clube em jogos decisivos. 

A presente pesquisa, por sua vez, foi responsável por “acender uma chama” na 

investigação dos arquivos institucionais do Vitória. Ao questionar um diretor do clube
34

 

acerca dos quantitativos existentes no memorial do Estádio Manoel Barradas, o pesquisador 

provocou a contratação de duas estagiárias de Arquivologia que iniciaram um diagnóstico no 

mês de março de 2016. 

 

                                                           
33

 O Memorial do Vitória no Estádio Manoel Barradas foi inaugurado em 1º de junho de 2012. 
34

 O questionamento foi direcionado ao diretor de Planejamento do Esporte Clube Vitória, em setembro de 2015. 
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                                               Figura 11 – Troféu exposto no Memorial do Vitória 

 

                                                   Fonte: Pesquisa do autor.  

 

Entre os objetivos do trabalho arquivístico, o de fazer um levantamento do que existe 

hoje nas dependências do clube, com antigos diretores e ex-atletas, culminando com a 

construção de um centro de memória baseado nos princípios defendidos pela Arquivologia e 

nas diretrizes estabelecidas pelo CONARQ. 

Foi traçado um roteiro com recomendações iniciais para intervenção nos arquivos e 

criação do Centro de Memória do Esporte Clube Vitória (Ver Anexo 01), passo inicial para 

elaboração de um projeto arquivístico. 

E tudo que já se passou no dia-a-dia do clube em tantos anos, os registros das 

conquistas, as campanhas em competições, quer nos gramados do futebol, nas quadras do 

vôlei ou do basquete, ou mesmo no mar, com as regatas do remo? Como resgatar esse passado 

para o torcedor do presente e para as gerações futuras? E tudo o que se produz digitalmente 

hoje no clube? Como assegurar a guarda e preservação dessa cotidiana produção documental? 

Antes mesmo de se pensar no repositório, há de se pensar na organização dos arquivos 

pessoais, representados pelas coleções dos torcedores, e dos arquivos do clube, baseados em 

fundos arquivísticos, respeitando as normas de descrição arquivística. 
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3.3. A DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA COMO MECANISMO PARA A  

       ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO FUTEBOL 

 

Como organizar o acervo oriundo dos arquivos pessoais dos torcedores e dos arquivos 

institucionais do clube? Optou-se por inseri-los numa mesma base, sendo os arquivos dos 

torcedores em “árvore” simples, composta pelas coleções, suas séries documentais até os itens 

documentais, enquanto os arquivos institucionais em “árvore” mais completa, descendo dos 

fundos documentais para os grupos, subgrupos, séries, até se chegar aos itens documentais. 

Pode-se perceber, então, que existe um elo de ligação entre os acervos oriundos dos 

clube com os dos seus fãs, no caso, as séries documentais. Estas séries, apesar de terem 

documentos de diferentes naturezas, também possuem itens que podem ser agrupados numa 

pesquisa histórica. 

Para elaborar o quadro de arranjo, definido pelo Arquivo Nacional (2005, p. 141) 

como “[...] o esquema estabelecido para o arranjo dos documentos de um arquivo, a partir do 

estudo das estruturas, funções ou atividades da entidade produtora e da análise do acervo”, 

estudou-se o atual organograma do Esporte Clube Vitória (Ver Anexo 02), assim como será 

utilizado, futuramente, o que norteou o Vitória S/A
35

, empresa que uniu o Esporte Clube 

Vitória e o Exxcel Group entre 2000 e 2004, conforme relatado no início deste capítulo. 

No caso do Esporte Clube Vitória e seus arquivos institucionais, estabeleceu-se o 

seguinte quadro de classificação/arranjo: 

Fundos 

 FU 01 - Club de Crícket Victoria – De 1899 a 1901; 

 FU 02 - Sport Club Victória – De 1901 a 1904; 

 FU 03 - Esporte Clube Vitória – De 1905 em diante; 

 FU 04 - Vitória S/A – De 2000 a 2004 (paralelo ao Esporte Clube Vitória). 

Grupos 

Vinculados ao Club de Crícket Victoria, Sport Club Victória e ao Esporte 

Clube Vitória. 

o GR 01 - Conselho Diretor (corresponde à Presidência); 

o GR 02 - Conselho Deliberativo; 

o GR 03 - Conselho Fiscal. 

                                                           
35

 Apesar de todos os esforços para a obtenção do organograma do Vitória S/A, através de contatos com atuais e 

antigos dirigentes, não foi possível tê-lo a tempo de inserir no presente trabalho. No entanto, o direcionamento 

para inclusão da estrutura do Vitória S/A permanecerá vigente nas recomendações finais. 
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Vinculados ao Vitória S/A. 

o GR 04 - Conselho Administrativo; 

Subgrupos 

Vinculados ao Conselho Diretor do Club de Crícket Victoria, Sport Club 

Victória e do Esporte Clube Vitória. 

 SG 01 – Vice-Presidência Administrativa Financeira; 

 SG 02 – Gestão do Futebol; 

 SG 03 – Diretoria de Saúde; 

 SG 04 – Diretoria de Esportes Olímpicos; 

 SG 05 – Diretoria Jurídica; 

 SG 06 – Diretoria das Divisões de Base; 

 SG 07 – Diretoria de Patrimônio; 

 SG 08 – Diretoria de Controladoria; 

 SG 09 – Secretaria; 

 SG 10 – Diretoria de Planejamento; 

 SG 11 – Diretoria Social. 

Vinculados ao Vitória S/A. 

 A definir. 

Séries 

Vinculadas a todos os Fundos / Grupos / Subgrupos. 

 SE 01 – Camisas; 

 SE 02 – Bandeiras; 

 SE 03 – Flâmulas; 

 SE 04 – Fotos Digitais; 

 SE 05 – Fotos Analógicas; 

 SE 06 – Vídeos; 

 SE 07 – Ingressos; 

 SE 08 – Documentos de Sócio; 

 SE 09 – Recortes de Jornais e Revistas; 

 SE 10 – Panfletos;  

 SE 12 – Dados e Estatísticas; 

 SE 13 – Áudios; 

 SE 50 – Documentos Recebidos; 
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 SE 51 – Documentos Expedidos; 

 SE 52 – Atas. 

No caso das coleções dos torcedores do Vitória, estabeleceu-se o seguinte quadro de 

classificação/arranjo, com nomenclatura vinculada aos torcedores contribuintes: 

Coleções 

 COL ARR – Coleção de Alexandro Ramos Ribeiro; 

 COL BIF – Coleção de Bira Freitas; 

 COL JOB – Coleção de Jorge Brasil; 

 COL LEM – Coleção de Leonardo Machado; 

 COL LSS – Coleção de Luciano Souza Santos; 

 COL SEM – Coleção Sérgio Motta. 

Séries 

Vinculadas a todos as Coleções. 

 SE 01 – Camisas; 

 SE 02 – Bandeiras; 

 SE 03 – Flâmulas; 

 SE 04 – Fotos Digitais; 

 SE 05 – Fotos Analógicas; 

 SE 06 – Vídeos; 

 SE 07 – Ingressos; 

 SE 08 – Documentos de Sócio; 

 SE 09 – Recortes de Jornais e Revistas; 

 SE 10 – Panfletos; 

 SE 11 – Documentos Recebidos do Clube; 

 SE 12 – Dados e Estatísticas; 

 SE 13 – Áudios. 

As subséries corresponderam aos próprios eventos relacionados às séries acima citadas 

e tiveram um tratamento mais detalhado no que diz respeito à descrição propriamente dita. 

Além do título, foram especificados datas-limite, dimensão e suporte, entidade detentora, 

âmbito e conteúdo, nome do produtor, pontos de acesso, representados pelo assunto e local. 

As datas-limite foram utilizadas em formato de data completa, com dia, mês e ano 

correspondentes ao evento, como também com a referência precisa apenas do ano, quando 
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representou uma temporada inteira. Nos casos das coleções, foram consideradas como data de 

acumulação, enquanto que para o fundo arquivístico, considerada como data de produção. 

Em dimensão e suporte, foram considerados os quantitativos e tipologia documental 

dos itens agregados à subsérie em questão. Como exemplos: 

 12 unidades de fotos digitais formato JPEG; 

 01 unidade de vídeo formato MP4; 

 03 unidades de recortes formato JPEG; 

 01 unidade de panfleto digital no formato JPEG; 

 01 unidade de camisa registrada em formato JPEG; 

 01 unidade de áudio formato MP3; 

 36 unidades de arquivo de texto formato PDF; 

 01 unidade de foto analógica digitalizada no formato JPEG; 

 01 unidade de panfleto digitalizada no formato JPEG; 

 

No caso da entidade detentora e do nome do produtor, considerou-se o nome do 

colecionador para as situações de acumulação e do próprio clube para o caso de produção 

documental decorrente das atividades administrativas da Instituição. 

Em âmbito e conteúdo, situado geograficamente e cronologicamente o grupo de 

documentos, assim como foi realizado um resumo de seu conteúdo, associando o conjunto de 

itens documentais à história do clube. 

Os pontos de acesso foram definidos a partir do local do grupo de eventos, como 

através de uma classificação baseada em assuntos, conforme será visto a seguir. Para locais, 

utilizou-se, por exemplo, os nomes de ginásios e estádios para os grupos de itens associados a 

competições, e o nome do clube para os demais casos. 

No processo de descrição arquivística de acervos vinculados ao futebol, mais 

especificamente do Esporte Clube Vitória e dos seus torcedores, necessária se fez a 

construção de um vocabulário controlado. No caso desta pesquisa, um vocabulário que 

considere não apenas as generalidades do futebol, importante no processo de 

interoperabilidade, como também as particularidades que cercam o Vitória. 

Desta forma, entre os termos considerados - termo geral, termo geral partitivo, termos 

específico, termo específico partitivo -, construiu-se a seguinte configuração de vocabulário: 

 Esporte Clube Vitória - Termo geral 

 Esportes – Termo geral partitivo 

 Futebol – termo específico 

o Ba-Vi – ver Clássicos 

o Camisa Futebol – termo específico partitivo 
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o Clássicos – termo específico partitivo 

o Competições – termo específico partitivo 

 Amistosos
36

 – termo específico partitivo 2º nível 

 Campeonato Baiano – termo específico partitivo 

2º nível 

 Campeonato Brasileiro – termo específico 

partitivo 2º nível 

 Campeonato do Nordeste – termo específico 

partitivo 2º nível 

 Copa do Brasil – termo específico partitivo 2º 

nível 

 Copa do Nordeste – ver Campeonato do 

Nordeste  

 Copa São Paulo de Juniores – termo específico 

partitivo 2º nível 

o Comunicação – termo específico partitivo 2º nível  

o Excursões – termo específico partitivo 2º nível 

o Decisões – termo específico partitivo 2º nível 

o Divisões de Base – termo específico partitivo 

o Eventos – termo específico partitivo 

 Aniversário do Clube – termo específico 

partitivo 2º nível 

 Lançamentos – termo específico partitivo 2º 

nível 

o Figurinhas - termo específico partitivo 

o Formação Futebol – termo específico partitivo 

o Hino – termo específico partitivo  

o Ídolos – termo específico partitivo 

o Jogadores – termo específico partitivo 

o Literatura - termo específico partitivo 

o Marketing - termo específico partitivo 

o Placar – termo específico partitivo 

                                                           
36

 Nível criado para atender modelo do futebol, mais especificamente do Esporte Clube Vitória. 
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o Pôster – termo específico partitivo 

o Tabela de Jogos - termo específico partitivo 

o Títulos – termo específico partitivo 

 Artes Marciais – termo específico 

 Atletismo – termo específico 

 Basquete – termo específico 

 Futebol Americano – termo específico 

 Futebol de Salão - Futsal – termo específico 

 Natação – termo específico 

 Polo Aquático – termo específico 

 Remo – termo específico 

 Vôlei – termo específico 

 Torcida – Termo geral partitivo 

 Torcedores – termo específico 

 Torcidas Organizadas – termo específico 

 Sócios – termo específico 

 Conselheiros – termo específico  

 Patrimônio – Termo geral partitivo 

 Barradão – termo específico 

 Toca do Leão – termo específico 

 Sede Náutica – termo específico 

 Concentração Vidigal Guimarães – termo específico 

 Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz – termo 

específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Diretoria – Termo geral partitivo 

 Presidentes – termo específico 

 Dirigentes – termo específico. 

O termo geral, Esporte Clube Vitória, seria o diferencial entre clubes no caso da 

montagem de uma base única. Vale ressaltar, no entanto, que foram consideradas as 

especificidades do Vitória, como os esportes olímpicos que pratica, casos do remo, voleibol e 

basquete. 
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O vocabulário controlado, como será exposto no subcapítulo que se segue, servirá 

como parâmetro para o campo “Assunto” do repositório digital desenvolvido com o ICA-

AtoM. 

 

3.4. A UTILIZAÇÃO DE REPOSITÓRIOS: UM MODELO PARA O FUTEBOL  

 

A partir da pesquisa realizada com os arquivos pessoais de torcedores do Esporte 

Clube Vitória e a constatação de que estes estavam dispostos em ceder a representação digital 

de suas coleções ao clube, surgiu o indicativo de pesquisa que avaliaria o impacto de um 

repositório digital formado pelos elementos existentes no clube, como pelos itens 

colecionados pelos fãs do Vitória, na preservação da memória da Instituição. 

Ao se estudar repositórios institucionais e, posteriormente, estes aplicados a 

finalidades não acadêmicas, foram analisados diversos trabalhos que envolviam o tema, 

principalmente no que tangia ao software mais indicado para desenvolver um repositório com 

o acervo de um clube de futebol. 

Apesar de nada vinculado ao futebol ter sido encontrado, observações em trabalhos 

acadêmicos remeteu a pesquisa a se deter no software DSpace, o mesmo utilizado no 

repositório institucional da Universidade Federal da Bahia e que tem, entre suas vantagens, 

versão e manuais em língua portuguesa. 

Analisando suas principais características, quanto a desenvolvimento em software 

livre, às possibilidades de interatividade, interoperabilidade e auto-arquivamento, o trabalho 

foi adiante lastreado no DSpace, imaginando, para o futebol, um repositório com o perfil de 

um memorial, onde as produções de fotos e vídeos dos clubes e de seus torcedores, além das 

representações digitais dos arquivos pessoais e institucionais, estariam sob a mesma tutela e 

gerenciado da mesma forma, observando-se as boas práticas para a guarda, segurança e 

atualização de hardware, software e formatos. 

O modelo proposto para o Esporte Clube Vitória analisou não só a definição do 

software, como de um esquema de metadados que deveria ser inédito, já que, a princípio, não 

foram identificados outros repositórios desenvolvidos para o futebol que pudessem 

intercambiar informações com o repositório construído na pesquisa.  

No primeiro semestre de 2015, no entanto, ainda durante as sondagens para a 

construção do repositório no DSpace, que incluíram leituras diversas e participação em evento 

promovido pelo Governo do Estado da Bahia, quando representantes da Escola Nacional de 

Administração Pública - ENAP descreveram o trabalho desenvolvido com o seu repositório 
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institucional
37

, surgiu a possibilidade de mudança para o software ICA-AtoM, a partir de 

indicação de especialista no assunto, o antropólogo e doutor em Ciência da Informação 

Miguel Arellano. 

As possibilidades do ICA-AtoM foram favoráveis à aproximação da pesquisa com a 

Arquivologia, através da incorporação da descrição arquivística, criando novas possibilidades 

de investigação e de complementação à temática dos arquivos pessoais e institucionais. 

A construção do modelo no ICA-AtoM, então, começou no final do primeiro semestre 

de 2015. Após ser publicado e ter as suas funcionalidades estudadas ao longo do segundo 

semestre do mesmo ano, iniciou-se a incorporação, ainda em nível de testes, de itens digitais 

ao repositório. Tal procedimento foi abortado e reiniciado por diversas vezes, até que se 

encontrasse um padrão para a inclusão de arquivos digitais de forma associada à descrição 

arquivística. 

Na versão final, ficou estabelecida que a descrição mais completa seria promovida no 

nível de subsérie, não desprezando, no entanto, descrições nos níveis de coleções/fundos, 

série e item documental. Antes mesmo de realizá-la, foi criado o nível descrições 

arquivísticas, referente às coleções de torcedores e ao fundo arquivístico do Esporte Clube 

Vitória. 

Para cada uma das coleções, um código de referência único composto pela sigla COL, 

de coleções, as iniciais do colecionador e o seu nome. No caso do pesquisador, detentor da 

grande maioria de objetos inseridos no repositório, por exemplo, estabeleceu-se o código 

COL – LSS – Luciano Souza Santos (Figura 12). O fundo Esporte Clube Vitória teve a 

referência definida como FUN – ECV – Esporte Clube Vitória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Apresentação da ENAP através do minicurso “Planejamento e desenvolvimento de repositórios institucionais” 

inserido no V Seminário Baiano sobre EAD na Educação Corporativa: limites e possibilidades legais, 

tecnológicas e educacionais nas organizações públicas. 
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Figura 12 – Configuração do nível descrição arquivística 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

As séries documentais, padronizadas para qualquer uma das coleções ou fundo da 

Instituição, foram estabelecidas dentro do nível descrições arquivísticas. A referência única 

foi baseada na coleção, com registro automático do ICA-AtoM, somada ao código específico 

da série, este conforme estabelecido no subcapítulo anterior, ou seja, para a série Camisas, SE 

01, gerando uma referência COL – LSS – SE01 (Figura 13). 

 

Figura 13 – Configuração do nível série 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

As subséries documentais, por sua vez, não foram padronizadas, mas, referiram-se às 

especificações de objetos e/ou eventos, sendo estabelecidas dentro do nível séries. A 
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referência única foi baseada no somatório da coleção com a série, com registro automático do 

ICA-AtoM, somada ao código específico da subsérie, ou seja, para a subsérie Camisa 

Temporada 1996, uma referência COL – LSS – SE01 – CM 0101 1996 (Figura 14). 

 

Figura 14 – Configuração do nível subsérie 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

O padrão estabelecido para as subséries previu a inclusão de uma data em sua 

nomenclatura. Se não ocorreu a possibilidade de definir uma data exata, utilizou-se o primeiro 

dia do ano com o ano em questão. No exemplo da subsérie acima, a data para a camisa da 

temporada 1996 ficou em 1º de Janeiro de 1996, antecedida pela sigla CM de camisa, 

resultando em CM 0101 1996. 

A descrição arquivística mais completa, então, foi realizada no nível de subsérie, 

sendo especificados título, datas-limite, descrição e suporte, entidade detentora, âmbito e 

conteúdo, dimensão e suporte, nome do produtor, pontos de acesso, representados pelo 

assunto e local, entre outros (Figura 15). 
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Figura 15 – Descrição do nível subsérie 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

Em seguida, a partir do nível subsérie foram incorporados os objetos digitais 

vinculados ao mesmo. Os itens documentais, após referência estabelecida, têm número 

sequencial adicionado pelo próprio ICA-AtoM no campo título. Neste exemplo da camisa da 

temporada 1996, o item documental ficou com referência COL - LSS-SE01-CM 0101 1996-

Camisa Temporada 1996 e título CM 01011996 1 (Figura 16). 

 

 

Figura 16 – Configuração do nível item documental 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 
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As imagens e vídeos foram trabalhados para que seus representantes digitais, inseridos 

no repositório, ficassem com o tamanho adequado. 

O carregamento do repositório iniciou-se no final de 2015, conforme mencionado 

anteriormente, mas foi na temporada 2016 do futebol, no entanto, que passou a receber 

efetivamente as contribuições de alguns torcedores, sempre chamados a colaborar, 

principalmente através do Whatsapp, a cada partida do Vitória. 

Baseando-se no vocabulário controlado proposto, o campo assunto foi construído a 

partir dos termos específicos relacionados aos outros esportes que não o futebol, os 

específicos partitivos e específicos partitivos de 2º nível. 

Como se trata do esporte mais popular e possuidor da maior massa documental, o 

futebol teve os assuntos relacionados diretamente, a partir dos seus termos específicos 

partitivos. 

O campo “Assunto” no ICA-AtoM ficou, dessa forma, com a seguinte conformação 

inicial, que poderá ser ampliada com a introdução de novos itens ao repositório:  

o   Amistosos 

o   Aniversário do Clube 

o   Artes Marciais 

o   Atletismo 

o   Barradão 

o   Basquete 

o   Camisa Futebol 

o   Campeonato Baiano 

o   Campeonato Brasileiro 

o   Campeonato do Nordeste  

o   Clássicos 

o   Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz 

o   Comunicação 

o   Concentração Vidigal Guimarães 

o   Conselho 

o   Copa Commebol 

o   Copa do Brasil 

o   Copa São Paulo de Juniores 

o   Decisões 

o   Dirigentes 

o   Divisões de Base 

o   Eventos 

o   Excursões 

o   Figurinhas 

o   Formação Futebol 

o   Futebol Americano 

o   Futebol de Salão 

o   Hino 

o   Ídolos 
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o   Jogadores 

o   Lançamentos 

o   Literatura 

o   Marketing 

o   Natação 

o   Placar 

o   Polo Aquático 

o   Pôster 

o   Presidentes 

o   Remo 

o   Sede Náutica 

o   Tabela de Jogos 

o   Títulos 

o   Toca do Leão 

o   Torcedores 

o   Torcidas Organizadas 

o   Vôlei. 

 

A prática arquivística recomenda que antes do processo de descrição se promova o 

arranjo. Fazendo um paralelo entre a documentação física da teoria com os arquivos digitais 

incorporados ao repositório, procurou-se utilizar a organização existente nos diretórios do 

computador do pesquisador, como mantê-la para as contribuições que chegaram, antes da 

inserção de elementos na base digital. 

A organização previu um diretório principal com as coleções de torcedores e o Fundo 

Esporte Clube Vitória distribuídos em pastas (Figura 17). 

 

Figura 17 – Organização das coleções digitais – Diretório principal 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 
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Compondo cada uma das pastas, subdiretórios com outras pastas representando as 

séries documentais, caso das existentes na Coleção Luciano Souza Santos, como Áudios, 

Camisas, Dados e Estatísticas, Documentos Recebidos Clube, Documentos Sócio, Flâmulas, 

Fotos Analógicas, Fotos Digitais, Ingressos, Panfletos e recortes Jornais e Revistas (Figura 

18). 

 

Figura 18 – Organização das coleções digitais – Subdiretórios 

 

Fonte: Pesquisa do autor.  

 

Foram cinco as fontes de informação para composição do repositório: fotos digitais e 

digitalizadas das coleções do pesquisador, fotos digitais do site Barradão On Line, novas 

imagens e vídeos registrados pelo pesquisador em 2016, estes primeiros que compuseram a 

Coleção Luciano Souza Santos; coleções, imagens e vídeos registrados por outros torcedores 

do Vitória; e fotos digitais expostas pelo clube em seu site oficial, estas últimas compondo o 

Fundo Esporte Clube Vitória, conforme distribuição exposta na Tabela 01.  

 

Tabela 01 – Distribuição do acervo incluído no repositório digital – Por Fonte 

Coleção /Fundo Qtde 

Coleção Luciano Souza Santos 1.413 

Coleção Jorge Brasil 27 

Fundo Esporte Clube Vitória 20 

Coleção Alexandro Ramos Ribeiro 17 

Coleção Bira Freitas 10 

Coleção Leonardo Machado 10 

Coleção Sérgio Motta 7 
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Coleção /Fundo Qtde 

Total Geral 1.504 

            Fonte: Pesquisa do autor, 2016. 

 

A grande maioria dos registros inseridos no repositório tiveram como origem as 

coleções do pesquisador, fato explicável até pela facilidade oferecida nos momentos de testes 

com o ICA-AtoM. 

No que se refere às séries documentais, as coleções já produzidas digitalmente 

representam a maioria nesta base de testes, principalmente as fotos digitais que podem ser 

acrescidas dos vídeos nesta categoria. Os demais itens foram digitalizados (Tabela 02). 

 

Tabela 02 – Distribuição do acervo incluído no repositório digital – Por Série 

Série Qtde 

Fotos Digitais 1.405 

Dados e Estatísticas 36 

Camisas 15 

Vídeos 13 

Panfletos 7 

Recortes de Jornais e Revistas 7 

Documentos de Sócio 6 

Ingressos 6 

Documentos Recebidos do Clube 5 

Fotos Analógicas 2 

Áudios 1 

Flâmulas 1 

Total Geral 1.504 

           Fonte: Pesquisa do autor, 2016. 

 

Documentos da década de 2000 representam a maioria do acervo inserido no 

repositório. Tal fato deve-se à grande incidência de coberturas fotográficas de jogos 

produzidos pelo site Barradão On Line entre os arquivos escolhidos pelo pesquisador (Tabela 

03). 
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Tabela 03 – Distribuição do acervo incluído no repositório digital – Por Período 

Ano Qtde 

Década de 1900                 3  

Década de 1940                 2  

Década de 1950                 9  

Década de 1960                 4  

Década de 1970               47  

Década de 1980               29  

Década de 1990               29  

Década de 2000           1.154  

Década de 2010             227  

Total Geral          1.504  

            Fonte: Pesquisa do autor, 2016. 

 

Na página inicial do repositório, denominado “E. C. Vitória” (Figura 19), foi 

disponibilizado um resumo com as intenções do trabalho de pesquisa e um “passo-a-passo” 

para o torcedor fazer a sua avaliação. As opções para navegação foram dispostas em frame 

localizado na parte esquerda do site, existindo a possibilidade, na parte superior, de pesquisas 

através de palavras-chave. 

 

Figura 19 – Tela de abertura do repositório no ICA-AtoM 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

A navegação pela descrição arquivística possibilita ao torcedor percorrer as coleções e 

fundo existente. No caso, as coleções Luciano Souza Santos, com 1.413 itens, Jorge Brasil, 
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27, Alexandro Ramos Ribeiro, com 17 itens, Bira Freitas e Leonardo Machado, com 10, cada, 

Sérgio Motta, com sete itens, além do Fundo Esporte Clube Vitória, com 20 itens (Figura 20). 

 

Figura 20 – Tela de navegação pela descrição arquivística  

 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

Navegar por assunto permitiu ao torcedor avaliador encontrar em sua busca itens 

documentais relacionados a um ou mais dos 46 assuntos estabelecidos inicialmente, conforme 

mencionado anteriormente (Figura 21).  

 

Figura 21 – Tela de navegação pelos assuntos 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 
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Cada subsérie documental teve um ou mais assuntos associados no momento do 

processo de descrição arquivística. Desta forma, por exemplo, a descrição da equipe de 

futebol campeã em 1908 foi associada a três assuntos, no caso, Campeonato Baiano, 

competição a que se referia a formação da imagem; Título, já que aquela formação sagrou-se 

campeã baiana naquele ano; e Formação Futebol, referindo-se à tradicional pose da equipe de 

futebol para as lentes das câmeras. 

A construção de uma navegação por locais foi e continuará sendo incrementada a 

partir da inclusão de novos itens documentais (Figura 22). Até por disputar uma série de 

modalidades esportivas em diferentes praças esportivas em todo o mundo, torna-se impossível 

estabelecer um lista fechada de locais com a presença do Esporte Clube Vitória. 

Além do Estádio Manoel Barradas, Estádio Octávio Mangabeira e Arena Fonte Nova, 

responsáveis pela maioria dos registros até então, foram detectadas nesta pequena amostra de 

itens digitais, uma série de outras localidades em que o Vitória esteve presente, tendo sua 

passagem registrada, casos do Estádio Roberto Marinho, em Rio Branco-AC, onde disputou 

uma partida de futebol pela Copa do Brasil no início da temporada 2016, e o Estádio Bruno 

Lazzarini, no interior de São Paulo, onde participou de um jogo da Copa São Paulo com sua 

equipe de juniores. 

 

Figura 22 – Tela de navegação pelos locais 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

A navegação por palavra-chave permitiu uma pesquisa livre ao torcedor avaliador. 

Continuará sendo um atributo importante quando o repositório estiver disponível para toda a 
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torcida, principalmente no que diz respeito a uma busca mais específica, não ligada a um 

assunto, que costuma retornar uma grande gama de resultados. 

A procura por um ídolo, por exemplo, pode ser muito trabalhosa se o torcedor buscar 

pelo assunto “ídolo”. No entanto, se buscar pelo nome do atleta, será possível encontrar suas 

referências em imagens a ele associadas, como em documentos textuais que contenham o seu 

nome. Foi o caso do exemplo da Figura 23, quando a pesquisa pelo nome “André Catimba” 

resultou na exposição de uma subsérie que contém o pôster do jogador na Revista Placar 

como item documental, além de duas fichas de jogos em formato PDF que contêm o atleta na 

formação do Vitória. 

Vale ressaltar que a pesquisa por palavra-chave ainda permite a associação de mais de 

uma palavra na busca, através da opção Pesquisa Avançada. Desta forma, o torcedor pode 

associar jogadores, locais, datas e eventos para obter resultados ainda mais “refinados”. 

 

Figura 23 – Pesquisa por palavras-chave 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

A navegação pelos objetos digitais permite que o torcedor pesquisador visualize os 

suportes existentes no repositório, como também possa selecionar os itens digitais pelo tipo de 

suporte. No caso da base piloto, foram inseridos itens de áudio, imagem – grande maioria -, 

textos e vídeos (Figura 24). 
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Figura 24 – Tela de navegação pelos objetos digitais 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

Como já mencionado anteriormente, a melhor forma de acesso à descrição dos itens 

documentais do repositório dá-se através das descrições realizadas nas subséries, já que as 

coleções e fundo, série e itens foram descritos de forma mais superficial. A escolha pela 

descrição mais completa na subsérie (Figura 25) deveu-se à percepção de que como se trata, 

no caso, de um clube desportivo, a maioria dos registros refere-se a competições, com muitos 

itens documentais associados, e se torna mais prático descrever os eventos específicos em si, 

deixando os itens a esses associados. 

 

Figura 25 – Descrição arquivística na subsérie 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 
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Os itens documentais, no entanto, também foram alvo, em alguns casos, de descrição 

mais detalhada, principalmente quando um item específico, inserido entre outros numa 

subsérie, apresentava algum aspecto que merecesse destaque. A exemplificar, uma foto digital 

de uma bandeira da torcida organizada Leões da Fiel que apresentava a imagem de um músico 

muito conhecido da torcida do Vitória dentro de uma subsérie com 24 itens relativos à partida 

Vitória 3x1 Inter-RS, no Barradão. 

Foi realizada a descrição da partida no nível subsérie, com base em nota veiculada 

pela coluna “Como Foi...”, do site Barradão On Line, incluindo ainda a ficha do jogo, para, 

em seguida, já na descrição do item documental (Figura 26), especificar o conteúdo 

pretendido para a imagem em questão: “A bandeira da Leões da Fiel é uma homenagem ao 

músico rubro-negro Fernando Baía”. Tal menção já possibilita se encontrar a imagem digital a 

partir da pesquisa através das palavras-chave “Fernando Baía” e/ou “Leões da Fiel”. 

 

Figura 26 – Objeto digital 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

Como foi visto, existem múltiplas formas de acesso aos objetos digitais armazenados 

no repositório. São diferentes possibilidades de navegação, que incluem a busca direta através 

de palavras-chave únicas ou combinadas. 

Neste capítulo 3, percorreu-se da história do Esporte Clube Vitória até uma proposta 

de acesso a memória da Instituição, através da utilização de repositório digital na Internet, 

passando pelo relacionamento social entre torcedores, nascido através de um site não-oficial 
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do clube e que se mantém vivo através de novas ferramentas na própria rede mundial de 

computadores e da telefonia móvel celular. 

Paralelamente ao estudo da interatividade existente entre os fãs do futebol no mundo 

dito “virtual”, viu-se a importância dos arquivos pessoais na conformação da memória de um 

clube, como da descrição arquivística para a organização e disseminação da informação. 

No próximo capítulo, será explicitada a metodologia utilizada na pesquisa, incluindo o 

comportamento do pesquisador diante do seu objeto e de que forma outros torcedores 

contribuíram com a montagem do acervo e com a avaliação do repositório digital.  
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4. A PESQUISA PARTICIPANTE COMO METODOLOGIA 

 

A presente dissertação relata uma pesquisa que pode ser classificada como pesquisa 

participante a partir de intervenção. O relato é fruto de intensa participação do autor em todos 

os seus passos, quer na atuação como webmaster de um site não oficial de torcedores, na 

investigação sobre arquivos pessoais destes fãs do futebol, em experimento realizado no 

trabalho de conclusão do curso de Arquivologia, até a criação e avaliação de um repositório 

para o armazenamento de arquivos digitais que traz a prática a esta pesquisa. 

A leitura de teóricos vinculados à Metodologia da Pesquisa tornou-se obrigatória para 

o entendimento do papel do pesquisador inserido no desenvolvimento de um trabalho de 

pesquisa. Igualmente importante foi analisar a experiência de Bruno Latour e Steve Woolgar, 

em Vida de Laboratório
38

, quando o observador constrói a sua pesquisa num mundo diferente 

do que habitualmente atua, no caso, um laboratório de ciências. 

Esta pesquisa, apesar de não trazer um distanciamento do pesquisador em relação ao 

seu objeto, põe o seu observador-autor num laboratório que envolve o uso de tecnologias, de 

redes sociais, aproximando-o de produtores da informação, no caso, torcedores produtores de 

informação. 

A aproximação com o “laboratório” permite ao pesquisador obter não apenas os 

resultados de um questionário, como também a experiência extraída do contato direto com os 

produtores de informação. Segundo Gil (1995, p. 48), “[...] com a finalidade de possibilitar a 

obtenção de resultados socialmente mais relevantes, alguns modelos alternativos de pesquisa 

vêm sendo propostos, sendo a ‘pesquisa-ação’ e a ‘pesquisa participante’ os mais 

divulgados”. 

“[...] Tanto a pesquisa-ação quanto a pesquisa participante se caracterizam pelo 

envolvimento dos pesquisadores e dos pesquisados no processo de pesquisa [...]”, afirma Gil 

(1995, p.49). A pesquisa participante, portanto, se propõe a integrar o pesquisador com o seu 

objeto e, neste caso, a partir de uma intervenção, com a criação de um repositório digital 

construído no ambiente virtual, podendo ser possível avaliar o resultado de um trabalho 

coletivo que tem origem no próprio agrupamento social virtual. 

A intervenção do pesquisador no presente processo incluiu não só agir como 

observador, mas também construir o repositório, incluir parte da sua coleção nesta base 

digital, atuar nas comunidades vinculadas ao clube, selecionar participantes colecionadores ou 

                                                           
38

 Em Vida de Laboratório, o sociólogo francês Bruno Latour relata sua experiência de dois anos no Laboratório 

de Neuroendocrinologia do Instituto Salk, na Califórnia (EUA), onde estuda o comportamento dos cientistas. 
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apenas com interesse na história da Instituição, incorporar elementos ligados ao clube e 

avaliar, juntamente com os demais participantes, todo o trabalho desenvolvido. 

 Para investigar e avaliar a hipótese “os parâmetros de descrição arquivística, presentes 

no escopo de construção de um repositório digital, contribuem com a preservação da memória 

de um clube de futebol, pois oferecem acesso estruturado ao acervo”, muitas etapas foram 

percorridas, mantendo-se sempre em vista os objetivos geral e específicos estabelecidos no 

momento da configuração da pesquisa. 

Como já foi exposto, o histórico de construção do repositório que faz parte desta 

pesquisa se iniciou em 1999, com a construção do site não oficial de torcedores Barradão On 

Line. O projeto originalmente pessoal ganhou uma dimensão muito maior, chegando a 

agregar 18 torcedores simultaneamente. 

De portal noticioso e crítico, o BOL transformou-se em revista eletrônica, para em 

seguida virar um blog e mais tarde resumir-se a postagens de pequenas notas no Twitter. 

Atualmente, o Barradão On Line é atualizado no Facebook com notícias de outros meios de 

comunicação, estando parte de seu núcleo reunido em um grupo do Whatsapp. 

A construção do repositório no ICA-AtoM foi uma decisão tomada ao longo da 

pesquisa, conforme já relatado. Inicialmente, o estudo caminhou para a construção do espaço 

no software DSpace, mas a ideia foi modificada, quando chegou-se à conclusão de que um 

aplicativo que trouxesse elementos de descrição arquivística em sua estrutura, contribuiria 

ainda mais para os processos de recuperação e preservação do acervo de futebol. 

Para Latour (1977, p. 29), “[...] é preciso, então, ultrapassar o discurso ordenado dos 

sábios para chegar às práticas e aos discursos desordenados e mais interessantes dos 

pesquisadores”. Desta forma, após a construção do repositório, caminhou-se no sentido de 

inserir elementos na base. Inicialmente, o acervo do pesquisador-observador, este voltado 

para todas as tipologias documentais originais, extrapolando o viés arquivístico, abarcando 

itens originalmente museológicos e bibliotecários, ou seja, moldando a pesquisa com um 

olhar voltado para a solução da problemática da preservação da memória.  

Em seguida, buscou-se acervos de outros torcedores, com perfis definidos: aqueles que 

costumam registrar jogos de qualquer natureza, seja com imagens do gramado da partida de 

futebol ou de uma quadra de basquete, já que considerou-se todos os esportes praticados pelo 

clube, assim como daqueles que tentam captar as emoções de um evento esportivo associando 

as imagens a pessoas de seu convívio social, caso de familiares e amigos. Para completar a 

base, foram capturadas imagens oficiais do clube em seu site oficial. 
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A pesquisa buscou agregar pessoas que se interessam pela história do Esporte Clube 

Vitória, com ou sem o hábito de registrar os momentos do clube. Foram selecionados 20 

torcedores, sendo três destes da área de Arquivologia. 

Os selecionados foram reunidos em um grupo denominado “Repositórios Digitais na 

Preservação da Memória de Clubes de Futebol”, no Facebook (Figura 27) e, convidados a 

contribuir com imagens das suas coleções pessoais a partir do evento denominado “Evento 01 

- Contribuições ao repositório digital”, alguns pela segunda vez, já que haviam sido 

contactados previamente pelo Whatsapp. Abriu-se, além do envio direto de contribuições pela 

telefonia celular, o serviço One Drive
39

 da Microsoft, conforme mensagem publicada no 

grupo do Facebook, que já antecipava as etapas seguintes: “Caros, Tomo a liberdade de 

convidá-los a contribuir com minha pesquisa de mestrado em Ciência da Informação 

(UFBA). Serão os seguintes passos: 1 - Se tiverem arquivos digitais ligados ao Vitória e 

quiserem contribuir com o repositório digital, peço que enviem uma pasta com os arquivos 

para o endereço https://onedrive.live.com/redir… , identificando a pasta com o nome de 

vocês e as fotos com as devidas referências (nome do evento - data). [...] Trata-se de um 

experimento, um projeto piloto. 2 - Vocês serão convidados a visitar o repositório. 3 - Vocês 

serão convidados a responder um rápido questionário de avaliação. Agradeço 

antecipadamente, Luciano Santos”. 

 

 

Figura 27 – Grupo do Repositório Digital no Facebook 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

                                                           
39

 O OneDrive é um serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft, sendo possível armazenar e hospedar 

arquivos dos mais diversos formatos. 

https://www.facebook.com/events/1099317273469399/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/1099317273469399/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://onedrive.live.com/redir?resid=7C4029B1498CE8FC%211593&authkey=%21AFuFHTsr61XjEp4&ithint=folder%2C
https://www.facebook.com/luciano.santos.3781
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O passo seguinte na pesquisa foi convidar os relacionados a visitar o repositório digital 

e responder a um questionário de avaliação do trabalho realizado com o repositório, através 

do evento “Evento 02 - Visita e Avaliação do Repositório do ECV”, no grupo do Facebook. A 

mensagem direcionada ao torcedor avaliador continha a seguinte mensagem: “Caro amigo 

rubro-negro, Na caminhada de produção da dissertação de mestrado em Ciência da 

Informação, cujo título é REPOSITÓRIOS DIGITAIS NA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 

DE CLUBES DE FUTEBOL: A DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA NA ANÁLISE DO ESPORTE 

CLUBE VITÓRIA, solicito a sua ajuda para avaliar o repositório digital de testes construído 

para o Esporte Clube Vitória. Trata-se de um “piloto” e que, portanto, abarca ainda um 

pequeno fragmento da história centenária do clube dos nossos corações. A ideia é avaliar em 

cima da concepção mesmo. O repositório contém, neste momento, alguns itens de minha 

coleção sobre o Vitória (física e digital), a produção digital de alguns amigos rubro-negros 

em 2016, assim como um embrião do que seria o fundo arquivístico do Clube (apenas quatro 

eventos registrados pelo Vitória). Futuramente, a ideia é ter o clube como elemento gestor 

desse espaço digital, disseminando plenamente os seus fundos arquivísticos, como agregando 

coleções de torcedores apaixonados pela história do Vitória. Para acessar o repositório: 

http://vitoria.repositorio.digital. Modifique o idioma (language) para o português, se assim 

preferir. Navegue pelas coleções e fundos documentais existentes, a partir de árvore 

descritiva no lado esquerdo da sua tela (preferencialmente Descrições, Assuntos e Locais), 

assim como pela barra de pesquisa localizada no topo da página, que ainda contempla uma 

pesquisa avançada. Após visitar o repositório, o avalie no endereço:  

https://pt.surveymonkey.com/r/WLTCWWW. Obrigado! Saudações rubro-negras, Luciano 

Santos”. 

No que se refere às perguntas de um questionário, Gil (1995, p.128) entende que  

[...] perguntas sobre padrões de ação referem-se genericamente aos padrões 

éticos relativos ao que deve ser feito, mas podem envolver considerações 

práticas a respeito das ações que são praticadas. O interesse destas perguntas 

está em que podem oferecer um reflexo do clima predominante de opinião, 

bem como do comportamento provável em situações específicas. 
 

O questionário, que ficou hospedado no site SurveyMonkey, foi divulgado entre os 

participantes mencionados, incluindo alguns que responderam à pesquisa realizada no curso 

de Arquivologia. Tal pesquisa, inclusive, serviu como base para a elaboração do questionário, 

já que algumas barreiras e facilidades já haviam sido experimentadas anteriormente. É como 

analisa LATOUR (1997), quando menciona as preferências culturais, que podem abranger as 

experiências anteriores do pesquisador-observador. “[...] O observador – nem precisamos 

https://www.facebook.com/events/123332384740183/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
http://vitoria.repositorio.digital/
https://pt.surveymonkey.com/r/WLTCWWW
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mencionar – tem uma forma de organizar questões, observações e notas de acordo com suas 

preferências culturais [...]” (Latour,1997, p. 36). 

Após mensagem de abertura ao interessado em responder e devidas orientações, o 

questionário trouxe as seguintes questões e alternativas de respostas disponíveis para as 

questões objetivas, seguidas de um glossário:  

 

1. Nome. Questão aberta. 

 

2. Quando vai navegar na Internet nos temas esportes e futebol, o que procura? 

Questão aberta. 

 

3. Você costuma registrar os eventos ligados ao Esporte Clube Vitória em que 

participa com fotos e vídeos? Sim / Não / Às vezes. Foi seguida de outras 

questões: Caso registre, mesmo que esporadicamente, como armazena seus 

arquivos? Emprega alguma metodologia para não perdê-los? Se sim, qual(is) 

seria(m)?  

 

4. Você conhece o memorial físico do Esporte Clube Vitória no Estádio Manoel 

Barradas? Sim / Não. Se sim, o que acha dele? 

 

5. Você contribuiu com acervo para o repositório digital do Esporte Clube 

Vitória? Sim / Não. 

 

o Se sim, o que achou da sua coleção estar disponível para outros 

torcedores do Vitória? Questão aberta. 

 

6. Se não contribuiu com acervo para o repositório digital do Esporte Clube 

Vitória, você tem alguma coleção relacionada com a história do clube? Sim / 

Não. 

 

o Se não contribuiu, mas tem coleção, o que você pensa da possibilidade 

de ajudar a desenvolver este acervo digital com as imagens das 

coleções dos torcedores, de forma a preservar a memória do Esporte 

Clube Vitória?  

 

7. O que achou do repositório digital do Esporte Clube Vitória? Bom / Regular / 

Ruim. Foi seguido de uma solicitação: Explique a sua resposta, com críticas e 

sugestões de melhorias. 

 

8. Levando em consideração o glossário da área de Arquivologia exibido acima, 

na sua opinião, as funcionalidades vinculadas à descrição arquivística, casos 

das divisões em coleções, fundos, séries, entre outras, facilita o acesso aos 

dados pretendidos pelo pesquisador? Facilita / Prejudica / Não interfere. Foi 

seguido de uma solicitação: Explique a sua resposta, com críticas e sugestões 

para que o espaço atenda aos seus anseios neste sentido. 

 



108 

 

9. O repositório digital do Esporte Clube Vitória tem, na sua opinião, a 

capacidade de atender aos seus anseios enquanto torcedor interessado na 

história do clube? Sim / Não / Talvez. Foi seguido de uma solicitação: Explique 

a sua resposta, com críticas e sugestões para que o espaço atenda aos seus 

anseios neste sentido. 

 

10. O repositório digital do Esporte Clube Vitória pode ser considerado como um 

elemento que pode contribuir com a preservação da memória do clube? Sim / 

Não / Talvez. Foi seguido de uma solicitação: Justifique a sua resposta. 

 

Glóssário
40

 

 

 Coleção: Conjunto de documentos com características comuns, reunidos 

intencionalmente. 

 

 Descrição Arquivística: Conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos 

formais e de conteúdo dos documentos para elaboração de instrumentos de pesquisa. 

 

 Fundo: Conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Termo que equivale a 

arquivo. 

 

o Proveniência: Termo que serve para indicar a entidade coletiva, pessoa ou família 

produtora de arquivo. 

 

 Série: Subdivisão do quadro de arranjo que corresponde a uma sequência de documentos 

relativos a uma mesma função, atividade, tipo documental ou assunto. 

 

o Quadro de arranjo: Esquema estabelecido para o arranjo dos documentos de um 

arquivo, a partir do estudo das estruturas, funções ou atividades da entidade produtora 

e da análise do acervo. 

 

o Tipo documental: Divisão de espécie documental que reúne documentos por suas 

características comuns no que diz respeito à formula diplomática, natureza de 

conteúdo ou técnica do registro. 

 

 Diplomática: Disciplina que tem como objeto de estudo da estrutura formal 

e da autenticidade dos documentos. 

 

O questionário permaneceu disponível na Internet entre os dias 08/05 e 15/05/2016, 

mas foi reaberto para atender pedidos de retardatários que haviam perdido o prazo, tendo suas 

últimas respostas recebidas em 27/05/2016. 

O capítulo que se segue avalia o repositório digital nesta fase de testes, analisando a 

percepção do pesquisador, como dos torcedores contribuintes e/ou avaliadores através das 

respostas ao mencionado questionário.  

  

                                                           
40

 O glossário teve como referência o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística.  
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5. ANÁLISE E RESULTADOS DA PESQUISA PARTICIPANTE 
 

Antes mesmo de iniciar a avaliação, tomando como base os depoimentos dos 

torcedores avaliadores no questionário, interessante se faz analisar todo o percurso percorrido 

pelo pesquisador para que as considerações finais estejam respaldadas por uma etapa que 

poderia ser considerada “invisível”, intrínseca ao trabalho, mas que é de grande importância 

na análise da viabilidade dos repositórios como elementos viabilizadores de uma preservação 

digital da memória de um clube de futebol. 

A participação direta na pesquisa, como dito anteriormente, desde a experiência de 

criação de um site não oficial de torcedores, a investigação acerca da interatividade entre 

torcedores na Internet, o estudo envolvendo os arquivos pessoais dos fãs do futebol e, para 

culminar, a construção de um repositório para armazenamento de documentos ligados a um 

clube, credenciam o pesquisador a ter o seu trabalho validado a partir deste processo de 

avaliação do espaço digital. 

A ideia de criar um repositório com o acervo existente sobre o Vitória surgiu no 

primeiro ano do curso de Arquivologia. A partir de um seminário sobre repositórios 

institucionais
41

, que reuniu dois especialistas na área – Eloy Rodrigues, da Universidade do 

Minho (Portugal) e Flávia Garcia Rosa, da Edufba (Universidade Federal da Bahia) -, o 

pesquisador viu-se instigado a experimentar algo para o futebol, especificamente para o seu 

clube do coração. Se não foi possível concretizar a construção do espaço digital no curso de 

graduação, quando acabou tratando do tema “Arquivos Pessoais”, abriu-se o caminho, já 

deixando uma porta aberta a partir do TCC de Arquivologia, que resultaria no tema do 

Mestrado. 

O estudo da Interatividade entre torcedores de futebol durante uma especialização em 

Comunicação-Cibercultura, aliado a este trabalho realizado com os arquivos pessoais na 

Arquivologia foram chaves para unir o desejo de construção de um repositório digital, e 

pesquisar a construção desta ferramenta e a relação tão forte que existe entre a Comunicação e 

a Informação. 

A descrição arquivística, inicialmente não prevista no escopo do trabalho, ganhou 

força a partir da indicação do ICA-AtoM e da mudança de rumo no que diz respeito à escolha 

do software. Apesar de não ser do domínio de pessoas fora da área de Ciência da Informação, 

especificamente da Arquivologia, tratou-se de uma importante guinada, com um reforço 

                                                           
41

 O Seminário sobre Repositório Institucional e Acesso Livre (Open Access) foi realizado na FACOM-UFBA 

entre 9 e 10 de setembro de 2010. 
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considerável no padrão para o armazenamento de informações, quando imaginado o poder 

que é imputado à base no que tange à organização dos dados e disseminação/recuperação da 

informação. 

Desta forma, o percurso que levou o pesquisador até a construção do repositório 

envolveu o acúmulo de conhecimento teórico em cursos de graduação e especialização, como 

também uma bagagem prática, com a criação e coordenação de um grupo de torcedores em 

torno de um site não oficial, o Barradão On Line. Também, a co-autoria de um livro que trata 

da história do Esporte Clube Vitória, o já mencionado Barradão – alegria, emoção e Vitória. 

A escolha de um pequeno grupo para avaliação do repositório foi, então, respaldada 

por este histórico de vivência do pesquisador com a vida do clube e, principalmente, com 

muitos dos que o acompanham desde o site não oficial e que continuam interligados através 

das redes sociais e, por que não dizer, nas arquibancadas onde o Vitória está atuando. 

Conforme mencionado no capítulo 4, que tratou da metodologia, optou-se por 

restringir a avaliação entre poucos torcedores, privilegiando boa parte dos que seguem 

agrupados desde o site Barradão On Line, com as estudantes de Arquivologia que hoje tocam 

à frente o desenvolvimento do memorial no Esporte Clube Vitória. Esses torcedores 

avaliadores podem ser considerados como legítimos representantes dos consumidores da 

história e da memória, organizada ou não, do clube centenário. 

As perguntas direcionadas ao torcedor avaliador tiveram um perfil subjetivo em sua 

maioria e, desta forma, a proposta da presente pesquisa foi trazer uma avaliação qualitativa da 

opinião deste grupo de torcedores selecionados, que mesclam esse já propalado caminho que 

une, em aproximadamente dezessete anos, torcedores em torno de um site não oficial, com 

jovens estudantes de Arquivologia que hoje são os responsáveis pela memória do Esporte 

Clube Vitória.  

 

“Quando vai navegar na Internet nos temas esportes e futebol, o que procura?” 

 

A primeira questão disse respeito à navegação na Internet. O que cada um dos 

avaliadores procura em sua navegação na rede mundial de computadores. Buscou-se ratificar 

o perfil dos convidados com relação ao interesse pelo clube. 

Dentro do tema Esporte Clube Vitória, comum a todos, interesse voltado 

principalmente em notícias, resultados e a história do clube, resposta que respalda a seleção 

efetuada. 
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“Você costuma registrar os eventos ligados ao Esporte Clube Vitória em que participa 

com fotos e vídeos? Caso registre, mesmo que esporadicamente, como armazena seus 

arquivos? Emprega alguma metodologia para não perdê-los” 

 

Mais da metade dos que responderam ao questionário costumam registrar os eventos 

vinculados ao clube. Dos que registram, mesmo que não de forma frequente, muitos não 

utilizam nenhum tratamento especial na guarda dos seus arquivos. Podem ser destacadas 

algumas respostas à questão: 

 “Guardo vídeos na internet através da plataforma Youtube e fotos de um modo tosco 

em cds, hd”. 

 “Coloco em pastas e salvo no drive”. 

 “Os que considero mais valiosos, costumo guardar em um HD externo. Mas no geral, 

é no celular ou no computador”. 

 “Não. Apenas deixo armazenado no celular, câmera. Eventualmente, salvo no 

computador”. 

 “Guardo em pastas anuais. Os arquivos são identificados pelo evento, competição (se 

for pertinente) e data”. 

Entre as respostas obtidas para o tratamento aos arquivos armazenados, há de se 

observar a última resposta, que reflete, de certa forma, o padrão que se espera no tratamento 

de arquivos digitais antes mesmo de sua incorporação a um repositório. 

As respostas a esta questão são compatíveis com as dadas na pesquisa efetuada no 

trabalho de conclusão de curso de Arquivologia, quando poucos colecionadores revelaram 

organizar seus itens com algum critério técnico, conforme relatado no subcapítulo 3.2.  

 

“Você conhece o memorial físico do Esporte Clube Vitória no Estádio Manoel 

Barradas. Se sim, o que acha dele?” 

 

Como a pesquisa envolve diretamente o clube e o seu acervo, buscou-se compreender 

a relação dos torcedores avaliadores com o Fundo Esporte Clube Vitória ou, pelo menos, com 

o embrião para a conformação do referido fundo arquivístico. 

Uma pequena parcela não conhece o Memorial instalado no Manoel Barradas, 

justamente de torcedores que há algum tempo acompanham o clube mais a distância, 

lembrando que o espaço foi inaugurado em meados do ano de 2012. 
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Entre os que conhecem, elogios à iniciativa, mas muitas críticas à limitação 

demonstrada pelo Memorial até o momento. Vale destacar alguma destas manifestações: 

 “Pequeno, mas um pontapé inicial para um futuro grande museu”. 

 “Tanto o espaço físico como as informações expostas são desproporcionais à história 

do clube. O histórico de clube poliesportivo deveria ser mais explorado, assim os 

títulos conquistados nas várias modalidades em que o clube já atuou ou atua a os dias 

atuais. Deveria ser dado maior destaque aos atletas que marcaram época nas mais 

variadas modalidades”. 

 “Acho pouco explorado. Um clube centenário tem muito mais histórias, fatos, 

curiosidades, entre outros”. 

 “Pode ser ampliado com diversos outros artefatos. Sinto falta também de um passeio 

histórico que faça o visitante compreender a importância de cada época ou atleta”. 

 

“Você contribuiu com acervo para o repositório digital do Esporte Clube Vitória? O 

que achou da sua coleção estar disponível para outros torcedores do Vitória?”  

 

Para os que responderam sim à pergunta - metade dos que responderam -, apoio à ideia 

e ao fato da disponibilização a outros torcedores, como preocupação de um dos avaliadores 

quanto ao crédito da contribuição e considerações sobre as diversas óticas aplicadas no 

registro dos momentos de um mesmo evento. Entre algumas respostas: 

 “Não faço qualquer objeção, desde que creditada a fonte”. 

 “Ótimo, assim todos podem se espelhar e colaborar para o crescimento do acervo”. 

 “Apesar de nem sempre eu ter conseguido uma qualidade boa nas imagens, achei 

interessante o compartilhamento de momentos do clube, especialmente pela 

pluralidade de perspectivas do momento”. 

 “Acho extremamente importante registrar e disponibilizar a história ao acesso de 

todos”. 

 

 “Se não contribuiu com acervo para o repositório digital do Esporte Clube Vitória, 

você tem alguma coleção relacionada com a história do clube? Se não contribuiu, mas tem 

coleção, o que você pensa da possibilidade de ajudar a desenvolver este acervo digital com as 

imagens das coleções dos torcedores, de forma a preservar a memória do Esporte Clube 

Vitória?” 
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Para os que não contribuíram com o acervo do repositório digital, três possuem algo 

armazenado e responderam da seguinte forma a possibilidade de vir a contribuir: 

 “Acho sensacional, sempre achei que o clube trata de forma muito superficial a sua 

história. E essa iniciativa é mais do que louvável. Tenho jornais e revistas do clube. E 

também materiais esporádicos”.  

 “Tenho poucos jornais, fotos e revistas. Os verdadeiros colecionadores possuem 

acervos mais completos”. 

 “Acho muito interessante e já me predisponho a contribuir com os arquivos que 

tenho”. 

 

 “O que achou do repositório digital do Esporte Clube Vitória? Explique a sua 

resposta, com críticas e sugestões de melhorias”.  

 

Entre as possibilidades de conceituação, o repositório foi qualificado como bom por 

quase totalidade dos que responderam. Quanto às justificativa de resposta, críticas e sugestões 

- um dos maiores objetivos do questionário -, foram muitas: 

 “Alguns arquivos não abriram, e poderia ter uma limitação de assuntos. Ainda tem 

alguns arquivos em assuntos diferentes (camisas em título)”. 

 “Ideia genial que abastecida devidamente com fotos, vídeos, assuntos dará aos 

torcedores e aficionados do esporte farto material para pesquisa. Necessita apenas 

melhorar a navegação”. 

 “A ideia é um excelente iniciativa no sentido de preservar a história do clube contada a 

partir de experiências do torcedor, o que contribui para que este esteja mais próximo 

do clube intensificando o sentimento de pertencimento”. 

 “A iniciativa em criar um repositório para um clube do Nordeste é singular e pode 

acarretar em um processo de valorização da memória institucional e aumentar o 

número de pesquisas feitas em torno do clube”. 

 “É o pontapé inicial para um grande projeto; começa organizado e promissor”. 

 “Acho que a forma de visualização é um pouco complicada, talvez por 

desconhecimento da plataforma utilizada. Acredito que classificando por momento, 

com créditos ao autor, ficaria mais interessante. Tive dificuldade com vídeos”. 
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 “Considero uma iniciativa muito bacana, porque possibilita que um torcedor 

apaixonado pelo clube possa preservar e publicizar a sua coleção particular, 

contribuindo não apenas para futuras pesquisas de dados e contextualizações 

históricas, mas promovendo o intercâmbio de informações entre os torcedores do 

clube e simpatizantes do esporte”. 

 “A subdivisão em temas e a possibilidade de buscas contribui para uma navegação 

bem direcionada. Talvez falte apenas uma interface mais interessante e possibilidades 

de interação, comentários etc.”. 

 “Amplo nos assuntos disponibilizados. Precisa de mais contribuições”. 

 “A estrutura é fabulosa, mas fica evidente que por ser um projeto detalhista, necessita 

ser enriquecido com muito mais informações/arquivos”. 

 

“Levando em consideração o glossário da área de Arquivologia exibido acima, na sua 

opinião, as funcionalidades vinculadas à descrição arquivística, casos das divisões em 

coleções, fundos, séries, entre outras, facilita o acesso aos dados pretendidos pelo 

pesquisador? Explique a sua resposta, com críticas e sugestões para que o espaço atenda aos 

seus anseios neste sentido.” 

 

A questão que inclui a Arquivologia e suas técnicas no processo de elaboração do 

repositório torna-se interessante para a observação de uma parcela bem maior de torcedores, 

que inclui os não vinculados à área. Entre os avaliadores, pequena supremacia na opinião de 

que a aplicação de funcionalidades vinculadas à descrição facilita o acesso aos dados 

pretendidos. Os que acreditam não interferir ou aqueles que julgam prejudicar o acesso 

dividem a segunda posição entre as opiniões. 

Entre as justificativas, opiniões importantes para balizar a avaliação do repositório 

digital: 

 “Acho que poderia reduzir um pouco ou subdividir (pegar os assuntos com mais 

material, e abrir uma nova arvore em outros)”. 

 “Eu não tinha conhecimento do glossário da Arquivologia, mas a estrutura nos deixa 

com senso de localização para seguirmos pra onde desejarmos na pesquisa”. 

 “Acredito que uma linguagem menos técnica contribui para facilitar a utilização do 

banco de dados, tornando esta mais acessível. Se for necessário, ambas podem ser 

utilizadas, estando uma delas entre parênteses, por exemplo”. 
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 “A arquitetura da informação é de suma importância para recuperação da informação, 

então essa divisão facilita”. 

 “Parece uma questão mais técnica e menos atrativa aos visitantes. Quanto mais 

funcionais, simples e lúdicas forem as ferramentas, melhor”. 

 “Como citei na pergunta anterior, senti um pouco de dificuldade com o modelo. 

Acredito que separando por momento seria mais interessante. Talvez utilizando as 

duas opções e deixando a critério de quem está visualizando”. 

 “Considero que sim, principalmente por que é uma linguagem padrão de pesquisa 

arquivística. É uma linguagem fácil, principalmente se for uma ferramenta amiga, que 

oriente o usuário de forma clara e concisa”. 

 “Como leigo na área de Arquivologia, não me atentei muito para o glossário. Já 

naveguei baseado nas possibilidades de busca existentes”. 

 “A linguagem precisa ser mais simples, mais próxima do leigo”. 

 

“O repositório digital do Esporte Clube Vitória tem, na sua opinião, a capacidade de 

atender aos seus anseios enquanto torcedor interessado na história do clube? Explique a sua 

resposta, com críticas e sugestões para que o espaço atenda aos seus anseios neste sentido” 

 

Para a maioria, sim, o repositório tem a capacidade de atender aos anseios de 

pesquisador da história do clube, apesar de outros entenderem que talvez tenha essa 

capacidade. Entre as justificativas, pode-se destacar: 

 “Se houver uma consolidação das informações com uma boa organização, pode sim 

atender as demandas dos torcedores”. 

 “Talvez a longo prazo, depende muito da cooperação do próporio torcedor assim como 

uma campanha de incentivo por parte do clube”. 

 “Pode se tornar uma importante fonte para pesquisas rotineiras ou profundas sobre o 

clube”. 

 “Especialmente se tiver um espaço para descrição do momento da foto, agregando a 

história”. 

 “Tendo um acervo mais rico, com o decorrer do tempo, e com toda essa metodologia 

científica por trás, baseada nos princípios da Arquivologia, além de ser organizado por 

profissional e torcedor do clube, e com a contribuição de verdadeiros torcedores, o 
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repositório atende perfeitamente ao que se propõe e, consequentemente, aos anseios de 

quem se interessa pela história do clube”. 

 “Estruturalmente, sim. Como ainda está na fase ‘piloto’, se tornará imprescindível 

quando estiver mais enriquecido”. 

 

 “O repositório digital do Esporte Clube Vitória pode ser considerado como um 

elemento que pode contribuir com a preservação da memória do clube? Justifique a sua 

resposta” 

 

Para complementar a questão anterior, concluindo o questionário, foi tratada a questão 

da preservação da memória dos clubes de futebol, foco da presente pesquisa, tendo 

unanimidade na resposta positiva quanto a contribuição do repositório.  

As mais relevantes justificativas foram as seguintes: 

 “Sendo uma fonte onde a torcida possa confiar em achar informações relevantes de 

qualquer momento do clube”. 

 “Tendo em vista que o repositório permite o arquivamento de dados ao longo do 

tempo”. 

 “Ainda não há no clube uma iniciativa de preservar a memória institucional, logo esta 

iniciativa pode trazer um estímulo e a ideia ser propagada a ponto de tornar-se 

fundamental para o clube”. 

 “Com certeza, deixando perene a possibilidade de consultas sobre o clube e 

universalizando pela internet as informações e os acervos”. 

 “Além do espaço físico, já existente e que carece de melhorias, acredito ser importante 

esse espaço digital onde podemos acessar a qualquer momento e em qualquer lugar. 

Conhecendo e/ou revivendo os momentos do clube por várias perspectivas”. 

 “Na medida em que você registra os jogos, os ingressos, as indumentárias, os objetos, 

entre outros, você possibilita a preservação da história do clube”. 

 “Sem dúvida. Material histórico é algo que se perde facilmente, principalmente aquele 

registrado em meio físico, impresso. O repositório leva tudo isso ao meio digital, 

inserindo mais gente no assunto e preservando o que poderia se perder em pouco 

tempo”. 

 “Um centro organizador de multimídias já era extremamente necessário”. 
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 “Um clube centenário como o Esporte Clube Vitória precisa ter um resgate e 

atualização da sua história de diversas maneiras. E uma delas se refere ao mundo 

virtual. O repositório mostra-se estruturalmente bem abrangente abraçando numerosas 

vertentes do clube, algo que somará e muito para o crescimento institucional do rubro 

negro baiano”. 

 

A partir das opiniões expressas por rubro-negros que estão, em boa parte, desde o 

início do século com a produção do site não oficial Barradão On Line, tendo dois arquivistas 

entre estes, unidos a uma nova geração de estudantes de Arquivologia, que hoje tocam o 

projeto de preservação dentro do Esporte Clube Vitória, torna-se possível um maior 

embasamento para se fazer a esperada avaliação do repositório digital. 

Antes mesmo da abordagem às questões relativas diretamente ao repositório, é 

importante ressaltar o perfil dos avaliadores que navegam na Internet à procura do Esporte 

Clube Vitória quando o assunto é esporte, incluindo pesquisas à história da agremiação. 

Como regra, tem, assim como revelado na pesquisa mais ampla de Arquivologia, pouco 

cuidado com o armazenamento e organização das suas coleções. 

Quando tratado do Memorial do Barradão, percebeu-se de que existe o 

reconhecimento ao “passo” dado pelo clube no aspecto preservação da memória, mas há 

muitas ressalvas em relação ao que já poderia ter sido feito a mais, principalmente quando se 

volta ao passado, na leitura dos livros e artigos escritos sobre a história do Vitória. Poderia e 

deveria ser muito mais amplo e abrangente para contar, mesmo que através de fragmentos, 

117 anos de existência. 

Uma resposta já obtida na pesquisa de Arquivologia e ratificada nesta diz respeito às 

contribuições dadas ao repositório. Se na pesquisa anterior, houve boa aceitação na 

possibilidade de se ceder coleções a um repositório, nesta, a aprovação de quem cedeu fotos e 

vídeos permaneceu, incluindo observações quanto ao fato de menção à fonte contribuinte. No 

caso, os colecionadores foram mencionados no próprio nível da descrição arquivística. 

A não contribuição de alguns colecionadores, que foram convidados durante um 

tempo considerável, com promessa de que farão isso futuramente, sugere a ideia de que é 

necessário o incentivo constante, tendo no clube, e seu marketing, e nos agrupamentos sociais 

e suas discussões, importantes pilares para a alavancagem da massa de dados. O crescimento 

da base existente no repositório e as brechas históricas que podem ser supridas também 

podem servir como elemento de estímulo a novas contribuições. 
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A aceitação ao repositório foi grande, mas as críticas também foram muitas. Vale 

ressaltar que críticas coerentes, principalmente se for levado em consideração o perfil de 

usuários assíduos da Internet, cada vez mais exigentes no que diz respeito a lay-outs, 

navegação intuitiva e amigável. Há de se reconhecer que o ICA-AtoM e, principalmente a 

versão utilizada do software, tem limitações quanto à customização e apresentação das 

informações pesquisadas. Como privilegiou-se as questões de confiabilidade e segurança de 

software desenvolvido em código aberto, com utilização da descrição arquivística, alguns 

aspectos foram deixados em segundo plano. 

Apesar dos muitos elogios à iniciativa, sobraram queixas com relação ao excesso de 

assuntos disponibilizados como filtros de pesquisa, o acesso a arquivos como os vídeos, à 

interação dentro do próprio repositório, além do número ainda pequeno de informações. 

Buscou-se, efetivamente, um grande rol de assuntos, que ainda deve ter sua lista 

ampliada, à medida que o repositório será uma ferramenta de pesquisa histórica que lidará 

com diferentes segmentos de torcedores, no que diz respeito à formação. Acredita-se que 

oferecendo possibilidades mais ampliadas, contribui-se com o acesso mais amplo, mais 

democrático. 

A dificuldade no acesso a arquivos de vídeos, apontado em respostas ao questionário, 

é efetiva, tendo ocorrido negligência durante a confecção das dicas para visitação ao 

repositório. Apesar do conhecimento desta particularidade – para acessar o arquivo é 

necessário fazer uso de um link localizado abaixo do símbolo do vídeo -, tal procedimento de 

acesso não foi disponibilizado. 

A interação dentro do próprio repositório, com chats e comentários, ainda não está 

disponível no ICA-AtoM, ou pelo menos na versão trabalhada. Há o interesse, explícito, de 

desenvolver o repositório através, justamente, de agrupamentos que vão comentar, discutir e 

aprimorar o espaço digital. Neste momento, imagina-se que esta função seja exercida por 

grupos formados em redes sociais como o Facebook. 

A quantidade de itens digitais ainda é mínima para a grandiosa e longa história de vida 

do Esporte Clube Vitória. No entanto, como base de testes, dentro de um projeto-piloto, há de 

se reconhecer que os mais de 1.400 objetos digitais inseridos no repositório já possibilitam a 

sua avaliação e projeção de rumo. 

Entrando no aspecto técnico da Arquivologia, houve quem reclamasse ou sugerisse 

uma conciliação entre o linguajar arquivístico e algo mais voltado para o público consumidor 

do repositório. Entende-se que não se pode “fechar os olhos” para quem vai pesquisar e/ou 

contribuir com a base histórica. Há de se encontrar, a partir do desenvolvimento da 
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ferramenta, algo mais intuitivo. No entanto, não se pode eliminar o que foi feito em cima da 

técnica, até porque é importante que o repositório seja enxergado a longo prazo, o que 

significa deixá-lo interoperável com outros da sua categoria. 

O conceito do repositório digital como elemento de preservação da memória do clube 

de futebol, em particular do Esporte Clube Vitória, foi aprovado. Ressalvas foram feitas, mas 

a avaliação realizada por este grupo de torcedores é um indicativo de que se está no caminho 

certo para se preservar a história e a memória digital do clube. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A preservação da memória digital é motivo de preocupação em qualquer área de 

conhecimento. O crescimento exponencial da produção de arquivos “nascidos digitais”, assim 

como dos documentos de diferentes naturezas digitalizados, torna a temática crucial para as 

diversas áreas envolvidas diretamente com a preservação, casos da Informática, Ciência da 

Computação e da Ciência da Informação. 

Inúmeras são as práticas que visam a preservação das informações digitais, casos do 

refreshing, emulação, conversão de dados, migração, entre outras. Estas são indispensáveis 

em qualquer política de preservação da memória que venha a ser adotada em instituições que 

lidam com a informação. 

Levando-se em conta que uma política sólida seja adotada, com práticas seguras de 

preservação física, lógica e de formatos dos acervos acumulados, deve-se, paralelamente a tais 

medidas, atentar-se para as questões da dispersão documental e da disseminação da 

informação. 

A presente pesquisa buscou, justamente, analisar as possibilidades de um repositório 

digital, construído com software livre, contribuir com a preservação da memória de clubes de 

futebol, especificamente do Esporte Clube Vitória, analisando a preservação digital sob essas 

óticas, da não dispersão e das possibilidades de disseminação com o uso da descrição 

arquivística. 

A dispersão documental, provocada pela inexistência de um espaço centralizador 

dentro do clube para o armazenamento de toda a sua produção digital, assim como de itens 

físicos, acarreta em perda, tratamentos diferenciados e que nem sempre levam em conta a 

melhor forma de preservação, pode ser apontada com a primeira questão a ser atingida com a 

construção de um repositório.  

Da mesma forma, a inexistência da prática arquivística, dentro de uma política 

informacional na Instituição, prejudica a disseminação da informação para uma legião de 

apaixonados torcedores, fato que poderia ser corrigido trabalhando-se o acervo existente, com 

a disponibilização de um espaço digital constituído por itens descritos e mais facilmente 

acessíveis. 

O caminho trilhado foi baseado em uma pesquisa participante, a partir de intervenção, 

e da própria experiência vivenciada pelo pesquisador, levando-se em conta a ideia dos 

agrupamentos sociais na Internet como lastro para a construção e fomento de um repositório 

digital temático. 
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A intervenção incluiu não só a construção e avaliação do repositório com um grupo de 

torcedores selecionados, como, também, o início efetivo de um trabalho voltado para a 

construção de uma política de preservação da memória no próprio Vitória. 

As redes sociais que, no caso desta pesquisa, são uma extensão dos agrupamentos 

originais de torcedores na rede mundial de computadores, através dos sites não oficiais, foram 

um elemento de extrema importância na construção do modelo desta pesquisa, e continuarão 

sendo no desenvolvimento do trabalho dentro do Vitória daqui por diante. 

Se os sites não oficiais de torcedores, no final do século XX, início do século XXI, 

contribuíram para uma série de mudanças nas relações entre os torcedores e, entre estes, o 

clube e a imprensa esportiva, conforme visto no capítulo 2, este papel hoje é desempenhado 

pelas comunidades fomentadas nas redes sociais. 

Imprescindíveis se tornaram os grupos de Facebook, por exemplo, para que notícias 

sejam divulgadas e os produtos dos clubes sejam vendidos. Canais tradicionais de 

comunicação, mesmo que migrados e/ou espelhados no ambiente virtual, não conseguem mais 

atender a um público cada vez mais conectado, tornando as redes sociais essenciais para as 

discussões que envolvam a construção, alimentação e rumos de um repositório digital 

temático, voltado aos interesses desses agrupamentos de torcedores do futebol. 

Se as comunidades temáticas nas redes sociais são o “habitat” de torcedores 

internautas, que prezam ou não pela história e memória dos clubes, o que dizer da importância 

dos arquivos pessoais destes fãs na construção de um repositório digital com imagens, vídeos, 

áudios e textos? 

Em trabalho anterior, mencionado no subcapítulo 3.2, foi possível detectar o potencial 

existente nas coleções de torcedores do Vitória no que diz respeito à posse de uma série de 

elementos, das mais variadas tipologias documentais, que contam a história do clube. Além de 

colecionadores, os torcedores foram os responsáveis pela maior parte da produção que 

envolve a memória da Instituição nos últimos vinte anos, a exemplo de sites não oficiais, 

blogs, textos em redes sociais e quatro das cinco obras bibliográficas lançadas até hoje. 

Quando se imagina um repositório preservando a memória de um clube, não se pode 

perder de vista estes torcedores. Serão os fãs do Vitória, com suas coleções acumuladas, que 

preencherão os vazios existentes na história contada e registrada até então na Internet e nos 

livros. Serão os seus acervos que, unidos à produção documental dos fundos arquivísticos do 

clube, propiciarão um espaço de memória com a maior abrangência possível, reforçando em 

quantidade e, principalmente, em qualidade, através de diferentes olhares, o que torna o 
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acervo ainda mais rico e atraente para os consumidores da informação temática voltada para o 

futebol, para o clube de futebol, mais especificamente. 

O torcedor de futebol, consciente ou inconscientemente, constrói a história do seu 

clube com o acervo que acumula. Esta possível contribuição, no entanto, só se efetiva quando 

as coleções são socializadas, disponibilizadas para os demais torcedores (SANTOS, 2014). 

Antes de se pensar em preservação da memória, através da construção de um 

repositório digital, há de se preocupar com a preservação da documentação física existente no 

clube, da documentação digital espalhada pelos diversos setores, bem como da que será 

incorporada ao repositório. 

Se não foi tratada com afinco nesta pesquisa, até pelo grande números de temas 

trabalhados, que incluíram as áreas de Comunicação e da Informação, e pela limitação 

existente para a escrita da dissertação, a preservação de acervos merece ser referida nestas 

considerações finais, pela importância que exerce em qualquer política informacional a ser 

aplicada nas instituições, principalmente quando se pensa em preservar a memória. São 

inúmeras as estratégias de preservação de acervos e de preservação digital.  

Para se preservar acervos físicos, necessária se faz uma política que englobe todas as 

condições para o acondicionamento seguro dos itens documentais, que incluem uma 

construção adequada, dotada de boas instalações elétricas e hidráulico-sanitárias, segurança 

quanto ao acesso para tratamento e pesquisa, proteção contra fogo e água, roubo e 

vandalismo. Também, condições ambientais propícias, com proteção contra poluição, 

temperatura e umidade relativa do ar dentro de padrões rigorosos, além de área específica para 

higienização e desinfestação de documentos. 

A preservação digital, por sua vez, envolve estratégias diversas. Para Ferreira (2006, 

p.32), “[...] uma das primeiras estratégias de preservação a ser proposta consiste na 

conservação do contexto tecnológico utilizado originalmente na concepção dos objetos 

digitais que se procuram preservar”. Desta forma, se a imagem inserida no repositório precisa 

ter um tamanho adequado ao seu acesso na Internet, o original precisa manter-se com suas 

configurações de geração. 

Além desta estratégia inicial, outras, principalmente no que tange à obsolescência 

tecnológica, podem ser apontadas, casos da atualização de hardware, software e formatos, a 

emulação, a migração/conversão e o encapsulamento. 

Trata-se de condição sine qua non para o sucesso de um projeto desta natureza, 

voltado para a preservação da memória a partir de uma ferramenta tecnológica, que antes de 
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qualquer política específica para o repositório, exista uma política voltada para a preservação 

da documentação, sejam acervos físicos e/ou acervos digitais. 

Quando se imagina que “pelos campos do Brasil, nosso grito já se ouviu”
42

, pode-se 

associar ao lugar de memória conceituado por Nora (1993). Quantos não vão lembrar, a partir 

de um registro incorporado ao repositório digital, de um gol, uma comemoração, uma partida, 

uma viagem cujo objetivo central era assistir uma partida do Vitória? 

A partir do mesmo exemplo, como não imaginar Halbwachs (2006) e seu conceito de 

lembranças e memória coletiva, já que muitos foram ao mesmo jogo, enfrentaram uma mesma 

estrada ou foram de formas distintas, mas estavam colados no alambrado do estádio no 

momento da comemoração do gol do triunfo? 

E a subjetividade do registro e do próprio olhar do sujeito ao analisar o registro em 

questão? Para Foucault, analisado por Souza (2012), a memória social traz toda essa bagagem 

de vida do sujeito, no momento do resgate da memória. 

O repositório digital tem, justamente, a capacidade de explicitar o olhar diferenciado 

entre os torcedores em suas acumulações, assim como leituras diversas para um mesmo item 

documental. 

A memória está dispersa. São muitas as fontes, mas não existe uma possibilidade 

plena de recuperação nem confiabilidade em espaços digitais que podem deixar de existir a 

qualquer momento, tendo sido construídos em sites com código-proprietário, sem uma 

comunidade protegendo o seu desenvolvimento. 

O objetivo geral da pesquisa foi construir um repositório arquivístico digital de um 

clube de futebol, utilizando parâmetros de descrição arquivística para promover o acesso à 

memória, especificamente no Esporte Clube Vitória. 

Pode-se afirmar, com o início dos trabalhos no Vitória, que o clube não possui um 

acervo estruturado para a preservação da sua memória. O trabalho arquivístico que se inicia é 

apenas um embrião para o estabelecimento de uma política informacional, que contará com o 

suporte do repositório digital. 

A dispersão documental no clube é latente e existe uma carência enorme no que diz 

respeito à disseminação da informação. Para exemplificar a questão da dispersão, não existe 

nenhuma base montada em qualquer um dos setores do clube que armazene, de forma 

agrupada, qualquer conjunto documental. Nem mesmo as fotos que são feitas quase que 

diariamente pela área de Comunicação são organizadas. A cada necessidade, o responsável é 
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 Trecho do hino atual do Esporte Clube Vitória, lançado em 1985, por Walter Queiroz Júnior. 
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chamado a contribuir com suas produções. Os troféus, por sua vez, apesar de estarem em 

grande quantidade numa mesma sala, ainda não sofreram uma catalogação, e podem ser 

encontrados em diferentes setores, muitas vezes como objeto decorativo. Alguma fotos 

acessadas, em 2005, durante a produção do livro “Barradão – alegria, emoção e Vitória”, pelo 

pesquisador, na Gerência de Marketing, não mais estão por lá. 

A inexistência de uma política informacional reflete na disseminação da informação 

do clube perante os seus consumidores, principalmente os seus torcedores, já que a imprensa 

pode ser tratada, também, como outro consumidor. Não existe um canal formalizado para 

acesso às informações que não sejam as expostas de forma noticiosa no site oficial e em 

canais montados nas redes sociais. Na visita realizada pelo pesquisador ao clube, aliado ao 

trabalho de diagnóstico que vem sendo desenvolvido pelas estudantes de Arquivologia, 

conclui-se que muito ainda há de se fazer para se chegar a um patamar ao menos aceitável. 

Desta forma, entende-se que a disponibilização de um repositório digital, não só 

incentivaria a organização do acervo existente do clube, dentro de uma política traçada para a 

área, como estimularia a contribuição por parte dos torcedores pesquisadores, que veriam no 

espaço digital, conforme esta pesquisa constatou diante dos torcedores avaliadores, uma 

possibilidade segura de expor as suas coleções. 

Seria criada uma via de “mão dupla”, com o clube disseminando suas informações, os 

torcedores contribuindo com a consolidação de um acervo mais amplo, reduzindo a dispersão 

documental, favorecendo a preservação de acervos a partir de tratamento único, fomentando 

automaticamente a preservação da memória do Vitória. 

Quanto aos objetivos específicos, foram lançados os desafios de analisar a capacidade 

do repositório digital aglutinar torcedores em seu entorno, avaliar o impacto das informações 

geradas pelos torcedores na história do clube e subsidiar os clubes na extração de um proveito 

dessa produção gerada pelos seus fãs. 

A capacidade do repositório em reunir torcedores pôde ser constatada no próprio 

piloto estabelecido pela pesquisa. O pesquisador utilizou o Facebook e, em comunidade 

específica que abrigou os torcedores avaliadores convidados, passou as orientações 

necessárias para as contribuições com acervos e para a avaliação do repositório. 

É de se esperar, até pela capacidade de divulgação que possui, incluindo site oficial e 

canais de relacionamento social na Internet, que o clube consiga, de forma exponencial, 

multiplicar um espaço dessa natureza, já que outros milhares de torcedores, igualmente 

apreciadores da história centenária do Vitória, passariam a ter acesso. 
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As informações que os torcedores podem agregar a um repositório digital são de 

grande valia para a conformação da história do clube. Tal assertiva, estabelecida desde a 

pesquisa realizada no curso de Arquivologia, quando os arquivos pessoais, as contribuições 

em espaços virtuais e as produções bibliográficas foram analisadas, pôde ser ratificada neste 

trabalho que busca algumas respostas a partir da implantação de um espaço digital na Internet. 

Se forem levadas em consideração as temporalidades mencionadas na pesquisa sobre 

os arquivos pessoais dos torcedores e observar-se as contribuições destes no Memorial físico 

do clube, pode-se dimensionar a grandeza que representa os acervos que estão fora do Vitória, 

mas que contam a história da Instituição. 

O Esporte Clube Vitória tem, hoje, uma administração extremamente 

profissionalizada, diferentemente da abnegação vista no passado não muito distante, quando 

muitos torcedores faziam o “papel” de funcionários. Esta profissionalização, ainda não plena 

na área informacional, prevê uma maximização de receitas em todo o entorno de seu “carro-

chefe”, o futebol. Desta forma, não poderia ser diferente quando se trata da exploração de um 

atrativo, no caso, a história do clube contada através de imagens, vídeos, áudios e estatísticas. 

O clube passa a ter, então, mais um canal para comunicação e aproximação com seu 

torcedor, o que representa mais uma possibilidade de exploração de venda de produtos e 

serviços. Já é uma prática comum, em todos os grandes clubes de futebol do mundo, que logo 

após uma visitação ao museu, os torcedores tenham como principal opção, uma passagem 

pela boutique, onde se vendem dos mais diferentes produtos personalizados com as cores das 

agremiações a planos de sócio torcedor,  como acontece com o Boca Juniores, em Buenos 

Aires, o Grêmio, em Porto Alegre, e com o próprio Vitória, no Estádio Manoel Barradas. 

Da mesma forma, um repositório com informações oriundas do clube e dos próprios 

fãs, contendo milhares de informações, com documentos das mais variadas tipologias, das 

mais diferentes épocas, digitalizados e disponíveis, é um chamariz para o acesso a um espaço 

que se tornaria oficial da Instituição, onde, da mesma forma que nos memoriais físicos, 

poderia se conquistar vendas de produtos e serviços ligados ao clube. 

O trabalho no Vitória, fomentado a partir desta pesquisa, já foi iniciado e os primeiros 

produtos já foram entregues. São os casos de relatórios de diagnóstico de alguns setores do 

clube, como o de Contabilidade e o de Marketing, da Sala de Troféus e do Memorial, além de 

um folder com informações sobre a história do clube produzido pelas estudantes de 

Arquivologia, que é distribuído entre os visitantes do Memorial existente no Barradão. 

Há uma certa distância entre a ambição do pesquisador e a diretoria de Comunicação e 

Marketing do clube, responsável pela coordenação dos trabalhos relativos ao Memorial. Até 



126 

 

pelo papel que exerce dentro do Vitória, existe uma tendência desta diretoria se posicionar na 

direção da maximização de receitas, como visto em um dos objetivos específicos do trabalho. 

Desta forma, se para o pesquisador, toda a produção gerada pelo clube deveria ir para um 

repositório, o clube, através da sua Comunicação e Marketing, defende a ideia de que deveria 

ser disponibilizado apenas um fragmento deste todo, induzindo o torcedor a comparecer ao 

Memorial físico para ter acesso a outros itens e, automaticamente, incrementar o potencial de 

vendas da boutique vizinha ao espaço reservado à memória do Vitória. 

De qualquer forma, se não existia nenhum planejamento em cima da história do clube, 

este passou a existir e, acredita-se que o estabelecimento de uma política informacional 

baseada neste trabalho inicial no clube é uma questão de tempo, já que os primeiros frutos já 

foram alcançados com a organização do Memorial. 

Algumas recomendações devem ser elencadas, objetivando a continuidade do trabalho 

com o repositório digital:  

Estabelecimento de uma política informacional no Esporte Clube Vitória. A expansão 

do trabalho que vem sendo feito com as estudantes de Arquivologia é uma necessidade neste 

momento, já que se imagina que uma política informacional formalizada deva preceder a 

construção e alimentação de um repositório. 

O trabalho desenvolvido hoje ainda é lastreado num modesto rol de recomendações 

encomendados pela diretoria de Comunicação e Marketing do clube, que serve apenas como 

um embrião para um trabalho mais elaborado e já solicitado. Neste próximo, além de todas as 

diretrizes que serão estabelecidas para que o clube tenha uma orientação quanto ao tratamento 

que deve dispensar aos seus acervos, desde a fase corrente, o papel do profissional arquivista 

será destacado, com o objetivo de consolidá-lo dentro do organograma funcional do clube.  

A política informacional a ser desenhada e implementada no Vitória deverá atender a 

uma série de questões que foram apreciadas ou não nesta pesquisa, com o objetivo de seguir 

não só os ditames estabelecidos pela Arquivística, como às leis vigentes no País. Reconhece-

se, por exemplo, que questões como direitos autorais, tema complexo, não tratado nesta 

pesquisa, precisam ser aprofundadas daqui por diante, dentro de um trabalho que venha a ser 

formalizado dentro do clube. 

A assunção da gestão do repositório pelo clube.  As boas práticas, estabelecidas a 

partir de uma política informacional, deveriam ser previstas não apenas para o uso do 

repositório, que requer uma, digamos, subpolítica específica, mas também para a 

documentação nos mais variados suportes, incluindo os originais digitais. 
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O clube, enquanto gestor do repositório, através de uma diretoria específica, deve estar 

atento às questões pertinentes à preservação digital, estabelecendo rotinas para a conservação 

física e lógica da documentação, observando a obsolescência de hardware, software e 

formatos, utilizando modernas e tradicionais técnicas, como a migração de dados, a emulação, 

o backup, entre muitas outras, sem perder de vista a manutenção da autenticidade dos objetos 

digitais originais. 

O clube deve centralizar a gestão do repositório, com o apoio de grupos de trabalho 

com interesse comum, oriundos da torcida. Para Santos (2014), “[...] o organismo gestor será 

o responsável por conceder e retirar os direitos de acesso, avaliar a autenticidade das inserções 

e confirmar os direitos autorais sobre os arquivos digitais acrescidos no repositório digital”. 

Além disso, deve ser o responsável pela preservação dos acervos, estabelecendo as melhores 

estratégias para proteção do documento original. 

A otimização do repositório com a adoção de uma versão mais atual do ICA-AtoM.  

A descrição arquivística estabelecida para as coleções nesta pesquisa pode ser 

considerada em estágio avançado, sujeita a melhorias, sem dúvida. Já a descrição desenhada 

para o fundo do clube merece uma revisão ainda mais apurada, já que os setores 

administrativos não foram esmiuçados como deveriam, até pela exiguidade de tempo e a 

grandiosidade que representa a estrutura do clube. Há de se registrar, por exemplo, que o 

Fundo Vitória S/A não foi desenhado até o momento, por falta de informações dentro do 

próprio clube. 

No que se refere ao lay-out, entre outros aspectos que separam o ICA-AtoM de outros 

aplicativos mais amigáveis em seu visual, há de se trabalhar para uma mudança de versão. 

Com toda justiça, por exemplo, o torcedor avaliador questionou o pesquisador: cadê as cores 

vermelha e preta do meu clube neste repositório? 

A divulgação do espaço de memória do clube perante a torcida. Fomentar o auto 

arquivamento das contribuições de torcedores, a partir de grupos organizados, é um dos 

objetivos do trabalho que deverá ser inserido na política informacional. A repercussão de uma 

ação como essa tende a ampliar a visibilidade do repositório digital, sem contar que representa 

a potencialização da filosofia dos repositórios institucionais que deram origem aos chamados 

repositórios temáticos, caso destes destinados aos clubes de futebol.  

Levando-se em conta que o clube será o gestor do processo de organização do 

memorial digital, através de um repositório, necessária se faz uma atuação que permita ampla 

divulgação do espaço em todas as mídias disponibilizadas, casos do site e das contas no 

Facebook, Instagram e Twitter, por exemplo. 
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A divulgação do repositório digital permitirá, paralelamente ao objetivo central do 

trabalho, estimular a cultura de preservação da história e da memória perante um público 

jovem, muitas vezes carente de estímulo nos processos de identificação e atribuição de valor 

ao patrimônio material, caso dos troféus, e ao patrimônio imaterial, caso da própria história do 

Vitória. Desta forma, os jovens poderão chegar ao conceito de memória e despertar para a 

importância  da preservação a partir de suas vivencias como torcedor. 

Considerando que o clube adote uma postura responsável no trato com os seus 

documentos, a partir de uma política específica para a área, torna-se possível, a partir da 

construção, implantação e divulgação de um repositório digital, construído com base na 

descrição arquivísitica, que as informações, a história e, consequentemente, a memória do 

Esporte Clube Vitória sejam preservadas. 
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ANEXO I – RECOMENDAÇÕES INICIAIS PARA TRABALHO ARQUIVÍSTICO NO 

ESPORTE CLUBE VITÓRIA  

 

 

Recomendações iniciais para intervenção nos arquivos e criação do Centro 

de Memória do Esporte Clube Vitória 

 

Objetivo – Dotar o Esporte Clube Vitória de um Arquivo Histórico / Centro de Memória, com 

o objetivo de preservar a sua memória. 

Etapas 

1) Organização dos arquivos do Clube para a constituição do Fundo Documental Esporte 

Clube Vitória; 

2) Obtenção de coleções de torcedores; 

3) Construção de um repositório digital que contemple tanto os documentos orginalmente 

do Clube, como aqueles oriundos dos torcedores; 

4) Ampliação do acervo documental existente no Museu do Vitória. 

Recomendações iniciais 

 

Etapa 1 

 

 Analisar a estrutura atual do Esporte Clube Vitória. 

o Estudar o organograma atual do clube e outros, mais antigos, que porventura 

estejam disponíveis, para a conformação do Fundo Documental Esporte Clube 

Vitória. 

 

 Avaliar a massa documental existente. 

o Percorrer os diversos departamentos do clube, identificado elementos que 

possam ser incorporados ao arquivo permanente (Arquivo Histórico), 

independente da tipologia documental.  

o Sinalizar as áreas para a necessidade de se ter a documentação de caráter 

histórico sob administração da equipe do Arquivo, estabelecendo um fluxo 

documental para envio da mesma. 

o Estabelecer os métodos de arquivamento para a documentação corrente que, no 

futuro, será incorporada ao arquivo permanente. 

o Criar padrões de produção e de execução para a atividade descrita acima, como 

para todas as que envolverão as atividades rotineiras do arquivo permanente. 

 

 Levantar as necessidades e estrutura do espaço do arquivo. 

o Suprir o setor com armários, estantes, computadores, scanners, máquinas 

digitais, impressora, equipamentos de proteção individual, material de 

consumo (fichas, guias, pastas, caixas-arquivo), assim como avaliar as 

condições da estrutura elétrica e nível de umidade. 

 

 Estabelecer as atividades do arquivo permanente. 



138 

 

o Arranjo 

 Reunir e ordenar a documentação no espaço direcionado ao arquivo. 

o Descrição e publicação 

 Analisar e descrever a documentação recolhida, criando instrumentos 

de pesquisa (guias, por exemplo), em conformidade com a NOBRADE 

(Norma Brasileira de Descrição Arquivística). 

o Conservação 

 Criar condições para que a documentação recolhida seja acondicionada 

de forma segura. 

o Referência 

 Criar política de acessibilidade e uso da documentação do arquivo. 

 

Etapa 2 

 

 Divulgar a iniciativa do Esporte Clube Vitória em construir um Centro de Memória 

para a preservação da sua história. 

o Utilizar site oficial e redes sociais para disseminar a ideia de que o torcedor 

pode contribuir, cedendo suas coleções, quer físicas, digitais ou digitalizadas. 

o Elaborar termo de doação do acervo. 

 

 Contactar conselheiros e ex-diretores que possam ter arquivos oficiais do Esporte 

Clube Vitória em seu poder. 

o Incluir tais arquivos no Fundo Documental Esporte Clube Vitória. 

o Elaborar termo de devolução do acervo. 

 

Etapa 3 

 

 Disponibilizar repositório digital para a torcida do Vitória. 

o Construir repositório digital com documentos originários do clube como das 

coleções de torcedores. 

 

Etapa 4 

 

 Ampliar oferta do Museu do Esporte Clube Vitória. 

o Oferecer, aos visitantes, elementos recuperados de ex-dirigentes e coleções de 

torcedores no Museu do Vitória. 
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ANEXO II – ORGANOGRAMA DO ESPORTE CLUBE VITÓRIA 

 

 


