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RESUMO: 

 

Este trabalho final de graduação analisa o conteúdo dos títulos e subtítulos dos jornais 
Zero Hora e Correio do Povo sobre os incidentes ocorridos no Gre-Nal 366. Para tanto 
foi delimitado o período entre os dias 29 de julho de 2006 e 06 de agosto de 2006. 
Nosso objetivo é verificar as abordagens utilizadas pelos jornais, dividindo em 
categorias as chamadas das matérias. Organizou-se um breve histórico do futebol no 
Brasil e a sua importância nestes mais de cem anos. Realizou-se uma pequena 
conceituação sobre o jornalismo esportivo e suas características. Utilizando a análise de 
conteúdo, os títulos foram divididos em categorias temáticas. A seguir, analisou-se as 
suas inferências. O estudo revelou as diversas abordagens que os jornais utilizaram para 
relatar os acontecimentos que marcaram o jogo.  
 

Palavras-chave: Futebol, violência e análise de conteúdo. 

 

ABSTRACT 
 

This final work of graduation analyzes the content of the titles and subtitles of the 
newspapers Zero Hora and Mail of the People on the incidents happened in Gre-Nal 
366. For so much the period was delimited between July 29, 2006 and August 06, 2006. 
Our objective is to verify the approaches used by the newspapers, dividing in categories 
the calls of the matters. He/she was organized an abbreviation historical of the soccer in 
Brazil and his/her importance in these more than a hundred years. He/she took place a 
small conceituação on the sporting journalism and their characteristics. Using the 
content analysis, the titles were divided in thematic categories. To proceed, it was 
analyzed their inferences. The study revealed the several approaches that the 
newspapers used to tell the events that marked the game. 
 

Keywords: Football, violence and content analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O futebol é o esporte mais difundido e praticado no Brasil, sendo considerado 

paixão nacional. Ocupa grande parte das pautas esportivas no rádio, na televisão, nos 

veículos impressos e, mais recentemente, na internet. Também é o esporte que recebe os 

maiores cifras dos patrocinadores.  

 Ao longo de mais de 100 anos de história no país, o futebol foi ganhando cada 

vez mais espaço com o passar dos anos. Atualmente, é impossível compreender este 

esporte sem contextualizá-lo, pois ele agrega fatores como cultura, política e economia.  

 Os clássicos municipais e/ou estaduais são jogos que recebem maior atenção da 

imprensa e do público. O principal confronto de times do Rio Grande do Sul é o Gre-

Nal, partida disputada entre o Grêmio Foot-ball Porto-Alegrense e o Sport Club 

Internacional. 

 A pesquisa delimita-se ao 366º clássico Gre-Nal, disputado em 30 de julho de 

2006, no estádio do Inter, o Beira-Rio. Correspondente à décima quarta rodada do 

Campeonato Brasileiro de 2006, o jogo terminou empatado por 0 a 0. Porém, o principal 

fato da partida foi a queima dos banheiros químicos instalados no setor da torcida 

gremista. A abordagem de um assunto como a violência envolvendo o futebol motivou 

este estudo. 

 Os títulos e subtítulos (quando existirem) relativos ao tema, utilizados nas 

matérias dos jornais Zero Hora e Correio do Povo, serão selecionados e divididos em 

categorias temáticas. Os objetivos são verificar quais os tipos de enfoque que os jornais 

dão ao tema e estabelecer quais os valores-notícia atribuídos a cada categoria. 

 Para esclarecer os questionamentos, delimitou-se a pesquisa do dia 29 de julho 

de 2006 (véspera do clássico) até 06 de agosto de 2006 (uma semana posterior ao jogo). 

O estudo está divido em sete capítulos. No primeiro, trataremos das características e 

funções do jornalismo esportivo No segundo, será feito um breve histórico sobre o 

futebol no Brasil e o clássico Gre-Nal. No terceiro capítulo será abordada a violência 

envolvendo o futebol e o exemplo espanhol de organização de espetáculos esportivos. 

As técnicas de pesquisa que serão utilizadas no trabalho formam o quarto capítulo. No 

quinto, apresentaremos os jornais Zero Hora e Correio do Povo. A análise dos objetos 

selecionados corresponde ao sexto capítulo. O sétimo capitulo é destinado às conclusões 

acerca da análise. 
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 A pesquisa inicia-se com a caracterização do jornalismo esportivo e as principais 

transformações sofridas ao longo dos anos, o levantamento bibliográfico relacionado à 

análise de conteúdo, aos critérios de noticiabilidade usados na construção da notícia, a 

relevância histórica do futebol no Brasil e o aparecimento da violência em espetáculos 

esportivos. No estudo, foram selecionadas as notícias presentes nos jornais Zero Hora e 

Correio do Povo sobre o Gre-Nal 366, ocorrido em 30 de julho de 2006. O período 

delimitado para análise foi do dia 29 de julho até 06 de agosto de 2006.  

 As matérias relacionadas ao Gre-Nal 366 serão selecionadas e, posteriormente, 

agrupadas em categorias temáticas. Estas categorias serão definidas através da 

característica principal que o título e o subtítulo (quando existir) da matéria possuir. O 

foco do estudo é a violência. Com isso, é necessário avaliar a repercussão do fato na 

semana posterior (31 de julho à 06 de agosto) e, também, a preocupação prévia (nas 

edições de 29 e 30 de julho) dos jornais em relação a possíveis tumultos no jogo. 

 A técnica utilizada é a análise de conteúdo, que é um método utilizado nas 

ciências humanas e sociais com o objetivo de investigar fenômenos simbólicos por meio 

de diversas técnicas de pesquisa. A AC apresenta duas tendências: quantitativo 

(freqüência do aparecimento das características) e qualitativo (presença ou não das 

características).  

 Entre as técnicas utilizadas na AC, este estudo utilizará a análise categorial. Os 

títulos e subtítulos das matérias selecionadas serão divididos em categorias temáticas. 

São estabelecidas categorias próprias para análise, englobando as inferências, que são os 

aspectos latentes da mensagem. Para Fonseca Jr. (2005, p. 298), “a categorização 

consiste no trabalho de classificação e reagrupamento das unidades de registro em 

número reduzido de categorias, com o objetivo de tornar inteligível a massa de dados e 

sua diversidade”. 

 A AC agrega técnicas, entre elas os valores-notícia, que estão inseridos ao longo 

do processo de produção jornalística, ou seja, durante a seleção dos fatos e na 

elaboração das notícias. Após a aplicação da análise de conteúdo, será possível verificar 

quais os valores-notícias presentes em cada objeto analisado. Eles servirão para 

explicitar quais enfoques são priorizados por cada jornal.  
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2 O JORNALISMO ESPORTIVO 

 

 Os meios de comunicação transformam os fatos e acontecimentos em notícias. O 

jornalismo é construtor da realidade, dando significado e acessibilidade aos fatos para 

os leitores. Sem aplicar-se a linguagem sobre o esporte, ele torna-se restrito apenas aos 

envolvidos (jogadores, técnicos, dirigentes). 

 O jornalismo possui segmentos para cobrir diversos assuntos, entre eles o 

esporte. A cobertura esportiva segue as regras do jornalismo (consulta às fontes, lead, 

texto claro e objetivo), mas agrega também especificidades do esporte, como ficha 

técnica, uso de expressões usadas em um esporte. Para Erbolato (apud Borelli, 2002, p. 

13), “aplicando-se as regras sobre entrevista reportagem, redação e diagramação, pode 

uma seção esportiva abordar aspectos variadíssimos, dependendo da orientação da 

editoria esportiva”. 

 Os meios de comunicação de massa contribuíram para a popularidade do futebol 

no país, quando as transmissões radiofônicas (início na década de 30) e televisivas 

(início na década de 60) elegeram, entre os esportes, o futebol como assunto 

privilegiado. 

Em 1931, a rádio Record de São Paulo cria o primeiro programa de esportes no 

Brasil, efetuado em conjunto com o jornal A Gazeta Esportiva. Com isso, três novas 

indústrias foram alavancadas: rádio, imprensa escrita e futebol. Conforme salienta 

Brunhs (apud Mosca, 2006, p. 62), a divulgação pelo rádio e pela imprensa escrita 

colaborou na transição do futebol amador para o profissional. A radiodifusão iniciou-se 

em 1922 no Brasil, sendo usada como instrumento de educação. Com a divulgação da 

propaganda sendo liberada em 1932, o veículo voltou-se para a obtenção de audiência. 

A linguagem tornou-se mais direta e coloquial, aproximando-se do futebol e seu 

público. Em 1933, partidas inteiras já eram transmitidas pelo rádio.  

Os irmãos Mário Filho, jornalista que dá nome ao estádio do Maracanã, e Nélson 

Rodrigues, jornalista e dramaturgo, foram entusiastas do futebol e da imprensa esportiva 

no Brasil. 

 

“(...) a Mário Filho deve-se a criação e a valorização do jornalismo 

esportivo enquanto gênero no Brasil durante os anos 30. Depois de organizar 

um caderno totalmente dedicado aos esportes nos jornais ‘A Manhã’ e 

‘Crítica’, ambos de propriedade de seu pai, ele fundou o ‘Mundo Esportivo’ 
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e, posteriormente, o ‘Jornal dos Sports, primeiro jornais totalmente 

dedicados aos esportes no Brasil.” (ANTUNES apud SOUSA, 2006, p. 5) 

 

 O futebol sofre influência de fatores externos, como política, medicina, religião 

e cultura. Para ser entendido como fenômeno de massa, é preciso contextualizar o 

esporte. 

 Outro fator essencial para a massificação do esporte é a presença de ídolos.  
 

“São eles que levam as pessoas a se identificarem com aquele evento. Eles 

representam a nossa comunidade, país e nação, seus anseios, temores e 

sonhos de uma forma gloriosa. (...) Sem ‘ídolos’, ‘heróis’ e ‘estrelas’ não há 

futebol como uma forma cultural singular da sociedade brasileira”. (HELAL 

apud SOUZA, 1996, p. 25) 

 

 O campo esportivo é dividido em três categorias: profissionais, especialistas e 

torcedores. 

 
“Os profissionais são todos aqueles que interferem diretamente nos jogos 

(jogadores, técnicos, dirigentes, juízes...). Os especialistas ou cronistas 

esportivos são os profissionais da mídia (comentaristas, locutores, 

repórteres), interpretes do jogo e, por definição, mediadores entre o evento 

ritual e os torcedores. A categoria torcedores procura abranger todos os que, 

mediados pela emoção, partilham o universo do futebol”. (GUEDES, 2002, 

p. 179) 

 

 A autonomia na editoria esportiva nos jornais impressos e o espaço destinado a 

ela são maiores em relação a outras editorias, como educação, política e economia. A 

criatividade do jornalista pode ser explorada, pois as regras para elaboração do texto não 

são tão rígidas. A editoria ocupa as últimas páginas, que, juntamente com as primeiras 

páginas, são consideradas as mais atrativas. As edições do final de semana e de 

segunda-feira trazem uma cobertura maior, abordando o pré/pós-jogo e incluindo 

reportagens.  

 Para Borelli (2002), o futebol nas mídias vai além dos fatos ocorridos 

exclusivamente dentro do campo. Existe o pré-jogo, destacando os acontecimentos que 

ocorrem antes da partida, e o pós-jogo, que repercute os principais episódios que o jogo 

envolveu. 
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 Comparada à televisão, a mídia impressa esportiva está a frente o que diz 

respeito à quantidade de conteúdo exposto. “Os jornais publicam páginas inteiras de 

torneios e campeonatos esportivos, com estatísticas, gráficos da atuação dos jogadores, 

assim como reportagens cheias de depoimentos e boxes que completam as 

informações”. (CAMARGO, 2005, p. 41-42) 

 Quando o futebol surgiu no Brasil, apenas existiam os jornais como meios de 

comunicação de massa. O advento do rádio e, posteriormente, da televisão, exigiu uma 

mudança na abordagem dos fatos pelos jornais. Embora continuasse a repetir as 

informações da TV e do rádio, a análise é mais profunda e por ter um tempo maior em 

relação aos outros meios para desenvolver as matérias, os jornais possuem matérias 

mais interpretativas e amplas. O esquema tático e a forma de jogar da equipe passaram a 

ser mais explorados. Anteriormente,  

 
“os relatos giravam em torno da atuação dos craques, dos jogadores que a 

maior parte do grande público não via por não haver ainda a televisão, mas 

que sabia como jogava porque as reportagens dos jornais traziam em 

minúcias as jogadas e o desenrolar da partida”.  (SOUSA, 2006, p. 7) 

 

 Para Borelli (2002, p. 14), “a mídia impressa cobre o esporte a partir de uma 

polifonia, empreendida para didatizar, explicar, avaliar, enquadrar, tematizar o esporte 

com base em variadas falas.” Estas ‘falas’ dos envolvidos na partida, sejam torcedores, 

profissionais ou especialistas, devem receber uma atenção especial do jornalista 

esportivo. 

 Umberto Eco (1984) ressalta que o jornalismo esportivo, através da “falação 

esportiva”, pode tematizar o esporte, definindo o que é e o que não é importante. 

 
“... esse esporte ao quadrado (sobre o qual já são exercidos especulações e 

comércios, bolsas e transações, vendas e consumos decorrentes) engendra o 

esporte ao cubo, que é o discurso sobre o esporte enquanto assistido: esse 

discurso é em primeira instância o da imprensa esportiva, mas engendra por 

sua vez o discurso sobre a imprensa esportiva, e portanto um esporte 

elevado à enésima potência.” (ECO, 1984, p. 223) 
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 Com isso, “o esporte desloca-se de seu campo primordial (da prática do jogo) 

para o campo da “falação”, onde a mídia é a principal mediadora entre esses discursos 

sobre o esporte praticado e moldado para ser assistido.” (Borelli, 2002, p. 16) 

 De acordo com Camargo (2005, p. 33), no final do século XX e início do século 

XXI, a televisão faz com que o futebol passe a ser apreciado pelas massas como 

espetáculo, utilizando as mais altas tecnologias. Essa importante transformação traz 

consigo outra característica do esporte: o futebol tornou-se um grande negócio 

econômico e ideológico. Em tempos de globalização, os clubes passaram a investir mais 

em marketing para aumentarem as receitas e atraírem torcedores; os estádios deixaram 

de ser apenas palcos das partidas, agora estão sendo modernizados e oferecem em sua 

nova estrutura opções de lazer e entretenimento, além do futebol, para os seus 

torcedores; os times realizam excursões por países considerados potenciais mercados 

consumidores (China, Japão, Estados Unidos) para divulgação da sua ‘marca’. A 

televisão elevou o valor que paga aos times para ter o direito de transmissão dos jogos. 

As cotas pagas pela televisão são essenciais para as finanças dos clubes no Brasil. O 

Campeonato Brasileiro passou a ser visto por outros países e os campeonatos nacionais, 

essencialmente de países europeus, são transmitidos em território brasileiro. 

 Essa nova concepção de futebol como negócio a partir da década de 90 afetou o 

jornalismo esportivo, ocorrendo um crescimento no mercado. Seguindo a lógica da 

Indústria Cultural, o crescimento exigiu dos profissionais uma especialização maior.  
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3 O FUTEBOL 

 

 Com a criação da Football Association em 1863, em Londres, na Inglaterra, o 

futebol foi organizado e regulamentado nos moldes atuais. As diversas fábricas 

espalhadas pelo país formavam os times na época, tendo como jogadores os próprios 

empregados. Não demorou muito para que o esporte se tornasse popular entre todas as 

classes sociais inglesas. O historiador Nicolau Sevcenko comenta o motivo dessa paixão 

pelo futebol: 

 
“... parte da explicação está nas cidades, parte no próprio futebol. A 

extraordinária expansão das cidades se deu a partir da Revolução Científico-

Tecnológica, pela multiplicação acelerada da massa trabalhadora que para 

elas acorreu em sucessivas e gigantescas ondas migratórias. Nas metrópoles 

assim surgidas, ninguém tinha raízes ou tradições. (...)  Na busca de novos 

traços de identidade e de solidariedade coletiva, de novas bases emocionais 

de coesão que substituíssem as comunidades e os laços de parentesco que 

cada um deixou ao emigrar, essas pessoas se vêem atraídas, dragadas para a 

paixão futebolística que emana estranhos, os faz comungarem ideais, 

objetivos e sonhos, consolida gigantescas famílias vestindo as mesmas 

cores.” (SEVCENKO apud LIMA, 2002, p. 7) 

 

Povos antigos costumavam praticar atividades com características semelhantes 

ao futebol. Elas eram consideradas mais como rituais religiosos ou preparação militar 

do que esporte. O termo esporte é utilizado apenas após o século XIX. Murad (apud 

MOSCA, 2006, p. 53-54) cita alguns exemplos: o Kemary, no Japão, e o Tsü Tsü, na 

Antiga China, 2600 anos a.C.; o Calcio, na Itália, no século XIV.  

Em 1894, Charles Miller, brasileiro com descendência inglesa, retorna da 

Europa trazendo chuteiras, duas bolas, uniformes e as regras para a prática. Indícios 

históricos dão conta que o futebol já era praticado no Brasil antes da chegada de Miller. 

Porém, não existem documentos para comprovar o fato e, com isso, Miller é 

considerado o ‘pai do futebol brasileiro. No princípio, o esporte era praticado pelas 

elites e proibido para mulheres, negros e pobres. Apenas em 1901 ocorre a primeira 

partida oficial no Brasil, entre um grupo de brasileiros e outro de ingleses, em Niterói, 

no Rio de Janeiro.  
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No início do século XX, começa a popularização do futebol, provavelmente o 

fenômeno cultural de maior intensidade na Primeira República. As pessoas interessadas 

em jogar, mas que não possuíam condições de freqüentar os clubes com a estrutura 

necessária para a prática, improvisavam campos usando pedras ou pedaços de madeira 

para demarcar as goleiras e bolas de borracha. Sousa (2006) atribui, à simplicidade das 

regras e à possibilidade de qualquer pessoa em condição física razoável, o sucesso do 

futebol entre a população. Surgem os primeiros times: Sport Club Rio Grande (Rio 

Grande do Sul) e Associação Atlética Ponte Preta (São Paulo) em 1901; Fluminense 

Football Club (Rio de Janeiro), 1902; Grêmio Football Portoalegrense (RS), 1903. 

Apesar do crescimento de clubes e praticantes, os jornais destinavam um pequeno 

espaço as para as notícias esportivas.  

Apesar da popularidade, o futebol era visto como excêntrico por algumas 

pessoas. Segundo Holanda (apud MOSCA, 2006, p. 56), o escritor Coelho Netto relata, 

no seu livro ‘Esphinge’ (1908), a história de James Marion, que nos domingos praticava 

o futebol, hábito considerado bizarro pelos hóspedes da pensão que vivia. Graciliano 

Ramos foi outro autor a ironizar o futebol. Na crônica ‘Traços a esmo’, Graciliano 

acredita que o futebol cairia no esquecimento com o passar dos anos, afirmando que o 

esporte era apenas ‘fogo de palha’.  

A Confederação Brasileira de Desportos (CBD) foi criada, em 1915, como órgão 

destinado a administrar o esporte nacional, entre eles, o futebol.  

A política é um fator externo que exerce influência sobre o futebol. Durante 

algumas vezes, desde o seu surgimento, o esporte foi usado por políticos de diversas 

formas, sempre com o intuito de melhorar a imagem do governo perante a população. A 

primeira vez que isto ocorreu foi em 1919. O presidente da República, Delfim Moreira, 

decretou ponto facultativo nas repartições públicas; bancos e comércios não abririam as 

portas. O objetivo era possibilitar a ida da população ao novo estádio do Fluminense 

(RJ), nas Laranjeiras, para acompanhar o jogo entre Brasil e Uruguai, válido pela final 

do terceiro Campeonato Sul-americano. Essa partida, segundo Máximo (1999, p. 184), 

marca o esporte como paixão popular: “o futebol nunca estivera tão na alma do povo. 

Dali em diante, a paixão só cresceria. Torcer, tornar-se-ia quase uma religião”. 

Durante a década de 20, com a organização das primeiras ligas estaduais, os 

jornais passam a destinar maior espaço em suas edições para o futebol, inclusive com o 

aparecimento de fotos na primeira página. De acordo com Caldas (apud MOSCA, 2006, 

p. 57), em 1921, mais uma vez a política interfere no futebol. O presidente Epitácio 
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Pessoa sugeriu que não fossem incluídos mulatos na seleção que iria a Buenos Aires 

disputar o Campeonato Sul-americano, alegando que o Brasil precisava projetar uma 

boa imagem no exterior. No ano seguinte, Bruhns (apud MOSCA, 2006, p. 58) conta 

que a CBD liberou a participação de negros e pobres em suas agremiações. O Vasco da 

Gama (RJ) foi o primeiro time a contar com negros em seu elenco, em 1923, sagrando-

se campeão carioca. 

Assim como na Inglaterra, o futebol nacional desenvolveu-se nas cidades e com 

grande participação das indústrias, que estimulavam seus funcionários a praticar 

esportes. Os ingleses foram os primeiros a passar pelo processo de industrialização no 

século XIX. Com isso, seu modelo industrial foi utilizado por outros países, entre eles o 

Brasil. Porém, após quase 30 anos da chegada ao país, o esporte, que ainda tinha o estilo 

de jogo inglês, começa a moldar-se ao estilo brasileiro: 

 
“O brasileiro recriou o futebol, e recriando o futebol, aproximou esse jogo – 

que para os ingleses era um jogo hirto, reto – de uma dança. O futebol 

brasileiro é realmente uma dança, com grande influência do samba. Você vê 

sua beleza, pois é um jogo que exercita muito a capacidade improvisadora 

do jogador. (...) o brasileiro adaptou o futebol à sua própria vocação para a 

dança, para o baile, para a agilidade nos pés e nas pernas.” (FREYRE apud 

JORNAL DO COMÉRCIO, 2000) 

 

Os anos 30 apresentam importantes avanços para o futebol nacional. Nesta 

década, de acordo com Holanda (apud MOSCA, 2005, p. 61), a modalidade começa a 

ganhar espaço, positiva ou negativamente, e começa a ser considerado que falar de 

futebol implica falar sobre a sociedade brasileira, com suas distintas expectativas, 

aspirações e frustrações.  

Getúlio Vargas era o presidente, apoiado pelas classes urbanas e pelos militares. 

O governo ditador de Vargas criou a primeira lei trabalhista, que garantia alguns 

benefícios ao trabalhador. Essa medida acabou estimulando o profissionalismo do 

futebol, amador até então. A CBD era a maior interessada em manter o amadorismo. 

Porém, as leis trabalhistas, a pressão da mídia e a realização da primeira Copa do 

Mundo no Uruguai, em 1930, forçaram a Confederação a aceitar a profissionalização 

em 1933. Brunoro e Afif (MOSCA, 2006, p. 63) apontam benefícios da 

profissionalização, como os contratos financeiros oferecidos aos jogadores e o aumento 
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do prestigio da CBD e dos campeonatos. Santos afirma que “a profissionalização do 

jogador de futebol foi a primeira grande transformação do futebol brasileiro”. 

O Estado Novo, de 1937 a 1945, período de forte repressão focado na ideologia 

fascista ascendente na Europa, usa o futebol para fins políticos. O início das obras para 

a construção do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e do Pacaembu, em São Paulo, 

ilustra como Vargas utilizou-se do esporte. Para Mosca (2006, p. 64), foi o Estado Novo 

que iniciou no Brasil o uso do futebol como meio de comunicação de massa, idéia usada 

futuramente pelo governo militar.  

A década de 50 marca o auge da popularização. A Copa do Mundo é realizada 

no Brasil, marcando a inauguração do Maracanã, sede da final entre Brasil e Uruguai, 

vencida pelos uruguaios diante de 200 mil espectadores.  

 
“o futebol se consolidaria como esporte das massa e nos anos subseqüentes 

o noticiário esportivo passaria a contemplar cada vez mais outras 

modalidades consideradas amadoras, como atletismo, a natação, o vôlei e o 

basquete. Mas, sem dúvidas, a grande estrela desse jornalismo em terras 

brasileiras é o futebol.” (SOUSA, 2006, p. 6) 

 

 Após a frustração de perder o Mundial em seu território, a Seleção Brasileira 

conquistou seu primeiro título, em 1958, na Suécia. O bicampeonato viria na Copa do 

Mundo seguinte, em 1962, no Chile. 

 Os jornais passaram a incluir regularmente em suas edições notícias sobre 

esporte na década de 60. A censura era implacável com a imprensa, mas a editoria 

esportiva desenvolveu-se neste período.  

 
“a editoria de esportes passou a ser uma espécie de refúgio (...) para 

jornalistas talentosos que sabiam que se indispor com o regime por causa de 

uma matéria era perigoso. Ali a censura também era exercida, afinal, o 

futebol tem um lado político, mas os jornalistas acreditavam ter uma 

liberdade de expressão impossível nas demais editorias.” (SOUSA, 2006, p. 

6) 

 

 Afirmado como ‘paixão nacional’, o futebol começa a relacionar-se com outras 

áreas, como cultura, economia e política. As conquistas das Copas do Mundo de 58 e 62 

garantiram popularidade não só ao esporte e à Seleção Brasileira. Os jogadores 
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campeões passaram a ser saudados como heróis pela população. Destaque para 

Garrincha, Nilton Santos, Didi e Pelé. 

 A ditadura militar, instaurada em 1964, utiliza-se do futebol para promover o 

governo. Uma matéria da época ilustra esse fato: 

 
“... em 1º de maio de 1964, dia do Trabalhador, o governo Castello Branco 

temia uma série de manifestações contrárias ao Golpe Militar, que 

completava um mês. Por meio do Conselho Nacional do Desporto (CND), 

braço direito da ditadura no esporte, foi determinada a realização de uma 

série de clássicos regionais em qualquer cidade de mais de 50 mil habitantes. 

Foi a primeira das muitas vezes em que o Regime Militar (...) aproveitou-se 

politicamente do futebol”. (JORNAL O GLOBO, apud GONÇALVES e 

CAMARGO, 2005) 

 

 Com isso, segundo Mosca (2006, p. 67), “a ideologia nacional é resgatada, 

utilizando o futebol como ferramenta de condução da nacionalidade brasileira ao mundo 

pelo governo ditatorial em 1964, tendo o futebol-arte como seu mais fiel condutor”.  

 A conquista da Copa do Mundo de 70, no México, foi utilizada em demasia pela 

ditadura. O lema “Brasil, ame-o ou deixe-o” ilustra bem o sentimento nacionalista que 

os militares queriam despertar na população. O esporte produziria uma despolitização 

das massas, ou seja, enquanto ‘pão e circo’, o futebol serve como instrumento de 

alienação da população. A seleção de 70 é considerada o melhor selecionado brasileiro 

de todos os tempos. Jogadores, como Pelé, Tostão, Jairzinho e Gérson, estão entre os 

que participaram da conquista.  

 A ditadura utilizava-se das influências do futebol, como também exercia 

influência sobre o esporte. Antes do Mundial de 1970, cumprindo ordem dos militares, 

a CBD colocou Zagallo no lugar de João Saldanha, no comando da seleção. Saldanha 

era crítico da ditadura e questionava a falta de organização e estrutura do futebol 

nacional.  

Após a Copa de 70, os militares voltaram a interferir no esporte. O primeiro 

Campeonato Brasileiro foi disputado em 1971, com equipes de quase todas as regiões 

do país. Oriundo da vontade política da ditadura, o campeonato tinha como objetivo 

descentralizar o futebol do eixo Rio-São Paulo, criando uma união nacional. Em 1974, o 

governo interveio na CBD, afastando o presidente João Havelange e colocando em seu 

lugar o almirante Heleno Roberto Nunes, integrante do partido governista Arena. A 
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partir desse momento, os participantes do campeonato nacional eram escolhidos por 

motivos políticos, em detrimento dos critérios técnicos. Esse fato, de acordo com 

Máximo, 1999, p. 187), originou o dito “onde a Arena vai mal, um clube no Nacional”, 

ou seja, o estado ou a cidade onde poderia ocorrer uma iminente derrota para o partido 

governista nas eleições, um clube era convidado para participar do campeonato. A 

competição chegou a ter mais de 70 participantes, o que contribuiu para um período de 

declínio técnico do futebol brasileiro. Em 1979, a CBD é desmembrada em 

confederações voltadas para cada modalidade, surgindo a Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF). 

 A crise financeira enfrentada pelos clubes começa a vir à tona na década de 80.  

 
“Devido ao movimento de transição da ditadura para o sistema político mais 

democrático, o esporte ficou em segundo plano. E, como as transformações 

ao longo do tempo foram sempre estimuladas por fatores externos ao 

futebol, pouco ou nada ocorreu em termos de alteração da gestão do 

futebol.” (SANTOS apud MOSCA, 2006, p. 72) 

 

 A situação pouco mudou nos anos 90. Em 1994, a seleção brasileira conquistou 

o tetracampeonato mundial nos Estados Unidos. O final da década é marcado por 

escândalos na administração de clubes e da CBF. Foram criadas duas Comissões 

Parlamentares de Inquérito (CPIs): uma para investigar as relações econômicas do 

futebol e outra para entender o relacionamento da seleção brasileira, da CBF e dos 

patrocinadores, em especial a empresa norte-americana de materiais esportivos Nike. 

Essa interferência política também resultou na demissão do técnico Wanderley 

Luxemburgo do comando da seleção nacional, investigado por uma CPI e acusado de 

sonegação de impostos. 

 No inicio do século XXI, pressionada pela mídia e pelos patrocinadores, a CBF 

toma medidas para organizar o futebol. Em 2002, define que o campeonato brasileiro 

dos próximos três anos será disputado pelo sistema de pontos corridos (semelhante ao 

estilo europeu). Neste mesmo ano, a seleção conquista sua quinta Copa do Mundo, 

disputada no Japão e na Coréia do Sul. 
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3.1 O CLÁSSICO GRE-NAL 

 

O principal clássico do Rio Grande do Sul, o Gre-Nal, é disputado pelos dois 

times de maior torcida do Estado: Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense e Sport Club 

Internacional.  

 Fundado em 1903 por um grupo de 32 rapazes em um restaurante no centro de 

Porto Alegre, o Grêmio é o segundo maior vencedor do Campeonato Gaúcho com 32 

títulos conquistados. O Tricolor, como o time é referido por seus torcedores, é 

bicampeão da Libertadores da América (1983 e 1995), principal competição entre 

clubes da América do Sul, e sagrou-se Campeão Mundial em 1983. 

 Já o Internacional, detentor de 37 títulos estaduais, foi fundado em 1909 pelos 

irmãos Henrique, José e Luis Poppe Leão. Em 2006, o Colorado conquistou a 

Libertadores da América e o Campeonato Mundial de Clubes.  

 O primeiro jogo entre os dois times foi disputado em 1910. Apenas em 1926 

surgiu a expressão Gre-Nal, de autoria do jornalista Ivo dos Santos Martins. Foram 

disputados, até o fim de 2007, 369 partidas (137 vitórias do Inter, 118 vitórias gremistas 

e 114 empates). 
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4 A VIOLÊNCIA ENVOLVENDO O FUTEBOL 

 

 A violência é inerente ao futebol desde o seu período primitivo. Antes de ser 

considerado esporte no século XIX, povos antigos praticavam atividades similares que 

apontam para o lado violento e agressivo de seus participantes.  

 Para Murad (apud Mosca, 2006), desde os primórdios do mundo, a agressividade 

está presente em nossas vidas. Acreditam que “a violência constitui um componente 

essencial da vida humana, e, ainda, está inscrita no coração e no ser do mundo”. O Tsü 

tsü, já citado anteriormente, era um ritual de guerra da Antiga China. Após os combates, 

a tribo vencedora jogava com a cabeça do chefe inimigo e dos guerreiros mais valiosos. 

O futebol  
 

“nasceu como disputa dual, onde as equipes representavam grupos ou 

identidades coletivas, nações, localidades geográficas e culturas especificas. 

(...) Também em casa cidade estão presentes, geralmente, dois clubes de 

futebol, representando classes ou grupos diferentes. Neste antagonismo, 

estão embutidas velhas questões de etnia e classe...” (GIULIANOTTI, apud 

PAULA,  2006, p. 9) 

 

 Por se tratar de um jogo com muito contato físico, algumas vezes podendo gerar 

agressões físicas entre atletas, o futebol pode ser caracterizado como violento em 

relação a outros esportes. O torcedor, espectador do jogo que considera o jogador de seu 

time ‘ídolo’, pode se contagiar com um possível ato de violência ocorrido no campo e 

repetir essa atitude nas arquibancadas. Os torcedores brigam “para conquistar uma 

espécie de ‘domínio’ sobre o torcedor adversário, encarado como um inimigo”. (Santos, 

2000. p. 78) 

 Como o futebol não pode ser retirado do seu contexto, pois perderia o sentido, a 

violência nos estádios é reflexo da falência do sistema de segurança nacional. A Polícia 

é mal-remunerada e equipada. Notícias sobre assaltos, assassinatos e seqüestros são 

corriqueiras no dia-a-dia dos meios de comunicação atuais. Uma das conseqüências 

visíveis causadas pela violência é a diminuição das famílias, principalmente, mulheres e 

criança, nos estádios. O esporte, considerado entretenimento, acabou contaminado por 

esse problema nacional, que acabou por afastar os torcedores, temerosos em se tornarem 

vitimas da violência. 
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 O futebol apresenta aspectos positivos ligados ao espetáculo e à motivação e 

alegria de várias pessoas. Porém, existem também os aspectos negativos, entre eles, a 

violência, seja no campo ou nas arquibancadas.  

 Agostino (apud Paula, 2006, p. 9) define como o torcedor comporta-se nos 

estádios: “Neste coletivo ele encontra identidade e afinidade para manifestar suas 

repulsas e fazer coisas que não faria isoladamente no seio da sociedade, seja por 

necessidade de tomar atitudes que o habilitem a pertencer ao grupo, seja por ritual de 

passagem”. Como as pulsões primárias são reprimidas pelo meio social cotidiano, no 

coletivo da torcida o individuo encontra a oportunidade de extravasar seus sentimentos e 

instintos reprimidos.  

 A violência é analisada por Perrusi (apud Mendes Jr. e Chiapeta, 2007) através 

de dois meios: violência no esporte (intrínseca) e violência do esporte (extrínseca). 

 A violência intrínseca é a que se origina do próprio futebol. Existem poucas 

evidências que apontem que os atos violentos entre profissionais sejam causados pelo 

futebol. O esporte é modelador de pensamentos e formador de opinião, não somente 

para os aspectos positivos, mas também para os negativos, como a violência. À medida 

que ocorrem brigas e/ou tumultos dentro de campo, os torcedores acabam liberando 

seus impulsos. 

 Já a violência extrínseca é a mais comum, pois é a incidência de fatores externos 

ao futebol contribuintes para a violência. Entre os fatores, estão englobados os meios de 

comunicação, “devido ao grande sensacionalismo com que vinculam suas informações e 

produzem a impressão de o fato ter proporções muito maiores do que realmente 

aconteceu”. (Mendes Jr. e Chiapeta, 2007) 

 Outro fator relevante é a impunidade. Após a ocorrência de atos violentos 

relacionados ao futebol, as autoridades futebolísticas e policiais afirmam que ‘tudo será 

investigado e os culpados serão punidos’. Porém, com o passar do tempo, o assunto 

acaba esquecido e os infratores não são indiciados. O torcedor que vê essa situação 

acaba encorajado, pois vê que, ao cometer um delito no estádio, nenhuma pena é 

aplicada aos culpados. Não existem leis especificas no Brasil para punição de pessoas 

envolvidas em infrações em espetáculos esportivos. Porém, as leis existentes no Código 

Penal brasileiro seriam suficientes para eventuais punições. Algumas delas: homicídio 

(art. 121); lesão corporal (art. 129); dano (art. 163); incêndio (art. 250). O que falta é 

boa vontade para cumprir as leis: 
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“A violência nos estádios de futebol deveria ser tratada com mais 

responsabilidade pelas autoridades, uma vez que o futebol é o esporte mais 

praticado pela sociedade brasileira e considerado, por todo o mundo, como 

um grande espetáculo desportivo, sendo o Brasil conhecido, inclusive, como 

o país do futebol. A conscientização das autoridades sobre a gravidade do 

assunto seria o primeiro passo para que os torcedores voltem a ter segurança 

nos estádios”. (MENDES JR., CHIAPETA, 2007 ) 

 

 

4.1 O MODELO ESPANHOL PARA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 

 

 A preocupação com a violência na Espanha fez com que o governo firmasse o 

‘Convênio Europeu de Prevenção Contra Violência nos Estádios’. A finalidade era a 

elaboração de leis que regulamentassem a ação da polícia e da justiça.  

 Em 1990, com a participação de torcedores organizados (‘hinchas’), da 

Federação e da Liga Espanhola de Futebol, dos clubes espanhóis, de senadores, de 

técnicos esportivos, de atletas e de dirigentes esportivos foi criada a ‘Ley de Deporte 

10/1990’. A lei regulamentou a organização de espetáculos esportivos, com atenção 

especial ao futebol, considerando “o esporte, com suas múltiplas e variadas 

manifestações, converteu-se em uma das atividades sociais com maior capacidade de 

mobilização e apelo em nosso tempo”. (Reis, 2000, p. 86) 

 A Espanha é considerada pelo Conselho Europeu o país modelo na organização 

do futebol enquanto espetáculo, vide o baixo índice de violência cometido pelos 

espectadores. 

 A lei do esporte espanhola criou a ‘Comissão Nacional contra a Violência em 

Espetáculos Esportivos’. Constituída por representantes da administração do Estado, das 

comunidades autônomas, dos ‘ayuntamientos’ (prefeituras), das federações esportivas 

ou das ligas profissionais mais afetadas pelos incidentes de violência (futebol e 

basquete), das associações de atletas e de pessoas de reconhecido prestígio no âmbito do 

esporte e da segurança. 

 Algumas funções da Comissão: 

 - recolher e publicar, anualmente, os dados sobre violência em espetáculos 

esportivos, assim como realizar pesquisa sobre esta matéria; 

 - realizar informes e estudos sobre as causas e os efeitos da violência no esporte; 

 - promover e impulsionar ações de prevenção; 
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 - elaborar orientações e recomendações às federações espanholas, aos clubes 

esportivos e às ligas profissionais para organização daqueles espetáculos em que se 

prevêem possibilidade de atos violentos; 

 - promover campanhas de divulgação das normas de prevenção. 

 No final de 1998 foi regulamentada a UCO (Unidade de Controle Organizativo). 

Trata-se uma sala de comando das operações de segurança e prevenção em cada estádio 

espanhol.  

 Comparado à Espanha, o Brasil não existem leis específicas para a organização 

desse tipo de espetáculo. 

 
“(...) as leis necessárias ainda não foram elaboradas, os dirigentes eximem-

se de qualquer responsabilidade no que tange à segurança dos espectadores 

em seus estádios, e a infra-estrutura é insuficiente. As leis aplicadas aos 

incidentes de violência envolvendo torcedores de futebol apenas são as 

constantes do Código Penal brasileiro, sem um tratamento especial em 

termos de legislação, o que dificulta o andamento de processos e torna os 

casos, na maioria das vezes, impunes”. (REIS, 2000, p. 86) 

 

 Em 2003, foi criado o Estatuto do Torcedor, que “estabelece normas de proteção 

e defesa do torcedor”. A lei possui capítulos que tratam do regulamento da competição, 

da segurança, do transporte, da alimentação, entre outros. Porém, ele não define as 

possíveis punições para torcedores envolvidos em tumultos nos eventos esportivos. 

. Reis define algumas sugestões para amenizar os riscos de violência em 

espetáculos futebolísticos no Brasil: 

 - realizar a identificação prévia de torcedores com histórico de mau 

comportamento no estádio e evitar a sua entrada; 

 - vistoria rigorosa do estádio antes da chegada do público, a fim de recolher 

materiais que possam ser usados em caso de tumultos; 

 - vistoria na parte externa do estádio, para evitar que torcedores entrem com 

objetos perigosos; 

 - presença de policiais à paisana entre os torcedores; 

 - criação de uma comissão contra violência voltada para espetáculos esportivos; 

 - atualização do Código Penal e a criação de uma comissão no Senado, que 

deverá propor uma legislação específica para os atos violentos ocorridos em eventos 

esportivos; 
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 - promover a especialização da Polícia Militar para a prevenção de incidentes em 

eventos de multidão.  
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5 A ANÁLISE DE CONTEÚDO E OS CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

  

 Surgida no início do século XX nos Estados Unidos, a análise de conteúdo (AC) 

é um método de pesquisa usado nas ciências sociais e humanas, que permite “de forma 

prática e objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto 

replicáveis ao seu contexto social”. (CAREGNATO e MUTTI, 2005, p. 682) 

 Herança do positivismo, corrente de pensamento idealizada por Augusto Comte, 

até a metade do séc. XX a AC restringia-se ao problema da opinião pública e à 

propaganda política. Bardin (apud FONSECA JR., 2005, P. 282) afirma que o grande 

impulso ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi muito utilizada pelos 

norte-americanos para descobrir mídias suspeitas de propaganda subversiva e também 

para monitorar transmissões radiofônicas internas dos nazistas. 

 Atualmente, a AC está dividida em dois aspectos: qualitativo e quantitativo. O 

aspecto qualitativo verifica a presença ou não de uma ou mais características no 

conteúdo do texto. Já o quantitativo, refere-se à freqüência que as características 

aparecem no texto.  

 De acordo com Fonseca Jr. (2005, p. 290), a elaboração de um estudo usando a 

AC divide-se em três fases cronológicas: pré-análise; exploração do material; 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação.  

 
“A pré-análise consiste no planejamento do trabalho a ser elaborado, 

procurando sistematizar as idéias iniciais com o desenvolvimento de 

operações sucessivas, contempladas num plano de análise. A exploração do 

material refere-se à análise propriamente dita, envolvendo operações de 

codificação em função de regras previamente formuladas. No tratamento dos 

resultados obtidos e interpretação, os resultados brutos são tratados de 

maneira a serem significativos e válidos. (...) A partir desses resultados, o 

analista pode então propor inferências”. (Fonseca Jr, 2005, p. 290) 

 

 Dentre as técnicas utilizadas em análise de conteúdo, a análise categorial é a 

mais antiga e, na prática, a mais utilizada. Consiste em agrupar em categorias as partes 

selecionadas para um estudo. Bardin (apud FONSECA JR., 2005, p. 298) classifica os 

critérios de categorização em semântico (categorias temáticas), sintático (verbos, 

adjetivos), léxico (classificação de palavras segundo seu sentido) e expressivo 

(categorias que classificam as diversas perturbações da linguagem, por exemplo).  
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 Lage (2001, p. 92) considera que “para a construção de um texto (...) é 

necessário selecionar os dados e ainda ordená-los, o que envolve a consideração de 

importância e interesse”. Através dos critérios de noticiabilidade, os veículos de 

comunicação transformam um fato em notícia, entrando na agenda dos espectadores. 

Porém, o fato depende dos valores-notícia para qualificá-lo como notícia ou não. Mauro 

Wolf (apud Traquina, p. 78, 2005) classifica dois tipos de valores-notícia: de seleção e 

de construção.  

 Os valores-notícia de seleção representam os critérios utilizados pelos jornalistas 

na seleção dos fatos. Com as informações obtidas é possível definir se um 

acontecimento se tornará notícia. Traquina (2005) divide em dois sub-grupos: critérios 

substantivos, ligados diretamente ao acontecimento e critérios contextuais, ligados ao 

contexto de produção da notícia. A proximidade, a relevância, o tempo, o conflito ou a 

controvérsia são exemplos de critérios substantivos. Proximidade geográfica e também 

cultural; relevância para definir os quais os acontecimentos mais importantes. Tempo 

relativo à atualidade e também a datas comemorativas servindo como gancho para 

noticias; conflito sendo uma violência física ou não.  

Ligados os critérios contextuais estão: a disponibilidade, a concorrência e o dia 

noticioso. A disponibilidade refere-se à possibilidade de cobertura do fato; a 

concorrência entre as mídias em busca de uma informação inédita; o dia noticioso 

equivale ao dias ricos ou pobres em acontecimentos com valor-notícia.   

 Para Wolf, os valores-notícia de construção são elementos incluídos na notícia 

durante o processo de produção, “sugerindo o que deve ser realçado, o que deve ser 

omitido, o que deve ser prioritário na construção do acontecimento como notícia”. A 

amplificação, a relevância e a consonância são elementos possíveis de ser utilizar na 

construção. O valor do acontecimento aumentará quando a amplificação também 

aumentar. A relevância refere-se à importância que o fato possui para as pessoas. A 

consonância implica dizer que o fato deve estar inserido em um contexto conhecido. 

 Os valores-notíica e a organização jornalística correspondem a política editorial 

da empresa, que pode influenciar o jornalista no processo de coleta dos acontecimentos. 

A criação de espaços que tratam de um tema específico estimula a elaboração de 

noticias referentes ao assunto, pois é necessário preencher os espaços destinados. 

 

 

 



28 
 

 

6 OS JORNAIS  

 

 O jornal Correio do Povo foi fundado em 1º de outubro de 1895, por Caldas 

Júnior. Em seu primeiro exemplar, o fundador declarou no editorial: “Este jornal vai ser 

feito para toda a massa, não para determinados indivíduos de uma facção”. A morte de 

Caldas Jr. em 1913 trouxe dificuldades econômicas para o veículo, que duraria até 1935, 

quando Breno Alcaraz Caldas, filho do idealizador, assumiu a direção da Companhia 

Jornalística Caldas Junior. Breno permaneceu no comando da Companhia por mais de 

cinqüenta anos. Nas décadas de 50 e 60, o Correio se consolidou como principal jornal 

do Rio Grande do Sul. Em 16 de junho de 1984, o jornal deixou de circular por motivos 

econômicos, retornando em 31 de agosto de 1986, comandado por Renato Ribeiro. Em 

março de 2007, a Companhia Jornalística Caldas Júnior foi comprada pelo empresário 

Edir Macedo. Atualmente, com tiragem de 157 mil exemplares, é o segundo principal 

jornal gaúcho e o sexto no Brasil. 

 A Zero Hora é um jornal pertencente ao grupo RBS, criado em 4 de maio de 

1964, por Mauricio Sirotsky Sobrinho. É o jornal de maior circulação no Rio Grande do 

Sul, com tiragem também para Santa Catarina e Paraná. Com tiragem de cerca de 174 

mil exemplares, ocupa a quinta posição nacional.  
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7 A ANÁLISE 

 

 Neste capítulo são analisados os títulos e subtítulos (quando existirem) das 

matérias correspondentes ao Gre-Nal 366 nos jornais Correio do Povo e Zero Hora. O 

período delimitado é do dia 29 de julho de 2006, véspera do clássico, ao dia seis de 

agosto de 2006, uma semana posterior ao jogo. Inicialmente, os objetos selecionados 

para a análise serão divididos em categorias estabelecidas pela similaridade do tema. A 

seguir, serão verificados os valores-notícia utilizados na construção dos títulos e 

subtítulos das matérias do período. 

 O Correio do Povo e a Zero Hora foram os veículos escolhidos por serem os 

dois maiores jornais diários em circulação atualmente no Rio Grande do Sul.  

 Os títulos e subtítulos (quando possuir) das matérias dos dias 29 e 30 de julho de 

2006, véspera do clássico, serão analisados para verificar se existiu preocupação antes 

da partida em relação à violência.   

 A partir do dia 31 de julho até 06 de agosto de 2006, após o Gre-Nal, será 

analisado quais valores-notícia são utilizados para tornar os fatos em notícias. A 

repercussão da queima dos banheiros químicos e a continuidade do assunto durante a 

semana também serão objetos de estudo. 

 

 

7.1 A CATEGORIZAÇÃO 

 

 Optou-se por dividir em categorias para análise os objetos selecionados, ao invés 

de analisar isoladamente cada uma das nove edições utilizadas. Esta escolha deve-se ao 

fato de que os jornais englobam informações variadas acerca de um mesmo assunto em 

cada edição diária. O processo de categorização envolve duas etapas: inventário e 

classificação. Na primeira etapa, através da análise quantitativa, foram escolhidos e 

isolados os fragmentos. Na segunda, serão agrupados em categorias que correspondam a 

sua característica, caracterizando a análise qualitativa.   

 O desenvolvimento das duas etapas resultou em três categorias temáticas: pré-

jogo, pós-jogo e conseqüências da violência. 
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Jornal Zero Hora 

 

Dia Título Subtítulo Página 
29/07 Mano é absolvido e faz mistério - Capa 

29/07 Abel sorri - Pág. 39 
29/07 Tinga - Pág. 39 
29/07 Fase - Pág. 39 
29/07 Renan - Pág. 39 
29/07 Síndrome de Pinóquio - Pág. 40 
29/07 Na casamata - Pág. 40 
29/07 Desconfiança - Pág. 40 
29/07 Time do clássico - Pág. 40 
29/07 Treino fechado - Pág. 40 
30/07 Gre-Nal é Gre-Nal (mesmo com 

reservas) 
- Capa 

30/07 Gre-Nal para Dunga O novo técnico da Seleção Brasileira 
assiste ao clássico antes da convocação 

de terça-feira 

Pág. 52 

30/07 Você é o convidado de Iarley e 
Tcheco 

Dois dos jogadores mais destacados da 
Dupla, Iarley e Tcheco apontam razões 

para lotar o Beira-Rio 

Págs. 52 e 53 

30/07 Domingo de clássico - Pág. 54 
31/07 Isto não é futebol - Capa 
31/07 Basta! - Capa* 
31/07 Para esquecer Vandalismo de parte da torcida do 

Grêmio manchou clássico 366, que 
terminou empatado em 0 a 0 no Beira-

Rio 

Pág. 2* 

31/07 Plano em três partes Torcedores queriam incendiar DTG 
Lenço Colorado e invadir campo 

Pág. 5* 

31/07 Gre-Nal de uma torcida só Violência do Beira-Rio reforça idéia de 
que clássicos tenham presença apenas 

dos mandantes 

Pág. 6* 

31/07 Seneme: “Nunca vi nada igual” - Pág. 6* 
31/07 Inter mostra hoje os destroços Árbitro vai anexar fotos da depredação 

à súmula 
Pág. 7* 

31/07 Selvageria As imagens desta página mostram a 
violência ocorrida no Gre-Nal de ontem 

no Beira-Rio. Já nos próximos 
clássicos, a torcida adversária pode 

estar de fora 

Págs. 8 e 9* 

01/08 Grêmio suspende torcidas 
organizadas 

- Capa 

01/08 Refém das torcidas - Pág. 4 
01/08 Olímpico sem organizadas - Pág. 5 
01/08 BM retém nomes de envolvidos - Pág. 6 
02/08 Grêmio pode jogar na Ulbra ou na 

PUC 
Clube será julgado na sexta-feira por 

distúrbios provocados pela sua torcida 
no Gre-Nal e pode perder o mando de 

campo em até 10 partidas 

Pág. 49 
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03/08 A Máfia é “barra pesada” Integrantes da ex-torcida organizada 
viram alvo de investigação 

Pág. 51 

04/08 O futuro no tribunal Julgamento por distúrbios é hoje no Rio Pág. 68 
05/08 Grêmio ficará oito jogos longe do 

Olímpico 
- Capa 

05/08 Inter também pode ser punido - Capa 
05/08 Oito jogos e R$ 200 mil Comissão do STJD, por decisão 

unânime, penalizou clube por tumultos 
no Gre-Nal 

Pág. 40 

 
* inseridos no Caderno de Esportes. 
 
 
 
Jornal Correio do Povo 
 

Dia Título Subtítulo Página 
29/07 Grêmio reforça tática do 

isolamento 
Mano Menezes retoma treinos fechados 

ao longo da semana e se nega a 
conversar com repórteres 

Pág. 23 

29/07 Treino com portões fechados no 
Inter 

- Pág. 23 

29/07 Campanha pela paz - Pág. 23 
29/07 Serviço do jogo - Pág. 23 
29/07 Rejeição ao favoritismo no Gre-

Nal 
Inter, que atuará com reservas, entra 

como favorito no clássico e Grêmio que 
grupo colorado é mais qualificado 

Pág. 24 

29/07 Mano pode improvisar - Pág. 24 
29/07 Abel deve ir de Mossoró - Pág. 24 
30/07 Inter e Grêmio buscam afirmação Colorado tenta provar possuir 

qualidade mesmo com reservas, e 
equipe de Mano Menezes tenta se 

firmar no Brasileiro 

Pág. 24 

30/07 O festejado Rentería - Pág. 24 
30/07 Jogo da recuperação - Pág. 24 
31/07 Brigas, pedras e fogo no Gre-Nal - Capa 
31/07 Torcida deixa rastro de destruição Direção colorada fará hoje um 

levantamento dos prejuízos causados 
por parte da torcida gremista 

Pág. 22 

31/07 Justificativa gremista - Pág. 22 
31/07 Fernando Carvalho mostra 

indignação 
- Pág. 22 

31/07 Dirigentes discutem forte nos 
bastidores 

- Pág. 22 

31/07 Dez torcedores são detidos pela 
Brigada 

- Pág. 22 

31/07 Gre-Nal não entusiasma o 
torcedor 

Grêmio foi melhor no primeiro tempo e 
Internacional, que escalou uma equipe 

reserva, no segundo 

Pág. 23 

31/07 Abel considera o resultado justo - Pág. 23 
31/07 Mano diz que time está no rumo 

certo 
- Pág. 23 
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31/07 Grêmio deve sofrer penalização Clube poderá ser punido com a perda 
do mando de campo por até 10 jogos. 
Próximos clássicos deverão ter torcida 

única 

Pág. 24 

31/07 Times ficam no 0 a 0 - Pág. 24 
01/08 Torcidas terão regras de 

convivência 
- Capa 

01/08 Grêmio suspende as organizadas Direção adota medida preventiva até 
que sejam identificados autores de 

incidentes no Gre-Nal 

Pág. 23 

01/08 Culpa seria de torcida extinta - Pág. 23 
01/08 Instaurado inquérito policial - Pág. 23 
01/08 Manchetes no país - Pág. 23 
01/08 Súmula ataca torcida do Grêmio Relatório de Wilson Seneme detalha 

que incidentes ocorreram no lado 
gremista. Defesa deve alegar tentativa 

de cooperação 

Pág. 24 

01/08 Inter avisa: irá cobrar pelos danos 
na Justiça 

- Pág. 24 

02/08 Grêmio identifica e suspende 
sócio 

Torcedores de organizadas ajudaram a 
reconhecer associado nos tumultos 

ocorridos no Gre-Nal 

Pág. 23 

02/08 Clube será julgado sexta - Pág. 23 
03/08 Outro sócio suspenso - Pág. 27 
04/08 Grêmio é julgado por vandalismo 

no Gre-Nal 
- Pág. 31 

04/08 Campanha pela paz - Pág. 32 
05/08 Prejuízo pode chegar a R$ 2 

milhões 
Perda do mando de campo por oito 

jogos deve ter como conseqüência crise 
financeira no Grêmio e pode culminar 

na venda do volante Lucas 

Pág. 24 

05/08 Decisão surpreende os dirigentes - Pág. 24 
05/08 Inter não teme ser punido - Pág. 24 
05/08 Jogos em Bento ou Caxias - Pág. 24 
06/08 Grêmio volta a jogar sem torcida 

depois de um ano 
- Pág. 20 

 
 

 

7.1.1 O pré-jogo 

 

 Os objetos de estudo desta categoria estão inseridos nas edições de sábado (29 

de julho, véspera do jogo) e domingo (30 de julho, dia do jogo). Os fins de semana são, 

juntamente com as segundas-feiras, dias privilegiados em relação a fatos no jornalismo 

esportivo, caracterizando o dia noticioso. Nas edições de final de semana, são abordados 

acontecimentos pré-jogo. 
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 No dia 29 de julho, a Zero Hora apresenta os títulos “Abel sorri”, “Tinga”, 

“Fase” e “Renan” das noticias relacionadas ao Inter. Relativos ao Grêmio, são “Mano 

é absolvido e faz mistério”, “Síndrome de Pinóquio”, “Na casamata”, “Novidade”, 

“Desconfiança”, “Time do clássico” e “Treino fechado”. A edição dia do clássico, 30 

de julho, traz na capa a chamada “Gre-Nal é Gre-Nal (mesmo com reservas)”.  

 Do Correio do Povo do dia 29 foram selecionados: “Grêmio reforça tática do 

isolamento”, “Treino com portões fechados no Beira-Rio”, “Rejeição ao favoritismo”, 

“Mano pode improvisar” e “Abel deve ir de Mossoró”. Da edição de domingo (30 de 

julho): “Inter e Grêmio buscam a afirmação” e “Jogo da recuperação”.  

 É necessário levar em consideração os valores-notícia utilizados para a 

construção dos títulos. Eles referem-se à preparação das equipes para o clássico e os 

objetivos de cada uma para o jogo. A relevância do Gre-Nal deve-se ao fato ser o 

principal clássico entre clubes do Rio Grande do Sul, atraindo a atenção de milhões de 

torcedores e, com isso, potenciais leitores. 

 Na véspera de jogos importantes, como clássicos ou finais de campeonato, os 

jornais abordam o serviço da partida. Nestes jogos excepcionais, os estádios 

praticamente ficam lotados, ou seja, partidas que recebem maior atenção dos 

espectadores. Jogos importantes exigem dos jornais uma cobertura mais ampla que a 

normal. A concorrência entre os veículos também estimula a abordagem de fatos 

diferenciados.  

 O serviço de jogo é usado como uma ferramenta para aumentar o leque de 

informações disponibilizadas pelo veículo, diversificando a cobertura do jogo. Refere-se 

às informações sobre ingressos, horário de abertura dos portões do estádio, transporte, 

segurança. O serviço do jogo é voltado para os torcedores que irão ao estádio assistir a 

partida. A Zero Hora publicou no sábado(29 de julho) e, entre as informações, um box 

aborda a segurança. Já no Correio, foi publicado no dia do Gre-Nal (30 de julho).  

 A notoriedade dos atores é um valor-notícia considerado no momento da seleção 

dos fatos. A Zero Hora do dia 30 de julho, apresenta os títulos: “Você é o convidado de 

Iarley e Tcheco – Dois dos jogadores mais destacados da Dupla, Iarley e Tcheco 

apontam as razões para lotar o Beira-Rio” e “Gre-Nal para Dunga – O novo técnico 

da Seleção Brasileira assiste ao clássico antes da convocação de terça-feira”. Citando 

Iarley e Tcheco, o jornal utiliza-se da importância dos atletas para atrair a atenção do 

leitor, pois são ‘dois dos jogadores mais destacados da Dupla’. No caso de Dunga, a sua 
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presença para assistir a partida tornou-se notícia por ser o treinador da Seleção 

Brasileira de futebol.  

 O Correio do Povo do mesmo dia 30, traz a chamada “O festejado Renteria”. 

Neste caso, a notoriedade do personagem é relevante para os torcedores do Inter, clube 

do jogador citado no título. 

 A preocupação prévia com a violência foi analisada, aparecendo apenas no 

Correio do Povo de sábado (29 de julho). A matéria é intitulada “Campanha pela paz”. 

 

 

7.1.2 O pós-jogo  

 

 Os principais acontecimentos de um jogo de futebol normalmente são os gols, o 

resultado, a atuação de um determinado jogador, enfim, fatos ligados ao jogo em si, 

dentro das quatro linhas do campo. Porém, no Gre-Nal 366, o principal acontecimento 

não foi a partida. A queima dos banheiros químicos instalados no espaço destinado aos 

torcedores do Grêmio foi o destaque para os jornais.  

 Na capa do Correio de 31 de julho, dia após o clássico, está o título “Brigas, 

pedras e fogo no Gre-Nal”. Esta manchete tem a preocupação de informar, sem mostrar 

a opinião do jornal sobre o fato ocorrido na partida. ‘Briga’, ‘pedras’ e ‘fogo’ não são 

palavras utilizadas para descrever como foi uma partida de futebol. As palavras 

caracterizam, neste contexto, os valores-notícia de conflito e infração.  

 Nas edições de segunda-feira, a editoria esportiva da Zero Hora não é publicada 

nas últimas páginas do jornal como nos outros dias da semana. A editoria ganha um 

caderno especial, o ‘Caderno de Esportes’, aproveitando-se do fato que a segunda-feira 

é um dia privilegiado para o jornalismo esportivo. “Isto não é futebol” é o título que 

aparece na capa do jornal do dia 31 de julho. Na capa do ‘Caderno de Esportes’, o título 

é “Basta!”. Nas páginas internas do ‘Caderno’, estão outras chamadas: “Para esquecer 

– Vandalismo de parte da torcida do Grêmio manchou clássico 366, que terminou 

empatado por 0 a 0 no Beira-Rio”, “Plano em 3 partes – Torcedores queriam incendiar 

DTG Lenço Colorado e invadir campo” e “Selvageria – As imagens desta página 

mostram a violência ocorrida no Gre-Nal de ontem. Já nos próximos clássicos, a 

torcida adversária pode estar fora”.  

 Ao contrário do Correio do Povo, a Zero Hora elaborou títulos explicitando a 

opinião do veículo acerca de atos de violência. Ao utilizar a palavra ‘basta’, ZH 
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evidencia o seu repúdio em relação ao ‘vandalismo’ dos torcedores envolvidos, estes 

caracterizados como ‘selvagens’.  

 A utilização do termo ‘basta’ pode ser compreendido não apenas como a opinião 

da Zero Hora, como também o sentimento de reprovação do torcedor sobre a violência 

envolvendo o futebol.  

 Apesar dos incidentes ocorridos, o Correio do Povo enfatizou aspectos relativos 

à partida. “Times ficam no 0 a 0”, “Gre-Nal não entusiasma torcedor – Grêmio foi 

melhor no primeiro tempo e o Internacional, que escalou uma equipe reserva foi 

melhor no segundo”, “Abel considera o resultado justo” e “Mano diz que time está no 

caminho certo” são os títulos da edição de segunda-feira (31 de julho). O jornal dá um 

equilíbrio às informações, atendendo aos que desejam saber sobre o jogo e os que 

interessados nas notícias relacionadas à queima dos banheiros químicos.  

 A Zero Hora, em nenhum dos títulos selecionados, aborda os acontecimentos 

ocorridos dentro de campo. Este aspecto confirma que a ZH considerou a violência 

como o tema central em detrimento a partida. 

 No decorrer da semana, sexta-feira (04 de agosto), o Correio do Povo apresentou 

pela segunda vez um título: “Campanha pela paz”. Este título foi usado na edição de 

sábado, anterior a partida. Com isso, pode-se constatar que os títulos usados 

representam uma preocupação do jornal com a violência, antes e após a partida. 

 

 

7.1.3 As conseqüências da violência 

 

 A categoria engloba os títulos que possuem como característica o resultado da 

violência no Gre-Nal, como as prováveis punições aplicadas aos infratores e a 

repercussão do fato. 

 A Zero Hora de segunda-feira, 31 de julho, contém os seguintes títulos: “Gre-

Nal de uma torcida só – Violência no Beira Rio reforça idéia de que clássicos tenham 

presença apenas dos mandantes”, “Punição ao Grêmio pode ser de 10 jogos” e “Inter 

mostra hoje os destroços – Árbitro vai anexar fotos da depredação à súmula”. Na 

edição deste mesmo dia, o CP aborda: “Torcida deixa rastro de destruição – Direção 

colorada fará hoje um levantamento dos prejuízos causados por parte da torcida 

gremista” e “Grêmio deve sofrer penalização”. Os dois jornais abordam os mesmos 

temas: a punição ao Grêmio, time da torcida causadora do tumulto no clássico e, os 
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prejuízos materiais do estádio Beira-Rio. A ZH noticia uma possível medida que pode 

tomada como prevenção à violência: a presença apenas da torcida do time mandante nos 

clássicos. 

 Na terça-feira, 01 de agosto, a ZH relata a impotência dos times diante das ações 

de suas torcidas, apontado pelo título “Refém das torcidas”. As infrações causadas 

pelos torcedores acarretam em punições ao time. Ou seja, o torcedor que deveria apoiar 

o seu clube do coração, acaba prejudicando a sua equipe. O Correio do primeiro dia de 

agosto enfoca: “Torcidas terão regras de convivência” e “Inter avisa: irá cobrar pelos 

danos”. O CP segue tratando sobre os eventuais prejuízos ao Beira-Rio, destacando que 

o Inter cobrará do Grêmio a reforma dos estragos causados pela torcida gremista. 

Permanece também a preocupação em divulgar fatos relativos à prevenção de futuros 

problemas decorrentes da violência nos estádios. 

 Na edição do dia 02 de agosto, o Correio traz a matéria intitulada “Clube será 

julgado sexta”, abordando que o Grêmio será julgado pelo STJD pelos incidentes 

gerados por seus torcedores no clássico. O enfoque da Zero Hora é na alternativa de o 

Grêmio ser punido e ser obrigado a jogar em outro estádio: “Grêmio pode jogar na 

Ulbra ou na PUC – Clube será julgado na sexta-feira por distúrbios provocados pela 

sua torcida no Gre-Nal e pode perder o mando em até 10 jogos”. Ou seja, ZH e Correio 

novamente abordam o mesmo assunto: a punição ao Grêmio. 

 O CP aponta, no dia 03 de agosto, outra medida tomada em conseqüência dos 

atos violentos no Gre-Nal 366: “Policia é reforçada para evitar tumulto”. 

 Os dois jornais enfocam o julgamento do Grêmio em suas edições de sexta-feira, 

04, de agosto, com os títulos “O futuro no Tribunal – Julgamento por distúrbios é hoje 

no Rio” da ZH e, “Grêmio é julgado por vandalismo no Gre-Nal” do CP.  

 Os exemplares de sábado (05 de agosto) dos veículos trazem a repercussão da 

suspensão de oito jogos imposta ao time gremista. “Grêmio ficará oito jogos longe do 

Olímpico” é a chamada de capa da ZH e, a matéria na editoria esportiva “Oito jogos e 

R$ 200 mil – Comissão do STJD, por decisão unânime, penalizou clube por tumultos no 

Gre-Nal”. O Correio dá um enfoque diferente da ZH acerca da punição imposta ao 

Grêmio. Os títulos “Prejuízos podem chegar a R$ 2 milhões – Perda do mando de 

campo por oito jogos deve ter como conseqüência crise financeira e pode culminar na  

venda do volante Lucas” e “Decisão surpreende dirigentes” abordam os futuros 

prejuízos que o Grêmio sofrerá por não faturar com a renda dos oito jogos e a opinião 

dos seus representantes sobre a punição. Como fez a Zero Hora na quarta-feira, o CP 
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apresenta possíveis alternativas para abrigar o Grêmio: “Jogos em Bento ou Caxias”. 

Nesta edição, é levantada pelos dois jornais a possibilidade de punição ao Inter: “Inter 

também pode ser punido” na ZH, e “Inter não teme ser punido” no Correio. 

 No domingo, 06 de agosto, uma semana após o clássico, apenas o Correio do 

Povo ainda aborda fatos recorrentes ao jogo do domingo passado: “Grêmio volta a 

jogar sem torcida depois de um ano”. 

 No desenrolar de situações com a presença de violência e infração, as mídias 

preocupam-se em noticiar a investigação e a posterior punição aos envolvidos.  

 O Correio do dia 31 de julho, dia posterior ao clássico, noticia: “Dez torcedores 

são detidos pela Brigada”. Somente o CP trouxe no título informações sobre prisões de 

suspeitos de envolvimento no tumulto. 

 Algumas pautas dos dois jornais para esta categoria são similares. Na terça-feira, 

01 de agosto, a Zero Hora noticia: “Grêmio suspende torcidas organizadas”, 

“Olímpico sem organizadas” e “BM retém nome dos envolvidos. O Correio do Povo: 

“Grêmio suspende as organizadas”, “Culpa seria de torcida extinta” e “Instaurado 

inquérito policial”. Os três títulos de cada jornal enfocam a punição, do Grêmio e da 

Brigada Militar, dos torcedores suspeitos.  

 Nas edições dos dias 02 e 03 de agosto, o Correio destaca a punição de dois 

sócios do Grêmio pelo próprio clube: “Grêmio identifica e suspende sócio” (dia 02) e 

“Outro sócio suspenso” (dia 03).  

 Quando acontecem situações de violência nos estádios de futebol, na maioria das 

vezes, as torcidas organizadas são apontadas como as principais causadoras. Em sua 

edição do dia 03 de agosto, a ZH trás a matéria intitulada “A Máfia é ‘barra pesada’ – 

Integrantes da ex-torcida organizada viram alvo de investigação”. O título é um jogo 

de palavras com o nome da ex-torcida organizada, ‘Máfia Tricolor’, e ‘barra pesada’ 

refere-se aos atos agressivos característicos desta torcida, que culminaram com a sua 

extinção dos estádios. 

 A violência é um problema social brasileiro abordado diariamente pelos meios 

de comunicação, envolvendo notícias sobre seqüestros, tiroteios, assaltos e assassinatos. 

O futebol, por vezes, também é atingido pela violência, seja no campo, dentro ou fora 

dos estádios. Sendo o conflito um valor-notícia, é impossível ignorar esses atos quando 

eles ocorrem.  

 A queima dos banheiros químicos no Beira-Rio, no principal clássico do Rio 

Grande do Sul, válido pelo Campeonato Brasileiro, repercutiu negativamente por todo o 
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território nacional. Apenas o Correio do Povo, no dia 01 de agosto, deu destaque para a 

repercussão do caso na matéria “Manchetes no País”. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 A violência envolvendo o futebol tem recebido cada vez mais atenção dos 

profissionais, dirigentes e autoridades. Estes episódios ocorrem em momentos isolados, 

não fazem parte do cotidiano futebolístico. Porém, quando ocorrem não devem ser 

ignorados.   

 Países europeus como Espanha (citada neste trabalho) e Inglaterra possuem 

legislações específicas para punir torcedores infratores. E as punições são severas: o 

torcedor causador de tumulto é proibido de entrar nos estádios pelo resto da vida. A 

legislação rigorosa, porém, não garante a extinção da violência em torno do esporte. 

Vide o caso do torcedor morto no inicio do mês de novembro de 2007, na Itália, o que 

causou a suspensão de algumas partidas da Serie A do Campeonato Italiano. 

 O futebol brasileiro, nos últimos anos, passou a preocupar-se com a 

modernização, seja na infra-estrutura, seja na legislação para torcedores e profissionais 

envolvidos. O Estatuto do Torcedor, criado em 2003, apresenta algumas medidas 

relativas à segurança dos profissionais e torcedores envolvidos em uma partida de 

futebol. Porém, até o presente momento, não foi criada nenhuma legislação específica 

para punir torcedores envolvidos em atos de violência. As punições para envolvidos em 

tumultos em estádios são estabelecidas pelo Código Penal brasileiro, e não à leis 

especificas para espetáculos esportivos. 

 A mídia exerce um papel importante no futebol. A grande parte das receitas dos 

clubes brasileiros vem das cotas pagas pelas emissoras de televisão. O espaço destinado 

aos esportes nos meios de comunicação é ocupado largamente pelo futebol. 

 Atualmente, a imprensa tem se limitado em relatar os fatos, o tradicional lead 

(quem?, o quê?, quando?, onde?, como?, porquê?). O ritmo acelerado causado pelo fator 

tempo é o causador da cobertura das problemáticas. 

 Os jornais impressos, por possuírem um tempo maior para elaboração das 

notícias, apresentam coberturas mais aprofundadas em relação ao rádio e a televisão, 

por exemplo. Este fator foi fundamental para a escolha dos jornais Zero Hora e Correio 

do Povo como objetos de análise. 

 O período de nove dias (entre 29 de julho e 06 de agosto de 2006) foi 

selecionado por apresentar o pré-jogo, nas edições de 29 e 30 de julho, e o pós-jogo, de 

31 de julho a 06 de agosto.  
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 As categorias criadas em função dos títulos e subtítulos selecionados apresentam 

variados enfoques. Essa heterogeneidade de assuntos revela que os jornais tiveram uma 

preocupação em cobrir o maior número possível de fatos acerca da partida. Foram 

utilizados alguns valores-notícia como a notoriedade dos atores envolvidos, a 

proximidade geográfica e cultural, a relevância e o conflito na seleção dos 

acontecimentos.  

 O presente trabalho utilizou as duas principais mídias impressas do Rio Grande 

do Sul como base para a análise. Ou seja, o valor-notícia da concorrência está muito 

presente. 

 As edições de segunda-feira do Correio e da ZH servem como exemplo para 

explicitar algumas conclusões. Os títulos das matérias apresentam características 

diferentes. A chamada “Basta!” do ‘Caderno de Esportes’ da Zero Hora é carregada 

com a opinião do veículo acerca do assunto. Já na capa Correio do Povo, a oração 

“Brigas, pedras e fogo no Gre-Nal” fundamenta-se na imparcialidade, não omitindo a 

sua opinião. O Correio teve a preocupação de mesclar o tema da queima dos banheiros 

químicos com os acontecimentos da partida em si; enquanto a ZH centrou sua 

publicação nos atos de ‘selvageria’, termo usado pelo veículo para ilustrar a violência de 

parte da torcida gremista. 

 As torcidas organizadas foram mencionadas nas matérias. Porém, este trabalho 

não centrou seu enfoque nessas facções, por entender que não são apenas elas as 

causadoras do aparecimento da violência no futebol. Concordando com um texto 

publicado na revista Placar na edição de outubro de 2006. Nele, é feito uma alusão com 

a política, pois “se tomarmos a dissolução e o banimento das organizadas como solução 

para o problema da insegurança e da violência, (...) não seria aceitável defendermos o 

fechamento do Congresso para acabar com a bandalha com o dinheiro público?”.   

 A escolha por analisar os jornais até o domingo posterior a partida (06 de 

agosto), deve-se ao fato de verificar qual a continuidade do tema durante a semana nos 

jornais. Os exemplares de segunda-feira (31 de julho) e terça-feira (01 de agosto) são 

que trazem maior número de notícias sobre os acontecimentos do Gre-Nal 366. A partir 

de quarta-feira (02 de agosto), a cobertura começa a diminuir, sendo que, na edição de 

domingo (06 de agosto) apenas o Correio do Povo aborda uma notícia relacionada ao 

confronto. 

 Por fim, pode-se afirmar, com base na análise de conteúdo, que os dois jornais 

realizaram uma cobertura ampla do caso. A Zero Hora explicitou em alguns títulos os 
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seu posicionamento de repúdio à violência. Já o Correio do Povo, optou por uma 

posição mais neutra, sem emitir o pensamento da empresa no texto. 
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ANEXOS 

 

 Jornais Zero Hora e Correio do Povo. 

 


