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RESUMO 

 
 

O futebol está inserido na vida dos brasileiros e representa uma representação de identidade 

cultural. Quais são os valores-notícia usados pelo portal esportivo Globoesporte.com na 

construção das notícias sobre violência no futebol é a pergunta que buscamos responder nesta 

pesquisa. Este trabalho tem por finalidade identificar quais os valores-notícia utilizados no 

processo de formação da narrativa jornalística em notícias do portal Globoesporte.com, 

pertencente à Rede Globo de Comunicação, que envolvam a violência no futebol dentro e fora 

dos gramados no âmbito brasileiro. Queremos, ainda, analisar o conteúdo das notícias sobre a 

violência no futebol, contextualizar os dados mais recentes desta forma de violência no Brasil 

e apontar os critérios de noticiabilidade empregados. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

com o uso da técnica de Análise de Conteúdo, onde foram estudadas as matérias publicadas 

no portal esportivo Globoesporte.com. Os materiais analisados tratam sobre a violência no 

futebol brasileiro no período compreendido entre agosto de 2014 e maio de 2015. 

 

Palavras-chave: Jornalismo Esportivo, Violência no futebol, Webjornalismo, Valores-

notícia, Globoesporte.com.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o futebol é o mais popular dos esportes. Muitos jovens já sonharam em 

seguir a carreira futebolística desde a sua infância. Ou seja, essa modalidade faz parte do 

imaginário da garotada e marca gerações. É comum as pessoas presentearem amigos, por 

exemplo, com artigos relacionados ao esporte, o que comprova a sua alta popularidade. A 

consequente demanda de informações e paixões exacerbadas cria ambientes tensos nas 

partidas, onde muitas vezes o comportamento coletivo fala mais alto e surge um acirrado 

cenário de violência. Estas brigas estão em toda parte e têm seus mais variados propósitos. As 

coberturas jornalísticas desses assuntos que envolvem a violência no futebol já chegaram a 

todas as plataformas jornalísticas e, mais precisamente, na internet, onde se expande cada vez 

mais devido ao seu alto poder de agilidade e acesso dos internautas. Nosso objeto de análise, 

o portal de notícias Globoesporte.com, é um grande exemplo disso. 

Vimos na internet que muitas situações começam a se desencadear com o descontrole 

dos torcedores mais fanáticos pelos seus clubes. Isso gera, em certos casos, o agendamento de 

encontros com torcidas rivais, organizadas ou não, para um “acerto de contas” ou até mesmo 

ameaças a pessoas envolvidas no esporte, como as autoridades policiais, jogadores, técnicos e 

dirigentes dos clubes.  

Inúmeros são os episódios envolvendo violência e até mesmo tragédias quando 

falamos em partidas de futebol no mundo todo. Alguns destes exemplos são os encontros de 

torcidas organizadas rivais, confrontos com a polícia, discriminação racial, o uso de artefatos 

proibidos em estádios de futebol, arremesso de objetos, atropelamentos e tantas outras formas 

que acabam causando sequelas e mortes em pessoas inocentes. Atualmente, temos na mídia, 

em destaque, a injúria racial como o tema mais delicado e debatido que vem acontecendo nos 

estádios e ido ao campo jurídico com a sua discussão nos tribunais de justiça desportiva com 

veemência. Porém, nosso estudo foca na questão da violência física ocorrida dentro e fora dos 

estádios de futebol. 

Quais são os valores-notícia usados pelo portal esportivo Globoesporte.com na 

construção das notícias sobre violência no futebol é a pergunta que buscamos responder com 

esta pesquisa acadêmica. Este trabalho tem por finalidade identificar quais os valores-notícia 
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utilizados no processo de formação da narrativa jornalística em notícias do portal 

Globoesporte.com, pertencente à Rede Globo de Comunicação, que envolvam a violência no 

futebol dentro e fora dos gramados. Queremos, com este trabalho, ainda, analisar o conteúdo 

das notícias sobre a violência no futebol, contextualizar os dados mais recentes desta forma de 

violência no Brasil e apontar os critérios de noticiabilidade empregados nesses materiais 

midiáticos. 

Procuramos, com este trabalho, colaborar com as pesquisas na área, uma vez que o 

tema tem sido muito comentado na atualidade. Tudo isso somado ao nosso imenso apreço por 

esse esporte cativante e grande acesso ao objeto de estudo a longa data, desde livros, vídeos, 

artigos e reportagens televisivas sobre a temática em questão. 

A seguir, apresentamos alguns tópicos essenciais para o entendimento dessa pesquisa 

acadêmica de graduação.  Optamos por dividir o nosso referencial teórico em cinco partes, 

sendo elas: a notícia jornalística, o webjornalismo (com a convergência midiática), o 

jornalismo esportivo na internet (com nosso objeto de estudo, o portal de notícias 

Globoesporte.com), os valores-notícia na web e a violência no futebol, contendo um 

panorama de casos repercutidos e algumas pesquisas já publicadas a respeito do assunto; para 

somente depois entrar nas análises dos materiais pertencentes ao corpus desta pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A NOTÍCIA JORNALÍSTICA 

 

Os materiais midiáticos, mais precisamente as notícias, passam por uma série de 

critérios até serem publicados ou não. Até o produto final, que chega ao seu público, uma 

série de normas e procedimentos ocorre para se saber o que se deve e o que não se deve ser 

noticiado. Isso acaba por gerar um documento não totalmente fiel da realidade na qual 

vivemos. Temos as notícias presas a interesses, uma vez que a isenção dos jornalistas ainda é 

tratada como um mito.  

Atuar no jornalismo é uma opção ideológica, ou seja, definir o que vai sair, como, 

com que destaque e com que favorecimento, corresponde a um ato de seleção e de 

exclusão. Esse processo é realizado segundo diversos critérios, que tornam o jornal 

um veículo de reprodução parcial da realidade. Definir a notícia, escolher o ângulo, 

a manchete, a posição na página ou simplesmente não dá-la é um ato de decisão 

consciente dos próprios jornalistas É sobre a notícia que se centra o interesse 

principal do jornalismo (MARCONDES FILHO, 2009, p.76). 

Para Eco apud Traquina (2005), a ideologia da notícia prefere debater-se pelo morto e 

pelo monstro na capa e não educa o público nem o próprio jornalista a debater-se pelo que é 

vivo. O fator extraordinário, o sobrenatural, o incrível é que vale e o que mais se vende como 

notícia. Seguindo uma série de critérios para que um determinado fato se torne notícia, temos 

nas chacinas, catástrofes e crimes, audiências que se tornam mais significativas, pois desperta 

no público um sentimento de comoção geral como se o mesmo estivesse inserido naquela 

situação narrada. Somado a isso, muito do que temos são notícias criadas com um viés da 

busca pelo capital do sensacionalismo, da banalização do material midiático e do tratamento 

com proporções gigantescas, muitas vezes mal checadas e tendenciosas. Marcondes Filho 

(2009) destaca: 

Notícia é a informação transformada em mercadoria, com todos os apelos estéticos, 

emocionais e sensacionais; para isso, a informação sofre um tratamento que se 

adapta as normas mercadológicas de generalização, padronização, simplificação e 

negação do subjetivismo (MARCONDES FILHO, 2009, p. 78). 

Todavia, atentamos para o fato dessa notícia ser forçada ou ter a sua realidade 

modificada por interesses, seja eles dos veículos de comunicação ou dos próprios jornalistas 

na busca por premiações, currículos ou pelo desvio de ética jornalística tão contestada 

atualmente. Ações cinematográficas, sensacionalismo e teatro também fazem parte do mundo 
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dos negócios. Quando a assunto é violência, nosso objeto de estudo ligado ao futebol, muita 

coisa é válida. Tratamentos éticos à notícia são esquecidos e quem noticia com mais impacto 

os acontecimentos acaba levando a maior parte da audiência. 

Infelizmente já presenciei ações de colegas que gostam de documentar aspectos mais 

sensacionalistas das notícias, e interferir nos fatos a ponto de pedir aos policiais para 

darem tiros para cima, simulando tiroteios. Também é muito comum os próprios 

policiais tomarem a iniciativa (BARCELOS apud COPLAN e REZENDE 1994, p. 

20). 

Não é de hoje que identificamos a dependência da mídia às tendências de 

marcas/empresas, sejam elas quais ramos operem. Concordamos com a posição de Bourdieu 

apud Marcondes Filho (2009), que analisa que o mercado exerce grande influência sobre os 

jornalistas e demais campos, dentre eles: cultural, jurídico, literário, artístico e científico. 

Como essa mesma mídia depende de patrocinadores, empresas dos ramos mais 

variados e até da classe política para operar e ter a sua liberdade de expressão e 

reconhecimento de seu trabalho, ela fica presa ao que interessa a essas variadas classes que as 

manipulam. Aqui, por exemplo, certos assuntos que virariam manchetes impactantes caem 

por interesse de empresas e são “abafados” da sociedade em prol da famosa “troca de 

favores”. É o que relatam, em sua obra, Straubhaar e Larose (2004): 

Os executivos da mídia podem beneficiar certas empresas ou pessoas e prejudicar 

outras através de suas decisões sobre quem e o que cobrir. Temas éticos incluem 

favoritismo, partidarismo e possivelmente corrupção, suborno ou troca de favores 

(STRAUBHAAR E LAROSE, 2004, p. 242). 

Em contrapartida, Rodrigues (1999) afirma que a mídia se impõe, sim, aos demais 

campos, regras e lógicas próprias, o que acreditamos ser utópico em parte. Em se tratando de 

capital, talvez esses campos estejam presos á mídia no que se refere à negociação de valores e 

condições. Todavia, como os grandes meios de comunicação operam com produções 

caríssimas e com salários acima da média, julgamos que acabam sendo dependentes destas 

empresas mais renomadas, assim dizendo. 

Marcondes Filho (2009) considera normal esse envolvimento da mídia com classes 

dominantes dotadas de poder e que isso, em tese, colabora com a saúde financeira das 

empresas de comunicação.  É dever da mídia evidenciar conteúdos que contemplem o seu 

público, o inserindo nas matérias dos programas, o despertando a praticar o jornalismo 

colaborativo, juntamente com a veiculação de quem patrocina e influencia nas construções 

dessas narrativas jornalísticas. 
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Criticar o marketing jornalístico não significa, por outro lado, desconsiderar a 

importância do público e do consumo do bem para a sobrevivência empresarial da 

instituição jornalística. Não significa dizer que se deva viver sem controlar a “voz do 

público”, expressa no volume de exemplares comprados ou encalhados nas bancas. 

Fazer estudos mercadológicos relativos á saída do produto é indispensável até para a 

própria sobrevivência do veículo (MARCONDES FILHO, 2009, p. 109).  

Outro obstáculo que notamos na mídia é a veiculação de mentiras, como forma, 

estratégica ou não, para chamar o público. Lage (2005) a define como explorada como 

qualquer outra ideia para alavancar a receptividade e que querer que um fato ocorra é o 

primeiro passo para que ele exista realmente. 

No próximo tópico, vamos abordar a questão do webjornalismo, bem como a ideia de 

convergência midiática, a qual se encaixa em nossa pesquisa acadêmica. 

 

2.2 WEBJORNALISMO 

 

Conforme Mielniczuk (2001), o jornalismo começa a utilizar-se da internet, com um 

viés mais comercial, juntamente com o desenvolvimento da Web, a partir do início da década 

de 90. Muito embora ali ainda os materiais midiáticos tivessem características diferentes da 

web da atualidade. Poucas empresas, naquela época, aderiram a essa plataforma online e o 

que era produzido vinha de veículos como rádio, impresso e TV, por exemplo.  

As nomenclaturas, para esse tipo de plataforma, variavam entre webjornalismo, 

jornalismo eletrônico, online, digital e hipertextual. O webjornalismo é tratado como a quarta 

geração do jornalismo. As outras três são o rádio, a TV e impresso. “Enquanto prática 

profissional específica, o jornalismo online deve ser visto como jornalismo produzido 

exclusivamente para o World Wide Web”, relata Deuze apud Rodrigues (2009). 

Hoje, incrivelmente vivemos em outro tempo. Tudo, ou praticamente tudo, gira em 

torno de internet, desde as redes sociais, sites de busca e as imensas facilidades que o mundo 

cibernético nos proporciona. Pela web podemos achar pessoas distantes, pagar contas 

bancárias, acessar as melhores rotas e condições de viagem e até fazer cursos superiores, por 

exemplo. Tudo isso, hoje em dia, até na palma da mão, com os tablets e os smartphones. 
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Com os computadores estamos vivendo um outro tipo de experiência, a da ilimitada 

mutabilidade. O texto processado via computador pode ser reorganizado 

infinitamente. Já não temos mais nem mesmo as marcas das correções (LEÃO, 

2001, p.65-66). 

Conforme Santaella (2004), essa junção de mídias nos conteúdos da web (rádio, 

televisão e impressos) somada ao aparecimento das novas interfaces e a utilização de uma 

gama imensa de recursos inspiram nas pessoas aspectos como a atenção, a percepção e a 

criatividade delas. Ou seja, acreditamos, com isso, que o jornalismo online atua como 

facilitador das pessoas até pela grande velocidade que o mundo se processa atualmente. 

A importância da internet, ao passo que soma nas trocas de informações, é notável. 

Temos em relação ao impresso a vantagem de que nela não há o limite de espaços e o 

eminente corte das editorias e matérias. Com isso, podem-se trazer mais informações e 

organizá-las por setores, como economia, polícia, política, variedades, esportes, dentre tantas 

outras, ou seja, em jornalismo especializado. 

Outro fator positivo do jornalismo on-line está na velocidade da circulação de 

informações. Aqui, as atualizações ocorrem em um ritmo frenético. Já não é necessário 

esperarmos até o outro dia nem a versão noturna de um telejornal para saber o que aconteceu 

durante o dia. Também atentamos aqui que o próprio público participa desse processo das 

notícias na web, enviando conteúdos para os portais e sugerindo pautas e melhorias nas 

coberturas jornalísticas, por exemplo. 

Nesse sentido, o Webjornalismo, pelo uso dos recursos da web, permite um discurso 

realista, visto que pode mostrar pedaços da realidade, sem um corte temporal tão 

grande, entre o acontecimento e sua divulgação, bem como o uso de imagens, áudio, 

vídeo de quem testemunhou o ocorrido. Da mesma forma, o ponto de vista, ou o 

depoimento, de quem presenciou o ocorrido, ou mesmo de quem quer opinar, pode 

ser agregado àquele discurso, conferindo um maior sentido de realidade ao fato 

(FERREIRA E DALMONTE, 2008, p. 132). 

Palacios (2003) cita seis características específicas do jornalismo online, sendo elas a 

convergência (junção de texto, áudio e vídeo), interatividade, hipertextualidade, 

personalização do conteúdo, memória e armazenamento de informações e atualização 

contínua das informações. Entretanto, Bardoel e Deuze apud Machado e Palacios (2003) 

definem essas características apenas em quatro elementos. São eles: interatividade, 

customização do conteúdo, hipertextualidade e multimidialidade. 

No entanto, para esse trabalho acadêmico, trabalharemos com mais ênfase com três 

destas características dos veículos on-line, segundo a linha de pensamento de Canavillas 
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(2001) e Jenkins (2009). São elas: a interatividade, a instantaneidade, e a convergência de 

conteúdos.  

Por interatividade, entendemos por oportunizar ao internauta participar do processo da 

notícia, seja ele mandando áudio, vídeo, e-mail ou até mesmo comentando as notícias já 

veiculadas nos portais online. Consequentemente, notícias muito comentadas são mais 

visualizadas. Efeito esse visualizado na rede social Facebook e twitter em larga escala. 

Também citamos a participação dos leitores dessas notícias nas sugestões de pauta, por meio 

do aplicativo WhatsApp, muito utilizado na atualidade. 

Já no que se refere à instantaneidade, a definimos como a grande velocidade que este 

processo se dá até as notícias chegarem aos internautas. Como já dito anteriormente, temos na 

web uma velocidade de informação muito grande e que facilita, e muito, a vida das pessoas. 

Falamos aqui desde informações e opiniões até o mero entretenimento de quem a procura. 

Agora, tratando da convergência, a definimos, como já citado anteriormente, como a 

integração de conteúdos nas suas mais diversas plataformas midiáticas dentro de uma só 

plataforma.   

Desse modo, as mídias coexistem sem que uma substitua a outra. O webjornalismo 

tem ganhado destaque e conquistado o seu espaço. As empresas de comunicação 

estão constantemente pensando em novas estratégias, como explorar recursos, com 

maior ênfase nos de interatividade. A convergência desse meio é explorada, pelas 

empresas, apoiada, principalmente, na oferta de serviços para maior comodidade e 

praticidade do leitor/cliente (ALCANTARA e COSTA, 2014, p. 6). 

O próprio objeto de estudo, o portal de notícias Globoesporte.com, é um exemplo 

disso, pois se utiliza do material televisivo da Rede Globo e de suas afiliadas em suas 

matérias veiculadas. 

Vimos, no portal, desde vídeos produzidos pelos canais de televisão da emissora a 

fotos, sonoras e infográficos, por exemplo. Tudo somado, com o advento da internet, ser 

compartilhado no facebook, twitter e no Google+. Ou seja, um vasto repertório de recursos 

para atrair a atenção do internauta e o fidelizar com a ideia do portal que muito tem se 

apresentado como um novo jeito de se fazer jornalismo. 

Para Jenkins (2009), essa convergência pode se apresentar de diversas formas, sendo 

elas trabalhadas em um número de cinco. São elas as seguintes: tecnológica, econômica, 

social ou orgânica, cultural ou global. Com essa nova possibilidade de prática jornalística, se 

faz necessário uma polivalência profissional (de mídias, tarefas ou editorias), ou seja, uma 
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modernidade e readaptação de conhecimentos para se manter ativo no mercado de trabalho 

nas redações. Tal necessidade tem se mostrado muito corriqueira com a inserção de locais 

integrados ou multiplataformas, por exemplo. Onde todos trabalham juntos para veículos 

diferentes. 

Bem-vindo à cultura da convergência, onde as velhas e as novas mídias se colidem, 

onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de 

mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis (JENKINS, 

2009, p. 29). 

Tal avanço com estas junções de plataformas e a própria polivalência vista hoje dos 

jornalistas foi algo dito por Pool apud Jenkins (2009), considerado o profeta da convergência 

dos meios de comunicação, no livro Technologies of Freedom (1984).  

Um processo chamado “convergência de modos” está tornando imprecisas as 

fronteiras entre os meios de comunicação, mesmo entre as comunicações ponto a 

ponto, tais como o correio, telefone e o telégrafo, e as comunicações de massa, como 

a imprensa, o rádio e a televisão. Um único meio físico sejam fios, cabos ou ondas 

pode transportar serviços que no passado eram oferecidos separadamente. De modo 

inverso, um serviço que no passado era oferecido por um único meio seja a 

radiodifusão, a imprensa ou a telefonia agora pode ser oferecido de várias formas 

físicas diferentes (POOL apud JENKINS , 2009, p. 37). 

Barbeiro e Rangel (2006) já previam o que mais tarde chamaríamos da tal 

convergência midiática e jornalistas com múltiplas funções ao entender que o profissional 

teve de se adaptar aos avanços da internet com texto, áudio, vídeo e interatividade e que, com 

um laptop, agora é possível desempenhar diversas atividades até a postagem das matérias. 

Voltando ao que tange ao webjornalismo em si, segundo Machado e Palacios (2003), o 

modelo de adesão aos portais on-line, como o Globoesporte.com, escolhido para este trabalho 

acadêmico, foi o adotado pelas empresas em comunicação. Dentre seus benefícios, os autores 

citam a dinâmica mais ágil empregada com as notícias veiculadas em tempo real. E as 

vantagens não parariam por aí. De acordo com os autores: 

Outro diferencial do jornalismo de portal é a diversificação de produtos jornalísticos 

num mesmo espaço. Além dos canais de notícias, agregando na maior parte dos 

casos texto e fotografia, os portais incorporaram recursos de vídeo através da 

veiculação dos boletins que integram na TV e web num modelo híbrido do 

conhecido “ao vivo” das TVs com “últimas notícias”, resultando, por exemplo, em 

produtos como o UOL News, no portal UOL (MACHADO E PALACIOS, 2003, p. 

173). 

Para Mielniczuk (2001), a vantagem de ter esses materiais na web é a grande agilidade 

no processo de atualização das notícias e a não necessidade das pessoas em esperar até o dia 

seguinte, como já citado anteriormente, para obter a versão impressa e nem o noticiário 

noturno da TV.  
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Fato esse que se comprova com a colocação de Adghirni (2001), que aponta o tempo 

médio de quatro minutos nas atualizações dos sites noticiosos. Outro grande fator que 

influencia na propagação do futebol, aliado ao webjornalismo, é o acompanhamento em 

tempo real das partidas, desde escalações, fotos, vídeos, opiniões. Com o inevitável uso das 

redes sociais em nosso cotidiano, essa relação se estreita ainda mais. Porém, ela também tem 

seu lado perigoso ao despertar a ira e facilitar o contato entre torcidas organizadas rivais, por 

exemplo. 

Nosso próximo item vai falar de jornalismo esportivo, mais precisamente relacionado 

com a nossa plataforma em análise: a web. 

 

2.3. JORNALISMO ESPORTIVO NA INTERNET 

 

Conforme Coelho (2004), o boom do jornalismo esportivo na internet se dá ao final da 

década de 90. Com ele, há o esvaziamento das redações dos impressos esportivos e os 

jornalistas esportivos acabam sendo convidados a trabalhar no meio online. A opção foi pela 

busca de aumentar a sua popularidade e a consequente maior valorização, como propagadores 

de informação e formadores de opinião.  

Nas redações integradas, ou seja, que mantêm em um mesmo local a operação de mais 

de uma plataforma (online mais impresso, por exemplo), esperava-se com o acúmulo dessas 

funções uma maior valorização salarial no trabalho, assim objetivando maiores patamares 

profissionais nessas empresas jornalísticas. 

Foi só em 1999, no entanto, que a internet, virou fenômeno tão grandioso que 

começou a tirar alguns dos melhores profissionais do jornalismo esportivo. José 

Eduardo de Carvalho trabalhava no Jornal da Tarde havia dezoito anos quando 

recebeu o convite para dirigir o site da PSN, a empresa de TV a cabo criada para 

atingir o mercado de toda a América Latina (COELHO, 2004, p. 59). 

Porém, o autor descreve os prejuízos decorrentes desta nova modalidade de se fazer 

jornalismo. A velocidade da informação, dada primeiramente, valia mais que uma notícia bem 

apurada e ética. A consequência disso era as retratações e a falta de credibilidade com o seu 

público. A perda da audiência seria um eminente preço a se pagar, uma vez que toda essa 

velocidade de informações, mal usada, acabaria por manchar a imagem desses portais online. 
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A volúpia com que a internet passou pelo mercado editorial do Brasil causou graves 

estragos para os jornalistas consagrados. Mas o maior dano pode ter sido gerado 

para os meninos que entraram no mercado e que saíram da aventura de que vale 

mais uma notícia publicada rapidamente do que uma informação checada 

criteriosamente antes de ser publicada. (COELHO, 2004, p 62). 

Em se tratando da colaboração que a internet proporciona ao jornalismo esportivo em 

si, temos o fator da possibilidade do acompanhamento acelerado, algo impossível em veículos 

impressos e até certo ponto difícil também em canais televisivos com exceção dos que são do 

segmento esportivo como a Sportv, Fox Sports e a ESPN por exemplo. Temos na plataforma 

online um recurso muito utilizado pelos brasileiros para acompanhar partidas pela web, 

escalações e opiniões, nos momentos das partidas. 

A noção de realidade que o jornalismo esportivo carrega nos tempos atuais     torna a 

cobertura esportiva tão brilhante quanto qualquer outra no jornalismo. O ponto 

chave é que, muitas vezes, tal cobertura exige mais do que noção de realidade 

(COELHO, 2011, p. 22). 

É notável a quantidade de avanços que o meio digital traz ao jornalismo esportivo. 

Isso vai desde as páginas atrativas e modernizadas dos times de futebol nos portais esportivos, 

a agilidade na troca de informações e, principalmente, a riqueza de recursos que facilitam o 

bom entendimento de seus leitores. Modernidades que os jornalistas devem constantemente se 

adaptar à era a qual vivemos. 

Outra virtude da tecnologia no esporte é a computação gráfica. Com ela podemos 

criar quadros dos recordes batidos, rankings, raia ocupada pelos nadadores, cenários 

virtuais e animações. Os inserts (imagens inseridas por computação gráfica) têm 

possibilidades ilimitadas de uso. Mas não se deve exagerar. Além disso, com a 

tecnologia da internet, as imagens devem ser sempre atualizadas e até do som se for 

o caso. O torcedor tem a possibilidade de acessar todo tipo de detalhe, como galeria 

de fotos do time do coração, títulos conquistados, entrevistas com os maiores ídolos, 

enfim, um verdadeiro banco de dados esportivo (BARBEIRO e RANGEL, 2006, p. 

100-101). 

Sobre o nosso objeto empírico, é notável que ele, o portal esportivo Globoesporte.com, 

utiliza-se de diversos recursos que valorizam a velocidade da informação, a convergência com 

o material televisivo da Rede Globo de Comunicação e demais blogs e a intensa participação 

do público. Tudo isso com os seus recursos multimídia, como gráficos, fotos, vídeos, e 

demais ilustrações que o diferencia de muitos sites do segmento esportivo na atualidade, não 

só pela forte marca que carrega, mas por instigar o seu público e o fidelizar com este material 

midiático. 
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2.3.1 O PORTAL GLOBOESPORTE.COM 

 

O portal Globoesporte.com é parte integrante do site Globo.com, pertencente à Rede 

Globo de Comunicação. De acordo com a companhia Alexia Internet, responsável por fazer 

análises de dados na internet, a Globo possui o sexto site mais acessado no Brasil perdendo, 

por exemplo, para o site de busca Google e para a rede social Facebook. 

O portal de notícias iniciou as suas atividades no ano de 2004. Nele, estão inseridos 

conteúdos jornalísticos do canal Globo e suas demais filiais, de rádio e dos impressos. Há a 

presença de fotos, vídeos, enquetes e espaço para os comentários dos internautas. 

Segundo os princípios editoriais do Grupo Globo, os principais atributos da empresa 

são a isenção, a correção e a agilidade. Há, também, á disposição uma cartilha com as formas 

como os seus jornalistas devem agir diante de situações que envolvam as fontes, o público, os 

colegas e o veículo.  

Desde 1925, quando O Globo foi fundado por Irineu Marinho, as empresas 

jornalísticas das Organizações Globo [hoje Grupo Globo], comandadas por quase 

oito décadas por Roberto Marinho, agem de acordo com princípios que as 

conduziram a posições de grande sucesso: o êxito é decorrência direta do bom 

jornalismo que praticam. Certamente houve erros, mas a posição de sucesso em que 

se encontram hoje mostra que os acertos foram em maior número. Tais princípios 

foram praticados por gerações e gerações de maneira intuitiva, sem que estivessem 

formalizados ordenadamente num código. Cada uma de nossas redações sempre 

esteve imbuída deles, e todas puderam, até aqui, se pautar por eles 

(GLOBOESPORTE.GLOBO.COM.BR, 2014).  

De acordo com o site do Ibope, no ano de 2012, o portal Globoesporte.com foi o mais 

acessado no país e com ampla vantagem sobre a sua concorrência. Ainda conforme o site foi 

calculado 668 milhões de acessos mensais e um tempo de duração do acesso médio de 8 

minutos e 37 segundos. 

No que se refere ao tipo de público que acessa esse portal, 64% são do sexo masculino 

e 36% do feminino. Já em relação às classes sociais, são 61% das classes A/B, 37% da classe 

C e 2% das classes D/E.   

Recentemente, com a Copa do Mundo de 2014 realizada no Brasil, segundo dados do 

Ibope, foi registrado um aumento de 59% na sua audiência do portal em comparação com o 

mundial anterior, de 2010, realizado na África do Sul. A média diária de 2014 do site foi de 

11,3 milhões de visitas no período de 12 de junho a 13 de julho.  O recorde em acessos 
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ocorreu em junho, com o registro de 10,5 milhões de visitantes por dia. 

(CAMAÇARINOTICIAS.COM.BR, 2014.  

Em março de 2015, o site recebeu cinco prêmios por trabalhos realizados em 

jornalismo digital no Best of digital design, um prêmio que reverencia os melhores do mundo 

no segmento. Os trabalhos premiados foram: “Cidade da copa”, “Quem para a 

raposa?”,“Como o twitter reagiu ao jogo Brasil e Chile”, ”Massacre em oito minutos” e” 

Casa dos loucos”. 

No quadro ilustrativo a seguir, podemos visualizar a evolução do portal conforme os 

anos passados desde sua criação em 2004, como já citado. Traçamos um paralelo (quadro 1), 

conforme esses anos, com os principais acontecimentos e os produtos oferecidos pelo portal 

em questão. 

O Globoesporte.com esteve presente em três Copas do Mundo (2006, 2010 e 2014), 

duas Olimpíadas (2008 e 2012) e em quatro conquistas mundiais Interclubes de equipes 

brasileiras. (GLOBOESPORTE.GLOBO.COM).   

Entretanto, mediante pesquisa dos dados explicitados no portal, encontramos no 

período de 2004 a 2015 apenas três títulos brasileiros em mundiais interclubes (São Paulo, em 

2005; Internacional, em 2006; Corinthians, em 2012).   

 

LINHA DE TEMPO COM A EVOLUÇÃO DO PORTAL DE NOTÍCIAS 

GLOBOESPORTE.COM 

ANO ACONTECIMENTO PRODUTOS 

OFERECIDOS 

2004 - Surgimento da web 2.0 ----- 

 

 

2005 

 

- Surgimento do YouTube 

(consumo de vídeos) 

- Cartola Futebol Clube 

(fantasy game). 

- Acesso as informações do 

clube de futebol por meio 

dos escudos. 

 

               2006 

 

- Agosto: 1 milhão de 

visitantes 

- Surgimento do Twitter 

- 1º concurso “Musa do 

Brasileirão (Campeonato 

Brasileiro de futebol) 
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2006 (notícias instantâneas com 

o público como ator e 

consumidor) 

2007 

- Surgimento do Iphone 

- Líder em audiência no 

segmento esportivo (2,2 

milhões de visitantes) 

- Estreia da página 

humorística “Bola nas 

costas” 

2008 ----- ----- 

2009 
- Chegada do aplicativo 

para celulares, WhatsApp 
----- 

 

2010 

- Surgimento do aplicativo 

Instagran (postagem de 

fotos) 

- Envio de 19 jornalistas 

para a Copa do Mundo 

 

- Lançamento do aplicativo 

Sportv.com (parceiro do 

Globoesporte.com) 

 

2011 
----- 

- Lança o Combate.com 

(artes marciais mistas ou 

MMA) 

 

 

2012 

 

 

----- 

- Surgimento do “Eu 

Atleta” (portal do 

esportista amador com 

dicas de atividade, saúde e 

qualidade de vida) 

2013 

- Portal passa a escrever 

seus infográficos em 

concursos internacionais e 

vence sete prêmios. 

----- 

2014 

- Em 09/07: 17,3 milhões 

de visitas (Alemanha 7 x 1 

Brasil) 

- Mais três prêmios 

conquistados 

- GE lança a versão móbile 

(exclusiva para celulares) 

2015 - 63 % dos usuários ----- 
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utilizam o GE por meio de 

celulares ou tablets. 

- Mais sete prêmios 

conquistados. 

   

Fonte: Criação do autor do presente estudo. 

 

A seguir, vamos tratar dos principais valores-notícia empregados nas matérias 

jornalísticas da web. 

 

2.4 VALORES NOTÍCIA NA WEB 

 

Contextualizando para o jornalismo como um todo, antes de tudo, Aguiar apud 

Rodrigues (2009) afirma que a noticiabilidade de um acontecimento é formada por um 

conjunto de critérios que podem dar ou não a forma de notícia a um fato. Quanto mais 

sangrentos e tristes forem os acontecimentos, maior será o seu valor-notícia, pois envolveria 

grande parcela de pessoas, além do fator da comoção social e reflexão sobre o episódio.  

Podemos também salientar as questões relacionadas a pessoas famosas, seja lá qual for 

a editoria que esteja essa notícia. Matérias envolvendo celebridades do mundo dos esportes 

rendem muitos acessos na web. Esse é um valor-notícia chamado de proeminência e é 

sinônimo de culto a heróis, na visão de Erbolato (1991). 

Trazendo para os autores mais recentes, notamos em Morin (2011) a relação com a sua 

obra “Os olimpianos” que a cultura de massa faz e consagra os seus heróis e deuses. Tudo 

isso na busca por criar mais notícias e a promover cada vez mais espetáculos. São estes 

“olimpianos” celebridades e/ou subcelebridades que, dentro ou fora de sua área de atuação, 

estão sob os holofotes da imprensa.  

Esse critério da proeminência é tratado, inclusive, como o mais usado nos meios on-

line, conforme relata Padilha (2012). Para isso, basta ver, por exemplo, as repercussões que 

geraram e ainda geram fatos que envolvam atletas mais famosos, como Romário, os 

Ronaldos, Edmundo, Adriano e, mais recentemente, o atacante Neymar, do Barcelona e da 

Seleção Brasileira. Ainda na visão de Erbolato (1991) citamos, como importante na nossa 
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pesquisa, o critério de noticiabilidade denominado rivalidade, muito visto por meio dos 

enfrentamentos de grupos antagônicos em partidas de futebol, por exemplo. 

Para Wolf (2003), os valores-notícia são relativos a cinco critérios: notoriedade, 

proximidade, relevância, significatividade e atualidade. Ele também os distingue entre 

valores-notícia de seleção e valores-notícia de construção.  

Em contrapartida, os pensamentos sobre os valores-notícia são bem diferentes na visão 

de Galtung e Ruge apud Traquina (2005). Eles são considerados os pioneiros nas pesquisas 

sobre o tema. É sugerido aqui um número de doze tipos de acontecimentos que são dignos de 

se tornarem notícia e ser veiculada. 

São doze os casos que os acontecimentos se configuram em notícias: 1) a 

frequência, duração do acontecimento; 2) a amplitude do evento; 3) a clareza; 4) a 

significância; 5) a consonância, ou seja, a inserção de ideias; 6) o inesperado; 7) a 

continuidade da notícia; 8) a composição ou diversidade de assuntos abordados; 9) a 

referência as elites; 10) referência a pessoas de elite; 11) a personalização, que se 

refere as pessoas envolvidas; e 12) a negatividade (GALTUNG e RUGE apud 

TRAQUINA, 2005, p. 69-70). 

Em relação aos valores-notícia, agora no contexto do webjornalismo, Padilha (2012) 

analisa os avanços positivamente e cita a proeminência, já mencionada acima, como a mais 

explorada, algo que no próprio futebol temos em grande escala. 

Atualmente, mais do que em outras épocas, quase tudo o que as pessoas 

consideradas “proeminentes” fazem em âmbito privado torna-se público; e se for 

alguém do meio artístico ou esportivo como o futebol, aumenta o valor-notícia por 

mais banal que a ação possa ser. Esse fenômeno é explorado há algumas décadas por 

revistas de celebridades e aumentou com a inserção de blogs e sites segmentados 

(PADILHA, 2012, p. 3). 

Tanto os blogs quanto os webjornais trabalham a figura do famoso com veemência. 

Temos aqui, portanto, grande indignação e manifestações quanto às injustiças do meio 

futebolístico e, dentre elas, temos a violência envolvendo o esporte, dentro e fora dos estádios. 

Muito do que os próprios atletas fazem, seja certo ou não, pode ser repetido por sua legião de 

fãs. Entramos, assim, em uma situação perigosa, onde pode se desencadear em cenas de 

violência, uma vez que é percebido que alguns desses atletas já tiveram envolvimento com 

drogas e passagens policiais, por exemplo. 

No próximo capítulo do trabalho, vamos abordar a violência no meio futebolístico, 

sendo ela dentro e fora dos estádios. 
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3 A  VIOLÊNCIA NO FUTEBOL 

 

A palavra violência se origina do latim violentia e tem como significado veemência, 

ação com impetuosidade e uso da força. Também são sinônimos da palavra termos como 

desonrar e ultrajar. As definições acerca da palavra, segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), nos remetem a “uso da força física ou poder, real ou em ameaça, que resulte ou tenha 

grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação”. Consequências essas que serão abordados nas análises das 

notícias envolvendo o futebol, o nosso foco delimitado. 

A mídia, por sua vez, tem reservado muito de seus espaços para propagar as 

informações acerca do tema. Com o fator da proximidade e das mortes, tem-se aí um assunto 

que instiga a curiosidade de seu público e que já virou parte da rotina das pessoas devido ao 

tamanho de casos registrados pelas autoridades policiais ou até mesmo se levarmos em 

consideração os não registrados por algum motivo. 

A cobertura de violência é o grande espaço do noticiário local. Mal ou bem, é a 

única que fala diariamente do bairro, da periferia; nesse sentido, é a única que traz 

referências muitos concretas para o público. Logo, cabe a pergunta: “A cobertura 

interessa por conta da violência ou em virtude de proximidade com o cotidiano dos 

leitores e telespectadores? Por cotidiano não nos referimos apenas a uma realidade 

violenta, mas também às remissões a personagens conhecidos, lugares e cenas 

familiares (CANELA apud RAMOS e PAIVA, 2007, p. 146-147). 

Tratando agora da modalidade em questão, o futebol foi trazido ao Brasil no ano de 

1894 por Charles Miller, um brasileiro da classe alta, que voltava da Inglaterra onde esteve 

para estudar. Em sua época inicial, o esporte era pouco praticado e sofria dura concorrência de 

outros esportes, como o remo e o turfe, muito populares nesse momento. A imprensa 

esportiva era inexistente, bem como os aficionados pela prática futebolística. Ainda tínhamos, 

no país, um esporte que engatinhava.  

Já nos anos 20, o esporte começou a ganhar popularidade na mídia e um eminente 

profissionalismo. E foi com a presença dos negros e dos pobres, no time do Vasco da Gama 

(RJ), de 1923, que o futebol conseguiu ganhar mais adeptos. A partir desse momento, a 

modalidade deixou de ser praticada só pela classe alta e atingia as classes menos favorecidas, 

ainda que jogado em modestos campos de várzea geralmente. Temos também a sua 

profissionalização, na década de 30, e o consequente movimento do capital, obviamente nada 
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estrondoso como temos na atualidade com as transferências milionárias europeias e patamares 

salariais elevadíssimos. 

Desde que foi criado, com o espírito amador do final do século XIX, até os dias 

atuais, em que uma Copa do Mundo pode ser vista ao vivo, via satélite, por todo o 

planeta, o futebol mudou muito. Ganhou uma dimensão tão grande que, hoje mais 

do que um esporte, trata-se de um negócio. Na indústria do entretenimento, 

transformou-se na maior atração deste início de século, capaz de movimentar 250 

bilhões de dólares por ano em todo o mundo (UNZELTE, 2009, p. 682). 

No final dos anos 70, começaram a surgir as primeiras notícias polêmicas e nelas 

estavam os escândalos de loterias, compra de arbitragens e a violência dentro e fora dos 

gramados. Dali em diante, temos os torcedores ocupando massivamente a parte dos 

noticiários policiais, o que também acaba por diminuir o brilho e a ideia de aproximação entre 

as culturas, algo que era e é intuito dessa prática esportiva. 

Outro fator observado é que muitos desses programas esportivos, principalmente os 

televisivos e também os encontrados na web pela convergência midiática, possuem opiniões 

bairristas, onde não há isenção nas colocações feitas por parte de seus participantes. Isso 

acaba por gerar a insatisfação do público, que notavelmente é bem variado. Consideramos que 

a credibilidade do programa fica comprometida, já que o público espera um comportamento 

idôneo e isento por parte da mídia. 

Com tantos veículos e opções, a cobrança dos leitores, internautas, ouvintes e 

telespectadores por uma isenção clubística é ainda maior. Caso contrário perde-se o 

público. Jornalistas que ainda não conseguem se desvencilhar de suas opções 

pessoais não conseguem se firmar, a não ser em programas especificamente criados 

para promover rivalidades. O leitor de hoje cobra fotos de igual tamanho para clubes 

rivais, manchetes de igual destaque, teor informativo e isenção na descrição dos 

jogos. A paixão é sinônimo de falta de credibilidade e a arma dos torcedores é o 

envio de mensagens eletrônicas com reclamações (LEMOS, 2003, p.8-9). 

Pensamos ser necessária essa isenção de opiniões e cuidado ao expressar emoções em 

uma transmissão esportiva. A mídia, se não prestar atenção nesses fatores, pode acabar 

passando um relato não fiel de uma partida e criar uma espécie de conflito, promovendo o 

confronto de torcidas organizadas que são consideradas as maiores propagadoras dessa 

violência nos estádios, bem como nos seus arredores.  A proeminência ou culto a heróis, 

valor-notícia mais encontrado no webjornalismo, também se encaixa nessa ideia, pois muitas 

pessoas podem tomar por lei a opinião ou comportamento de determinado atleta como 

também de alguns jornalistas mais populares e que são polêmicos em seus discursos. 
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Um dos problemas é criar um clima de euforia e expectativa que pode culminar com 

a derrota da equipe ou do atleta e gerar um anticlímax que pode ir do choro a 

depredação e a violência física contra inocentes. Essa responsabilidade os jornalistas 

esportivos sempre devem ter em mente. (BARBEIRO E RANGEL, 2006, p. 48). 

Ferreira (2012) relata um trágico episódio em que uma torcida organizada, do Clube 

Atlético Mineiro, protagonizou a morte de um torcedor no estado de Minas Gerais. Na 

oportunidade, o fato causou imensa revolta popular pela crueldade utilizada para executar o 

torcedor cruzeirense. 

Em 2010, a Galoucura teve seu nome associado a um crime, em que torcedores do 

Atlético Mineiro espancaram até a morte um cruzeirense, membro da torcida Máfia 

Azul, na saída de um evento esportivo em uma região central de Belo Horizonte. 

Membros da diretoria da Galoucura foram presos, e os advogados alegam que a 

Justiça só decretou a prisão deles por causa do clamor público causado pelo crime, 

ou seja, pela comoção e indignação da sociedade diante daquele assassinato, cujas 

cenas foram registradas pelas câmeras de um shopping e amplamente divulgadas 

pela mídia. Os integrantes da torcida organizada foram denunciados pelo Ministério 

Público de Minas Gerais por formação de quadrilha, tentativa de homicídio 

qualificado e homicídio qualificado (FERREIRA, 2012, p. 171). 

Conforme Murad (2007), referindo-se propriamente às torcidas organizadas que 

geralmente protagonizam acontecimentos trágicos, esses grupos violentos e militarizados 

começaram a agir no auge da ditadura militar e foram se aprimorando. Ali temos pessoas com 

ligações com as drogas, antecedentes criminais e as gangues urbanas. O autor comenta que 

parte desses vândalos, um número de 5%, recebe até treinamento com artes marciais e armas 

de fogo. Ou seja, há a preparação de todo um cenário de violência em partidas de futebol já 

instalado casa haja necessidade para estes indivíduos. 

Percebemos, com isso que, em sua imensa maioria, as torcidas organizadas são as 

principais responsáveis por esses episódios envolvendo violência dentro e fora dos estádios. 

Pimenta (2007) relata as maiores causas dessa violência entre as torcidas organizadas: a má 

distribuição de renda, a ausência de expectativas no futuro, ausência de autoridades no 

combate, a exploração de dirigentes e líderes de torcida. Gil (1997) salienta que a ideia 

máxima desses grupos é a de intimidar e ameaçar os adversários partindo para um conflito. 

Os intensos sentimentos de pertencimento ao grupo e a hostilidade pelos      demais 

grupos e seus membros devido aos laços segmentários significam que o 

enfrentamento é praticamente inevitável quando os membros de cada um deles se 

veem frente a frente. Por outro lado, suas normas de masculinidade agressiva e sua 

relativa incapacidade para se autocontrolar significam que o conflito nascido entre 

ele conduz facilmente a luta direta (GIL, 1997, p.5). 

Porém, entendemos que a violência, com todas as suas formas de brutalidade como 

temos visto nas torcidas organizadas, não é específica apenas dos esportes. Ela está inserida 
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em um processo, o qual todos os locais sofrem. Ou seja, ela se reflete em todos os setores de 

nossa sociedade. 

Em contrapartida, há de se valorizar que o futebol em si traz avanços para a sociedade 

e que seu caráter pode ter sido desfocado com o passar do tempo, refletindo as situações 

socioeconômicas e os descasos das classes dominantes na preocupação em coibir a violência e 

defender o espetáculo para as pessoas de bem.   

Isso se comprova se analisarmos que muitos desses estádios não atingem as suas 

expectativas de público gerando o endividamento dos clubes. Ressaltamos, ainda, que cada 

vez mais públicos como o infantil, idoso e feminino estão deixando de comparecerem aos 

jogos, embora aprecie o esporte, tamanho o seu grau de periculosidade que ir aos estádios 

vem se tornando. 

O futebol pode ser um processo lúdico que ajuda a reeducar, uma vez que sua lógica 

está fundamentada, em tese, na igualdade de oportunidades, no respeito ás 

diferenças e na assimilação de regras e normas de convivência com o outro 

(MURAD, 2007, p.12). 

Todavia, as estatísticas demonstram um crescimento nos números de episódios 

envolvendo a violência nos estádios, bem como em suas proximidades, e também que 

possuam alguma relação com essa modalidade esportiva. Temos um quadro delicado no que 

tange aos números de mortes registradas, principalmente nos últimos anos, que nos 

apresentam significativos aumentos. Cabe ressaltar que alguns casos nem chegam a virar 

registro, ou seja, não fazem parte destes dados estatísticos. 

Conforme Murad (2007), entre os anos de 1999 e 2008, foram contabilizadas 42 

mortes no futebol. Já no ano de 2012, somente, o número alcançado foi de 23 pessoas que 

perderam as suas vidas nestas circunstâncias. O ápice ocorreu no ano de 2013, com incríveis 

30 mortes. Chama a atenção que, em mais de 65% dessas ocorrências, as vítimas estão na 

faixa etária de 25 a 30 anos de idade (MAISFUTEBOL, 2013).  

Segundo o Globo.com, o ano de 2014 registrou um declínio em relação aos últimos em 

números, totalizando 18 mortes. Contudo, esse levantamento não é entendido com uma 

diminuição dos casos e avanços nas políticas de prevenção à violência nos estádios, devido à 

paralisação dos campeonatos por causa da Copa do Mundo realizada no Brasil no ano citado. 

Essa pausa teve um tempo de 60 dias no calendário futebolístico brasileiro. 
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Mas, 2014 escancarou o Brasil como o país que mais mata no mundo no quesito 

violência nos estádios de futebol. Superamos países que, até então, lideravam a lista, como a 

Argentina e a Itália. A tese é reforçada com o discurso do presidente do STJD, Caio Rocha, 

que afirmou que o ano bateu recordes em processos julgados a respeito. Em entrevista ao 

Globoesporte.com, Murad (2014) afirmou que, atualmente, 17% dessas pessoas que se 

envolvem nestes episódios são reincidentes e apenas 3% delas recebem condenação. 

Números que nem sempre fazem as classes dominantes se organizarem com a 

finalidade de coibir atitudes que põem em risco a alegria do esporte e a comprarem a briga 

contra os infratores. Porém, os dados retratam realidades que condizem com o cenário 

mundial da criminalidade e a falta de segurança pública. 

Mesumerici apud Ramos e Paiva (2007) salienta três bons motivos para se usarem as 

estatísticas nestas matérias que envolvem a violência e todas suas conseqüências. São elas: 

1 - Contextualizar os fatos específicos narrados na matéria, permitindo aos 

leitores avaliar se esses fatos se encaixam em tendências mais gerais, ou se 

representam algo eventual ou excepcional. 

2 - Qualificar o tratamento jornalístico dado ao tema, afastando-o cada vez 

mais do sensacionalismo e de um jornalismo meramente descritivo, reprodutor do 

senso comum. 

3 - Pressionar as autoridades e as instituições responsáveis para que produzam 

e divulguem com transparência dados de qualidade sobre segurança pública. 

    A autora também ressalta a importância da imprensa em verificar estes dados para 

que não se confunda a população com informações mal trabalhadas. O banimento do senso 

comum ou o vulgo “achismo” também é defendido por Mesumerici (2007): 

A imprensa tem um papel importantíssimo na fiscalização dos erros e das 

manipulações das estatísticas de segurança. Não existirão políticas sérias de 

redução da criminalidade e da violência se não houver dados confiáveis 

para planejá-las, monitorá-las e avaliá-las. Junto com instituições de 

pesquisa e com outras organizações da sociedade civil, cabe a mídia 

contribuir para a melhoria desses dados, de modo que o conhecimento dos 

problemas de segurança pública fique cada vez menos ao sabor do senso 

comum, do “achismo” e do uso político da informação. (MESUMERICI 

apud RAMOS e PAIVA, 2007, p. 167).  

Violência à parte, o Brasil é considerado uma das maiores vitrines do futebol mundial 

da atualidade. Temos aí o bom exemplo deixado com a organização da Copa do Mundo de 
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2014, antes tão questionada. Somos os únicos pentacampeões mundiais 

(1958/1962/1970/1994/2002), além de formar e vender jogadores por cifras milionárias e 

consideradas acima da média. Times como Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos, 

Grêmio e Internacional já levantaram a taça de Campeão Mundial Interclubes.  Dentre os 

principais ídolos brasileiros no futebol, podemos citar Pelé, Zico, Sócrates, Falcão, Romário, 

Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Kaká, e Neymar. 

A seguir, elencamos alguns casos de violência no futebol ocorridos, não pertencentes 

ao nosso corpus de análise, mas que merecem destaque. O critério para trabalharmos com os 

mesmos deve-se a sua alta repercussão na plataforma digital. Fatos que causaram muita 

revolta e comoção devido ao alto grau de descaso por parte da polícia, dos próprios entes 

políticos e também à brutalidade com que as torcidas se portaram nestes eventos futebolísticos 

ou que envolviam essa atmosfera. 

 

3.1 UM PANORAMA DE CASOS 

  

Vamos relembrar cinco fatos que ocuparam a plataforma midiática on-line nos últimos 

seis anos e que tiveram grande divulgação na web. São notícias que envolvem torcidas, 

geralmente organizadas, jogadores, comissão técnica, menores de idade, mortes, arremesso de 

objetos e confrontos com as autoridades policiais. Foi feito um breve relato, pelo autor deste 

Trabalho Final de Graduação, de cada caso em questão. Vários capítulos se desenrolaram e 

muitas das pessoas envolvidas não tiveram as devidas punições, o que piorou o quadro e veio 

a desenvolver novas cenas de violência no futebol em nosso país e no mundo. 

 

3.1.1 Coritiba x Fluminense - Campeonato Brasileiro 2009 

  

Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR), 6 de dezembro de 2009. O duelo entre Coritiba 

(PR) e Fluminense (RJ) era válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Em 

jogo, a permanência de uma das duas equipes na primeira divisão do Brasileirão de 2010. Um 
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dos adversários acabaria, à tarde, rebaixado. A partida acabou empatada em 1 a 1, e a equipe 

paranaense jogaria a segunda divisão no próximo ano. 

Após o apito final, os torcedores do Coritiba invadiram o gramado e iniciaram uma 

perseguição com o intuito de agredir jogadores, comissão técnica e o trio de arbitragem da 

partida. Iniciou-se, logo após, um confronto com policiais militares que foram tentar intervir 

na situação. O trio de arbitragem chegou a entrar em contato com os torcedores e os atletas 

tiveram que correr desesperadamente até o vestiário. 

Durante o conflito com os policiais, foram arremessadas cadeiras das arquibancadas ao 

gramado, ferindo ambos os lados.  A tropa de choque da polícia entrou em campo, seguindo 

um duelo com os torcedores e precisando efetuar disparos com balas de borracha para dar fim 

a uma confusão generalizada.  Um dos tiros atingiu, na cabeça, o jovem torcedor do clube do 

Paraná, Anderson Rossa Moura, 19 anos.  O estudante ficou quinze dias em coma e, quase um 

mês após o incidente, teve alta no hospital o qual foi internado. 

 

3.1.2 San José (Bolívia) x Corinthians - Libertadores da América 2013 

  

O jogo entre San José, da Bolívia, e Corinthians (SP), que marcava a estreia das duas 

equipes no Grupo 5 da Taça Libertadores da América, ocorreu em 20 de fevereiro de 2013.  O 

resultado de 1 a 0 para o time brasileiro foi o que menos importância teve, tamanha a 

repercussão de uma atitude que veio das arquibancadas do estádio. A partida foi realizada em 

Oruro, na Bolívia. Na ocasião, o jovem de 14 anos e torcedor do clube boliviano, Kevin 

Beltrán Espada, foi atingido por um sinalizador atirado pela torcida do Corinthians no 

momento da comemoração do gol corintiano. Como consequência, a morte do jovem 

torcedor. 

Doze torcedores do Corinthians foram detidos por estarem envolvidos e acusados da 

autoria e cumplicidade do incidente. Só cinco dias após, um menor de 17 anos, assumiu ser o 

responsável pelo disparo do objeto. Os 12 torcedores seguiram detidos em solo boliviano por 

falta de provas no processo que comprovassem a sua liberdade. Em 6 de junho, sete 

torcedores foram liberados e os últimos cinco tiveram a liberdade decretada no dia 2 de agosto 

de 2013. 
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O jogo também ficou famoso devido à quantidade de setores (esportivo, policial, 

médico, judiciário e diplomático) que acabaram por se envolver no que era pra ser apenas 

mais uma rodada da competição que marcava a estreia do atual campeão continental e 

mundial, o Corinthians. A quantidade de episódios posteriores sobre a partida também foi de 

grande relevância. 

3.1.3 Tigre (Argentina) x Palmeiras - Libertadores da América 2013 

  

Em 6 de março de 2013, a partida entre Tigre, da Argentina, e Palmeiras (SP) era 

válida pela Copa Libertadores da América e já havia acabado.  O time palmeirense, 

considerado limitado e que disputaria a Série B no Campeonato Brasileiro, em 2013, havia 

perdido para a equipe argentina do Tigre pelo placar de 1 a 0. A delegação palmeirense ficaria 

em Buenos Aires para após iniciar a viagem em direção à capital paulista. Foi quando 

apareceram, no aeroporto em solo argentino, integrantes da torcida organizada Mancha 

Alviverde, ocupantes das arquibancadas em dias de jogo, para intimidar e agredir os atletas da 

instituição. 

Na ocasião, o goleiro Fernando Prass sofreu um corte profundo na cabeça, devido ao 

arremesso de um copo. O volante Wesley foi ameaçado pelo grupo de torcedores e houve 

troca de agressões com os atletas. O jogador camisa 10 da equipe, o chileno Valdivia, teve 

que correr em direção aos banheiros para não ser agredido, após perseguição da organizada. 

Devido aos incidentes registrados, também pela mídia argentina, o clube brasileiro 

teve que jogar seus quatro primeiros jogos da Série B do Brasileirão 2013 fora de seus 

domínios como forma de penalização. Atitudes da organizadas do clube paulista resultaram, 

em anos recentes, o clube perder atletas como Kléber, atualmente no Coritiba, e Vagner Love, 

do Corinthians, que foram vítimas de ameaça e presenciaram agressões ao grupo de 

jogadores. 
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3.1.4 Atlético (PR) x Vasco da Gama - Campeonato Brasileiro 2013 

  

A partida entre Atlético (PR) e Vasco da Gama (RJ), ocorrida em 8 de dezembro de 

2013, marcava o encerramento do Brasileirão da Série A e tinha todos os ingredientes para 

um jogo tenso e muito disputado nas quatro linhas. Devido aos episódios de violência, 

registrados em rodadas anteriores por parte dos torcedores do time paranaense, o jogo foi 

transferido para a Arena Joinville, em Joinville (SC), um estádio pouco preparado para a 

dimensão da partida. Em jogo: uma vaga direta para o Atlético (PR) na Copa Libertadores da 

América de 2014 e a permanência da equipe vascaína na primeira divisão na competição 

brasileira no ano seguinte. 

O jogo teve de ser interrompido aos 17 minutos do primeiro tempo e estava 1 a 0 para 

o time do Paraná, tamanha as cenas de brutalidade vistas nas arquibancadas do estádio, e só 

foi retomado uma hora e dez minutos após o ocorrido. Um grupo de torcedores do clube 

paranaense ultrapassou um cordão de isolamento e foi em direção à torcida vascaína, 

iniciando uma das maiores barbáries do futebol brasileiro.  

Entre trocas de socos, pontapés e uso de objetos pontiagudos, quatro pessoas ficaram 

gravemente feridas. Com a demora da ação policial, câmeras registravam torcedores sendo 

agredidos desacordados e agonizando, outros pulando alambrados para fugir, invadindo o 

gramado, e pedidos de clemência dos atletas à beira das arquibancadas do estádio. William 

Batista, 19 anos, torcedor paranaense, chegou ao hospital com traumatismo craniano 

encefálico. Incrivelmente, não houve mortes no episódio. 

A polícia militar afirmou não haver nenhum homem fardado no local, em um primeiro 

momento, pois a responsabilidade da segurança na partida era de uma firma contratada pela 

equipe mandante. A ação da PM ficou restrita ao lado de fora do estádio. Durante a semana 

que antecedia o embate entre as duas equipes, uma organizada do clube paranaense postou em 

seu site que não venderia ingressos para mulheres e menores de idade, devido ao grande 

perigo que a partida se apresentava, ou talvez, prevendo um confronto que nas redes sociais já 

vinha se desenrolando a ter cenas catastróficas de violência. 

A partida terminou 5 a 1 para a equipe paranaense e culminou no rebaixamento do 

Vasco para a segunda divisão do futebol brasileiro em 2014. O Atlético (PR), com o 

resultado, ficou na terceira colocação do certame. A vaga direta à competição continental foi 
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perdida para a equipe do Grêmio (RS). Na oportunidade, sagrou-se campeã a equipe do 

Cruzeiro (MG). 

 

3.1.5 Santa Cruz (PE) x Paraná - Campeonato Brasileiro Série B 2014 

 

O episódio de 2 de maio de 2014 veio para manchar a alegria e os espetáculos que as 

apaixonadas torcidas do nordeste promoviam nos estádios. O confronto entre Santa Cruz (PE) 

e Paraná era válido pela segunda divisão da competição nacional.  Paulo Ricardo Gomes da 

Silva, 26 anos, passava pelo portão seis do Estádio Arruda, em Recife (PE), após o término da 

partida, quando foi atingido por um vaso sanitário vindo das arquibancadas do estádio.  

O espaço era reservado à torcida visitante, mas devido a uma armadilha da torcida do 

clube nordestino, os paranaenses foram surpreendidos por três bombas e dois vasos sanitários 

arremessados. Um deles atingiu a vítima, que morreu no local. Mais três pessoas ficaram 

feridas no incidente. A vítima era membro de uma torcida organizada do Sport Recife, clube 

do mesmo estado da equipe do Santa Cruz e que mantinha clima de rivalidade. 

Os estádios pernambucanos já registravam cenas de vandalismo nos banheiros, o que 

já vinha evidenciando o comportamento inadequado das torcidas. No mesmo ano, os 

torcedores do time de Recife quebraram banheiros no Ilha do Retiro, estádio do rival Sport.  

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) chegou a interditar o local da tragédia 

por tempo indeterminado até que o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) 

investigasse o caso e tomasse as providências cabíveis. A partida era válida pela terceira 

rodada da competição e acabou empatada em 1 a 1.  

 

3.2 REVISÃO DE ESTUDOS 

 

Na sequência, vamos apresentar duas pesquisas realizadas em Santa Maria-RS e que 

têm relação com nossa temática neste trabalho acadêmico: a violência no futebol dentro ou 

fora dos estádios. Cabe ressaltar que elas variam as suas análises em plataformas midiáticas, 
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mas mantêm relação com o trabalho desde as conceituações básicas do jornalismo esportivo e 

com alguns autores utilizados em comum. 

Granêz (2013) analisou, em sua pesquisa, a maneira como a mídia brasileira cobriu a 

prisão e a soltura dos doze torcedores corintianos acusados no envolvimento da morte do 

torcedor boliviano Kevin Espada, 16 anos, em 20 de fevereiro de 2013. Em sua análise, houve 

a divisão em três partes do episódio trabalhado pela mídia: a visibilização do menor suspeito, 

a situação dos presos em solo boliviano e a soltura dos mesmos.  

Nela ficou evidenciada a atuação de diversos campos sociais devido à complexidade 

do fato. O critério de noticiabilidade denominado imprevisibilidade também foi identificado 

na pesquisa, bem como os valores-notícia morte e violência, que justificam o motivo que o 

fato ganhou tantos desdobramentos e acabou por virar uma “novela” contendo diversos 

capítulos.  

Foram analisadas neste trabalho as matérias do Fantástico, da Rede Globo, do dia 24 

de fevereiro de 2013, da revista Isto É, de 22 de maio de 2013, do programa Canal Livre, de 

22 de abril, e do Jornal da Band, de 4 e 6 de abril e 3 de agosto do mesmo ano, os últimos dois 

programas pertencentes da Rede Bandeirantes de Televisão. 

Em seu trabalho, Fornasier (2007) fez uma análise de conteúdo dos títulos e subtítulos 

dos jornais ZH e Correio do Povo, ambos de Porto Alegre (RS), a respeito dos incidentes 

ocorridos no Gre-Nal 366, no estádio Beira Rio, em 30 de julho de 2006.  

A partida era válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e acabou empatada em 

0 a 0. Nas arquibancadas, membros de torcidas organizadas do Grêmio, atearam fogo nos 

banheiros químicos do estádio, dando início a uma confusão generalizada no local onde 

estavam no Estádio Beira-Rio.  

Entre os objetivos dessa pesquisa, estava a verificação dos enfoques utilizados pelos 

dois jornais analisados. O corpus dos objetos analisados foi de 29 de julho de 2006 (véspera 

da partida) a 06 de agosto de 2006 (semana posterior ao jogo). A pesquisa teve a sua divisão 

em sete partes e utilizou-se de alguns valores-notícia. Entre eles: a notoriedade dos atores 

envolvidos, a proximidade geográfica e cultural, a relevância e o conflito. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

  

O presente trabalho tratou-se de uma pesquisa qualitativa, com o uso da técnica de 

Análise de Conteúdo, onde foram estudadas oito matérias publicadas no portal esportivo 

Globoesporte.com. Os materiais analisados tratam sobre a violência no futebol, dentro e fora 

dos estádios, no período compreendido entre 1º de agosto de 2014 e 1º de maio de 2015. 

As matérias estudadas foram as seguintes: “Briga entre torcidas de ABC e Santa Cruz 

termina com feridos e 26 presos” (06/09/2014), “Torcedor morre em emboscada antes do 

clássico paulista; mais 3 são feridos” (19/10/2014), “Londrina x Brasil – RS tem briga, 

goleiro algemado e barra de ferro em campo” (02/11/2014), “Torcedores do Fla e Vasco 

brigam no intervalo do clássico em Manaus” (22/01/2015), “Briga de torcidas organizadas 

acaba com um morto após jogo do Gauchão” (02/02/2015), “Gre-Nal tem 47 cadeiras 

quebradas, cinco carros depredados e 11 detidos” (01/03/2015), “Confusão na arquibancada 

marca intervalo de Brasil x Inter no Gauchão” (11/04/2014) e “Chacina deixa oito mortos 

em sede de torcida organizada do Corinthians” (18/04/2015). 

Analisamos, nesta pesquisa acadêmica, os textos de cada matéria, divididos em título, 

linha de apoio, olho e o próprio corpo do texto. Não foram analisadas as imagens, com suas 

legendas, e nem vídeos de cada matéria. As fotos figuram apenas como elemento de mera 

ilustração das matérias que foram analisadas. 

Sobre a técnica de Análise de Conteúdo, Benedeti (2009) afirma tratar-se de uma 

“investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto da comunicação”. Além disso, a autora observa que a “inserção de 

aspectos qualitativos dotou de um caráter híbrido (qualitativo e quantitativo) as pesquisas de 

conteúdo realizadas a partir de 1960”.  

Para Bardin (1977), uma análise de conteúdo visa, por meio dos procedimentos, 

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e 

recepção destas mensagens. Cabe ressaltar que ela engloba pesquisas tanto qualitativas quanto 

quantitativas e é muito utilizada, também, no discurso de caráter político. 

Herscovitz (2008), ao falar sobre a análise de conteúdo, diz ser um método muito 

utilizado nas pesquisas jornalísticas e como é do intuito de nosso próprio trabalho acadêmico, 
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identificou os valores-notícia e critérios de noticiabilidade empregados nessas notícias que 

foram selecionadas.  

O trabalho visou atingir os objetivos propostos através do estudo de revisão 

bibliográfica e teve por objeto empírico a análise dos episódios já publicados do tema 

proposto. Consequentemente ocorreu a identificação dos valores-notícia e critérios de 

noticiabilidade empregados no mesmo, bem como se dá o processo de construção dessa 

narrativa jornalística.  
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5 ANÁLISE DOS MATERIAIS 

 

5.1 OS VALORES-NOTÍCIA PRESENTE NOS TEXTOS 

 

Para fins de análise, nesta pesquisa acadêmica, utilizamos um total de oito matérias do 

Portal Globoesporte.com, no qual a sua principal temática era o relato de incidentes que 

envolviam a violência no futebol dentro e fora dos estádios brasileiros. O período em que os 

fatos ocorreram e as matérias foram publicadas vai de agosto de 2014 a maio de 2015. 

Elas foram selecionadas por terem conquistado um status elevado de repercussão e 

pelos objetos que continham nesses episódios, que os tornaram acontecimentos dignos de 

virarem notícia. A maioria das matérias conta, por exemplo, com um elevado número de 

valores-notícia inserido nelas. Valores esses que enriquecem a matéria e o trabalho do 

jornalista nesse processo da construção da narrativa jornalística.  

Como embasamento para essa análise, usamos dois autores em especial.  O primeiro 

deles, Padilha (2012), com os seus oito valores-notícia utilizados no Webjornalismo, sendo 

eles:  

1- Impacto /intensidade/ consequência. 

2- Proeminência. 

3- Incomum / Ineditismo / Curiosidade. 

4- Conflito / Denúncia. 

5- Utilidade pública. 

6- Negatividade (tragédia, drama, crime e violência). 

7- Governo / Política. 

8- Conhecimento / Cultura / Ciência. 

Já o segundo autor, Wolf (2003), nos relata os critérios de noticiabilidade como 

critérios diferenciados em: 1) critérios relativos ao conteúdo ou características substantivas 
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das notícias; 2) critérios relativos ao produto informativo; 3) critérios relativos ao público e 4) 

critérios relativos à concorrência. 

Em relação ao conteúdo, esse critério diz respeito à transformação do acontecimento 

em notícia. Os critérios relativos ao conteúdo ou critérios substantivos são destacados como: 

hierarquia (pessoas e instituições), impacto (conseqüências às pessoas ou a algo), quantidade 

(números de envolvidos na situação) e relevância ou significatividade do acontecimento 

(perspectiva futura da notícia que interessa ao público).  

Relacionado ao produto tal critério diz respeito ao conjunto de processos de formação 

e realização da notícia.  Já os relacionados ao público são aqueles que o despertam a sua 

identificação e serve como prestação de serviço. Eles também nos mostram a imagem que os 

jornalistas têm sobre o seu destinatário. Finalizando, temos os relativos à concorrência, que 

são os populares “furos de reportagem”. Eles destacam a relação entre os meios de 

comunicação presentes no mundo informativo. 

Optamos para fins de análise sobre os critérios de noticiabilidade, presente nas oito 

matérias em questão, utilizarmos os critérios substantivos ou relacionados ao conteúdo das 

notícias. Ainda sobre esse critério, apontamos que eles se articulam em dois valores básicos: a 

importância e o interesse da notícia. Tal importância se deve as quatro divisões ou variáveis já 

citadas (hierarquia, impacto, quantidade de pessoas envolvidas e relevância futura). 

Lembramos que, neste trabalho acadêmico, foram analisados apenas os textos de cada 

matéria, divididos em título, linha de apoio, olho e o próprio corpo do texto. Não foram 

analisadas as imagens, as suas legendas, e nem vídeos de cada matéria. As fotos figuram 

apenas como elemento de mera ilustração das matérias. 

 

5.1.1 Briga entre torcidas do ABC e Santa Cruz termina com feridos e 26 presos 

 

A matéria “Briga entre torcidas do ABC e Santa Cruz termina com feridos e 26 

presos”, não assinada, de 6 de setembro de 2014, atualizada às 19h45min, retratou uma briga 

entre as torcidas organizadas dos dois times do nordeste, ocorrida em Natal, capital do Rio 

grande do Norte.  O incidente violento teve como palco uma área externa ao estádio, mais 
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precisamente na Avenida Capitão-Mor Gouveia, zona sul de Natal (RN). Como saldo, foi 

registrado pessoas feridas e 26 presos. 

Momentos antes da partida entre ABC, de Natal (RN), e Santa Cruz, de Recife (PE), 

pela Série B do Campeonato Brasileiro, cerca de 150 pessoas entraram em confronto. Houve a 

intervenção da Brigada Militar, que prendeu 26 torcedores, sendo 25 do ABC e um do Santa 

Cruz. Torcedores feridos e socorridos pelo SAMU,  também, fizeram parte dos resultados do 

confronto. 

Já no título - “Briga entre torcidas de ABC e Santa Cruz termina com feridos e 26 

presos” - temos a presença de dois valores-notícias. O primeiro, na expressão “briga entre 

torcidas”, chamamos de impacto. Esse valor-notícia é estratégico para chamar os leitores a 

ler a matéria. No segundo, temos a presença da consequência, com a frase “feridos e 26 

presos”, que nos remete ao resultado, geral ou aproximado, do que o confronto causou. 

Na linha de apoio da matéria, identificamos mais três elementos dignos de tornar o 

incidente envolvendo as duas torcidas como merecedor de ser noticiado pelo site. Na 

expressão “segundo a PM”, temos a presença do valor governo, elencando a atuação da 

polícia em relação ao episódio. Lembrando que essa instituição é subordinada às classes 

políticas e remunerada por elas, ou seja, um serviço público. 

Também no trecho “paus, pedras e fogos de artifício” trabalhamos com mais dois 

valores-notícia. São eles negatividade/violência, se pensarmos que os materiais utilizados 

têm o intuito da agressão. O outro valor identificado é a curiosidade, pois os materiais, em 

seu uso normal, não são usados exclusivamente para violência como são as armas brancas e as 

letais. Eles são adaptados para essa finalidade devido às circunstâncias. 

No que se refere ao corpo do texto, propriamente dito, identificamos no primeiro 

parágrafo o valor-notícia denominado utilidade pública. Ele se faz presente por meio da 

seguinte citação: “26 pessoas presas e deixou vários feridos na Avenida Capitão- Mor 

Gouveia, na Zona Sul de Natal...” Esse trecho é de suma importância aos leitores pelo fato de 

que alguma pessoa possa estar se deslocando ao estádio e também para as pessoas desviarem 

desta rota, a fim de não serem surpreendidas pelos atos de violência. 

No segundo parágrafo, temos a presença da proeminência. Esse valor-notícia faz 

menção a pessoas ou instituições famosas. Como se tratava de um jogo entre duas equipes do 

nordeste, conhecido por torcidas apaixonadas pelos seus times, e se tratando também de um 
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Campeonato Brasileiro, embora da Série B (segunda divisão), o fato torna-se merecedor de 

ser trabalhado pelo site. 

No terceiro parágrafo da matéria, podemos identificar a presença de mais dois valores-

notícia. Nesta parte da matéria, temos um discurso de autoridade proferido pelo aspirante 

Braga, pertencente à Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), ou seja, o valor 

governo. Na parte “A estimativa é que cerca de 150 pessoas das duas torcidas tenham 

participado da briga.”, novamente, identificamos como um aviso de utilidade pública, algo 

que a população tem o direito de ser informada. Além de impacto, com a expressão briga e 

150 pessoas, e negatividade /violência, pelo cenário retratado do incidente. 

Na segunda parte da entrevista do aspirante Braga ao Globoesporte.com, encontramos 

mais um valor-notícia, denominado denúncia. Ele aparece no seguinte trecho: “A torcida 

organizada do Santa Cruz estava esperando um outro grupo que vinha do Recife quando os 

torcedores da organizada do ABC chegaram ao local e tentaram o confronto”. Aqui o 

policial argumenta como se desenrolou o fato, deixando claro que foi a torcida do ABC que 

iniciou as cenas de violência, indo ao encontro dos torcedores do Santa Cruz. 

No quinto parágrafo, temos a seguinte fala do professor de Educação Física, Andrey 

Valério, morador das proximidades do local: “Foi cena de terror, moradores correndo para 

se trancarem em casa, pedra e pau pra todos os lados, vários carros tiveram os vidros 

quebrados. É lamentável tudo isso. Mais uma vez, evidencia-se denúncia, pois há, nesta 

frase, um relato minucioso do que aconteceu no local, e de um fato que precisa ser divulgado 

para não acontecer mais. Ainda notamos impacto, com os termos terror, correndo, pedra, 

pau e vidros quebrados. 

Outro valor-notícia encontrado na fala de Valério foi negatividade/drama, ao citar 

“Foi cena de terror” e, consequência, em “moradores correndo para se trancarem em casa” 

e “vários carros tiveram os vidros quebrados”, por ser saldo dos confrontos no local. 

No sexto e último parágrafo da matéria, temos, pela segunda vez, o valor- notícia 

governo, com o trecho “Segundo a Brigada Militar”. Também destacamos, pela terceira vez, 

utilidade pública, por meio do trecho “alguns torcedores ficaram feridos e foram socorridos 

pelo SAMU”, o que pode vir a colaborar com as pessoas que podem ter seus entes 

machucados em meio aos confrontos. 
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5.1.2 Torcedor morre em emboscada antes do clássico paulista; mais 3 são feridos 

 

A matéria “Torcedor morre em emboscada antes do clássico paulista; Mais 3 são 

feridos”, não assinada por jornalista, foi atualizada às 19h55min do dia 19 de outubro de 

2014. Ela retrata um confronto entre torcedores do Palmeiras e do Santos, onde tivemos a 

morte de um torcedor por atropelamento, três pessoas feridas e mais cinco sendo detidas pela 

Polícia Militar. 

O encontro entre as torcidas ocorreu na rodovia Anchieta, cidade de São Paulo, em 

uma emboscada feita pelos torcedores palmeirenses para os santistas.  Devido à briga, o 

trânsito teve lentidão por um percurso de cinco quilômetros, mas foi normalizado pouco 

tempo após.   

Já no título da matéria, identificamos cinco valores-notícia expressos. O primeiro deles 

está no fragmento “torcedor morre”. Há três valores identificados para esse mesmo trecho do 

título. Um deles denominado de impacto, por usar um verbo que deriva da palavra morte. O 

segundo deles entendemos por negatividade/tragédia, pois temos a perda de uma vida. E o 

terceiro o denominamos como consequência, pois se deve à briga de torcidas e é saldo dela. 

A expressão “em emboscada” nos remete ao valor-notícia chamado de incomum. Isso 

se dá pelo fato de que foi premeditadamente arquitetado esse episódio de violência e a isso 

somado ainda que uma emboscada não seja algo característico ou esperado nesse cenário de 

torcidas, e sim por órgãos de segurança e bandidos profissionais. Aqui também se tem a idéia 

de negatividade/violência. 

Seguindo com a análise, ainda no título da matéria, identificamos a proeminência 

com a expressão “clássico paulista”. Isso se deve ao fato desses dois times possuírem fama, 

títulos importantes e já terem lançado vários jogadores ao futebol mundial. Eles também 

figuram entre aqueles com as maiores torcidas do futebol brasileiro. Ou seja, tudo que 

acontecer que envolva dois times de elite vai ter aval para ser trabalhado com uma notícia que 

faz jus a sua postagem no site. 

Na linha de apoio da matéria, identificamos a utilidade pública em três momentos. 

No primeiro deles, “Leonardo da Mata Santos, 21 anos”, ao citar o nome do vitimado. No 

segundo momento, “na rodovia Anchieta”, ao situar o local da briga, o que colabora às 
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pessoas trocarem suas rotas de trânsito, e, em um terceiro momento, no fragmento “Cinco são 

detidos”, retratando a população outro valor-notícia denominado consequência do incidente. 

No último, também identificamos o valor impacto. 

Em “morre atropelado”, temos consequência e negatividade/tragédia, ou seja, 

resultado dos confrontos e saldo irreversível com morte, respectivamente. E, finalizando a 

linha de apoio desta matéria, temos a proeminência, retratada no fragmento “palmeirenses e 

santistas rumo ao Pacaembu”, onde faz referência a dois clubes grandes e um estádio palco 

de diversos episódios de futebol. Isso instiga as pessoas a lerem o material. 

No primeiro parágrafo, temos negatividade/violência e negatividade/tragédia em 

“Um confronto entre torcedores de Palmeiras e Santos” e, também, em “deixou um 

palmeirense morto e outros três feridos.” Neste último fragmento citado, também temos o 

valor-notícia denominado de consequência, que relata, novamente, o resultado de tais 

atitudes dos torcedores. Em “segundo a Polícia Militar”, temos o valor governo, pois o 

órgão é subordinado ao poder público.  

Encerrando o primeiro parágrafo, temos no trecho “A briga interditou a pista central 

da via Anchieta no trecho de planalto, no km 18, no sentido São Paulo, entre 12h e 14h.” 

mais dois valores-notícia encontrados. Primeiramente, o de utilidade pública, pois traz 

informações sobre o trânsito na região de conflito, e conseqüência, pois a interdição da via é 

resultado do próprio conflito. 

Começamos o segundo parágrafo, com negatividade/violência, no fragmento” No 

total, três palmeirenses foram atingidos por carros ao andarem na pista.”, onde é visto mais 

uma vez como foi o cenário do local. Novamente é citada a palavra morte, com nome e idade 

do torcedor atropelado, ou seja, negatividade/tragédia, utilidade pública e impacto, como 

notamos no fragmento “Um deles morreu- Leonardo da Mata Santos, de 21 anos.”  

No trecho “e os outros dois foram encaminhados para hospitais da região. Um quarto 

também se feriu ao ser baleado na confusão”, identificamos, mais uma vez, como um aviso 

de utilidade pública. Seguindo a análise, temos o valor-notícia governo no fragmento “Os 

policiais apuram se torcedores...”, onde, mais uma vez, é feita alusão à atuação de um órgão 

governamental. 
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Identificamos ainda a proeminência, ao citar novamente duas instituições 

futebolísticas famosas (Palmeiras e Santos) e que aumentam a repercussão da notícia, além de 

citar o nome do torneio em questão, o Campeonato Brasileiro (considerado um dos mais 

importantes do mundo). Tal constatação é identificada na parte “... onde Verdão e Peixe se 

enfrentaram no clássico paulista pelo Campeonato Brasileiro.”  

É encontrado ainda no conteúdo desta matéria um erro envolvendo dados relacionados 

às pessoas detidas no episódio violento. Temos na linha de apoio a informação de que cinco 

pessoas foram detidas no fato. Já no segundo parágrafo há a informação de que nenhuma 

pessoa havia sido detida. Entendemos tal erro ser pela atualização contínua da matéria e a não 

revisão final dos dados explicitados nela. O valor conhecimento aparece com a informação 

do placar da partida: O Santos venceu por 3 a 1.  

Indo agora ao terceiro parágrafo da matéria, é identificado o valor 

negatividade/violência na parte “Dois ônibus do Santos vinham sem escolta e foram 

surpreendidos por marginais.”, onde temos o retrato da situação negativa do fato. No trecho 

“Armados por enxadas, rojões e facas”, temos o valor-notícia curiosidade, devido aos 

instrumentos utilizados na briga. Em “Tinham carros pequenos, que na curva atropelaram 

alguns indivíduos. Um palmeirense subiu em um carro de um santista, que baleou o 

palmeirense.”, aparece a ideia de negatividade/tragédia, novamente, e a de impacto, com os 

termos atropelaram e baleou. 

Temos a presença de três valores-notícia no seguinte fragmento que encerra o terceiro 

parágrafo desta matéria. “Quatro torcedores internados, um preso que estava internado e um 

com lesão corporal da briga. O primeiro deles é conseqüência. Isso se deve à exposição dos 

resultados da briga. O segundo seria negatividade (tragédia e violência) e, por fim, no 

terceiro, temos impacto, na citação dos termos internados, preso, lesão corporal e briga.  

Na última frase deste parágrafo, “Confirmou a morte de um dos atropelados. Um está 

muito grave - disse o tenente Maurício Bijarta, da Polícia Militar de São Paulo”, mais três 

valores são identificados. O primeiro deles é a negatividade/ tragédia, ao citar a expressão 

morte e grave. No segundo, identificamos o de utilidade pública, ao explicitar o estado de 

saúde dos envolvidos e, por último, governo, pelo fato desta fala ser de um policial militar. 

No quarto parágrafo, identificamos o valor-notícia denominado denúncia no 

fragmento: “... testemunhas contaram que palmeirenses foram até o km 18 com motos e 
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carros.”, o qual identifica um dos lados da briga. Ao mencionar o “km 18”, entendemos o 

termo como utilidade pública também, uma vez que colabora com o internauta a evitar 

transitar pelo local por um tempo, devido aos conflitos. 

No trecho “ele teria sido abordado pelos torcedores rivais que apedrejaram o 

veículo”, temos os valores negatividade/violência, por citar também o requinte utilizado no 

incidente, e o de impacto, pela atuação em grupo e em ataque surpresa destes indivíduos 

envolvidos. O valor denúncia novamente aparece na declaração “O ônibus estaria vindo de 

Santos sem escolta policial”, onde é relatado algo considerado arriscado e fora das 

conformidades.  

Finalizando o quarto parágrafo, identificamos, novamente, a negatividade/ violência 

com o relato das cenas em “Paus e pedras foram usados na briga. Rojões a até disparos de 

arma de fogo foram ouvidos”. Outro valor aqui presente é o impacto, pelo grande uso de 

materiais para promover a pancadaria, e o valor-notícia incomum, por serem materiais 

adaptados para a agressão como paus e pedras. 

Encerrando o texto, temos o valor-notícia identificado como consequência no trecho 

“Por conta da briga, o trânsito no local foi desviado para a pista marginal...”, onde há o 

relato do resultado dos confrontos. Nesse trecho, também, aparece o valor de utilidade 

pública, que noticia que o trânsito passou por lentidão. O último valor também citado foi 

encontrado no fragmento: “que esteve com lentidão do km 22 ao km 17. Por volta das 14h30, 

porém, a concessionária informou que a situação já estava normalizada.”, o que comprova 

que o confronto muda a rotina das pessoas e precisa ser noticiado, a fim de evitar mais 

problemas. 

 

5.1.3 Londrina x Brasil-RS tem briga, goleiro algemado e barra de ferro em campo 

 

A matéria não assinada e intitulada “Londrina X Brasil-RR tem briga, goleiro 

algemado e barra de ferro em campo”, postada em 1º de novembro de 2014 e atualizada às 

11h do dia 2 de novembro, retrata uma confusão generalizada entre atletas e comissão técnica 

do Londrina (PR) e Brasil de Pelotas (RS).  A partida era válida pela semifinal da Série D 



47 

 

(quarta divisão) do Campeonato Brasileiro e foi realizada no Estádio do Café, em Londrina 

(PR). Houve paralisação por 20 minutos devido à confusão na partida. 

O goleiro do Brasil de Pelotas, Eduardo Martini, foi algemado por policiais, após ser 

acusado de chutar o rosto de um integrante da comissão técnica da equipe paranaense, que 

acabou sendo transportado de ambulância ao hospital. Também foi contido pela polícia, com 

uma haste de ferro, o massagista da equipe gaúcha. O jogo acabou empatado em 2 a 2, com os 

dois técnicos e mais três atletas expulsos, dois do Londrina e um da equipe do Brasil de 

Pelotas. Com o resultado, a equipe gaúcha seguiu adiante na competição. 

Já no título da matéria, podemos identificar cinco valores-notícia expressos. No trecho 

“Londrina x Brasil-RS...”, encontramos, embora equipes pouco conhecidas no cenário 

nacional, a proeminência.  Tal apontamento se deve à proximidade geográfica que o local do 

jogo e as equipes têm de nós leitores.  

No outro trecho do título da matéria, temos “tem briga, goleiro algemado e barra de 

ferro em campo”. Nota-se a presença do valor impacto, por meio dos termos briga, algemado 

e barra de ferro. No trecho “tem briga”, também, identificamos o valor 

negatividade/violência.  

Seguindo ainda no título desta matéria, temos a valor-notícia incomum, em “goleiro 

algemado e barra de ferro em campo”, que não são normais nesta ocasião futebolística. Outro 

valor identificado é a consequência, no termo “goleiro algemado”, o qual é um dos 

resultados da pancadaria explicitada na partida. 

Na linha de apoio, temos, em “pela semi da Série D”, o valor proeminência, devido à 

partida ser em um sistema mata-mata e que valia vaga na final da competição, embora os 

times fossem pouco conhecidos. Já em “é paralisado por 20 minutos”, temos a 

consequência, novamente, por apontar saldos do jogo. No fragmento “após pancadaria”, é 

identificado o valor negatividade/violência e impacto. 

Finalizando a linha de apoio da matéria, encontramos, em “integrante de comissão 

técnica leva chute no rosto e sai de ambulância”, o valor impacto, ao citar as palavras chute, 

rosto e ambulância.  Também é encontrado a negatividade/violência, na expressão “chute no 

rosto”, e consequência, em “sai de ambulância” ao, mais uma vez, retratar um dos 

resultados da briga entre os membros das duas equipes. 
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No primeiro parágrafo da matéria, no trecho “Brigas, expulsões, gente algemada e até 

um objeto identificado inicialmente como espeto de churrasco e depois apontado pela polícia 

como uma haste de ferro”, há a presença de impacto, com a menção de expressões como 

brigas, gente algemada, polícia e haste de ferro. Também, citamos aqui, a 

negatividade/violência, ao mencionar a palavra briga e o fragmento haste de ferro. 

Temos, também, o valor incomum, com as expressões espeto de churrasco e haste de 

ferro, instrumentos nada usuais no futebol. Notamos, ainda, mais uma vez, o valor 

consequência, relatando saldos como “gente algemada e objeto identificado”. Há a 

identificação do valor governo, ao mencionar a polícia e a sua participação no incidente 

violento. Ainda é localizado, no fragmento “Confusão é pouco”, a idéia de negatividade/ 

violência e impacto. 

Encerrando o primeiro parágrafo da matéria, temos a presença dos valores 

curiosidade e impacto, com o termo entrevero. Outra consideração é que o termo acaba por 

gerar outro valor por ser incomum na linguagem jornalística.  Em “A briga terminou quando 

policiais tentaram deter o goleiro Eduardo Martini, do Xavante, que foi algemado por um 

Policial Militar acusado de chutar um integrante da comissão técnica londrinense ferido.”, 

temos o valor negatividade/violência, no termo briga, governo, ao citar novamente as 

palavras policiais e Brigada Militar, impacto, com os termos deter e chutar um integrante, o 

qual também identificamos o valor negatividade/violência. O mesmo valor ainda é 

encontrado no termo ferido. 

No segundo parágrafo, temos, em duas linhas com corpo do texto em itálico, uma 

frase antecedida da expressão “Nota da redação”. Na frase “Durante o jogo, Eduardo 

Martini foi acusado de chutar o goleiro, mas as imagens mostram outro atleta do Brasil de 

Pelotas agredindo o roupeiro do Londrina” temos a presença do valor-notícia denúncia 

implícito. Aqui identificamos, também, o impacto, por meio das palavras: acusado, chutar e 

agredindo. Também notamos o valor incomum, por se tratar de um chute intencional em 

pessoa e por ser no futebol, e negatividade/violência, por relatar uma cena desagradável do 

episódio. 

O parágrafo de número três apresenta dois valores-notícia identificados. Há nele a 

ideia de consequência, no início da frase “Após 25 minutos de paralisação”, onde temos o 

retrato de um dos resultados da confusão generalizada durante a partida.  Ainda foi 
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encontrado, nesse parágrafo, o valor conhecimento com a informação do placar do jogo: 

resultado de 2 a 2. 

Finalizando esta análise do terceiro parágrafo é encontrado um erro de dado relativo 

aos minutos de paralisação que a partida teve devido à confusão relatada. Há na linha de apoio 

da matéria a informação de que a partida sofreu 20 minutos de paralisação e no parágrafo 

citado a informação é de que foram 25 minutos. Entendemos ter havido atualização na matéria 

e uma não revisão final para saber se tais dados tinham conexão. 

No quarto parágrafo da matéria, temos, mais uma vez, o valor impacto, com os 

termos: nervosa, provocações e intensa provocação. Na palavra nervosa, também, 

identificamos o valor negatividade/drama. Esse valor reaparece com o fragmento “e gerou a 

revolta dos adversários e da torcida local”. Encerrando esse parágrafo, temos, na última 

frase, novamente, os valores impacto e negatividade/drama, com os termos discutir e 

confusão. 

No quinto parágrafo, há a apresentação do valor impacto, com os termos agredido, 

atendido, corte no rosto e ambulância. O valor negatividade/violência aparece no fragmento 

“agredido por um jogador do Brasil de Pelotas”. Por último, neste parágrafo, temos a 

presença do valor consequência, em “Ele foi atendido por médicos no gramado, com um 

grande corte no rosto, e deixou o estádio de ambulância”, onde novamente temos um dos 

resultados da briga entre jogadores e comissão técnica dentro de campo. 

O parágrafo de número seis apresenta o valor-notícia negatividade/violência no 

trecho “... um espeto, disposto a atingir algum rival”. O valor impacto reaparece, agora neste 

parágrafo, com os termos confusão, espeto, rival, ferro e contido. Temos, ainda, o valor 

incomum, com os termos espeto e pedaço de ferro, devido os mesmos não estarem 

associados ao mundo do futebol. Para finalizar, identificamos o valor-notícia governo, no 

trecho “acabou contido pela polícia.”. Aqui, novamente, também encontramos o valor 

consequência, por mostrar parte do saldo desta briga em campo. 

No sétimo e penúltimo parágrafo, identificamos apenas dois valores-notícia. É 

evidenciado negatividade/drama na expressão “momentos de tensão”. No mesmo 

fragmento, identificamos o valor impacto. 
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O oitavo e último parágrafo desta matéria apresenta os valores curiosidade, 

negatividade/ violência e consequência, todos na expressão “O jogo terminou com três 

expulsões”. Curiosidade, pelo grande número de expulsões, negatividade/violência, pelas 

brigas relatadas, e consequência, fruto do próprio cenário apresentado durante o confronto 

entre as duas equipes. 

 

5.1.4 Torcedores de Fla e Vasco brigam no intervalo do clássico em Manaus 

 

A matéria, assinada por Adeilson Albuquerque, Cahê Mota e Edgard Maciel de Sá, 

intitulada “Torcedores de Fla e Vasco brigam no intervalo do clássico em Manaus” foi 

atualizada às 2h29min do dia 22 de janeiro de 2015. A data de atualização é um dia posterior 

ao confronto entre Flamengo (RJ) e Vasco da Gama (RJ), válido pelo Torneio da Manaus, um 

torneio de férias que envolveu as duas equipes e o time do São Paulo (SP). 

Os incidentes de violência ocorreram no intervalo da partida, quando houve o encontro 

das torcidas dos dois times nas dependências do estádio. Houve arremessos de materiais, 

como lixeiras e a explosão de morteiros. No momento da confusão entre as torcidas, não havia 

policiamento no local.  As pessoas que não estavam envolvidas no incidente precisaram entrar 

nos banheiros, desesperadamente, para não serem atingidas pelos objetos e as explosões. 

Relatos indicam que mais de 100 torcedores estiveram envolvidos nas cenas de violência. A 

partida acabou com vitória flamenguista pelo placar de 1 a 0. 

Já no titulo da matéria podemos identificar a presença de três valores-notícia 

explícitos. Em “Fla e Vasco”, temos a proeminência, devido aos dois times já terem 

conquistado títulos continentais e estarem figurando na divisão principal do futebol brasileiro. 

Na palavra brigam, há a presença de impacto e negatividade/violência, pois relata cenas que 

fizeram parte do evento futebolístico. 

Na linha de apoio da matéria, temos a presença, novamente, de impacto, com as 

palavras confusão, armas e confronto. Negatividade/violência reaparece com a palavra 

confronto. Em “lixeiras usadas como armas” temos o valor consequência por ser um dos 

resultados dos desentendimentos entre os envolvidos. Temos, ainda, encerrando a análise na 
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linha de apoio desta matéria, o valor curiosidade nas palavras lixeira e armas. Isso se deve ao 

fato de o material não ser de finalidade violenta. 

O primeiro parágrafo da matéria apresenta o valor-notícia impacto. Ele é evidenciado 

por meio das expressões: briga generalizada, confronto, lixeiras voando e morteiros 

explodindo. Temos a negatividade/violência, também, em briga generalizada, confronto e 

confusão. O valor-notícia denominado proeminência reaparece, agora neste parágrafo, ao 

mencionar as equipes Flamengo e Vasco, nas expressões “clássico carioca” e “Arena da 

Amazônia” (palco da Copa do Mundo 2014, realizada no Brasil).  

Identificamos, ainda, no primeiro parágrafo da análise, o valor denúncia na frase 

“Não havia policiamento no local no momento da confusão”, por ser algo grave para a 

ocasião, o que acaba por gerar, mais uma vez, o valor impacto. Para finalizar o parágrafo, 

encontramos o valor consequência, em “lixeiras voando e morteiros explodindo”. Isso se dá 

pelo fato de ser parte dos resultados do confronto entre os dois grupos de torcedores. 

No segundo parágrafo, identificamos, logo na primeira frase, “Quem não estava 

envolvido precisou entrar nos banheiros do estádio para se proteger”, os valores 

consequência e negatividade/drama, por retratar saldos do conflito, e curiosidade, pelo fato 

do local onde as pessoas tiveram de ir, ficando presas e à deriva, ainda, de mais cenas de 

violência. Aparece o valor-notícia impacto nas expressões machucaram detidos e confusão. 

Em “apareceram quando a confusão já tinha começado”, notamos a presença de 

curiosidade, fazendo referência à atuação policial no estádio no momento da briga. 

Ainda na análise do primeiro parágrafo, temos o valor governo, por salientar a atuação 

policial detendo dois indivíduos no estádio. O impacto e a curiosidade, novamente, 

aparecem com o termo “acareação”. Os dois valores também aparecem na frase “Sem 

provas, o CIOPS (Centro Integrado de Operações e Segurança) decidiu liberá-los.” 

Podemos, ainda, identificar nesta última frase o valor-notícia negatividade/drama, pois é o 

que a população sente e vive ao receber tal notícia. O valor governo é evidenciado com a 

menção do delegado plantonista na data, Tarso Yuri, responsável pela liberação dos 

indivíduos. 

Indo agora ao segundo parágrafo, é identificado o valor-notícia impacto e 

negatividade/violência em “a confusão envolveu mais de 100 torcedores” Ainda são 
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encontrados os mesmos dois valores com as palavras briga e confrontos. O valor governo 

também é encontrado por mencionar a palavra “policiais” e a sua atuação no confronto 

violento. 

O parágrafo de número quatro traz a entrevista de Patrícia Silva, uma das funcionárias 

do local. Nela, está contido o valor impacto, por meio das expressões “não tinha 

policiamento” e “As pessoas começaram a entrar no banheiro para se proteger”, 

negatividade/drama, pela sua indignação ao relatar o fato, e o valor denúncia, por frisar a 

falta de policiamento no local (primeira declaração). O quarto parágrafo é finalizado com o 

valor impacto, por meio da palavra confusão. 

No quinto e último parágrafo da matéria, identificamos o valor-notícia denominado 

proeminência, ao mencionar times, como Flamengo, Vasco e São Paulo, e o local da partida 

e um dos palcos da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, a Arena da Amazônia. Com a 

divulgação do placar no jogo, 1 a 0 para o Flamengo, também encontramos mais um valor 

chamado conhecimento. 

 

5.1.5 Briga de torcidas organizadas acaba com um morto após jogo do Gauchão 

 

A matéria de Paulo Ledur, com o título “Briga de torcidas organizadas acaba com um 

morto após jogo do Gauchão”, atualizado às 9h26min no dia 2 de fevereiro de 2015, informa 

sobre um confronto entre as torcidas organizadas do Novo Hamburgo e da equipe do Aimoré, 

em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. O incidente ocorreu após a partida entre as duas 

equipes, válida pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2015. 

A confusão entre as duas organizadas teve seu início na Estação Santo Afonso, em 

torno das 21h do domingo, dia 1º de fevereiro.  O torcedor do Novo Hamburgo, Maicon 

Douglas de Lima, 16 anos, foi atingido por dois disparos de arma de fogo e veio a falecer. 

Lima não tinha antecedentes criminais e uma das hipóteses sobre a autoria dos disparos era de 

que poderia ser dos policiais militares que estavam presentes no atendimento da ocorrência.  
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Na ocasião, cinco policiais prestaram depoimento e tiveram suas armas recolhidas pela 

Brigada Militar. Segundo familiares da vítima, a briga foi marcada pela internet durante a 

semana que antecedia a partida entre as duas equipes. Um segurança da empresa de transporte 

ferroviário, também, ficou ferido durante o encontro entre as torcidas dentro da estação. 

No título da matéria, identificamos o valor-notícia chamado impacto, por meio das 

palavras briga, acaba e morto. Há a negatividade/violência, com a palavra briga, e a 

negatividade/tragédia, no termo morto. O último termo citado, ainda, remete à ideia de 

consequência, uma vez que é fruto do próprio confronto. Encerrando a análise no título desta 

matéria, identificamos o valor-notícia de nome proeminência, com a palavra “Gauchão”. 

Isso se deve ao fato da grande proximidade com o leitor e por esse campeonato ser símbolo 

cultural gaúcho e respeitado no Brasil. 

A linha de apoio da matéria apresenta os valores curiosidade e impacto, na expressão 

“Jovem de 16 anos”, por tratar de ser uma vida tão jovem interrompida em um momento de 

lazer.   Ainda notamos impacto nas palavras atingido e tiros. A última palavra citada também 

remete à ideia de negatividade/violência. Novamente, agora neste parágrafo da matéria, é 

encontrado o valor proeminência. Ele aparece ao serem mencionadas as duas equipes que 

jogaram na data: Novo Hamburgo e Aimoré.  Tal apontamento se deve, também, a 

proximidade das equipes com o leitor, o que faz identificar mais outro valor- notícia, o de 

utilidade pública, pois algum ente ou amigo poderia estar no local no momento da confusão. 

Identificamos, no primeiro parágrafo da matéria, com a frase “Um jovem foi morto a 

tiros”, seis valores-notícia explícitos: impacto, com as palavras morte e tiros, consequência, 

com o resultado do conflito já relatado, negatividade/tragédia, pois teve saldo irreversível, 

com perda de vida no incidente. Ainda é evidenciado impacto no decorrer deste parágrafo, 

nas palavras briga e confusão. Também ocorre a presença de proeminência e de utilidade 

pública neste parágrafo da matéria. O primeiro, por mencionar as instituições, próximas ao 

leitor, Novo Hamburgo e Aimoré. Já o segundo pela proximidade e a possibilidade de 

conhecidos do internauta estar transitando no local da briga ou simplesmente terem ido 

prestigiar a essa partida.  Entendemos, ainda, por conhecimento, a divulgação do resultado da 

partida, terminada em 2 a 2, embora o viés da notícia seja a violência. 

O parágrafo de número dois segue com a utilidade pública ao identificar a vítima e 

torcedor do Novo Hamburgo, Maicon Douglas de Lima, 16 anos. Há o valor-notícia chamado 
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governo, ao mencionar as ações da Polícia Civil em relação ao caso. O impacto aparece por 

meio dos termos vítima, disparos e mataram. Em “disparos que mataram o jovem” 

identificamos a negatividade/tragédia e a curiosidade, por se tratar de uma vida perdida 

repentinamente.  

Em “Segundo o delegado Rogério Baggio Berbicz, não está descartada a hipótese de 

que os tiros tenham sido efetuados por um dos policiais militares que atenderam a 

ocorrência”, há o valor curiosidade, pois tal discurso causa espanto na população, e 

novamente o valor governo, por mencionar um delegado, que é um cargo público, bem como 

o de policial militar também citado no trecho. 

O parágrafo de número três traz o discurso do delegado Rogério Baggio Berbicz sobre 

o incidente. Identificamos nele o valor denúncia, por salientar que, na chegada dos policiais 

ao local, para agirem na situação, havia um clima de guerra com pedras e armas de fogo, e o 

jovem, que veio a falecer, estava ferido. Por tratar-se do discurso de um delegado, há 

novamente o valor governo.  

Evidenciamos o valor impacto no parágrafo, por meio das palavras tumulto, guerra, 

pedras, armas de fogo, ferido e hospital. Temos a negatividade/violência, ao retratar a guerra 

com seus requintes, e a negatividade/tragédia, ao citar que o jovem ferido nela não resistiu e 

veio a falecer a caminho do hospital. A morte do jovem também é entendida como uma 

consequência do episódio violento. 

No quarto parágrafo da matéria, há a existência do valor-notícia governo, ao 

mencionar “Cinco policiais militares foram à delegacia prestar depoimento” e “Brigada 

Militar”.  No primeiro dos termos, ainda, encontramos o valor-notícia curiosidade. Temos o 

impacto por meio das expressões depoimento, armas, balas alojadas, morto e perícia. Com a 

palavra morto, novamente, temos a negatividade/tragédia e, no trecho “serão analisadas 

pela perícia”, evidenciamos o valor de utilidade pública, pois a população deseja saber os 

rumos finais do assassinato do jovem de 16 anos. 

O parágrafo de número cinco apresenta o valor-notícia chamado governo, no trecho 

“Em Boletim de Ocorrência da Brigada Militar” e no termo “Polícia Civil”, por fazerem 

menção aos órgãos públicos. Identificamos o impacto nas expressões “disparos com arma de 

fogo”, “recebida a tiros por torcedores” e “inquérito para apurar o caso”. Os valores 



55 

 

impacto e curiosidade são perceptíveis na mesma frase em “os disparos que mataram o 

torcedor foram efetuados pelos torcedores”. Neste último trecho, ainda, é evidenciado o valor 

negatividade/tragédia, pelo fato de relatar uma situação com perda de vida. 

No sexto e antepenúltimo parágrafo, temos a identificação de quatro valores-notícia na 

sua única frase “Conforme o relato de familiares da vítima, o confronto entre os torcedores 

rivais foi marcado durante a semana pela internet.” O primeiro deles é o impacto, pelo fato 

de a internet ter sido um meio de agendamento desse episódio trágico que culminou em 

morte. O segundo é a consequência, uma vez que o resultado do encontro, com morto e 

feridos, resulta deste próprio agendamento. O terceiro valor é a negatividade/tragédia, ao 

citar as palavras vítima, confronto e rivais. E, por último, devido a esse agendamento da 

violência ter sido on-line, fato que gera espanto dos internautas, ou seja, uma curiosidade. 

O parágrafo de número sete apresenta um trecho reproduzido da entrevista com um 

familiar da vítima, que pediu para não ser identificado. Segue a reprodução completa da fala: 

“Eles prometem essas brigas pelo „face‟, né? É marcado e acontece mesmo, sabe. A gente até 

tentou, pediu para ele não ir hoje no jogo. Ele fazia parte da torcida Barra Brava, era 

apaixonado por futebol”.  

Identificamos os valores-notícia impacto e negatividade/violência, por meio da 

palavra briga. A declaração do familiar da vítima, por si só, já é uma forma de denúncia, pelo 

fato de salientar a origem dos acontecimentos. Por ter sido registrada pela rede social 

facebook, remete a constatação de mais um valor, o de curiosidade. 

Seguindo a análise, agora com o último parágrafo, identificamos os valores-notícia 

impacto e negatividade/violência, por meio das expressões briga, ferido, gravidade, pedras 

e pedaços de pau. Notamos a presença do valor curiosidade, no trecho “ainda dentro da 

estação”, que foi onde se deu o começo dos atritos entre os torcedores das duas organizadas. 

No fragmento “pedras e pedaços de pau espalhados pela rua”, encontramos o valor-notícia 

curiosidade, uma vez que são instrumentos adaptados a esse fim violento. Finalizando a 

análise, encontramos o valor proeminência, em “Campeonato Gaúcho”, e conhecimento, ao 

citar o placar da partida, 2 a 2. 
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5.1.6 Gre-Nal têm 47 cadeiras quebradas, cinco carros depredados e 11 detidos 

 

A matéria assinada por Diego Guichard, às 23h03min do dia 1º de março de 2015, 

relata os prejuízos decorrentes do vandalismo protagonizado pela torcida do Grêmio nos 

domínios do Internacional, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). A partida era válida 

pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho 2015.  

Danos em cadeiras, câmeras, banheiros e também carros fizeram parte dos saldos do 

vandalismo. As despesas referentes aos danos seriam cobradas do Grêmio, segundo o 

supervisor da segurança do Internacional, Rodrigo Reis. Houve, também, durante o 

deslocamento da torcida do Grêmio ao estádio, arremessos de objetos, como paus e pedras. A 

Brigada Militar dispersou a confusão, porém, um policial ficou ferido no confronto e foi 

encaminhado ao hospital, juntamente com os torcedores também feridos. 

A matéria se apresenta diferente das demais, até agora, pelo fato de possuir um 

entretítulo (11 detidos), ou seja, tem a presença de uma matéria secundária no conteúdo deste 

material noticioso. Entendemos que tal atitude do site, deve-se ao alto grau de repercussão e 

desdobramentos que o confronto proporcionou com um enriquecimento de informações.   

Consideramos, ainda, que tal ideia também se deva ao fato de não deixar um bloco 

apenas de texto longo, acabando por dispersar o internauta. Sendo assim, são apresentados os 

oito parágrafos de texto por meio de duas mini-matérias com quatro parágrafos cada. 

No título da matéria “Gre-Nal tem 47 cadeiras quebradas, cinco carros depredados e 

11 detidos”, identificamos a presença de impacto e consequência, por meio das palavras 

quebradas, depredados e detidos. Na palavra “Gre-Nal”, por se tratar do maior clássico da 

região sul brasileira, um dos maiores do Brasil e por ser duas equipes que já possuem títulos 

mundiais, identificamos o valor proeminência. Com o relato das cenas de vandalismo, 

encontramos, ainda, nesta matéria o valor-notícia denominado negatividade/violência.  

Na linha de apoio, é possível encontrarmos três valores-notícia. O primeiro deles é a 

proeminência, pelo fato de novamente mencionar as duas potências futebolísticas: Grêmio e 

Internacional. Novamente, agora nesse parágrafo, encontramos a consequência do conflito, 

que é o ressarcimento por parte do Grêmio dos prejuízos decorrentes das cenas de 
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vandalismo. Finalizando a linha de apoio, identificamos o valor curiosidade, pelo fato da 

diretoria da equipe do Internacional contabilizar estes prejuízos e enviar ao Grêmio a 

solicitação do pagamento. 

Identificamos, no primeiro parágrafo desta matéria, o valor-notícia denominado 

impacto. Ele se faz presente com os termos vandalismo, mancharam, detidos, incidentes 

ocorridos e quebrados. Novamente figura, na matéria, negatividade/violência, por meio das 

palavras vandalismo e incidentes ocorridos. Nos fragmentos “11 torcedores foram detidos” e 

“50 cadeiras foram quebradas”, temos a presença do valor consequência, uma vez que são 

relatados alguns dos resultados deste conflito.  Ainda na expressão “11 torcedores foram 

detidos”, temos um aviso de utilidade pública, devido a tal expressão poder colaborar com 

pessoas que procuram entes e amigos que podem estar envolvidos nas brigas ocorridas. 

Finalizando a análise neste primeiro parágrafo, notamos a proeminência, explícita na 

expressão “Gre-Nal”, por se tratar de equipes mundialmente conhecidas. 

Já no segundo parágrafo, notamos a presença do valor denúncia, com informações da 

entrevista do diretor de patrimônio da equipe do Internacional, Emídio Ferreira, sobre o 

ocorrido. O membro afirmou que 47 cadeiras haviam sido quebradas. Temos, nessa 

transposição de sua fala, o impacto por meio da palavra “quebradas”. Há, ainda, 

curiosidade que fica por conta do valor de cada cadeira, que custa 300 reais. 

O parágrafo de número três apresenta um trecho da fala deste dirigente da equipe do 

Internacional na entrevista: “Amanhã (segunda) vamos fazer uma avaliação mais criteriosa. 

Tivemos problemas com danos em câmeras e nos banheiros. A tendência é apresentar para a 

direção do Grêmio as despesas.” Nesta declaração, identificamos a negatividade/violência, 

por salientar parte do acontecido durante o evento futebolístico. Aparece também a 

consequência, por apresentar resultados gerados por esta violência. As palavras problemas e 

danos também remetem a uma ideia de impacto. 

No quarto e último parágrafo, nesta divisão da matéria em dois mini-textos, são 

encontrados três valores-notícia. Primeiramente, impacto, por meio de verbos indicadores de 

ação, como quebrou, entortou, danificou e retirou. Temos a presença do valor consequência 

por apresentar resultados materiais, como tampas de vaso quebradas, barras entortadas, 

câmeras danificadas, extintores e placas retirados de seus locais previstos. O ato de 



58 

 

vandalismo em si já indica a presença da negatividade/violência, fechando a análise deste 

parágrafo da matéria. 

No título do segundo minitexto dessa matéria, “11 detidos”, há a presença de três 

valores-notícia. O primeiro deles entendemos por utilidade pública, pois vem a colaborar 

com pessoas que possam ter se descuidado de seus entes e amigos que iriam a essa partida. O 

segundo identificamos como impacto, também por se tratar de uma partida de futebol. No 

terceiro, analisamos como consequência, já que esse é um dos saldos da tarde do clássico 

Gre-Nal. 

No primeiro parágrafo do segundo minitexto, há a identificação de quatro valores-

notícia. Temos a proeminência, por meio da menção ao Grêmio, Olímpico (antigo estádio 

gremista) e Beira-Rio (atual estádio colorado). A negatividade/violência é vista ao retratar o 

encontro dessas duas torcidas antes do jogo. Com as palavras arremessos, paus e pedras, há o 

impacto. E, finalizando este primeiro parágrafo do segundo minitexto, há a presença do valor 

curiosidade, com os termos paus e pedras, instrumentos adaptados e escolhidos para 

protagonizar tais confrontos neste episódio violento. 

No segundo parágrafo, temos a presença do valor governo, ao ser relatada a ação 

policial durante o episódio. O impacto é notabilizado, no decorrer do parágrafo, com as 

palavras tumulto, confusão, caiu, feriu, e hospital. O valor consequência também aparece nas 

expressões “a Brigada Militar passou a agir e dispersar a confusão” e no trecho “ Um dos 

policiais caiu de seu cavalo, se feriu e foi encaminhado ao hospital” . 

Entendemos, haver a presença do valor-notícia chamado consequência, pois é 

retratada a ação policial durante os incidentes violentos e, a isso somado, o fato de um dos 

policiais ter se ferido ao cair do seu cavalo. 

O parágrafo de número três apresenta o valor-notícia chamado denúncia, por meio da 

transcrição da entrevista com o procurador José Francisco Mendes Seabra Júnior. A 

autoridade, ou seja, valor-notícia chamado governo, salientou que tivemos como 

consequência dos incidentes violentos na data, 11 torcedores detidos e cinco veículos 

danificados. Com os resultados do confronto, temos a presença de um aviso de utilidade 

pública. Há o valor impacto com as palavras detidos, danificados e incidentes. Fechando 
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esse parágrafo da análise, temos a negatividade/violência, com a expressão “veículos 

danificados”. 

No último parágrafo desta matéria em análise, temos o valor-notícia denúncia por 

meio da fala direta deste procurador, citado no parágrafo anterior: Cinco carros foram 

danificados aqui dentro do estacionamento. Pela lei, podem entrar com ação criminal e pedir 

ressarcimento. Todos os conflitos ocorreram na chegada da torcida do Grêmio, antes do 

jogo. Somente um que ocorreu durante a partida, por porte de um líquido, provavelmente 

cachaça.  

Há a constatação da utilidade pública e do impacto nas expressões “pela lei”, “ação 

criminal” e “pedir ressarcimento, em relação às pessoas que tiveram prejuízos no conflito. 

Com o fragmento “carros danificados”, notamos negatividade/violência e a consequência. 

Finalizando essa matéria, notamos a menção à instituição Grêmio, onde há novamente a 

presença da proeminência.  

 

5.1.7 Confusão na arquibancada marca intervalo de Brasil x Inter no Gauchão 

 

A matéria assinada por Maurício Gasparetto, no dia 11 de abril de 2015, às 20h47min, 

intitulada “Confusão na arquibancada marca intervalo de Brasil x Inter no Gauchão”, relata 

o confronto dos torcedores do Brasil de Pelotas (RS) que investiram contra a torcida do 

Internacional e foram interceptados por ação da Brigada Militar. O jogo entre as duas equipes 

era válido pela primeira partida da semifinal do Campeonato Gaúcho e foi realizado no 

Estádio Aldo Dapuzzo, em Rio Grande, devido à impossibilidade da equipe pelotense em 

mandar o jogo no seu estádio, o Bento Freitas. 

O confronto teve início no intervalo da partida e ocorreu após provocações na divisão 

das torcidas. Após os policiais contornarem a situação, os torcedores do Brasil brigaram entre 

si.  Sprays de pimenta e bombas de efeito moral foram utilizados pela autoridade policial para 

pôr fim na briga. Cinco torcedores da equipe pelotense foram retirados do estádio por 

desacato e uma criança de cinco anos teve crise de asma e precisou ser levada de ambulância 

até o hospital. 
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O jogo recomeçou após 40 minutos de intervalo (25 minutos de atraso) e só com a 

volta da ambulância prevista ao local. Não houve registros de violência gerada por parte da 

torcida do Internacional. O árbitro Anderson Daronco relatou na súmula da partida os 

episódios protagonizados pela torcida da equipe do Brasil de Pelotas. Um policial ficou ferido 

durante a briga. 

Na matéria, observamos, pela segunda vez nas análises, o uso do entretítulo (Falta de 

iluminação). Nesse caso, ele faz menção a outro caso lamentável vivenciado na tarde da 

partida: a infraestrutura precária para a realização do jogo. Devido a uma dívida do clube São 

Paulo de Rio Grande (RS), dono do estádio, com a empresa fornecedora de energia elétrica, 

não havia iluminação suficiente no local e as entrevistas pós-jogo foram às escuras. 

No título da matéria “Confusão na arquibancada marca intervalo de Brasil x Inter no 

Gauchão”, identificamos a presença de três valores-notícia. Na palavra confusão, fica 

explícito o impacto e a negatividade/violência, por se tratar de uma briga generalizada entre 

os torcedores. Ainda notamos o valor impacto, com o verbo marca, por se tratar de um 

episódio que entra para as estatísticas de violência no futebol. Por fim, identificamos a 

proeminência em Brasil x Inter, por se tratarem de equipes conhecidas e próximas do leitor, e 

em Gauchão, campeonato estadual e um símbolo cultural. 

Na linha de apoio do texto, foi encontrado o valor-notícia denominado governo, ao 

citar a palavra “policiais” e toda a sua atuação no evento futebolístico e também por se tratar 

de ser uma repartição pública. A presença do valor impacto aparece no termo provocações, 

brigaram, mal e hospital. Temos a proeminência, ao citar os torcedores da equipe de Pelotas, 

interior do estado gaúcho, e próxima ao leitor.  

Já na expressão “criança passa mal e foi levada ao hospital” é notada a presença de 

impacto e curiosidade, pelo fato de ser uma criança, negatividade/drama, pela necessidade 

dela ser transportada ao hospital por falta de ar, e conseqüência, devido ela ser vítima e um 

dos resultados do confronto violento. 

No primeiro parágrafo da matéria, identificamos o valor impacto nos seguintes 

termos: cenas lamentáveis, marcaram, confusão, provocações e brigar.  Novamente tivemos 

proeminência, ao citar as equipes do Brasil de Pelotas e do Internacional, do termo 

Gauchão, e, agora, mencionado, pela primeira vez, o Estádio Aldo Dapuzzo, local da partida. 
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Ao citar o estádio em questão, podemos notar a presença de mais um valor-notícia: utilidade 

pública. Isso se explica pelo fato de que alguma pessoa conhecida possa estar lá no local do 

fato. Ao mencionar os policiais, com sua ação, identificamos o valor governo. Ao noticiar o 

placar do jogo, 1 a 1 , temos a presença do valor-notícia denominado de conhecimento. 

No segundo parágrafo, foi possível visualizar os valores consequência, curiosidade e 

negatividade/drama, em “Spray de pimenta e bombas de efeito moral foram usados.” O 

primeiro, pelo fato de ser resultado da violência a intervenção policial no episódio. O 

segundo, por ser necessária uma forma de ação que pessoas inocentes seriam prejudicadas 

juntamente aos demais, e o terceiro, pela situação vivida por essas pessoas inocentes que 

estavam correndo riscos nas arquibancadas do estádio. 

Também identificamos consequência, em “Alguns torcedores foram retirados do 

Aldo Dapuzzo,” por ser parte dos resultados do embate violento. Tivemos, ainda, o valor 

governo, pelo fato de fazer menção às declarações policiais sobre o fato.  O valor-notícia 

denominado impacto apareceu nos seguintes termos: detidas, levadas à delegacia, desacato, 

confusão, crise de asma, ambulância e hospital.  

O valor proeminência apareceu pelo fato de mencionar a equipe do Brasil de Pelotas, 

popular no estado gaúcho, e de uma cidade próxima ao leitor. Finalizando a análise, neste 

parágrafo, identificamos o valor negatividade/drama, em “uma criança ficou assustada e 

teve uma crise de asma”, o qual revela a situação vivida pela menina de cinco anos nas 

arquibancadas do estádio no momento do fato. 

No terceiro parágrafo da matéria, foi encontrado o valor proeminência nas seguintes 

palavras: Pelotas, Bento Freitas (Estádio do Brasil de Pelotas - RS), Flamengo e Copa do 

Brasil. A constatação se deve ao fato dos termos serem instituições e locais conhecidos 

regional ou nacionalmente, grau de proximidade com o leitor e competição conhecida do 

público. Ainda foram encontrados, neste parágrafo, os valores negatividade/drama e 

impacto, no seguinte fragmento da matéria: “queda de uma parte da arquibancada”, o qual 

retratou uma situação negativa dos estádios brasileiros, que é a questão da inexistência de 

estrutura para receber jogos importantes. 

O parágrafo de número quatro teve, com a palavra confusão, os valores-notícia 

impacto e negatividade/violência, pelo fato de explicitarem o sentimento e o cenário da 
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partida em seu intervalo. Já em “... segundo tempo atrasou.” tivemos o valor consequência, 

uma vez que esse atraso foi parte do saldo do confronto entre torcida e policiais. O valor 

governo apareceu em três oportunidades neste parágrafo: policiais, Capitão Santos e Brigada 

Militar. Por fim, relatamos negatividade/drama em “O capitão Santos da Brigada Militar, 

foi até o alambrado conversar com os torcedores quando a situação parecia voltar ao 

normal”, pela situação explicitada e necessidade de negociação para cessarem as barbáries do 

episódio. 

O quinto parágrafo da matéria conteve uma parte do discurso de uma autoridade 

policial (Capitão Santos) da Brigada Militar. Segue o discurso: “Já vai começar o jogo. O 

árbitro pediu reforço no policiamento. As coisas já estão se acalmando.” Identificamos neste 

fragmento a presença de dois valores-notícia: governo e negatividade/drama. O primeiro, 

por se tratar de uma ação e discurso policial, e o segundo, por ser uma situação perigosa para 

a ocasião. 

No parágrafo de número seis desta matéria, tivemos o discurso do capitão e do técnico 

do Brasil de Pelotas (RS), Leandro Leite e Rogério Zimmermann respectivamente. 

Entendemos por proeminência a menção das equipes e dos profissionais por serem próximos 

ao leitor e por fazerem parte de uma agremiação popular no estado e no Campeonato Gaúcho.  

Seguem os discursos: “Calma, calma... Não tem motivo para isso” (Leandro Leite – capitão 

do Brasil de Pelotas-RS); “Não adianta, tem que ter calma (Rogério Zimmermann – Técnico 

do Brasil de Pelotas-RS). 

Verificamos, nos dois discursos, negatividade/drama, pelo fato dos dois profissionais 

estarem sentindo o clima negativo durante o intervalo da partida e tentarem, de alguma forma, 

dar fim às cenas de violência protagonizadas pela torcida mandante nas arquibancadas do 

estádio. Entendemos ainda tal discurso dos membros da equipe pelotense ser uma 

consequência dos lamentáveis episódios vistos naquela tarde de futebol. 

Com o sétimo parágrafo, foi possível identificar a presença, novamente, de impacto e 

negatividade/violência, por meio da palavra confusão. No trecho “cerca de 40 minutos de 

intervalo”, encontramos mais dois valores-notícia explícitos: conseqüência, uma vez que o 

atraso é parte do saldo das brigas, e curiosidade, pois, em condições normais, um intervalo 

em partidas oficiais de futebol é de 15 minutos. O valor curiosidade reapareceu no fragmento 

“Na torcida do Inter não foram registrados problemas pela polícia”, o que confirma um fato 
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curioso: brigas entre membros da mesma torcida. Por fim, neste parágrafo, identificamos o 

valor notícia governo, ao mencionar a palavra polícia. 

No parágrafo de número oito da matéria, identificamos a proeminência, ao mencionar 

o árbitro da partida, Anderson Daronco, natural de Santa Maria-RS, figura próxima e 

conhecida do leitor. No trecho “... citará na súmula os acontecimentos dentro de campo e 

também das arquibancadas”, foi identificado o valor-notícia denúncia, uma vez que as cenas 

presenciadas seriam repassadas às autoridades competentes. 

Na análise do nono e penúltimo parágrafo da primeira mini-matéria deste produto 

midiático, visualizamos parte do discurso do árbitro da partida, Anderson Daronco, sobre o 

incidente ocorrido durante o intervalo da partida. Identificamos, por duas vezes, o valor 

governo, por meio das palavras comandante e polícia. Houve a presença de impacto, 

consequência e negatividade/violência, em “Teve um policial ferido”. O primeiro, pela 

comoção com o trabalhador, o segundo, por ser saldo dos confrontos, e o terceiro, por ser 

mais um número da violência nos estádios. Por fim, identificamos o valor denúncia, no 

trecho “... tudo isso vai constar na súmula”. 

No último parágrafo da parte principal desta matéria, identificamos a presença da 

proeminência com os seguintes termos: Inter, Rafael Moura (atacante do Inter), Brasil de 

Pelotas, Rafael Foster (lateral esquerdo do Brasil de Pelotas) e Beira-Rio (estádio do Inter). 

Isso se deve por serem equipes tradicionais e conhecidas no nosso estado, bem como os seus 

atletas mencionados e o estádio em questão (utilizado na Copa do Mundo de 2014). Por fim, 

encontramos o valor conhecimento no trecho “O resultado dá vantagem do empate em 0 a 0 

ao Colorado na partida de volta, no Beira-Rio, já que marcou fora”, devido a tal citação 

localizar o leitor e o cultuar como está a situação do campeonato com o resultado da última 

partida. 

No entretítulo da matéria (Falta de iluminação), identificamos a consequência, pelo 

fato de ser um resultado da crise financeira e estrutural a qual vivem as equipes do interior do 

estado gaúcho. Nesse caso, da equipe do São Paulo de Rio Grande – RS, que alugou o estádio 

ao Brasil de Pelotas. Ainda nesse entretítulo, identificamos curiosidade, pois não é esperado 

em uma semifinal de campeonato e contra a equipe do Internacional, um estádio sem as 

condições mínimas de funcionamento para receber o espetáculo. 
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Durante os três parágrafos pertencentes a este minitexto, apenas no último 

identificamos a nossa temática em estudo: a violência no futebol.  Optamos por centrar 

exclusivamente a análise do terceiro parágrafo desta matéria em questão para não fugir do 

propósito desta pesquisa acadêmica. 

Neste parágrafo, foi veiculado o discurso do diretor de futebol do Internacional, Carlos 

Pellegrini, sobre a estrutura e o clima encontrado durante a partida entre as duas equipes em 

Rio Grande. Segue na íntegra o discurso do dirigente colorado: “Como não tem um diretor da 

federação aqui? Não tinha luz. O estádio não tinha condições. É amadorismo. Parece que 

voltamos para a década de 70, colocamos em risco a parte física dos nossos atletas. Não há 

mais condições. A torcida do Brasil agredindo nossa torcida, se agredindo. O tribunal 

precisa tomar uma providência. Esse estádio não tem condição de receber uma semifinal de 

Gauchão. 

Identificamos o discurso, como um todo, carregado do valor impacto. Separamos 

alguns termos, onde fica mais evidente tal valor-notícia. São eles: amadorismo, agredindo, 

tribunal e providência. Já em “o estádio não tinha condições” encontramos o valor 

consequência, por se tratar da crise financeira das equipes e a ausência de fiscalização da 

Federação Gaúcha de Futebol.  

Em “A torcida do Brasil agredindo a nossa torcida, se agredindo”, houve a presença 

de negatividade/violência, devido às cenas presenciadas, e de denúncia, pelo fato intervir no 

bom andamento do evento futebolístico. O valor-notícia denúncia reapareceu em “Esse 

estádio não tem condição de receber uma semifinal de Gauchão”. Finalizando essa matéria, 

identificamos o valor proeminência, ao citar o torneio em questão, o Gauchão, e a instituição 

Inter. 
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5.1.8 Chacina deixa oito mortos em sede de torcida organizada do Corinthians 

 

A matéria “Chacina deixa oito mortos em sede de torcida organizada do 

Corinthians”, não assinada por jornalista, de 18 de abril de 2015 e atualizada às 10h03min do 

mesmo dia, trata de uma chacina que vitimou oito pessoas na sede de uma torcida organizada 

do Corinthians. Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas foram baleadas e a 

principal hipótese seria de que o fato que motivou as mortes foi o tráfico de drogas. Entre as 

oito pessoas assassinadas na chacina, estavam duas com antecedentes criminais por tráfico de 

drogas. 

Identificamos no título da matéria, com a palavra chacina, negatividade/tragédia e 

impacto. O primeiro, devido ao registro de mortes na sede de uma torcida organizada do 

Corinthians-SP, já o segundo, por se tratar de número significativo. Número esse, oito mortos, 

que também apareceu no título da matéria e do mesmo modo conteve os dois valores já 

citados. No título, ainda, encontramos o valor denominado proeminência, ao citar o 

Corinthians, equipe mundialmente conhecida e dono da segunda maior torcida no Brasil. 

A linha de apoio da matéria apresentou, com a palavra crime, o valor 

negatividade/tragédia, uma vez que tal palavra se refere a oito mortes registradas, além do 

valor impacto. Temos a proeminência, ao citar o estado da tal chacina, São Paulo, que é 

muito popular. Com a palavra polícia, encontramos o valor-notícia governo, por ser uma 

instituição pública. No fragmento “ação foi motivada por tráfico de drogas”, entendemos a 

palavra ação como as mortes que, segundo a polícia, seriam resultados de desentendimentos 

devido a tal infração, ou seja, valor-notícia consequência. Ao citar o termo tráfico de drogas, 

entendemos como negatividade/crime, uma vez que tal atitude é considerada criminosa e 

com punição prevista em lei. 

Identificamos, no primeiro parágrafo da matéria, o valor impacto, nas seguintes 

expressões: mortas, vítimas, baleadas, alvejada, não resistiu e faleceu.  Tais palavras retratam 

o cenário trágico do acontecimento noticioso. Ainda na palavra mortas, identificamos o valor 

negatividade/tragédia, uma vez que entra para as estatísticas de pessoas que perderam a vida 

com relação ao esporte.  
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Ao citar o número de mortos (oito pessoas) na chacina, entendemos tal apontamento 

como valor curiosidade, por ser um número alto, e consequência, pois foi um saldo dessa 

violência. Ao citar o já campeão mundial Corinthians e o populoso estado de São Paulo, 

apareceu o valor proeminência. Encontramos, também, o valor governo, ao retratar as 

hipóteses do acontecimento apresentadas pela Polícia Militar. 

O parágrafo de número dois apresentou os valores proeminência e governo, ao citar o 

Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O primeiro valor citado 

se justifica pelo fato do órgão governamental ser uma instituição e marca forte, já o segundo, 

por pertencer ao poder público. O valor governo ainda apareceu na citação da palavra 

policiais.  

Houve impacto nas palavras ocorrência, crime, briga e vítimas, por ser retratado o 

cenário trágico. Na palavra briga, ainda, encontramos negatividade/violência. A expressão 

tráfico de drogas trouxe negatividade/crime, pois tal ação é cabível de punição conforme as 

leis nacionais. Encerrando a análise, neste parágrafo, encontramos o valor-notícia chamado 

curiosidade na seguinte frase: “Duas das vítimas tinham registro em ficha criminal por 

tráfico”. Tal afirmação se justifica por ser um fato digno de fazer o leitor refletir sobre a 

impunidade no Brasil. 

No terceiro parágrafo, encontramos o valor-notícia governo, na palavra policiais, pois 

isso se deve a tal órgão ser público. Houve impacto na palavra crime, por ajudar a formar o 

“desenho” da situação ao leitor. Com as instituições populares e já campeãs continentais, 

Corinthians e Palmeiras, encontramos o valor proeminência. Tal valor ainda foi possível de 

ser visualizado em Arena do Corinthians, por ser um estádio moderno e um dos palcos da 

Copa do Mundo realizada no Brasil em 2014, e em Campeonato Paulista, por se tratar de um 

dos mais difíceis campeonatos realizados no país. 

O parágrafo de número quatro apresentou o valor impacto na expressão “dois homens 

armados invadiram”, pois houve um relato surpreendente do fato. Nesse trecho, ainda, 

encontramos o valor denúncia, pois tal afirmação vem de testemunhas do ocorrido no local. 

Novamente, apareceu o valor governo na palavra policiais. Por fim, neste parágrafo, 

destacamos a presença do valor proeminência em Marginal Tietê, local muito comentado na 

mídia. 
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No último parágrafo da matéria, encontramos os valores-notícia consequência e 

denúncia. Segue o parágrafo na íntegra: “O G1 tentou contato com representantes da torcida 

organizada, mas ninguém foi encontrado durante a madrugada e a manhã deste domingo 

(19)”. O primeiro valor apontado se deve a tal suposto desaparecimento dos membros da 

torcida poder ser resultado do episódio das mortes. Já o segundo pelo fato de vir à tona aos 

internautas que os membros possam ter culpa no acontecimento e, sendo assim, estarem 

fugindo da imprensa para futuros esclarecimentos. 

 

5.1.9 Os critérios de noticiabilidade substantivos ou relativos ao conteúdo nas matérias 

selecionadas 

 

Na matéria de número 1 “Briga entre torcidas de ABC e Santa Cruz termina com 26 

feridos”, podemos identificar a variável hierarquia, ao citar as equipes, de alta popularidade, 

principalmente na região nordeste, ABC de Natal e Santa Cruz. Ainda por hierarquia 

entendemos também a Polícia Militar como órgão governamental e popular, Campeonato 

Brasileiro pela alta mídia que possui, e o professor de educação física citado na matéria, por 

possuir status elevado na sociedade, teoricamente. 

Relacionado à variável de nome impacto, foi possível identificá-la em diversas partes 

deste texto. Algumas delas são: feridos, presos, confronto entre torcidas organizadas, paus, 

pedras e fogos de artifício. Isso também se deve pelo fato do interesse que a população tem 

por “notícias pesadas” e que podem vir a mudar a sua rotina e forma de pensamento, tamanho 

o impacto que podem causar. 

A variável quantidade de pessoas envolvidas foi perceptível em dois momentos 

nesta matéria jornalística: 26 pessoas presas (25 torcedores do ABC e um da equipe Santa 

Cruz) e 150 pessoas das duas torcidas na participação do confronto violento. O que evidencia 

um confronto generalizado na ocasião. 

Percebemos a variável relevância futura nas expressões feridos, presos, confronto 

entre torcidas organizadas e vidros quebrados. Tal apontamento se deve pelos prejuízos, 
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desde econômicos, de liberdade e de saúde, que são evidenciados, bem como o mau exemplo 

deixado para as novas gerações que apreciam este esporte. 

A matéria de número 2 “Torcedor morre em emboscada antes do clássico paulista: 

mais 3 são feridos” apresentou a variável hierarquia, ao mencionar expressões que ajudam a 

colaborar com a disseminação da importância da partida em questão. Elas são: clássico 

paulista, Pacaembu, Palmeiras e Santos. Podemos também citar a Polícia Militar e a 

autoridade entrevistada, o tenente Maurício Bijarta, por se tratar de uma autoridade envolvida 

no evento futebolístico. 

O impacto na matéria fica por conta de termos como morre, emboscada, feridos, 

atropelado, baleado, confronto, hospitais, marginais e lentidão. Tais palavras reforçam a 

ideia de que o assunto causa a comoção e o interesse nacional com o estado de saúde dos 

atores do acontecimento. 

Percebemos a variável quantidade de pessoas envolvidas nas seguintes expressões 

um morto, 3 são feridos, cinco pessoas foram detidas, dois ônibus do Santos, quatro 

torcedores internados. Tais apontamentos, em números, dão uma dimensão do tamanho da 

consequência do episódio e do cenário do local. 

A relevância futura pôde ser visualizada em palavras como morre, detidos, atingidos 

por carros, baleado na confusão, armados por enxadas, rojões e facas, e lesão corporal.  As 

expressões nos remetem aos resultados que podem ser a depredação dos locais do confronto, a 

perda do direito à liberdade, uma sequela incurável, uma via com trânsito bloqueado ou o pior 

e que foi um dos saldos desta briga: uma morte. 

A terceira matéria “Londrina X Brasil-RS tem briga, goleiro algemado e barra de 

ferro em campo” apresentou a variável hierarquia já nas equipes envolvidas na partida 

disputada (Londrina e Brasil-RS). Ainda mais, se somarmos a isso, o fato do elevado grau de 

proximidade em relação ao leitor, já que se trata de duas equipes da região sul do país.  

Entendemos ainda por hierarquia, nesta matéria, a citação do nome e personagem 

principal do episódio violento, o goleiro Eduardo Martini. O atleta é figura bastante 

conhecida em equipes do interior gaúcho e foi formado pelo Grêmio Football Porto 

Alegrense. Ainda elencamos na variável em questão a Polícia Militar como uma das 

autoridades responsáveis pela paz nos estádios de futebol. 
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A variável de nome impacto pôde ser visualizada por diversos momentos na matéria. 

Citamos algumas delas, em especial, como goleiro algemado, pancadaria, chute no rosto, 

revolta dos adversários e da torcida local.  Os termos identificados acrescentam importância 

à matéria, bem como a delicadeza do tema: a violência no futebol. 

Em relação à quantidade de pessoas envolvidas, a matéria citou um goleiro 

algemado, um Policial Militar, um integrante da comissão técnica londrinense ferido, duas 

comissões técnicas começaram a discutir, atingido por um jogador do Brasil e três expulsões. 

Os termos ajudam a identificar a proporção do enfrentamento entre atletas e comissão técnica 

dos times, e que se resumiu em uma confusão generalizada dentro de campo. 

A variável relevância futura pôde ser visualizada nos seguintes fragmentos do texto: 

goleiro algemado, chute no rosto, 25 minutos de paralisação, provocações, pedaço de ferro. 

Entendemos o seu aparecimento na matéria como forma de mostrar que tais fragmentos 

evidenciados acima podem mudar ou mudam situações, como direito à liberdade, estado de 

saúde, cumprimento de horários, e iniciação a um confronto violento fora da questão 

futebolística. 

A quarta matéria em análise “Torcedores de Fla e Vasco brigam no intervalo do 

clássico em Manaus” apresentou a variável hierarquia em termos como Flamengo, Vasco e 

São Paulo (alto grau de popularidade das instituições), Arena da Amazônia (utilizada na Copa 

do Mundo 2014 realizada no Brasil), Centro Integrado de Operações e Segurança, delegado 

plantonista Tarso Yuri e policias (órgãos e pessoas de autoridade nos estádios). 

Com relação ao impacto é possível a sua identificação em expressões como: não 

havia policiamento, confusão, armas, briga generalizada e morteiros explodindo. Tais 

fragmentos do texto situam o leitor na matéria e os fazem perceber a gravidade que o fato 

acabou tendo pela ineficiência de segurança no local da partida. 

Com referência à variável quantidade de pessoas envolvidas, encontramos nesta 

matéria: dois torcedores foram detidos e a confusão envolveu mais de 100 torcedores (o 

segundo dado não confirmado oficialmente). Tais dados criam no leitor a indignação por mais 

um episódio violento registrado envolvendo a modalidade futebolística. 

No que se refere à relevância futura, a encontramos na matéria, nas seguintes 

expressões no texto: lixeiras usadas como armas, não havia policiamento e morteiros 
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explodindo. As consequências de tais expressões são os prejuízos financeiros decorrentes da 

destruição, a questão da segurança na partida ameaçada pelo episódio e a má imagem deixada 

pelas equipes cariocas, em solo manauara, para o mundo. 

A quinta matéria analisada, “Briga de torcidas organizadas acaba com um morto após 

jogo do Gauchão”, apresentou a variável hierarquia, ao citar o termo Gauchão (Campeonato 

de Futebol do Rio Grande do Sul), devido o mesmo possuir um alto grau de competitividade e 

popularidade nacional. As equipes envolvidas no episódio violento, embora de baixa 

expressão, Novo Hamburgo e Aimoré, entendemos também como hierarquia, pela grande 

proximidade com o leitor. A Brigada Militar, a Polícia Civil bem como o delegado, citado no 

texto, Rogério Baggio Berbicz, também são termos que destacamos ser parte da variável em 

análise neste parágrafo, devido seu caráter de instituição de autoridade. 

A variável de nome impacto apareceu nos seguintes termos da matéria em questão: 

brigas de torcidas organizadas, morto, dois tiros, pedras e pedaços de pau espalhados pela 

rua. Tais termos ajudam a situar o leitor-internauta no relato da matéria e o desperta para a 

preocupação e o interesse pela situação das pessoas envolvidas no local do fato. 

Identificando os termos com a variável quantidade de pessoas envolvidas, nesta 

matéria, destacamos os seguintes: um morto, duas torcidas, cinco PMs, um familiar e um 

segurança. Os termos citados demonstram a gravidade e uma quantidade relativa de pessoas 

envolvidas na tragédia, que alcançam a esfera familiar, de segurança e de jovens torcedores. 

A variável relevância futura foi perceptível nas expressões acaba com um morto, 

tiros tenham sido efetuados por policiais militares e segurança da Trensurb ficou ferido, mas 

sem gravidade. Tais expressões citadas se devem ao resultado que as ações podem apresentar 

às pessoas envolvidas, como perda do emprego e responder a processos, perda da condição 

física e saúde, e, no caso mais significativo da matéria, a perda de uma vida como saldo das 

brigas protagonizadas pelas duas torcidas. 

A matéria de número seis desta análise acadêmica, “Gre-Nal tem 47 cadeiras 

quebradas, cinco carros depredados e 11 detidos”, apresentou a variável hierarquia nos 

seguintes fragmentos contidos nela: Grêmio e Internacional, pelo status mundial conquistado 

pelos clubes, diretor de patrimônio do Internacional, por se tratar de uma autoridade no que 

tange ao zelo pelo estádio em questão (Estádio Beira-Rio - Porto Alegre-RS), supervisor de 
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segurança do Internacional e Brigada Militar, também autoridades, na questão de manter a 

ordem entre as pessoas no local, e procurador, como representante do Estado e autoridade 

investigativa do fato ocorrido. 

Encontramos a variável impacto em diversos pontos da matéria. Os principais termos 

encontrados que apresentam tal divisão são: cadeiras quebradas, carros depredados, 

vandalismo, torcedores detidos, arremessos de objetos e encaminhado ao hospital. Devido o 

local das brigas ter elevada proximidade com o leitor, tais apontamentos são ainda mais 

interessantes ao público, como, por exemplo, o estado de saúde de alguma pessoa ou se o 

veículo de alguém conhecido possa ter sido danificado durante o encontro dos torcedores.  

A quantidade de pessoas envolvidas foi visualizada em 11 torcedores foram detidos 

e, grupo de 600 tricolores (torcedores do Grêmio).  Os dados ajudam a ilustrar como foi o 

acontecimento, dando ideia da proporção que o confronto violento teve ao público-internauta. 

Identificamos a variável relevância futura, no texto, em cadeiras quebradas, carros 

depredados, torcedores detidos, arremessos de objetos e retirou placas e extintores de 

incêndio do lugar. Entendemos, com os trechos especificados, que eles desencadearam fatos 

negativos, como prejuízos financeiros, perda da liberdade, imagem “arranhada” das pessoas 

envolvidas, e aos clubes e pessoas com problemas relacionados à saúde. Ainda houve uma 

consequência que poderia desencadear em um acidente ainda maior no local: a retirada de 

placas e extintores de incêndio de seus locais. 

A sétima matéria, “Confusão na arquibancada marca intervalo de Brasil x Inter no 

Gauchão”, apresentou a variável hierarquia em: Brasil de Pelotas- RS e Internacional, por 

serem instituições populares e próximas ao leitor, Brigada Militar e Capitão Santos, por se 

tratarem de autoridades competentes à ordem e segurança do local. Ainda identificamos 

capitão do Brasil de Pelotas, Leandro Leite, e o técnico do Brasil de Pelotas, Rogério 

Zimmermann, pela popularidade no estado como profissionais do futebol, o árbitro Anderson 

Daronco, figura santa-mariense muito conhecida, e o diretor de futebol do Internacional, 

Carlos Pellegrini. As figuras citadas foram personagens que tentaram coibir e/ou punir os 

atos violentos no local. 

Com relação ao impacto, foi possível vê-lo nesta matéria em termos como confusão 

na arquibancada, criança passou mal e foi levada ao hospital, cenas lamentáveis, detidas e 
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levadas à delegacia do estádio, policial ferido, e em uma citação de um dirigente do 

Internacional, “o estádio não tinha condições”. Os trechos destacados acima remetem à 

importância do fato, que se soma à proximidade do local ocorrido. Um exemplo disso é a 

curiosidade do público em saber o atual estado de saúde da menina de cinco anos que 

precisou ser levada ao hospital devido a uma crise de asma. 

Encontramos, na matéria, a variável quantidade de pessoas envolvidas, nas 

expressões cinco pessoas que estavam no setor de arquibancada reservado ao Brasil de 

Pelotas foram detidas, uma criança ficou assustada e teve uma crise de asma, e um policial 

ferido. Os apontamentos acima ajudam o leitor a entender melhor o saldo deste confronto 

violento. 

Já em relação à relevância futura, foi possível identificá-la em provocações, levadas 

ao hospital, spray de pimenta e bombas de efeito moral foram usados, desacato, crise de 

asma, cerca de 40 minutos de intervalo (atraso) e constar na súmula. Os fragmentos indicam 

as consequências que o fato poderia ter como, por exemplo, mortes, devido às provocações 

das torcidas ou com as pessoas levadas ao hospital e problemas de saúde, por causa das ações 

policias. Tivemos, também, os fatos que se concretizaram, como a perda da liberdade, e as 

entrevistas pós-jogo “às escuras”, devido ao atraso na volta para o segundo tempo e com a 

falta de iluminação no estádio em Rio Grande-RS. 

Na oitava e última matéria em análise, “Chacina deixa oito mortos em sede de torcida 

organizada do Corinthians”, identificamos a variável hierarquia em Corinthians, por se 

tratar de uma equipe popular e por já ser bicampeã mundial, Palmeiras, também, pela 

popularidade e os títulos continentais, polícia, devido a autoridade e trabalho praticado no 

fato, e Hospital das Clínicas, por se tratar de uma forte instituição de saúde na capital 

paulista. 

Foram encontrados alguns trechos da variável impacto, entre eles chacina, crime, 

tráfico de drogas, baleadas e homens armados.  Os trechos encontrados reforçam a 

significatividade da matéria veiculada, ou seja, ela tem repercussão também devido a essa 

variável aparecer em bom número no texto, o que desperta a atenção do leitor. 

Em relação à quantidade de pessoas envolvidas, encontramos no texto em análise as 

seguintes expressões: oito mortos, duas das vítimas tinham registro em ficha criminal por 
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tráfico e pelo menos dois homens armados. Tais dados apontados mostram o saldo do 

confronto violento entre os indivíduos, bem como indicam futuros culpados e rumos para a 

investigação do caso. 

Encerrando a análise, encontramos a variável relevância futura, nos seguintes trechos 

desta oitava matéria: chacina, pela consequência irreversível (morte) e mau exemplo deixado 

às torcidas e, principalmente, aos jovens torcedores, e tráfico de drogas, por poder ser um 

“caminho sem volta” e por se considerada uma atitude criminosa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Neste Trabalho Final de Graduação (TFG), procuramos identificar os valores-notícia 

utilizados na formação da narrativa jornalística das matérias que possuíam relação com a 

violência no futebol, dentro ou fora dos estádios. Para isso, usamos como base de análise oito 

matérias sobre a temática publicadas no portal Globoesporte.com, pertencente à Rede Globo 

de Comunicação. 

Por meio de uma análise de conteúdo, utilizamos uma definição construída em oito 

divisões para estudo e posterior desconstrução do texto, no que tange aos valores-notícia 

usados no universo on-line. Foram eles: impacto/intensidade/consequência, proeminência, 

incomum/ineditismo/curiosidade, conflito/denúncia, utilidade pública, negatividade (tragédia, 

drama, crime e violência), governo/política, e o valor-notícia denominado 

conhecimento/cultura/ciência.  

Com tal análise citada, identificamos que o valor-notícia denominado negatividade, 

que engloba quatro subdivisões (tragédia, drama, crime e violência), como aquele que mais se 

apresenta dentre as oito matérias veiculadas pelo portal de notícias. Percebemos que este 

valor-notícia aparece nestas matérias em larga escala, o que foi se reforçando ao longo desta 

pesquisa. 

A negatividade está presente em todas as matérias e é apresentada por situações como: 

pessoas mortas e/ou feridas, pessoas detidas e/ou presas, confrontos generalizados e falta de 

infra-estrutura para promover as partidas. Outro fato curioso é que os incidentes, retratados 

nas matérias, têm relação com torcidas organizadas em sua imensa maioria. Reforçamos que, 

conforme nossa pesquisa, essas pessoas recebem treinamento para promover as cenas de 

pancadarias dentro e fora dos estádios. 

Outro valor-notícia que aparece com veemência nas matérias é o impacto, a 

consequência e a proeminência. Também é possível ver o valor impacto em todas as matérias. 

Tal apontamento se torna evidente já nos próprios títulos e linhas de apoio das matérias em 

análise. Percebemos o uso dele, já nos títulos destas matérias analisadas, com o intuito de 

instigar o internauta a clicar e aumentar o número de visualizações dos textos. 
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Entendemos, desta forma, devido a conterem verbos ou adjetivos, como: termina 

(matéria 1), atropelado (matéria 2), algemado (matéria 3), brigam (matéria 4), atingido 

(matéria 5), depredados (matéria 6), marca (matéria 7) e mortos (matéria 8). Cabe ressaltar 

que este valor-notícia está inserido ao longo dessas matérias também. 

Já a conseqüência, também presente em todas as matérias, em sua imensa maioria, é 

evidenciada na atuação policial e do campo da saúde. Ainda destacamos mais dois fatos 

exemplares que figuram nas matérias em número menor: atrasos nas partidas e prejuízos 

financeiros aos clubes de futebol.  Ambos os exemplos citados são decorrentes dessa forma de 

violência. Entretanto, a principal e mais grave consequência evidenciada neste corpus de 

pesquisa é a morte que figura em três (textos 2, 5 e 8) das oito matérias utilizadas. 

A proeminência, que é tratada como o valor-notícia mais usado no webjornalismo 

atualmente, aparece em todas as matérias. Basta notarmos os palcos famosos das partidas, 

instituições clubísticas mundialmente conhecidas, em muitos dos casos, e atletas famosos e 

aclamados por aonde vão. 

O valor-notícia menos encontrado nas matérias em análise foi o 

conhecimento/cultura/ciência. Entendíamos tal valor como algo estatístico e que fosse 

marcado por diversas gerações. Todavia, tal valor aparece apenas seis vezes (matérias 2, 3, 4, 

5 e 7 por duas vezes), evidenciando apenas placares destas partidas em que foram registrados 

os incidentes e envolvendo a modalidade futebolística. Os demais valores-notícia também 

aparecem significativamente e em praticamente todo nosso corpus de pesquisa, porém, em 

proporções menores. Destacamos os valores denúncia, utilidade pública e governo. 

No que se refere aos critérios de noticiabilidade, substantivos ou de conteúdo 

escolhidos para a análise, verificamos a presença de todas as quatro variáveis possíveis 

(hierarquia das pessoas ou órgãos envolvidos, impacto no local, quantidade de pessoas 

envolvidas e relevância futura) presentes nas matérias. Eles aparecem em diversos pontos das 

matérias e em números elevados.  

Percebemos, com a referência bibliográfica ao longo desta pesquisa acadêmica, que as 

conceituações de valores-notícia e critérios de noticiabilidade apresentam-se muito próximas. 

Ambos são tratados como algo que tenha potencial e que faz jus a um tratamento jornalístico 

e a ser veiculado por meio das tantas plataformas existentes nesse mundo atualizado e 

dinâmico. Foi devidamente identificado, por exemplo, que dentro das variáveis desses 
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critérios de noticiabilidade (estudadas em quatro para essa pesquisa acadêmica), se inserem 

vários desses valores-notícia mais usuais no webjornalismo. 

Com relação ao referencial teórico, no que se refere ao webjornalismo, conseguimos 

identificar todas as suas seis características por meio das oito matérias escolhidas em nosso 

corpus de pesquisa acadêmica. Destacamos, em especial, a hipertextualidade com as 

chamadas para outras matérias por meio de links ao longo dos textos (presentes nas matérias 

3, 5 e 7 das 8 analisadas,), a multimidialidade ou convergência midiática pelo uso de diversas 

mídias na matéria (todas com fotos e/ou vídeos), embora utilizássemos apenas o conteúdo 

textual neste Trabalho Final de Graduação, e a atualização contínua, por meio das 

modificações, conforme necessidade, deste texto.  

Ressaltamos, em relação a essa última característica citada, dois erros identificados 

que acreditamos serem frutos dela. Na segunda e terceira matérias, há a atualização imediata 

do material a qual os dados da linha de apoio são diferentes em relação aos citados no interior 

das matérias.   

Os erros se devem a não leitura final do texto para os ajustes devidos e entendemos ser 

também a constante concorrência dos meios em dar uma notícia à frente dos seus 

concorrentes. A tônica qualidade da informação x agilidade na publicação é visivelmente 

percebida com esses erros, tudo isso somado às pressões por resultados imediatos a que os 

jornalistas sofrem. 

Fazendo relação com o nosso referencial teórico, destacamos o estudo do Jornalismo 

Esportivo na Internet, o qual percebemos toda a sua evolução no final dos anos 90. Isso foi 

motivado às novas ambições dos jornalistas esportivos do meio impresso e com o desejo da 

aventura na nova empreitada, somada às pretensões salariais maiores.  

Com o advento da internet, tais profissionais precisariam estar adaptados às 

modernidades e aliar a velocidade com a qualidade da informação, situação tão criticada e que 

pode baixar as audiências dos veículos, pois afeta a credibilidade destas empresas 

jornalísticas.  

Quanto à análise do conteúdo destas matérias, também objetivo deste Trabalho Final 

de Graduação, embora de um dado do portal, é evidenciado um erro que faz parte da 

postagem de uma linha do tempo de nosso objeto de estudo, o portal de notícias 



77 

 

Globoesporte.com. O erro encontrado se refere ao número de equipes brasileiras que 

conquistaram o título Mundial Interclubes de futebol desde a criação do portal em 2004.     O 

veículo publica como quatro títulos brasileiros do torneio, sendo que foram vencidos por 

brasileiros em três oportunidades (2005, 2006 e 2012). Outro fato curioso é que, em apenas 

quatro das oito matérias analisadas, aparecem a assinatura do jornalista que elaborou a 

matéria para o site. 

Já na parte de estudo sobre a violência no futebol, nosso foco delimitado para esta 

pesquisa acadêmica, é possível compreendermos que o discurso de atletas e membros da 

imprensa pode despertar o sentimento de raiva entre esses torcedores e iniciar cenários 

catastróficos, pois muito do que aparece na mídia é tomado como exemplar por esses 

torcedores mais fanáticos por seus clubes. 

Por falar neste trabalho da mídia, percebemos que o tema vem sendo bastante 

abordado pela mídia atual. Tal explicação se deve que os últimos episódios e trabalhados em 

nossa análise atingiram a região amazônica, nordeste, sul e sudeste brasileiro. Ou seja, uma 

variedade de regiões em que ocorreram incidentes com violência envolvendo o futebol dentro 

ou fora dos estádios. 

Especificamente falando da região sul do país, das oito matérias trabalhadas nesta 

análise, a metade delas, ou seja, quatro matérias, são de casos desta região. Se analisarmos só 

o ano corrente de 2015, dos cinco fatos ocorridos e analisados nesta pesquisa, três são apenas 

no estado do Rio Grande do Sul (cidades de São Leopoldo, Porto Alegre e Rio Grande), 

contabilizando uma morte (cidade de São Leopoldo). 

Isso comprova a importância de discutir os rumos e consequências geradas ao país e 

aos clubes de futebol. Ainda ressaltamos que estes números não são totalmente fieis, pois há a 

possibilidade de haver incidentes não registrados. 

Ainda nesse importante capítulo de nossa pesquisa acadêmica, evidenciamos alguns 

dados desta violência, como nos últimos anos, em números de mortes, as condenações e 

pessoas reincidentes no caso, salientando a importância destes dados para a eminente pressão 

às autoridades competentes e por gerar nas pessoas o sentimento de cuidado e valorização da 

vida. 
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Encontramos, com esta pesquisa, um vasto caminho de materiais para leitura a longa 

data, principalmente relacionado à questão da violência como um todo. Pensávamos não 

encontrar tantas pesquisas e livros na área, uma vez que, em nosso país, não condiz a riqueza 

da informação no tema com o cenário atual de mortes e também o ofuscamento do brilho 

desta modalidade. Tais fatos têm como fruto, a diminuição nas bilheterias dos estádios e 

arenas pelo medo que as pessoas sentem em frequentar tais locais. 

Tínhamos, no começo dessa caminhada acadêmica, a sensação de que trabalharíamos 

com fatos mais catastróficos, tendo por base a Tragédia da Bolívia, em 2013 (presente no 

estado da arte de nossa pesquisa), o qual não ocorreu, com exceção apenas da oitava matéria 

(chacina). Outro fato que dificilmente pensávamos encontrar era uma liderança da região sul 

em números desses casos (metade das matérias) e uma delas com uma morte registrada. 

Acreditamos ter alcançado os objetivos propostos neste Trabalho Final de Graduação, 

colaborando com as posteriores pesquisas acerca do tema e demonstrando ao leitor não só a 

técnica jornalística utilizada nele, mas também a despertá-lo para a gravidade do assunto e 

cobranças das autoridades competentes para uma posição mais firme e que traga a paz às 

pessoas que frequentam os estádios de futebol. 

Temos em mente seguir esta pesquisa acadêmica em um posterior mestrado, com o 

intuito de compreender como os outros meios de comunicação on-line trabalham o conteúdo 

dessas matérias que contenham a temática já proposta e confrontá-la, enriquecendo com os 

ensinamentos jornalísticos de estudos na área em questão. 
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Anexo A - “Briga entre torcidas de ABC e Santa Cruz termina com feridos e 26 presos” 
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Anexo B – “Torcedor morre em emboscada antes do clássico paulista: mais 3 são feridos” 
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Anexo C – “Londrina x Brasil – RS tem briga, goleiro algemado e barra de ferro em campo” 
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Anexo D – “Torcedores do Fla e Vasco brigam no intervalo do clássico em Manaus” 
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Anexo E – “Briga entre torcidas organizadas acaba com um morto após jogo do Gauchão” 
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Anexo F – “Gre-Nal tem 47 cadeiras quebradas, cinco carros depredados e 11 detidos” 
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Anexo G – “Confusão na arquibancada marca intervalo de Brasil X Inter no Gauchão” 
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Anexo H – “Chacina deixa oito mortos em sede de torcida organizada do Corinthians” 

 


