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RESUMO 

Inserido na vida dos brasileiros, o futebol se faz parte da identidade cultural e social, 

tendo sua prática reconhecida mundialmente. A forma como o portal esportivo 

Globoesporte.com abordou o ressurgimento da Chapecoense como time de futebol após 

a tragédia aérea na Colômbia é a pergunta que buscamos responder neste trabalho. A 

pesquisa tem por finalidade identificar os valores- notícias empregados nas reportagens 

selecionadas sobre a Chapecoense no portal Globoesporte.com, descrever como o portal 

noticiou o ressurgimento da Chapecoense como time de futebol e apontar aspectos da 

narrativa jornalística utilizados pelo site sobre o novo time da Chape. A pesquisa é 

qualitativa, com o uso da técnica de Análise de Conteúdo, tendo como foco o portal 

esportivo Globoesporte.com. Os conteúdos analisados envolvem o ressurgimento do 

time de futebol da Chape no período compreendido entre dezembro de 2016 e outubro 

de 2017. 

 

 

Palavras-chave: Jornalismo Esportivo, Webjornalismo, Valores notícia, 

Globoesporte.com, Chapecoense.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O futebol é um traço marcante na cultura do povo brasileiro. A paixão centenária 

pelo esporte envolve crianças, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres, que são 

afetados e alimentados por uma cultura midiática de exaltação aos clubes, jogadores e 

marcas associadas à prática.  

O segmento esportivo especializado no país é tamanho que as editorias de esportes 

estão entre as mais lidas. Fato que ocorre em grandes portais de informação. 

Na madrugada do dia 29 de novembro, de 2016, o Brasil amanheceu estarrecido 

com a notícia que vinha da Colômbia- país em que seria disputada a primeira partida da 

final da Copa Sul Americana: o avião que transportava a Chapecoense caiu. O fato que 

vitimou 71 pessoas, sendo 22 atletas, 20 jornalistas, 10 convidados, e 19 membros da 

comissão técnica, repercutiu em nível mundial, e, entrou para a história do futebol como 

a maior tragédia. 

O presente trabalho propõe identificar os valores-notícias e as estratégias discursivas 

utilizadas no processo de formação da narrativa jornalística em notícias do portal 

Globoesporte.com, pertencente à Rede Globo de Comunicação, relacionadas à 

Chapecoense, a partir da repercussão da tragédia, até seu ressurgimento como equipe 

tendo como objetivo compreender de que forma o site construiu suas notícias sobre a 

tragédia, luto e reconstrução.  

A tragédia aérea da Chapecoense ocorrida em 29 de novembro de 2016 comoveu o 

mundo. Desta forma, provocou-me em analisar como se deu a repercussão do fato nas 

mídias especializadas. Desde as primeiras horas da madrugada, os noticiários traziam 

informações não oficiais sobre a possível queda do avião que conduzia jogadores, 

diretores, comissão técnica, profissionais de imprensa e convidados. O fato seria 

confirmado horas mais tarde pelos medias colombianos.  

Desta forma a pesquisa se dá pela necessidade pessoal e pela importância em 

analisar os valores notícias adotados pelos sites de jornalismo esportivo especializados, 

tendo como objeto de estudo o Globoesporte.com sobre o fato. Assim como o 

desencadeamento de matérias a partir da tragédia, ao luto, o ressurgimento do time e o 

aproveitamento da equipe na temporada.  

Como o portal Globoespoorte.com abordou o ressurgimento da Chapecoense como 

time de futebol após a tragédia aérea na Colômbia é a pergunta que buscamos responder 
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com esta pesquisa acadêmica. O trabalho tem por finalidade identificar os valores- 

notícias empregados nas reportagens pesquisadas sobre a Chapecoense no portal 

Globoesporte.com, descrever como o portal Globoesporte.com noticiou o ressurgimento 

da Chapecoense como time de futebol e apontar aspectos da narrativa jornalística 

utilizados pelo portal sobre o novo time da Chape. 

O presente trabalho torna-se relevante em consideração a repercussão da tragédia da 

Chapecoense, em consonância a cobertura nos portais de imprensa especializada no 

âmbito esportivo. O tema tem como norte o ineditismo e propõe uma análise de como o 

portal Globoesporte.com desencadeou as noticias sobre a tragédia, levando em 

consideração os valores notícias.  

A seguir, apresentamos alguns tópicos essenciais para o entendimento dessa 

pesquisa acadêmica de graduação. Optamos por dividir o nosso referencial teórico em: 

webjornalismo, o jornalismo esportivo, os valores-notícia na web, o portal 

Globoesporte.com, o futebol no Globoesporte.com e o futebol no Brasil.  

Em sequência, trazemos capítulos que abordam a história da Associação 

Chapecoense de Futebol, passando pela tragédia aérea na Colômbia ao ressurgimento do 

time de futebol. Ao fim, entramos nas análises dos materiais pertencentes ao corpus 

desta pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

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 o webjornalismo, valores-notícias, o jornalismo esportivo na 

internet, o portal Globoesporte.com e o futebol, com uso de pesquisas já publicadas na 

área, sendo biografias e artigos; para após entrar nas análises dos materiais pertencentes 

ao corpus desta pesquisa. 

2.1 WEB JORNALISMO 

 

Desde meados da década de 90, quando os jornais, ainda impressos, passam a  

realizar experimentações em transpor notícias para uma página na internet, passando 

pela popularização do meio no início do século XXI, a criação de produtos que 

exploravam as características potenciais do meio, como tablets e smarphones, o 

jornalismo busca promover o debate acerca de tendências, adaptações, e também vem se 

moldando ao ciberespaço. Neste contexto, o webjornalismo é tratado como a quarta 

geração do jornalismo, após as gerações do rádio, TV e impresso. Para Deuze apud 

Rodrigues (2009), “enquanto prática profissional específica, o jornalismo online deve 

ser visto como jornalismo produzido exclusivamente para o World Wide Web 

(WWW)”.  

Essa apropriação de recursos enriquece o produto que passa a ter caráter 

multimídia, pois pode usufruir de toda a gama tecnológica que a cerca, como texto, 

vídeo, foto e áudio, além de possibilitar interação social instantânea com os receptores, 

via comentários, curtidas e compartilhamentos (redes sociais/ sites).  

Jenkins define essas potencialidades como a cultura de convergência; e que a 

partir dessa cultura, desencadeia-se uma nova adaptação, que pode ser definida como: 

Fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, à 

cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 

qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que 

desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir 

transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, 

dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando 

(JENKINS, 2008, p.22). 

Sobretudo, Jenkins (2008) argumenta de que a convergência não deveria ser 

compreendida “como um processo tecnológico que une múltiplas funções dentro dos 



16 
 

mesmos aparelhos. A convergência representa uma transformação cultural, à medida 

que consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em 

meio a conteúdos midiáticos dispersos”. 

Como acredita Palacios (2003), o jornalismo online possui seis características 

específicas, definidas como: convergência (junção de texto, áudio e vídeo), 

interatividade, hipertextualidade, personalização do conteúdo, memória e 

armazenamento de informações e atualização contínua das informações. Essas 

qualidades podem ser compreendidas em quatro elementos: interatividade, 

customização do conteúdo, hipertextualidade e multimidialidade. 

Por Interatividade entendemos que é a relação estabelecida entre o internauta, o 

jornalista e o veículo de comunicação no processo de apuração e divulgação da notícia, 

seja com a contribuição de sugestão de pauta, envio de fotos, vídeos, e-mails, ou 

repercutindo as notícias por meio de curtidas, comentários e compartilhamentos.  

Quanto à instantaneidade, pode ser definida como a velocidade em que ocorre o 

processo pela qual se dá até que as informações cheguem ao grande público. Fator de 

grande visualização na web, sobretudo com o advento dos aplicativos que estão 

disponíveis em diversas plataformas e aparelhos, pois no momento em que novos 

conteúdos são postados, o internauta recebe uma mensagem push
1
 com a manchete e 

permanecendo como notificação, para que o receptor desperte sua curiosidade para 

acessar a informação. Sobre a convergência, definida anteriormente, trata-se da 

integração de conteúdos nas suas mais variadas plataformas midiáticas concentradas em 

apenas um meio. 

Com estas capacidades, a narrativa webjornalística, passa a exigir do 

profissional de comunicação uma estrutura plural no formato das narrativas, em que 

permeie os diferentes sentidos da percepção humana.  

A novidade introduzida pela informática está justamente na possibilidade que 

ela abre de fundir num único meio e num único suporte todos os outros meios e 

de invocar todos os sentidos (ou, por enquanto pelo menos, os mais 

desenvolvidos do homem). Mas ela o faz de uma forma integrada, de modo que 

textos escritos e oralizados, imagens fixas e em movimento, sons musicais ou 

ruídos, gestos, toques e toda sorte de respostas corporais se combinam para 

construir uma modalidade discursiva única e holística. A informática nos 

                                                           
1
 Push traduzida do inglês, significa empurrar. Na tecnologia simboliza o envio de mensagens para 

aplicativos gerais. Elas devem proporcionar conteúdo pertinente ao seu usuário com o intuito de 

engajamento 
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impõe, portanto, o desafio de aprender a construir o pensamento e expressa-lo 

socialmente através de um conjunto integrado de meios, através de um discurso 

áudio-tátil-verbo-moto-visual, sem hierarquias e sem a hegemonia de um 

código sobre os demais (MACHADO, 1997 apud RIBAS, 2005, p. 2-3).  

 

Ainda sobre a construção das notícias, a frente de como os sites devem usufruir 

desta customização de conteúdos, pode-se entender como ferramentas em que o 

webjornalismo utiliza para engajar o internauta, e, de acordo com Palácios, essa é a 

função da personalização no jornalismo online:  

Consiste na opção oferecida ao Utente para configurar os produtos jornalísticos 

de acordo com os seus interesses individuais. Há sites noticiosos que permitem 

a pré-seleção dos assuntos, bem como a sua hierarquização e escolha de 

formato de apresentação visual (diagramação). Assim, quando o site é 

acessado, a página de abertura é carregada na máquina do Utente atendendo a 

padrões previamente estabelecidos, de sua preferência, (PALÁCIOS, 2002, 

p.1). 

Outro fator de destaque no Jornalismo na Web é a capacidade de memória. Por 

ser um espaço ilimitado de armazenamento todo o produto midiático pode ser 

recuperado, tanto pelo jornalista (profissional de comunicação) quanto pelo internauta, 

através de arquivos online providos com motores de busca, por meio de cruzamentos de 

palavras-chaves e datas. Teoria sustentada por Palácios (2007), que define como um 

meio como uma plataforma de memória múltipla, instantânea e cumulativa sem 

limitações de espaço, numa situação de extrema rapidez de acesso e alimentação 

(Instantaneidade e Interactividade) e de grande flexibilidade combinatória 

(Hipertextualidade). 

Recuero (2009) corrobora com a perspectiva do processo de construção das 

notícias com o incremento de representações sociais e de suas conexões constituindo-se 

de forma individualizadas e personalizadas. 

Segundo Franciscato (2004), os comunicadores passam a pensar na produção em 

escala de tempo real, em que o público tome conhecimento dos fatos no momento em 

que eles ocorrem e também possam contribuir com o processo. Como afirma o autor, 

“na verdade, o ‘ao vivo’ não é apenas uma tecnologia de transmissão, mas igualmente 

uma nova estratégia de sentido ou modo de interação, em que evento, jornalista e 

público agem em simultaneidade” (FRANCISCATO, 2004, p.13). 
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2.2 JORNALISMO ESPORTIVO  

 

Ao acompanhar as principais editorias e as notícias, o leitor pode sobrepor que 

escrever sobre esporte trata-se de uma temática fácil, devido a não haver uma forma 

rígida e engessada como as categorias de política e polícia, por exemplo. A estrutura 

textual mais leve, em alguns momentos regadas a metáforas e tons (bem) humorados, 

pode transparecer um pré-conceito ao grande público. (COELHO, 2004) define que: 

Talvez não haja área do jornalismo tão sujeitas a intempéries quanto a 

cobertura de esportes. O profissional enfrenta o preconceito dos 

próprios colegas, que consideram uma editoria menos importante, e 

também do público, que costuma tratar o comentarista ou repórter 

esportivo como um ‘mero palpiteiro, (COELHO, 2004, contracapa). 

Os primeiros relatos de indícios do jornalismo esportivo, conforme Tubino, M., 

Garrido e Tubino, F. (2007), foram registrados no século XIX com o uso do telégrafo. 

Mas, os pesquisadores defendem que, de fato, a rotina de se noticiar esporte surgiu em 

1852, em Londres, na Inglaterra, quando foi lançado o primeiro diário de esportes, o 

Sportsman. 

No Brasil, conforme Coelho (2004) e Bahia (1990), o futebol ganha espaço nas 

médias pela primeira vez em periódicos de 1910 (Jornal Fanfulla). Os relatos eram de 

páginas inteiras de jogos do futebol amador italiano. No Brasil, a prática de os jornais 

agregarem profissionais especializados em suas redações surgiu em 1910.  

Segundo Ribeiro (2007), antes de Charles Miller, considerado o pai do futebol 

brasileiro, e da prática do jogo tornar-se a preferência no país, o jornalismo esportivo 

brasileiro mal existia. Na época, os principais jornais de São Paulo tinham espaço para 

publicações para esportes como o críquete, turfe, remo e ciclismo- considerados 

esportes elitistas.  

De acordo com Coelho (2004), a prática de disseminar informações do cunho se 

dá ao final da década de 1990, com o incremento da internet. Com isto, os jornalistas 

atuantes em veículos impressos acabam sendo convidados a trabalhar no meio online. A 

mudança de plataforma objetivava aumentar a popularidade e buscar novos agregadores 

de valores, como propagadores de informação e formadores de opinião (cronistas). 

Lima (2007), entende que a internet proporcionou modificações no conteúdo, o 

que passa a refletir na produção jornalística. “No âmbito da informação noticiosa, o 
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advento inseriu na profissão e na função jornalística um novo conceito, criando 

vocabulário, manual de redação e estilo e sistemática de trabalho” (LIMA, 2007, p.2). 

Assim como qualquer outra área especializada, o jornalismo esportivo segue 

técnicas, normas, competências e habilidades da profissão em geral, respeitando suas 

características. Coelho (2003), acredita que o esporte também possui complexidade, por 

se tratar de um conhecimento especializado.  

De acordo com Bueno (2005), o jornalista esportivo deve possuir ampla 

compreensão do mundo e das realidades que cercam, pois, assim como outros setores da 

sociedade, o esporte não é “imune à ação de outros interesses ou aspectos (econômicos, 

sociais, culturais, políticos) porque, com isso, ele se descontextualiza” (BUENO, 2013, 

p.2). 

Se tratando do incremento que a internet gera ao jornalismo esportivo, podemos 

destacar a instantaneidade em que o conteúdo pode ser consumido, algo distinto 

comparado às demais plataformas. Atualmente, além de notícias acerca dos times, 

atletas e competições, o meio online passa a ser um canal para que torcedores venham a 

acompanhar partidas, via streaming, ou curiosidade das escalações (pré- jogo) e 

opiniões, nos momentos das partidas (momento a momento).  

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). 

A evolução tecnológica permeada pelo meio digital ao jornalismo esportivo 

torna-se ferramenta de veículos especializados, mas também, de instituições associadas 

a práticas, como clubes, atletas, federações e marcas, que passam a desenvolver páginas 

personalizadas e multimídias visando o engajamento do aficionado e a agilidade na 

troca de informações. Esses recursos, que se reinventam em uma velocidade qual são 

utilizados, exigem estudo e constante reflexão dos profissionais de informação, que 

tendem a se adaptar a novas realidades.  

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 
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conquistados, entrevistas com os maiores ídolos, enfim, um verdadeiro 

banco de dados esportivo (BARBEIRO e RANGEL, 2006, p. 100-

101). 

As reflexões, acima citadas, podem ser vistas no objeto empírico estudado neste 

presente trabalho, o portal esportivo especializado Globoesporte.com. O site usufrui de 

uma gama diversificada de recursos que priorizam a velocidade da informação 

(instantaneidade), a convergência, ao repercutir produções televisivas da Rede Globo de 

Comunicação (TV Globo/SporTV/ Pay- Per- View) e associar blogs e colunistas.  

O portal busca produzir de forma gratuita um conteúdo multimídia (texto, 

infográficos, fotos, vídeos, e ilustrações) claro e distinto ao receptor de forma que o 

diferencia de outros sites do segmento. Esse material associado as marcas de 

credibilidade da Rede Globo fazem com que o GE fidelize seu público e suscite o 

debate.  

2.2.1 VALORES-NOTÍCIA 

 

A matéria prima do jornalismo está na informação e no conteúdo, que resultarão 

em produtos midiáticos a serem transmitidos ao grande público. O profissional de 

comunicação possui o dever de lapidar o conteúdo imerso na realidade social, entender 

o que é notícia e o transformar em um produto a ser consumido. 

Para Wolf (2003), os critérios de valores notícias podem ser definidos como: 

Valores notícia são parâmetros de qualidade, que tipificam ou 

classificam as ocorrências por modos institucionalizados. 

Ex.: notoriedade, morte, proximidade, relevância, novidade, tempo, 

notabilidade, inesperado, conflito, controvérsia, infração, escândalo, 

disponibilidade, equilíbrio, visualidade, concorrência, dia noticioso, 

simplificação, amplificação, relevância, personalização, dramatização 

e consonância (Wolf, 2003, p. 188-189). 

Erbolato (1991) defende que a escolha das notícias respeite os critérios de 

proximidade, marco geográfico, impacto, proeminência (ou celebridade) aventura e 

conflito, consequências, humor, raridade, progresso, sexo e idade, interesse pessoal, 

importância, rivalidade, utilidade, política editorial do jornal, oportunidade, dinheiro, 

expectativa ou suspense, originalidade, culto de heróis, descobertas e invenções, 

repercussões e confidências. 
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Nesta linha, Pereira Jr., ainda acrescenta que os valores-notícia podem variar de 

veículo para veículo assim como sofrer alterações de tempos em tempos. De acordo 

com o autor, a apropriação de novos valores está associada às inovações tecnológicas: 

 À medida que acontecem mudanças na esfera informativa (por 

exemplo, a passagem de ilhas analógicas para as digitais no 

telejornalismo), há um reajustamento e uma redefinição dos 

valores/notícias (PEREIRA Jr, 2001, p.80). 

Em acordo com esses critérios, podemos sobrepor o pensamento de uma rotina 

produtiva, as quais os jornalistas enfrentam.  

É nessa linha que os valores-notícia surgem, para responder sobre 

quais são os fatos realmente importantes a ponto de serem 

transformados em notícia (WOLF, 1995, 175).  

Na visão de Traquina (2000), um dos pioneiros pesquisadores da temática, a 

construção das notícias também está atrelada a sensibilidade e a agenda pública e 

política do profissional de comunicação. 

Acerca dos valores-notícia no âmbito da web, Padilha (2012) analisa os avanços 

positivamente e cita a proeminência
2
, como norteadora de rotinas produtivas. Segundo 

ele:  

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). 

No contexto de valores-noticias na web, Padilha (2012) lista oito valores tidos 

como base para a produção de conteúdos nas plataformas online, 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 

                                                           
2
 Questões relacionadas a pessoas famosas. Matérias envolvendo celebridades do mundo. 
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Os jornalistas usufruem da figura das personas famosas de forma veemente nos 

matérias dos blogs, portais e webjornais. No contexto desta pesquisa, acerca do 

ressurgimento do time da Chape, percebe-se que o Globoesporte.com se apropria deste 

elemento para explorar produtos que vão da curiosidade ao desempenho dos jogadores, 

técnicos e dirigentes voltados ao clube. 

Outra característica a se destacar no processo de construção de notícias são as 

redes sociais, que a partir dos anos 2000, proporcionam uma alteração na rotina do 

jornalista, com a web 2.0, como o jornalismo colaborativo, onde muitas pautas surgem 

deste meio. Cabe ressaltar que o valor de proeminência ganha força nas redes sociais, 

tendo em vista fanpages e grupos de compartilhamentos que potencializam o alcance de 

determinados conteúdos.   

2.3 O PORTAL GLOBO ESPORTE 

 

O site especializado em jornalismo, Globoesporte.com, anexo à página da 

Globo.com, pertencente ao grupo Rede Globo de Comunicação. Segundo pesquisas da 

companhia Alexia Internet, do Grupo An Amazon, responsável por fazer análises de 

dados na internet, o site da Globo é, atualmente, o quinto mais acessado no Brasil, atrás 

apenas das páginas de buscas do Google (.com/ .com.br), Youtube e para a rede social 

Facebook. Segundo dados da companhia Alexia Internet, 29,83% das pessoas que 

buscam o site, acessam o Globoesporte.com.  

O portal de notícias foi desenvolvido no ano de 2004, sendo lançado em 23 de 

abril de 2005, segundo dados da Globo. Na época, o portal se chamava Esporte na 

Globo, mas no ano de 2006, a entidade promove uma reformulação no design e adota a 

nova identidade, a qual permanece até os dias atuais: Globoesporte.com  

O princípio do canal era repercutir as matérias veiculadas em outros veículos e 

programas da Rede Globo, como o SporTV, Esporte Espetacular e Auto Esporte. 

Atualmente, o site se caracteriza por convergir as mídias esportivas do Grupo Globo e 

demais filiais, sejam estas de rádio, TV ou impressos.  

Permeado por um código de dogmas e normas, o Grupo Globo prima que seus 

profissionais de imprensa sejam norteados por critérios como a isenção, a correção e a 

agilidade. A cartilha também instrui como os jornalistas devem se portar frente a fontes, 

colegas e ao público. 
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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. (GRUPOGLOBO.GLOBO, 2017). 

Um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2012, 

indica que a página do Globoesporte.com foi a mais acessada no país, sobrepondo-se 

em larga escala para o segundo mais clicado. A pesquisa aponta que o site teve, 

aproximadamente, 668 milhões de acessos mensais, com um tempo de duração do 

acesso médio, tempo que as pessoas ficam na página, de 8 minutos e 37 segundos. O 

estudo também aponta que o site teve preferencia de 64%, masculina, e, 36% feminina.  

Atualmente, o Globoesporte.com possui em sua página inicial uma plataforma 

multimídia, com noticias destaques, que se alterar para engajar o público, abaixo 

últimas notícias, colunas com cronistas esportivos e editorias. Outro fator de destaque 

da plataforma são as transmissões ao vivo de jogos e pós-jogos. 

2.4 O FUTEBOL NO GLOBOESPORTE.COM 

 

Neste capítulo suscitamos uma reflexão sobre como o Globoesporte.com explora 

conteúdos acerca do futebol no portal.  

Desde o princípio do século XX o futebol passa a fazer parte da cultura e da 

identidade brasileira. O esporte, que outrora era praticado apenas pela elite, rompeu com 

distinções sociais e abraçou todas as camadas da sociedade. Essa massificação foi 

preponderante para que “os brasileiros inventaram um estilo exuberante e requintado 

que estabeleceu um padrão inatingível para o resto do mundo”. (BELLOS, 2003 p. 9) 

Com a difusão do esporte, em meados de 1920, e a quebra de rótulos raciais, 

com a inserção de negros nos principais times, o futebol no Brasil passa a se 

descentralizar e ganhar novos adeptos em periferias e cidades do interior.  Assim, o 

futebol tornava-se a paixão e sobretudo produtos de consumo e divulgação para os 

medias.  

 Segundo Ribeiro (2007), nesta época, “os estádios viviam lotados, com rendas 

jamais vistas, e, claro, os jornais vendiam feito água. Até mesmo, novas revistas 
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específicas de esporte eram criadas ou ampliadas, como a Revista Sport Ilustrado e a 

Revista do Esporte” (RIBEIRO, p.58). 

Já na metade do século passado, a Rede Globo de Comunicação estende seu 

olhar ao futebol e passa a compreender sua repercussão e agenda como carro chefe dos 

seus veículos. Na década de 60 populariza-se no país as colunas esportivas, com 

crônicas, como Mário Filho e Nelson Rodrigues.  

Na era da internet, em 2004, o Grupo Globo lança uma editoria específica para o 

Esporte, que dois anos mais tarde (2006) viria a se chamar Globoesporte.com. O portal, 

que tem como ideal difundir a prática do esporte nas mais variadas modalidades tem 

como filão central o futebol. Apoiado por produções locais, oriundas das empresas 

filiais da Rede Globo, o portal usufrui deste leque jornalístico para se consolidar como 

líder do segmento.  

O site traz como características uma interface multimídia, com matérias em 

destaques, normalmente ocupadas pelo futebol. O aficionado também encontra 

conteúdos personalizados para clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro e 

principais clubes europeus (Real Madrid, Milan, PSG, etc.). 

O GloboEsporte.com tem 16 subdivisões, além de uma home para 

cada time de futebol e também de lutas. O portal disponibiliza de 

setoristas que acompanham diariamente os clubes da 58 primeira e 

segunda divisão do futebol brasileiro a informações sobre 

treinamentos, bastidores e algumas entrevistas exclusivas. Já é prática 

comum a transmissão dos treinos das principais equipes, com poucos 

vídeos mas pequenos textos, quase apenas citando o que está 

acontecendo no campo naquele exato momento. É uma diferença 

bastante considerável em relação aos concorrentes, já que transmite 

confiança aos seguidores pelo fato de estarem presentes nos locais de 

reportagens todos os dias (FRANGE, 2016, p.58-59). 

 

O portal também ganha destaque por fazer acompanhamento das partidas, em 

tempo integral, com o recurso de minuto a minuto e, em momentos eventuais, o site 

utiliza de seus vínculos com demais canais e plataformas para fazer a transmissão em  

tempo real, via streaming. Este último recurso pode ser visualizado em partidas da Liga 

dos Campeões da Europa, Eliminatórias da Copa do Mundo, Copa do Mundo, Copa das 

Confederações- Competições da FIFA de futebol profissional.  

Outro fator que contribui para a fidelização do amante do futebol ao 

Globoesporte.com é o desenvolvimento de aplicativos e jogos, como o Cartola FC, em 

que o usuário pode hipoteticamente escalar quem lhe agrada conforme seu orçamento 

no jogo.  
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2.4.1 O FUTEBOL NO BRASIL 

 

Desde o desembarque de Charles Miller, considerado pai do futebol brasileiro, 

em São Paulo, no final do século XVIII, o país passaria a incorporar uma nova 

identidade cultural: o futebol. Como defendem Gastaldo; Leistner; Silva; McGinity 

(2004), o futebol é um resultado de um processo histórico e social, sendo um dos 

principais emblemas da identidade brasileira, com o samba e as chamadas religiões 

afro-brasileiras. 

De acordo CUNHA (2007), no princípio o esporte era voltado à elite, privando 

apenas homens brancos, filhos de grandes latifundiários e monarcas da época, mesmo 

que a prática fosse incentivada no âmbito escolar. O autor também pontua com o 

crescimento popular do esporte pelo país foi apoiado pela igreja católica, uma vez que 

os padres foram os responsáveis pela fabricação de bolas de couro cru. 

Embora já difundido pelo mundo, o boom do futebol aconteceu no ano de 1970, 

mais específico na Copa do Mundo do México, primeiro grande evento ligado ao 

futebol, qual também se caracterizou como a primeira transmissão ao vivo em P&B de 

uma Copa do Mundo para o Brasil. 

De acordo com o Marques; Carvalho; Camargo (2005), o futebol é responsável 

pelo esplendor da televisão, a luz do pensamento que o esporte e a mídia são os grandes 

responsáveis pela massificação e criação de identidades: 

O futebol alimenta o imaginário do torcedor, que, por sua vez, se identifica 

com o jogador, o idolatra, criando dessa maneira o mito. A construção do mito 

é muito bem realizada pela mídia e pelo esporte, os dois trabalham com o 

mecanismo de massificação e, desse modo, constroem e destroem os valores 

culturais e impõem outros. (Marques; Carvalho; Camargo (2005, p.70)). 

Atualmente, o interesse dos brasileiros pelo futebol divide-se envolto da 

regionalidade que fortalece traços de rivalidade. As entidades futebolísticas demonstram 

um pertencimento social, com características distintas, e que demandam dos torcedores 

fidelidade por toda a vida.  

Para Carvalho e Moro (2000) o esporte pode ser entendido como um fenômeno 

social, pois possui ritmo e um tempo que corresponde a si próprio. Essas características 

de massificação e engajamento fazem do futebol o esporte mais popular do Brasil, 

sendo visto como carro chefe de audiência de grandes emissoras, que conseguem por 
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meio das transmissões, ou debates em programas esportivos, a incorporação de grandes 

marcas.   
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3 A TRAJETÓRIA DA CHAPECOENSE 

 

No dia 10 de maio de 1973, dois clubes amadores da cidade de Chapecó 

(Atlético Chapecó e Independente), com o objetivo de tornar a região Oeste Catarinense 

“expressiva” no meio do Futebol, fundaram a Associação Chapecoense de Futebol.   

Com o propósito de reverter essa situação, alguns desportistas da 

cidade, jovens apaixonados pelo esporte, decidiram se reunir para criar 

um time de futebol profissional. Entre os presentes nos primeiros 

encontros, destacam-se Alvadir Pelisser, Heitor Pasqualotto e Altair 

Zanella, representantes do Clube Independente, Lotário Immich e 

Vicente Delai, representantes do Clube Atlético de Chapecó. De 

maneira geral, pode-se dizer que a Associação Chapecoense, 

posteriormente um dos grandes do futebol catarinense, surgiu da união 

dos clubes Atlético Chapecó e Independente. 

(CHAPECOENSE.COM, 2017). 

 

A primeira diretoria do Clube foi formada pelos dirigentes: Presidente: Lotário 

Immich; Vice-Presidente: Gomercindo L. Putti; Secretário: Jair Antunes de Silva; 2º 

Secretário: Altair Zanela; Tesoureiro: Alvadir Pelisser; 2º Tesoureiro: Paulo Spagnolo; 

Diretor Esportivo: Vicente Delai; Conselheiros da Diretoria: Jorge Ribeiro (Lili) e 

Moacir Fredo.  

Quatro anos após sua fundação, a Associação Chapecoense de Futebol veio a 

conquistar seu primeiro título profissional, o Campeonato Catarinense (1977). 

Atualmente, o Verdão do Oeste – como o Clube é conhecido em Santa Catarina - 

ostenta um hexacampeonato estadual, sendo os dois últimos de forma consecutiva.  

Além de 1977, a equipe foi campeã estadual em 1996, 2007, 2011, 2016 e 2017.  

 A estreia do time no Campeonato Brasileiro aconteceu no ano de 1978, ficando 

na modesta 53ºcolocação.  

No início dos anos 2000 o Clube passaria por momentos difíceis. Em 2001, a 

equipe ficou em último lugar no catarinense e foi rebaixada para a divisão de acesso. O 

retorno à elite estadual aconteceu no ano seguinte.  

Com o acúmulo de dívidas e se aproveitando de uma brecha na legislação 

brasileira, em 2003, a Chapecoense alterou seu nome para Associação Chapecoense 

Kindermann/mastervet, que permaneceu até 2005, quando um grupo de empresários 

assumiu a direção do Clube. 

O primeiro resultado veio em 2007, com a conquista do tricampeonato 

estadual e a consequente classificação para a Copa do Brasil de 2008, 

em que foi eliminada na segunda fase. Já em 2009, mesmo 

desacreditado, o alviverde conquistou o vice-campeonato estadual e 

disputou a Série D do Campeonato Brasileiro, onde conseguiu o 

acesso para a Série C de 2010 (CORREIO BRAZILIENSE, 2016). 
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A partir de 2009, a equipe do Índio Condá- Símbolo do Clube- passou por uma 

ascensão meteórica. Em seis temporadas, o time alviverde conquistou o acesso da série 

D para a série A do Campeonato Brasileiro- em 2014, divisão em que permanece. 

 
A equipe do oeste catarinense estreou no Brasileirão em 2014, 

conseguindo se manter na Série A com o 15º lugar. Em 2015, em mais 

uma campanha regular, ficou na 14º posição. No Brasileirão de 2016, 

o clube ficou na nona colocação, à frente de tradicionais clubes como 

São Paulo, Fluminense e Cruzeiro (CORREIO BRAZILIENSE, 

2016). 

 

Com a campanha regular no Brasileirão de 2014, o time do Índio Condá foi 

coroado com a participação em sua primeira competição no âmbito internacional, a 

Copa Sul- Americana, em 2015.  

Na primeira partida fora do território nacional, pelas oitavas de final da 

competição, a Chapecoense enfrentou o Libertad, do Paraguai. O adversário não seria 

páreo para o time catarinense, que se classificaria para jogar contra o River Plate, atual 

campeão da Libertadores da América. Os argentinos também seriam campões do 

torneio. 

Em sua primeira participação na competição, a equipe 

surpreendeu, foi eliminada nas quartas de final pelos argentinos 

do River Plate. A equipe estreou na Copa Sul-Americana passando 

pela Ponte Preta. Disputou as oitavas de final contra os paraguaios 

do Libertad, vencendo nos pênaltis. Valente, o Verdão conquistou 

uma inédita vaga nas quartas de final da competição contra o 

gigante argentino do River Plate. Apesar de ter vencido a final em 

Chapecó por 2 a 1, perdeu a primeira partida, fora de casa, por 3 a 

1, sendo eliminado (EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO 

(EBC), 2016). 

No ano seguinte, em 2016, a Verdão do Oeste disputaria, pela segunda vez em 

sua história, uma competição internacional. A respeito do que havia realizado no ano 

anterior, a equipe catarinense, ainda vista de forma modesta, passa a ser reconhecida 

pelos adversários, sobretudo da força da sua torcida e do fator campo, a Arena Condá.  

A Chapecoense acabaria disputando a Sul- Americana 2016, pois foi eliminada 

na terceira fase da Copa do Brasil.  

Na Sul- Americana 2016, na fase nacional, o time alviverde passou pela equipe 

do Cuiabá. Das oitavas de final até as semi- finais, o time enfrentou o Independiente, da 

Argentina, Junior de Barranquilla, da Colômbia, e o São Lorenzo- três equipes 

consideradas tradicionais na América do Sul.  

A classificação da Associação Chapecoense de Futebol para a final da Copa Sul- 

Americana simbolizou um marco na história desportiva do Brasil, pois pela primeira 
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vez, uma equipe de Santa Catarina estaria em uma final profissional, de uma 

competição internacional de futebol. A taça seria disputada com o então campeã da 

Libertadores da América, Atlético Nacional de Medelin, da Colômbia.  

Por sorteio, a Chapecoense ficou com a honra de realizar a grande final da 

competição, no dia 7 de dezembro, daquele ano, enquanto o Atlético Nacional de 

Medelin receberia a primeira partida, marcada para o dia 30 de novembro. Em virtude 

da Arena Condá não possuir a capacidade mínima, determinada pela entidade máxima 

do futebol da América do Sul (CONMEBOL), que é de 30 mil expectadores, o jogo 

seria transferido para o Estádio Couto Pereira, em Curitiba/PR. 

Porém, na madrugada do dia 29 de novembro de 2016 o avião que transportava a 

delegação da Associação Chapecoense de Futebol (jogadores, diretores e comissão 

técnica), profissionais de imprensa e convidados sofreu um trágico acidente aéreo, que 

vitimou 71 pessoas. O fato ficou marcado como a maior tragédia envolvendo uma 

delegação esportiva. 

A tragédia comoveu o mundo. O clube, adversário na final, Atlético Nacional de 

Medelin fez um apelo a Conmebol para que a Chapecoense fosse declarada campeã da 

Copa Sul- Americana 2016. No dia 05 de dezembro de 2016 a entidade máxima do 

futebol na América do Sul decretou, em nota, que o clube catarinense campeão da 

competição e o time colombiano foi considerado Campeão Fair Play do Centenário 

Conmebol. 

A Confederação Sul-Americana de Futebol confirma que o Conselho 

da CONMEBOL, em sua qualidade de autoridade permanente 

encarregada de fazer cumprir os Estatutos da Instituição, decidiu por 

unanimidade declarar a Associação Chapecoense de Futebol como 

Campeã da edição 2016 da Copa Sul-Americana, bem como outorgar 

ao Clube Atlético Nacional o reconhecimento extraordinário de 

“Campeão Fair Play do Centenário Conmebol”. (CONMEBOL, 

2016). 

 

 

Com isto, a Associação Chapecoense de Futebol se tornou o terceiro clube 

brasileiro a ser campeão da competição, sendo este o primeiro título internacional de 

uma equipe catarinense. A alcunha de campeão passa a credenciar o Verdão do Oeste a 

disputa da Copa Suruga Bank, disputada no Japão, em 15 de agosto de 2017, em jogo 

único, contra o campeão da Liga Japonesa de Futebol, o Urawa Red Diamonds- qual o 

time foi derrotado por um a zero.  

A nota publicada pela Conmebol no dia 5 de dezembro de 2016 que outorga lista 

motivos para que o título da competição seja de fato do time catarinense: 
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“A Confederação Sul-Americana de Futebol confirma que o Conselho da 

CONMEBOL, em sua qualidade de autoridade permanente encarregada de fazer 

cumprir os Estatutos da Instituição, decidiu por unanimidade declarar a Associação 

Chapecoense de Futebol como Campeã da edição 2016 da Copa Sul-Americana, bem 

como outorgar ao Clube Atlético Nacional o reconhecimento extraordinário de 

“Campeão Fair Play do Centenário Conmebol”. A decisão foi tomada baseada nas 

seguintes considerações: 

1. No dia 30 de novembro (quarta-feira), a Confederação Sul-Americana de Futebol 

recebeu uma carta do Clube Atlético Nacional, dirigida ao senhor Alejandro 

Domínguez, Presidente da CONMEBOL, solicitando à CONMEBOL “a entregar o 

título da Copa Sul-Americana para a Associação Chapecoense de Futebol como laurel 

honorífico por sua grande perda e homenagem póstumo às vítimas do fatal acidente que 

enluta nosso esporte". 

2. Por este motivo, o Conselho tomou a decisão de nomear a Associação Chapecoense 

de Futebol como Campeão da Copa Sul-Americana 2016 com todas prerrogativas 

esportivas e econômicas que ela acarreta.  

3. Para a CONMEBOL não há maior demonstração de “espírito de paz, compreensão 

e jogo limpo” enunciado como objetivo de nossa Instituição que a solidariedade, a 

consideração e o respeito exibido pelo Clube Atlético Nacional da Colômbia aos seus 

irmãos da Associação Chapecoense de Futebol do Brasil. 

4. Com motivo da petição realizada pelo Clube Atlético Nacional que com sua atitude 

promoveu o futebol na América do Sul em espírito de paz, compreensão e jogo limpo, 

na busca de que os valores esportivos prevaleçam sempre acima dos interesses 

comerciais, o Conselho decide por única vez outorgar ao Clube Atlético Nacional 

o prêmio “Centenário Conmebol de Fair Play” consistente na soma de USD 1.000.000 

(um milhão de dólares)”.  

 

3.1 A TRAGÉDIA AÉREA DA CHAPECOENSE 

 

Um dia após perder o jogo para a Sociedade Esportiva Palmeiras, no dia 27 de 

novembro de 2016, válido pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, a Associação 

Chapecoense de Futebol embarcou para o maior desafio de sua história: a Final da 

Copa Sul- Americana de Futebol 2016. 
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A viagem, que era para ser como tantas outras de praxe no meio do futebol, 

começa a revelar ruídos na programação e logística, isso porque a Chape precisou 

mudar de planos ao ter seu voo fretado negado pela Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC). A Agência alegou que um tratado internacional não permitia que empresas 

estrangeiras fretassem a delegação. 

A Chapecoense precisou mudar os planos da viagem para Medellín, na 

Colômbia, nesta segunda-feira, local do jogo da final da Copa Sul-Americana. 

O Verdão do Oeste tinha planejado um voo fretado, saindo de São Paulo com 

escala na Bolívia, mas a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) negou a 

solicitação e obrigou alterações na logística. (GLOBOESPORTE.COM, 2016). 

 De acordo com o site especializado em notícias esportivas (GE), o Clube já teria 

enfrentado este mesmo problema em outra oportunidade, em fases anteriores da 

Competição: “a logística havia sido um problema também na última ida à Colômbia, 

para enfrentar o Junior Barranquilla. O Verdão teve o pedido do voo fretado negado na 

ocasião e precisou de um terceiro plano, que causou desgaste antes do jogo das quartas 

de final”. 

 Horas mais tarde, no mesmo dia, 28 de novembro de 2016, a diretoria encontrou 

uma solução, a equipe saiu de São Paulo, local da última partida diante do Palmeiras, 

para a cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. De lá, eles embarcaram em um 

avião da companhia venezuelana Línea Aérea Merideña Internacional de Aviación 

(LaMia)- empresa qual já havia prestado serviços para o time catarinense na viagem, 

que também houve problemas de planejamento de logística, para enfrentar o Junior de 

Barranquilla (Colômbia)- com destino a Medellín (Colômbia). 

Às 22h15min, horário local- 1h15min (horário de Brasília)- a aeronave perde o 

contato com a torre de controle, entre as cidades de La Ceja e Abejorral, a poucos 

quilômetros de Medellín. Os medias colombianos, ainda de forma não oficial, dão conta 

de que um avião teria tido uma pane elétrica. Minutos depois, informações atualizadas, 

afirma que o avião da LaMia, matrícula CP2933, com a delegação do time, jornalistas e 

convidados emitiu um pedido de SOS para a torre de controle alegando falha total.  

O Globoesporte.com divulga a conversa entre o piloto da LaMia, Miguel 

Quiroga: 

– Senhorita, Lamia 2933 está em falha total, falha elétrica total, sem 

combustível- grita o piloto. 
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– Pista livre e com chuva sobre a superfície, Lamia 2933. Bombeiros acionados- 

responde a controladora. 

Na sequência, em três frases rápidas, o piloto pede à torre as coordenadas para 

pousar, no que é atendido. Então, a controladora pergunta a altitude do avião. O piloto 

responde e solicita com urgência a direção da pista: 

 

– 9 mil pés, senhorita. Vetores (direção), vetores... 

A Rádio Caracol, uma das principais emissoras de comunicação da Colômbia, 

foi a primeira media a confirmar o fato. Em sua primeira matéria a Rádio estampou a 

manchete: Avião que transportava time de futebol Chapecoense brasileira sofre um 

acidente na Colômbia (tradução literal do espanhol).  

Ainda sem informações sobre o número de mortes, coube ao portal noticiar o 

resgate de sobreviventes, como o Alan Ruschel e Jackson Follmann, e trazer relatos dos 

moradores da Região, que apontavam para ter ouvido um estrondo. O site também 

divulgava a informação de que 81 pessoas haviam embarcado e seis pessoas foram 

resgatadas com vidas.  

Um avião em que viajava a equipe brasileira de futebol Chapecoense 

finalista da Copa Sul-Americana, sofreu um acidente quando ele 

estava prestes a aterrar no aeroporto José María Córdoba em Medellín. 

Ainda não se sabe se há mortes, mas as autoridades têm relatado seis 

sobreviventes até agora. Aeronáutica Civil da Colômbia informou que 

o plano do Lamia companhia aérea boliviana, com 81 pessoas a 

bordo, "caiu em e l Cerro Gordo, em jurisdição do município de La 

Union, Antioquia " onde o aeroporto José María Córdoba está 

localizado. Nele viajou 72 passageiros, entre os quais o jogadores do 

clube Chapecoense e 9 tripulantes , segundo o relatório. 

(CARACOL.COM.CO, 2016).  

 A mídia brasileira, que já estava em alerta fazendo monitoramentos da situação, 

que anteriormente se caracterizava como um boato, confirma que o avião que carregava 

a equipe caiu, pouco tempo depois, pautados pela publicação da Rádio Caracol. O 

desencontro de confirmações entre o número de pessoas que embarcaram e de que 

viajaram levam a especulações por parte do nome dos sobreviventes e das vítimas. 

A medida que o dia amanheceu, as buscas se acentuaram e os jornalistas 

passaram a ter mais conhecimento do que de fato ocorreu. Por volta das 7 horas (horário 

de Brasília)- 10 horas na Colômbia- a imprensa local assegura que 7 pessoas haviam 

sido resgatadas, uma acabou morrendo no Hospital- Goleiro Danilo (Marcos Danilo 
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Padilha). Tempo depois, a Aeronáutica Civil confirma aos periodistas que o avião da 

LaMia caiu e vitimou 71 pessoas, sendo 6 sobreviventes. 

Começava então o processo de identificação das vítimas, sendo 22 atletas, 20 

jornalistas, 10 convidados, e 19 membros da comissão técnica da Chape. 

3.2 O RESSURGIMENTO DO TIME DE FUTEBOL DA CHAPECOENSE 

 

Neste capítulo contaremos como foi o processo de montagem do elenco de 

jogadores da Chape para a temporada 2017, até seu ressurgimento como time de 

futebol, no amistoso realizado na pré-temporada, diante do Palmeiras, no dia 21 de 

janeiro deste ano, na Arena Condá. 

Criatividade, economia e ideais. Estas foram as alcunhas que permearam a 

reconstrução da Associação Chapecoense para a temporada 2017. Após a tragédia aérea 

na Colômbia que vitimou 71 pessoas, entre elas Sandro Pallaoro- Presidente da 

Chapecoense, desde 2010- o clube, em meio ao luto, buscava encontrar forças para se 

reestruturar. Com a perda do seu mandatário e com eleições presidenciais, que 

definiriam o próximo biênio do clube marcadas para 14 de dezembro de 2016, o então 

vice- presidente, Ivan Tozzo, toma a frente no processo apoiado pelo então presidente 

do Conselho Deliberativo, Plínio David de Nês Filho- atualmente, presidente do Clube. 

Em 09 de dezembro daquele ano, a dupla anuncia as três primeiras peças da 

reconstrução: o dirigente executivo de futebol Rui Costa- encarregado pelo mapeamento 

e contratações de jogadores; João Carlos Maringá, ex- meio-campista da Chape, como 

diretor de futebol; e o técnico Vagner Mancini. Os três seriam os responsáveis por 

formar um elenco competitivo a fim de brigar por títulos nos campeonatos catarinense, 

Copa Libertadores, Copa SulAmericana, Copa Suruga Bank, Primeira Liga, Recopa, 

Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.  

Do elenco modesto da temporada passada (30 atletas), qual sagrou a equipe 

catarinense campeã SulAmericana 2016, restaram 11 atletas, mas ambos tinham seus 

vínculos empregatícios se encerrando, visto que até então, o Verdão do Oeste não 

possuía condições, ou a filosofia, de contratos extensos, por mais de duas temporadas. 

Dos 11 atletas, os atacantes Lourency e Lucas Mineiros; os meias Martinuccio e 

Neném; e o defensor João Pedro permaneceram para a temporada 2017, os demais (6 

atletas) foram liberados.  
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No dia 21 de dezembro de 2016 a Chapecoense anuncia seu primeiro pacote de 

jogadores: o atacante Rossi; o zagueiro Douglas Grolli- revelado no clube e o meia- 

campista Nadson. Em seguida, o time anunciaria mais 19 reforços, a maioria fruto de 

negociações por empréstimos e com contratos de experiências, casos dos jogadores mais 

novos, cedidos por clubes que se sensibilizaram com o momento da Chape, como foi o 

caso do Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, São Paulo e Internacional.  

Em entrevista à ESPN, em 3 de março de 2017, o diretor executivo de futebol da 

Chape, Rui Costa, revelou o perfil dos atletas contratados pelo Verdão:  

[…] Não poderíamos escolher qualquer um. Era preciso ter 

detalhamento de scout e de perfil para contratar cada um deles. Não 

abrimos mão de um critério muito profissional na escolha desses 

atletas. Isso tomou muito tempo, mas era fundamental. Trabalhamos 

com um clube de características próprias e que ficaram ainda mais 

particulares. É um clube da comunidade. Era preciso que esses atletas 

que contratamos não viessem apenas pensando em usar o clube como 

uma passagem, (ESPN, 2016). 

 

Na terça- feira, 6 de janeiro de 2017, a Associação Chapecoense de Futebol abre 

a temporada, com a apresentação do elenco com 37 jogadores, sendo 11 atletas 

promovidos das categorias de base. O portal Veja listou os atletas para a temporada 

2017. A publicação Quem são os jogadores da Chapecoense para 2017?, veiculada em 

18 de janeiro, trazia um breve histórico dos jogadores, as vésperas da partida amistosa 

contra o Palmeiras:  

Jogadores confirmados pela Chapecoense para o início da temporada 2017 

1. Artur Moraes – 36 anos (contratado) 

2. Elias – 21 anos (contratado) 

3. Luiz Felipe – 20 anos (promovido da base) 

4. Douglas Grolli – 27 anos (contratado) 

5. Luiz Otávio – 24 anos (contratado) 

6. Nathan – 21 anos (contratado) 

7. Fabrício Bruno – 20 anos (contratado) 

8. Scalon – 21 anos (promovido da base) 

9. Hiago – 19 anos (promovido da base) 

10. Vinicius – 19 anos (promovido da base) 

11. Reinaldo – 27 anos (contratado) 

12. Diego Renan – 26 anos (contratado) 
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13. Zeballos – 24 anos (contratado) 

14. João Pedro – 20 anos (seguiu no clube) 

15. Gabriel – 18 anos (promovido da base) 

16. Amaral – 30 anos (contratado) 

17. Luiz Antônio – 25 anos (contratado) 

18. Moisés Ribeiro – 25 anos (seguiu no clube) 

19. Andrei Girotto – 24 anos (contratado) 

20. Moisés Gaúcho – 22 anos (contratado)  

21. Andrei Alba – 22 anos (promovido da base) 

22. Lucas Marques – 21 anos (contratado) 

23. Lucas Mineiro – 20 anos (promovido da base) 

24. Neném – 34 anos (seguiu no clube) 

25. Martinuccio – 29 anos (seguiu no clube) 

26. Nádson – 27 anos (contratado) 

27. Osman – 24 anos (contratado) 

28. Dodô – 22 anos (contratado) 

29. Bryan – 20 anos (promovido da base) 

30. Wellington Paulista – 32 anos (contratado) 

31. Túlio de Melo – 31 anos (contratado) 

32. Arthur – 24 anos (contratado) 

33. Rossi – 23 anos (contratado) 

34. Niltinho – 23 anos (contratado) 

35. Wesley Natã – 21 anos  (promovido da base) 

36. Lourency – 21 anos (seguiu no clube) 

37. Perotti – 21 anos (promovido da base) 

 

Com este grupo a Chape abriria a temporada e reencontraria os gramados, 

justamente diante do seu último adversário, o Palmeiras, com quem jogou em 27 de 

novembro de 2016- dois dias antes da tragédia aérea na Colômbia.  

54 dias após a última partida oficial, a Associação Chapecoense de Futebol volta aos 

gramados. O adversário, já conhecido Palmeiras- então campeão brasileiro- seria o 

estopim para a Chape vencer o luto com o futebol. O amistoso de pré-temporada, 
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marcado em 03 de janeiro de 2017,visava prospectar recursos e visibilidade para o clube 

catarinense.  

Em amistoso marcado pela emocionante homenagem aos campeões da Copa 

Sul-Americana, com presença de Neto, Alan Ruschel e Follmann recebendo 

troféu e medalhas, o time de Vágner Mancini empatou por 2 a 2 com o 

Palmeiras e surpreendeu pelo bom futebol apresentado. O estreante Raphael 

Veiga abriu o placar, Douglas Grolli e Amaral viraram para o time da casa e 

Vitinho deixou tudo igual. Melhor assim, empatado. O resultado, na verdade, 

era o que menos importava. É muito mais do que futebol. A Chape 

voltou!(GLOBOESPORTE,2017).  

Além do empate em 2x2 entre os clubes alviverdes, a partida seria marcada por 

homenagens, como a apresentação da taça da SulAmericana à torcida e do minuto 71 de 

palmas. 

Representando todas as vítimas do trágico acidente de 29 de novembro, Neto, 

Alan Ruschel e Follmann - em sua primeira aparição pública fora do hospital - 

receberam a premiação pelo título da Copa Sul-Americana. Coube ao goleiro, 

entre muitas lágrimas, a honra de erguer o troféu. Nilvado, Moisés, Lourency e 

Martinuccio, que também participaram da campanha, estiveram presentes. Em 

seguida, familiares de atletas e membros da comissão técnica falecidos também 

receberam suas medalhas. Emoção forte na Arena Condá. 

(GLOBOESPORTE,2017).  

 Em 26 de janeiro, cinco dias após a volta aos gramados, o Verdão do Oeste 

retornaria de forma oficial em confronto pelo Campeonato Catarinense 2017. A estreia 

foi diante do seu torcedor, na Arena Condá, que não chegou a lotar- cerca de 7 mil 

pessoas-, contra o Joinville. O jogo acabou 0 a 0 e selou o ressurgimento do time de 

futebol da Chape.  
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4  PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O presente trabalho se trata de uma pesquisa qualitativa, a partir do uso da 

técnica de Análise de Conteúdo, a qual teve como subsídio dez matérias do portal de 

jornalismo esportivo, Globoesporte.com. Os materiais analisados compreendem o 

ressurgimento da equipe da Associação Chapecoense de Futebol ao longo do ano de 

2017, como time de futebol, sob a ótica do site (Globoesporte.com), compreendidas no 

período de dezembro de 2016 e outubro de 2017. 

Até a seleção final das matérias, as produções do portal foram filtradas, de 

acordo com os critérios de noticiabilidade definidos para a pesquisa. No primeiro 

momento, foram pré- selecionados 103 produtos, catalogados por mês. Após uma 

leitura de todas as publicações, ficaram estabelecidas as matérias que abordam o 

ressurgimento do time, avaliadas por graus de relevância, como títulos, demissões e 

rendimento.  

Lista de matérias definidas para análise desta pesquisa: 

Matéria Data 

publicada 

Jornalista 

#1 Uma nova Chape: reconstrução já tem 

mais de dois times para pré-temporada 

30/12/2016 Cahê Motta 

#2 Muito mais que futebol! Chape 

recomeça com empate com Palmeiras 

21/01/2017 Cahê Motta 

#3 Chape tem jejum de vitórias, e Mancini 

afirma: "Não podemos jogar a toalha 

11/02/2017 Não assinada 

#4 100 dias da tragédia: com feridas ainda 

abertas, Chapecoense busca evolução 

09/03/2017 Eduardo 

Florão 

#5 Mancini elogia marcação alta e prevê 

jogo "mais difícil" em Medellín 

04/04/2017 Não assinada 

#6 Da tragédia ao título em 159 dias: 

cinco passos na reconstrução da Chape 

campeã 

08/05/2017 Cahê Motta 

#7 Seis meses após tragédia, Chape bate o 

Avaí e lidera Brasileiro pela primeira vez 

29/05/2017 Cahê Motta 
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#8 Acabou o encanto? Chape perde o 

equilíbrio e sofre com choque de realidade 

26/06/2017 Cahê Motta 

#9 Vagner Mancini diz que faltou lealdade 

da diretoria da Chape: "Houve desrespeito 

04/07/2017 Cahê Motta 

#10 Chape vacila no fim, comete pênalti, 

e perde a Copa Suruga para Red 

Diamonds 

15/08/2017 Cahê Motta 

#11 Vinícius Eutrópio se despede da 

Chapecoense e afirma: “Não cai” 

12/09/2017 Cahê Motta e 

Eduardo 

Florão 

#12 Com missão de seguir na Série A, 

Gilson Kleina acerta com a 

Chapecoense  

16/10/2017 Cahê Motta 

  

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

título, linha de apoio, olho e o próprio corpo do texto. As imagens, legendas, vídeos e 

infográficos não foram analisados.  

A teoria escolhida foi à qualitativa por possuir características descritivas e 

interpretativas da realidade. Segundo Flick (2009), a pesquisa qualitativa consiste: 

Na escolha adequada de métodos e teorias convenientes; no 

reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas; nas reflexões 

dos pesquisadores a respeito de suas pesquisas como parte do processo 

de produção de conhecimento; e na variedade de abordagens e 

métodos (FLICK, 2009, p. 23). 

Corroborando com este ideal, Bardin (2011) entende a análise de conteúdo 

como: 

 Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção destas 

mensagens. Caracteriza-se, assim, como um método de tratamento da 

informação contida nas mensagens. (BARDIN, 2011, p. 48). 

A teoria trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que compreende- se a um espaço ampliado das relações, processos 

e fenômenos que não podem ser fracionados a interfaces de variáveis (MINAYO, 2001). 
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Ainda sobre a técnica escolhida, Benedeti (2009) defende que o método é uma 

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

conteúdo manifesto da comunicação”. Em complemento a isto, a autora também pontua 

que a “inserção de aspectos qualitativos dotou de um caráter híbrido (qualitativo e 

quantitativo) as pesquisas de conteúdo realizadas a partir de 1960”. 

O trabalho buscou contemplar os objetivos propostos, por meio de um produto 

de pesquisa, a qual se detém em identificar os valores-notícias, critérios de 

noticiabilidade e a construção das narrativas do portal Globoesporte.com, pertencente à 

Rede Globo de Comunicação, sobre a Associação Chapecoense de Futebol, em seu 

processo de formação de time, após a tragédia aérea na Colômbia. 
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5 ANÁLISE DAS REPORTAGENS 

 

5.1. OS VALORES- NOTÍCIAS  

 

Para realizar a análise nesta pesquisa acadêmica, utilizamos 12 matérias do site 

especializado em jornalismo esportivo Globoesporte.com, no qual sua principal 

temática era voltada ao desempenho da Associação Chapecoense de Futebol no ano de 

2017, tendo como norte seu ressurgimento como time e a exigência da mídia por 

resultados. O período em que as matérias foram publicadas compreende de dezembro de 

2016 a outubro de 2017. Os produtos midiáticos foram selecionadas por terem 

conquistado um status elevado de relevância e repercussão como montagem do elenco, 

título e desempenho x resultados. A maioria das matérias conta com considerável 

número de valores-notícia: objetividade; instantaneidade; periodicidade; novidade; 

proximidade e relevância. Esses valores estes que corroboram com o trabalho do 

jornalista, no processo da construção da narrativa. 

Como base para essa pesquisa, adotamos os conceitos de valores-notícias no 

webjornalismo de Padilha (2012), 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. 

5.1.1 Uma nova Chape: reconstrução já tem mais de dois times para pré-

temporada 

 A matéria “Uma nova Chape: reconstrução já tem mais de dois times para pré-

temporada”, assinada pelo jornalista Cahê Motta, publicada às 16h do dia 30/12/2016 e 

atualizada às 16h07min, do mesmo dia, traz uma informação alentadora, com uma 

notícia, que dias anteriores, era vista pela mídia como improvável: a Associação 
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Chapecoense de Futebol teria plantel suficiente para realizar uma pré-temporada de 

forma adequada, com no mínimo dois times (22 jogadores).  

 No título “Uma nova Chape: reconstrução já tem mais de dois times para pré-

temporada” percebe-se, ao menos, dois valores notícias destacados. O primeiro deles, 

propiciado pela objetividade, causa impacto no receptor ao anunciar “Uma nova 

Chape”. Em sequência, “mais de dois times para a pré-temporada,” também, pode ser 

compreendido como valor de impacto, mas, sobretudo por consequência da 

reconstrução do time e, ineditismo, ao relatar a efetividade das contratações.  

 Na linha de apoio, encontramos mais subsídios que sustentam a notícia quanto 

ao seu valor. O trecho “Entre reforços, remanescentes e promessas da base, no mínimo 

25 nomes serão apresentados”, agrega conhecimento e intensidade para a informação. 

Para modo de curiosidade, o jornalista ainda acrescenta uma data para o início dos 

trabalhos efetivos de treinamentos no clube “jogadores são esperados em Chapecó a 

partir de segunda”. 

 No corpo do texto, logo no primeiro parágrafo, há presença de utilidade pública, 

tendo em vista que após a tragédia aérea na Colômbia, o clube passou a ter novos 

aficionados que buscam informações sobre datas de jogos, contratações, etc. Isso se faz 

presente em “o torcedor do Verdão pode ficar tranquilo: o clube já tem elenco 

suficiente para iniciar a pré-temporada visando o duelo com o Joinville, dia 26, em 

Chapecó, pela Primeira Liga. Entre reforços, remanescentes e promessas da base, no 

mínimo 25 atletas estarão à disposição de Vágner Mancini”. Ao técnico da equipe e a 

Chape também pode ser somada ao valor de proeminência- esse valor-notícia faz 

menção a pessoas ou instituições famosas.  

 No segundo parágrafo podemos identificar a presença de mais dois valores- 

notícia. Na parte inicial, o jornalista agrega conhecimento, ao destacar que “o torcedor 

já poderá recepcionar os contratados a partir da próxima segunda-feira”. Na sequência, a 

fim de complementar a informação, o profissional traz valores de consequência, da 

chegada dos jogadores e início da pré-temporada. 

 No decorrer do texto, no terceiro parágrafo, há um discurso de autoridade, do 

Diretor de futebol do Verdão do Oeste, José Carlos Maringá, que propõe impacto de 

negatividade/ drama. No trecho, Maringá afirma: “não termos os contratos assinados, 
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vamos realmente evitar. Mas gostaríamos de tranquilizar o torcedor que já temos 

bastante jogador contratado. Não é o número final, nem o que gostaríamos, mas temos 

14, 15 já contratados. Temos jogadores da base e teríamos 25 jogadores. Vamos tentar 

chegar a pelo menos 20 jogadores contratados, apesar das dificuldades”. Essa fala foi 

selecionada como o olho da matéria. 

 No quarto e quinto parágrafos, percebemos o valor- notícia de proeminência, ao 

dar ênfase nos jogadores que já estão contratados ou em negociação com a Chape. No 

final do texto, o jornalista usa uma estratégia discursiva para fortalecer a matéria com 

“está longe de estar completo” e conclui, de forma positiva, “o mais importante é que a 

Chape voltou. Com Primeira Liga, Catarinense, Libertadores, Recopa, Copa Suruga, 

Brasileirão e Copa Sul-Americana pela frente, o Verdão começa a ter uma cara”.  

5.1.2 Muito mais que futebol! Chape recomeça com empate com Palmeiras 

A matéria “Muito mais que futebol! Chape recomeça com empate com 

Palmeiras”, publicada às 18h46min do dia 21/01/2017 e atualizada 20 minutos mais 

tarde, às 19h06min, de autoria do jornalista Cahê Motta, relata o que torcedores, e até 

mesmo os jornalistas, duvidavam que seria possível em tão breve tempo pós- tragédia 

aérea, a Chapecoense teria um time de futebol competitivo para a temporada 2017. 

Naquele dia 21 de janeiro de 2017 o clube faria seu primeiro jogo após acidente na 

Colômbia, justamente contra seu último adversário oficial de 2016, o Palmeiras. 

No título ”Muito mais que futebol! Chape recomeça com empate com 

Palmeiras” percebe-se, ao menos, dois valores-notícias destacados além de uma 

estratégia discursiva. A primeira característica, estratégia narrativa, busca gerar impacto 

ao evocar “Muito mais que futebol!”, pois compreende-se que o jornalista quer dar a 

entender que os elementos daquela cobertura noticiosa requerem, além de fatos sobre o 

episódio jogo de futebol, também elementos externos. No decorrer da manchete, 

“Chape recomeça com empate com Palmeiras”´, também, pode ser compreendidos os 

valores de drama, destacado na palavra “recomeça”, e conhecimento, ao apresentar 

“empate”, como resultado da partida. 

Na linha de apoio, o jornalista sustenta o vocativo do título “muito mais do que 

futebol” ao fazer uso da proeminência e drama ao relatar “Neto, Alan Ruschel e 

Follmann encabeçam festa emocionante para campeões da Sul-Americana na Arena 
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Condá. Com bola rolando, time de Vágner Mancini surpreende”. Esse trecho traz 

intensidade para a informação apresentada anteriormente no título.  

No início do primeiro parágrafo, o receptor é questionado: “Só futebol? Tá 

bom!”. Em sequência, o jornalista mantém a dramaticidade na narrativa com “quem 

ainda falar isso depois deste sábado, obviamente não viu o que aconteceu na Arena 

Condá”. Antes de abordar a cobertura do fato, o jogo entre as duas equipes, o leitor é 

convidado a fazer uma breve retrospectiva que levou a Chapecoense até aquela partida; 

“Passaram-se 54 dias desde a tragédia de 29 de novembro, a reconstrução foi árdua, 

mas a Chape voltou”. Na parte final do parágrafo percebe-se a intenção de transmitir 

um ambiental do local do jogo, com as homenagens e a euforia da torcida, somados a 

relatos do jogo com o placar do embate; “O time de Vágner Mancini empatou por 2 a 2 

com o Palmeiras e surpreendeu pelo bom futebol apresentado”. No encerramento, o 

jornalista volta a repetir “é muito mais do que futebol. A Chape voltou!”, o que pode ser 

compreendido como ferramenta para enfatizar a dramaticidade e o conhecimento, que 

foram apresentados com pitadas de surpresa.  

No decorrer do texto, no segundo parágrafo, percebe-se valores de utilidade 

pública e conhecimento ao trazer a informação de que “a primeira partida oficial será 

contra o Joinville, às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá, pela Primeira Liga”, da 

quinta-feira (26/01/2017). A fim de completar o que já havia sido dito, a matéria faz 

referência à competição e aos adversários da Chapecoense, assim como, ao roteiro de 

preparação do Palmeiras até a estreia no campeonato paulista 2017. 

Para deixar a leitura mais clara e manter a coerência de que “não foi só futebol”, 

o jornalista traz índices sobre a cobertura. São eles: o jogo, eternos campeões, minuto 

71, garotada promissora, identidade e começo discreto.  

O trecho voltado ao jogo segue do terceiro ao sexto parágrafos com uma crônica 

da partida. Neste intervalo podem ser identificados valores-notícias como proeminência, 

ao citar o nome das equipes e dos clubes, atletas e treinadores; Curiosidade/ 

conhecimento, ao trazer detalhes da variação tática “atuando praticamente no 4-2-3-1” 

e, drama perceptível em alegorias como “o empate surgiu em uma das jogadas mortais 

da "velha Chape"” e “no "Jogo da Amizade", nada melhor que a igualdade no placar”. 
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O estopim da matéria, referenciado como “ponto alto da tarde em Chapecó”, no 

sétimo parágrafo, tem o texto direcionado aos “eternos campeões”. Em sete linhas, 

mais uma vez, Cahê Motta faz uso do drama como em, “entre muitas lágrimas, a honra 

de erguer o troféu”, da proeminência ao enfatizar as personas envolvida, com destaque 

aos sobreviventes da tragédia aérea na Colômbia Neto, Alan Ruschel e Jackson 

Follmann, e do conhecimento/curiosidade ao relatar que o trio teve “sua primeira 

aparição pública fora do hospital”. 

Nesta linha, o oitavo parágrafo, do “minuto 71”, segue com o ambiental da tarde 

na Arena Condá. “O minuto 71! De repente, o sistema de som do estádio começou a 

ecoar o histórico grito "Vamo, vamo, Chape!", o jogo foi paralisado e o estádio 

uníssono fez mais uma homenagem a cada uma das 71 vítimas fatais da tragédia de 

Medellín”. Neste relato, estão os valores de ineditismo e impacto. Ainda para remeter 

sensações do ambiente, o profissional sobrepõe sentimento “de arrepiar!”. 

Nos últimos três parágrafos, podem ser observados os valores de proeminência, 

conhecimento e curiosidade. O nono parágrafo, limitado a “garotada promissora”, se 

propõe a falar dos jovens talentos apresentados, sejam contratados ou frutos das 

categorias de base, pelo Palmeiras, na partida diante da Chapecoense, para a temporada 

de 2017. No trecho seguinte, o destaque foi a “identidade” da equipe do Verdão do 

Oeste, enfatizada no discurso de “consistência defensiva, força ofensiva pelas pontas e 

uma bola aérea muito perigosa”, que corrobora com a premissa de conhecimento.  

No décimo e último parágrafo a matéria faz repercussão a estreia do volante 

Felipe Melo pelo Palmeiras. 

5.1.3 Chape tem jejum de vitórias, e Mancini afirma: "Não podemos jogar a 

toalha”   

A matéria não assinada “Chape tem jejum de vitórias, e Mancini afirma: "Não 

podemos jogar a toalha”, publicada às 20h38min, com atualização às 20h58min, do dia 

11 de fevereiro deste ano, aborda o mau início de temporada do time catarinense com 

ênfase para a sequência sem vitórias e as oscilações nas atuações da equipe. A 

publicação foi norteada por uma entrevista coletiva do então técnico do time, Vagner 

Macini, nesta data, após a derrota para o Brusque, diante do seu torcedor, na Arena 

Condá, em jogo válido pelo campeonato estadual.  
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Para facilitar o entendimento do receptor, o portal Globoesporte.com desenlaça a 

matéria por meio de índices, que, segundo o site, foram elencados na coletiva do 

técnico. Após a primeira abordagem com um ambiental do clube, são apresentados os 

indicadores esforço, injustiça, oscilação e ensinamentos, respectivamente. 

No título, “Chape tem jejum de Vitórias”, e “Mancini afirma: Não podemos 

jogar a toalha”, identificamos a presença de impacto e drama, por meio das expressões 

“jejum de vitórias” e “não podemos jogar a toalha”. Nas palavras Chape e Mancini, 

podem ser entendidos os valores de proeminência, tendo em vista que a Chapecoense 

ganhou repercussão mundial pós-acidente aéreo na Colômbia e pelo técnico Vagner 

Macini ser um profissional reconhecido nacionalmente no mundo do futebol. 

Na linha de apoio, é possível encontrarmos três valores-notícias. O primeiro 

deles é a consequência, referida no título como “jejum de vitórias”, em “com três jogos 

sem vencer”. O segundo é a curiosidade com “semana de descanso” e drama no termo 

“técnico fala em perseverança”. 

  No primeiro, dos oito parágrafos dispostos na matéria, o jornalista busca trazer 

um sentido ambiental da campanha inicial do clube neste início de temporada, no 

campeonato catarinense 2017. Identificamos na utilização de adjetivos, como má, 

sinônimos, como esperança, somados a expressões da percepção do comunicador, tal 

como “banho de realidade veio com duas derrotas e pouca consistência no futebol 

apresentado”  entendemos como valores-notícias o impacto e o drama. Para finalizar o 

primeiro parágrafo, também pode ser compreendido o valor de consequência, após a 

derrota para o time do Brusque para o mau desempenho com “três jogos sem vitória e 

apenas sete pontos somados em cinco rodadas do torneio”.   

Já no segundo parágrafo, notamos, novamente, as presenças dos valores de 

consequência e drama, nas frases de “pode deixar os alviverdes a oito pontos do líder” e 

“a Chape pode até cair para a sétima colocação”. Também cabe a proeminência ao 

destacar a avaliação do técnico Mancini com “equipe não pode desistir do turno”- 

drama.    

O parágrafo de número três apresenta um trecho da fala do técnico Vagner 

Mancini: “Nós não podemos de maneira alguma jogar a toalha. Todo mundo que faz a 

Chapecoense hoje, a torcida, a mídia, merecem que a gente lute até o último suor. Isso 
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é uma coisa que temos passado diariamente a todos. Seria muito importante vencer, 

porque poderíamos torcer contra alguns resultados, mas não podemos ficar 

lamentando, porque tivemos uma oportunidade através do pênalti”. Nesta declaração, 

identificamos o drama, por salientar as dificuldades enfrentadas pelo clube na sua 

reconstrução. A esta fala também aparece a consequência da perda do jogo e sobre os 

primeiros meses de futebol, pós-tragédia, no Verdão do Oeste. Cabe ressaltar que parte 

da fala do técnico foi utilizada como olho da matéria. 

No quarto e último parágrafo, nesta divisão da matéria, que seguirá com quatro 

índices, são encontrados três valores-notícias. Primeiramente, conhecimento, com 

“semana de descanso”, e “desfalque certo do goleiro Artur Moraes, expulso contra o 

Brusque, mas deve ter as voltas de João Pedro e Niltinho”. Aos nomes dos jogadores e 

das equipes de futebol pode ser referido o valor de proeminência. Outro destaque 

identificado é de utilidade pública ao informar o próximo compromisso da Chapecoense 

pela sexta rodada do campeonato estadual, diante do Figueirense, “na Arena Condá, no 

dia 19 de fevereiro”. 

O quinto parágrafo, encabeçado pelo índice de esforço, traz o relato do técnico 

sobre a atuação da Chape. Neste trecho, podem ser listados os valores de curiosidade e 

conhecimento, pois são apresentados argumentos como ”foi expulso naquela jogada”, 

“com o passar do tempo a equipe foi cansando”e “nós viemos fazendo um excelente 

primeiro tempo”.  

No trecho destinado a “injustiça”, no parágrafo de número seis, relata-se a 

indignação do treinador, ao, do seu ponto de vista, entender que o time merecia um 

resultado melhor na partida. Percebemos que o valor norteador deste trecho é o drama, 

nas palavras “justiça”, “injustiça”, “satisfeito”, “desistir” e “perseverantes”. 

No sétimo parágrafo, denominado como “oscilação”, em que Mancini faz uma 

reflexão sobre o campeonato catarinense 2017 percebemos os valores de proeminência e 

drama. A proeminência está nas palavras relativas aos nomes dos clubes: 

“Chapecoense”, “Avaí”, “Figueirense” e “Joinville”. Houve drama na expressão “isso 

que aconteceu com a Chapecoense”, e nas palavras “oscilar” e “oscilarem”. 

O último parágrafo da matéria, com subtítulo de “ensinamento”, traz uma 

ponderação do técnico Vagner Mancini sobre as lições que as derrotas no futebol trazem 
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para a concepção de equipe. Neste trecho percebemos o valor de drama nos termos “o 

futebol fica te testando”, “isso poderia acontecer”, “amadurecimento” e “preparado”.  

5.1.4 100 dias da tragédia: com feridas ainda abertas, Chapecoense busca evolução 

A matéria “100 dias da tragédia: com feridas ainda abertas, Chapecoense busca 

evolução”, assinada pelo jornalista Eduardo Florão, publicada no dia 9 de março deste 

ano, às 6h25min sendo atualizada cerca de quatro horas mais tarde no mesmo dia, traz 

uma retrospectiva dos últimos 100 dias do clube, a partir da tragédia aérea na Colômbia. 

A publicação apresenta um desenlace por meio de tópicos elencados pelo 

jornalista como cruciais neste período de reestruturação do clube, tais como: “em 

campo”, “seguro da LAMIA”, “apoio às famílias”, “finanças (sócios, patrocínios)”e 

“sobreviventes”.  

Já no título da matéria, identificamos cinco valores-notícias expressos. O 

primeiro deles está no fragmento “100 dias da tragédia”. Há três valores identificados 

para este mesmo do trecho do título, compreendidos por impacto, pois trazem uma 

passagem expressiva “100 dias”, negatividade/ drama com a palavra tragédia e, 

também, conhecimento ao apresentar uma informação relevante e distinta.  

O valor de negatividade/ drama também pode ser aferido ao termo “feridas 

abertas”. A esse termo específico pode ser atrelado o quarto valor-notícia do título, de 

consequência de um pós-tragédia. O quinto valor destacado foi a proeminência, 

identificada na palavra “Chapecoense”, tendo em vista toda a repercussão mundial 

criada neste ano de 2017 sobre produtos midiáticos que envolvam a instituição. 

Na linha de apoio percebemos os valores de consequência, drama, impacto e 

proeminência. A consequência é determinada ao contexto de reconstrução do clube 

catarinense, que teve de passar por uma reformulação, nas palavras “equipe remontada” 

e “reestabelecer no futebol”. A este último fragmento, também pode ser dada a ideia de 

drama, que pode ser observado na expressão “esperar respostas”. O impacto está 

presente em “clube catarinense aos poucos tenta se restabelecer no futebol” e ”famílias 

ainda esperam respostas sobre seguro da LaMia”. Ao nome da Línea Aérea Merideña 

Internacional de Aviación (LaMia) é compreendido como proeminência, devida a 

amplitude de repercussão gerada em torno da instituição pós acidente aéreo na 

Colômbia. 
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O primeiro parágrafo foi projetado pelo jornalista para trazer um ambiental, 

como uma cama, que prepara o receptor para o decorrer da matéria que será 

desenvolvida em etapas. No início do trecho percebemos valores-notícias de impacto 

em “100 dias”- já referido no título do texto, negatividade/ drama na utilização das 

palavras “abraçava”, “trágico” e “acidente”. A proeminência também está presente 

em “Chapecoense” e “Copa Sul-americana”. 

Em sequência, percebemos o valor-notícia de utilidade pública em “71 vítimas 

fatais, seis sobreviventes”. No final do primeiro parágrafo, o drama volta a ter destaque 

com “famílias desoladas”, “insegurança de não saber o que seria de seu clube”  e 

“reeguer”. 

Abaixo do primeiro parágrafo, o jornalista traz o subtítulo “confira abaixo como 

está a Chape passados 100 dias da tragédia” que pode ser compreendido como um 

indicador de conhecimento.  

A primeira categoria apresentada no texto, pós-introdução, é “em campo”. Em 

dois parágrafos o jornalista conta como está sendo o desempenho da Chapecoense nas 

competições que vem disputando no primeiro semestre, como o campeonato catarinense 

e a Libertadores da América. No segundo parágrafo, identificamos quatro valores-

notícias. O drama está em “reconstrução” e “acidente”, pois remetem a negatividade que 

o clube está passando neste período, curiosidade/ conhecimento com “contratados 24 

atletas, que se juntaram com 11 jogadores da base e também  três remanescentes, além 

de Alan Ruschel e Neto”, referente ao processo de montagem de elenco para a 

temporada 2017 e intensidade na palavra “rapidamente”, que atrela conotação de 

competência e agilidade nas contratações pelo departamento de futebol do Verdão do 

Oeste. 

Aos nomes dos atletas Alan Ruschel e Neto pode ser ter a ideia de proeminência, 

tendo em vista que eles, como sobreviventes, passaram a ter um acompanhamento em 

nível mundial da imprensa sobre sua recuperação e, possível volta aos gramados. 

No terceiro parágrafo, ainda inserido no contexto de “em campo”, se tem 

intensidade nas expressões “montado às pressas”, que se refere a forma como foi feito 

o planejamento do futebol do time e, também, em “bom turno” relativo ao desempenho 

no primeiro turno do campeonato estadual. Ainda nesta linha de raciocínio, percebemos 
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a curiosidade com “ficando na segunda colocação, atrás apenas de Avaí”. Neste trecho, 

identificamos ainda a proeminência, curiosidade e o impacto.  

A proeminência está inserida no nome das competições “Campeonato 

catarinense” e “Libertadores da América”. O impacto em “pela primeira vez 

disputando a competição” e “vitória”. A curiosidade se deve ao resultado de estreia da 

Chape na Libertadores, com pé direito ao ter “vitória fora de casa em cima do Zulia, da 

Venezuela, na última terça”. 

Do parágrafo quatro ao sete, o jornalista limita o texto ao “seguro da LaMia”. 

Na primeira linha do quarto parágrafo encontra-se o valor-notícia de conhecimento ao 

trazer a informação de que “no final de fevereiro, os responsáveis pelas questões 

jurídicas da Chapecoense participaram de uma reunião em Buenos Aires com as 

seguradoras contratadas pela LaMia”. Em sequência, o texto ganha o valor de 

curiosidade, ao trazer que “por conta de cláusulas de sigilo presentes no contrato entre 

a empresa aérea e seguradoras, os assuntos debatidos no encontro são mantidos em 

segredo. Nem mesmo os familiares dos mortos e os sobreviventes receberam 

orientações sobre isso”. Neste parágrafo ainda pode ser deferido o valor de 

proeminência em “Chapecoense”, “Copa Sul- Americana” e “LaMia”, já citados nesta 

análise, e negatividade na palavra de “mortos”.  

O quinto parágrafo é norteado pelo valor de conhecimento ao apresentar a 

informação de que “o clube fará uma reunião com todas as famílias das vítimas fatais e 

sobreviventes no próximo dia 15, em Florianópolis”. Neste dado, podem ser pinçadas 

as palavras “vitimas”, “fatais” e “sobreviventes” que corroboram valor de drama/ 

negatividade.  Percebemos ainda valores-notícias de proeminência ao evidenciar o vice-

presidente jurídico da Chapecoense, “o advogado Luiz Antônio Palaoro” e curiosidade 

ao trazer um relato de que “neste encontro será repassado aos envolvidos as 

informações recebidas das seguradoras”. 

No parágrafo de número seis, há um discurso de autoridade, do advogado Luiz 

Antônio Palaoro, sobre as tratativas entre clube, seguradora e famílias. Neste trecho, 

temos intensidade em “confidencialidade” e “exigentes”, e drama, na expressão “não 

se tem certeza absoluta de nada”.  
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O sétimo e último parágrafo tem drama, como na utilização das nas palavras de 

“aguarda”, “investiga” e “irresponsabilidade”, também na expressão “o resultado 

definirá”, negatividade em “acidente” e “inquérito” e, proeminência -ao apresentar as 

instituições- e curiosidade, pois relata de quem é a responsabilidade de investigação 

sobre os inquéritos, os “Ministérios Públicos do Brasil, da Bolívia e da Colômbia”. 

     O oitavo e novo parágrafo são limitados a informações sobre os auxílios que 

as famílias das vítimas estão ou tem direitos de receber da Chapecoense e da seguradora 

da LaMia. O trecho tem como subtítulo “apoio às famílias”.  

No parágrafo de número oito, percebemos quatro valores-notícias. O primeiro 

deles é a negatividade/ drama presente nas palavras de “tragédia”, “apoio”, “morte”e 

“trágica”. O segundo é conhecimento, pois revela ao grande público informações 

então, pouco exploradas pela mídia, tais como as indenizações e benefícios já recebidos 

ou em haver. Os trecho que sinalizam este pensamento são “o clube criou grupos de 

apoio específicos para prestar o apoio necessário”, ”a indenização que era prevista em 

contrato com os atletas já foi repassada para as famílias” e em “cada família de atleta 

recebeu 28 salários da Chapecoense e outros 12, previstos em lei, pagos pela CBF”. 

O valor-notícia de curiosidade pode ser compreendido na frase “O clube possuía 

um seguro para cada jogador equivalente a 14 salários, com uma cláusula que 

dobraria o valor em caso de morte trágica”. O termo faz menção ao valor já pago pela 

Chape às famílias, complementando a informação de que em caso de tragédias fatais o 

valor  seria dobrado. O último valor observado é o de proeminência, ao citar “CBF” e 

“Chapecoense”. 

O nono parágrafo complementa as informações que foram transmitidas no 

parágrafo anterior, sobretudo trazendo mais detalhes, como a quantia arrecadada e o 

montante destinado para cada família.  No início do parágrafo encontramos o valor de 

curiosidade, pois esclarece a informação, da última linha do oitavo parágrafo, sobre as 

indenizações pagas pela CBF em: “essas indenizações não se aplicam em todos os 

casos, já que abrange apenas atletas”. Seguindo esta ideologia, na última linha do 

fragmento o jornalista sublinha cada parte (em dinheiro) recebido pelas famílias das 

vítimas, “cada beneficiado recebeu o montante de R$43.784,71”.  
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Neste trecho, também percebemos o valor de conhecimento, impacto, 

proeminência e negatividade/drama.  O conhecimento é identificado nas ações feita pelo 

time catarinense a fim de angariar fundos, mas sobretudo na parte em que especifica a 

quantia e as fatias a serem entregues: “foram arrecadados R$2.977.360,37, divididos 

para as famílias de 64 morto e de quatro sobreviventes, totalizando 68 partes”. O 

impacto pode ser entendido na expressão usada para denominar o confronto amistoso 

entre a Chapecoense e o Palmeiras, como “jogo da amizade”. Percebemos, também, a 

proeminência ao citar o nome da instituição futebolística Palmeiras e, a negatividade/ 

drama nas palavras “vítima”, “morto” e “sobreviventes”. 

No décimo parágrafo da matéria, marcado pelo subtítulo de “finanças”, são 

propostas duas categorias: sócios e patrocínios.  No fragmento destinado aos sócios, são 

identificados os valores de conhecimento, impacto e curiosidade. O conhecimento é 

definido pela informação apresentada sobre planos de sócios e balanços do setor, como 

em: “o Verdão conta com cerca de 28.500 associados”.  

O impacto pode ser percebido em “depois do acidente de 29 de novembro, a 

Chape ganhou cerca de 3.000 novos associados e chegou à marca de 11.890 sócios-

torcedores”. A curiosidade observada encontra-se na frase “o clube encerrou 

temporariamente o plano para novas adesões e criou um novo modelo para atende a 

demanda de sócios contribuintes”, que explica a medida adotada pelo Verdão do Oeste a 

fim de atender os torcedores sensibilizados pós tragédia e a demanda do seu estádio, que 

possui capacidade para cerca de 20 mil espectadores.  

O 11º e o 12º parágrafos, ainda no contexto de “finanças”, porém voltado ao 

“patrocínio” traz três valores valores-notícias. O primeiro deles é o impacto com as 

expressões: “repercussão mundial” e “um dos mais conhecidos do planeta”. O segundo 

é a negatividade/ drama no uso do termo “tragédia” e a proeminência ao se referir das 

instituições “Chapecoense” e “Caixa Econômica Federal”.  

No segundo parágrafo do fragmento, o 12º da matéria, tem como valores-

notícias impacto, drama, proeminência, conhecimento e curiosidade. O impacto está em 

“patrocinador máster”e “grande exposição”. O valor de drama está atrelado ao 

sentimento do clube em ter uma parceria que rendesse mais lucro, com a palavra 

“expectativa”. A proeminência está, mais uma vez, relacionada ao nome da 

“Chapecoense”, da empresa patrocinadora, “Aurora” e do campeonato brasileiro “Série 
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B” e ao nome do presidente da Chape e do dirigente da Federação do Catar, “Hamad 

Bin Khalifa Bin Ahmad Al Thani”, e “Plínio David De Nes Filho”. O conhecimento e   

curiosidade estão relacionados ao contrato com o patrocinador. O valor de 

conhecimento é identificado em “R$4,5 mi por ano” e a curiosidade em “pouco mais 

que o arrecadado na última temporada”. 

Do 13º ao 16º parágrafos, no índice de “sobreviventes”, o jornalista divide o 

texto com dados de cada persona que sobreviveu ao acidente aéreo na Colômbia. Os 

valores encontrados foram a proeminência, no nome dos atletas, jornalista e instituições: 

“Follmann”, “Allan Ruschel”,  “Neto”, “Rafael Henzel”, “Chapecoense” e “RBS/SC”,  

a negatividade/ drama nas expressões de “tragédia”, “recuperação”, “situação 

delicada”, o impacto como no uso das palavras “único” e “caminhar sem ajuda”, a 

intensidade em “avançado”, conhecimento ao apresentar a real situação de cada 

sobrevivente como e a curiosidade, que pode ser observada em “programa seu retorno 

aos gramados na metade do ano”. 

 

5.1.5 Mancini elogia marcação alta e prevê jogo "mais difícil" em Medellín 

A matéria “Mancini elogia marcação alta e prevê jogo "mais difícil" em 

Medellín”, publicada às 221h56min, sendo atualizada às 22h21min, do dia 4 de abril de 

2017, não assinada, repercute o jogo de ida da primeira final da Recopa Sul-Americana 

2017, entre Chapecoense e Atlético Nacional, da Colômbia. O texto possui 10 

parágrafos e é norteada pela entrevista coletiva do técnico Vagner Mancini, após a 

partida.  

A produção traz como elementos quatro subtítulos: “mudanças”, “João Pedro 

no meio”, “torcida” e “jogo de volta”. 

No título, percebemos três valores-notícias. O primeiro deles é a proeminência, 

identificada nas palavras “Mancini” e “Medellín”, tendo em vista que a primeira 

submete ao treinador da Chape, Vagner Mancini, e a segunda à capital da Colômbia. 

Em sequência, temos drama, na expressão “prevê jogo “mais difícil””. Neste último 

caso, também podemos corroborar ao “mais difícil” a ideia de intensidade. 

Na linha de apoio, percebemos mais dois valores. Logo no início “em coletiva”, 

dentro do contexto da matéria sobreposto no título, entendemos como curiosidade, pois 



53 
 

esclarece em que singularidade foram propostas as afirmações já apresentadas e que 

virão na matéria. O segundo valor é intensidade no fragmento: “grandes da América”- 

uma alusão ao clube futebolístico Atlético Nacional da Colômbia. A este valor também 

pode ser somado o uso da palavra “maravilhosa” para definir a atuação da torcida na 

decisão.  

Na primeira linha, do primeiro parágrafo do texto, temos o valor negatividade, 

na palavra “derrota”, drama no fragmento “ligou o sinal de alerta” e proeminência em 

“Lanús”, “Libertadores” e “Chapecoense”, pois se refere a duas equipes de futebol 

sul- americanas e a principal competição de futebol da América do Sul. Em sequência, 

no trecho “mas a resposta nesta terça-feira foi forte e importante” percebemos o valor 

de impacto e intensidade (forte e importante). A proeminência também aparece com 

“Vagner Macini” e “Atlético Nacional”, com base no mesmo critério já citado 

anteriormente nesta análise.  

Ao final deste parágrafo, em “de acordo com o treinador, foi fruto de uma 

marcação alta em certos momentos da partida” podemos atribuir sentido de 

curiosidade do que levou o Verdão do Oeste a vitória no primeiro jogo da Recopa Sul-

Americana, deste ano. 

O segundo parágrafo é um discurso de autoridade do técnico da Chapecoense, 

Vagner Macini, extraído da entrevista coletiva pós-partida.  No trecho, percebemos os 

valores de negatividade, nas palavras “dificuldade”, “dificuldade”, conhecimento/ 

impacto na expressão “último campeão da Libertadores”, drama em “tentar 

surpreender” e também curiosidade ao relatar momentos do jogo, como “quando 

acertamos a marcação, conseguimos segurar”. 

O parágrafo de número três há quatro valores-notícias. O primeiro deles é a 

negatividade com a expressão “não deixa”, o segundo valor observado é a 

proeminência com o nome do treinador da Chape, “Vagner Mancini”, do país 

“Colômbia” e da cidade de “Medellín”. Em sequência, identificamos o impacto 

derivado da palavra “convicção” e drama na expressão “jogo duro”.  

No quarto parágrafo, o jornalista apresenta outro recorte da fala do técnico na 

entrevista coletiva. O primeiro valor-notícia identificado foi a proeminência, no citar o 

continente “América” em alusão ao adversário (Atlético Nacional). Este valor também é 
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reconhecido em “Luiz Otávio”, “Chape”, “Medellín”, “Atlético” e “Mancini”. Em 

sequência, na mesma expressão, atrelamos o sentido de drama/ intensidade: “muito mais 

difícil”. O drama também aparece em “jogo duro”e a intensidade em “alto nível”.  

Outro valor que encontramos neste fragmento foi impacto gerado pela fala 

“tenho certeza”.  

No início do quinto parágrafo, identificamos os valores de curiosidade/ 

conhecimento na expressão “a Chape vai para Medellín com a vantagem do empate 

para garantir o título da Recopa”. Seguindo esta ideologia, em sequência, o jornalista 

complementa a informação de que “o regulamento da competição não premia o gol 

qualificado fora de casa”. Encerrando o parágrafo, observamos o valor de utilidade 

pública: “a grande decisão acontecerá no próximo dia 10 de maio, no Estádio Atanásio 

Girardot” e finaliza com uma curiosidade sobre o local da finalíssima: o mesmo que em 

30 de novembro se rendeu em solidariedade a tragédia com o avião da LaMia”. 

Os últimos quatro parágrafos são norteados por índices. O primeiro deles, sexto 

parágrafo, é “pontos positivos” com cinco valores-notícias. O primeiro é a 

proeminência, nas palavras “Chape” e “Atlético Nacional“, o segundo é a intensidade 

com “muitas”, “rapidamente”, “rápida” e “bons”. Em sequência, temos drama/ 

negatividade com “levar perigo” e impacto com “a Chape hoje teve muitas coisas 

positivas”.           

No sétimo parágrafo, “mudanças”, identificamos, logo na primeira linha o valor 

de curiosidade ao trazer uma informação sobre as dificuldades encontradas em 

momentos do jogo: “tínhamos dois atletas no meio do campo desgastados, o Túlio (de 

Melo) e o Luiz (Antônio)”.  Neste mesmo ideal, podemos pinçar o fragmento que 

explica a alteração do técnico, com a entrada do atleta Moisés no jogo: “melhorou a 

velocidade de marcação no meio e os jogadores de frente tiveram mais opções”. Ao 

nome dos atletas e instituições vinculadas ao futebol, podemos creditá-los com o valor 

de proeminência.  

O parágrafo de número oito, “João Pedro no meio” é permeado pela curiosidade 

e o conhecimento. Estes valores ficam nítidos ao técnico citar os “atletas que estão em 

um nível muito bom, Apodi e João Pedro” e “se eu optasse por João Pedro no meio 



55 
 

campo e ele não desse o resultado que queria, teria que optar por um ou outro em 

campo”. Ao nome dos jogadores podemos aferir a ideia de proeminência.  

No nono parágrafo temos os valores de impacto, intensidade e curiosidade. O 

impacto pode ser identificado em: “a torcida tem sido maravilhosa”, “o estádio lotado 

é o 12º jogador”. A intensidade está nas palavras “maravilhosa”, “lotado” e “rápido”. 

A curiosidade está na revelação do treinado ao expressar o apoio da torcida: “é um 

ganho na parte física e na disposição do atleta, de fazer a jogada, voltar rápido, porque 

ele sabe que se fizer isso vai ser aplaudido”. 

No final do texto, o trecho destinado ao “jogo de volta”, na primeira linha, 

percebemos o valor de proeminência ao citar o treinador “(Vagner) Mancini”, drama 

em: “espero”, “leve vantagem” e “pode acontecer muita coisa”. Ainda, identificamos o 

valor- notícia de intensidade com “muita coisa”, “felizes” e “muito forte”.  

 

5.1.6 Da tragédia ao título em 159 dias: cinco passos na reconstrução da Chape 

campeã 

A matéria “da tragédia ao título em 159 dias: cinco passos na reconstrução da 

Chape campeã”, de autoria do jornalista Cahê Motta, publicada no dia 8 de maio deste 

ano, repercuti a reconstrução da Associação Chapecoense pós tragédia aérea na 

Colômbia, no dia 29 de novembro de 2016. A publicação apresenta momentos que 

destacam o processo de: “montagem de elenco”, “equipe mutante”, “capacidade de 

recuperação”, “sobreviventes e remanescentes” e “alçapão Condá”. 

No título “da tragédia ao título em 159 dias: cinco passos na reconstrução da 

Chape campeã” temos cinco valores-notícias. O primeiro deles é impacto ao exaltar o 

título do campeonato catarinense pela Chapecoense. O segundo é a negatividade na 

palavra “tragédia”. Em sequência temos a curiosidade ao trazer o dado de que se 

passaram “159 dias” que foram “da tragédia ao título”. O quarto valor identificado foi 

o drama na palavra “reconstrução” e, por fim, temos também a proeminência em 

“Chape”, pois faz menção ao clube, que passou a ser acompanhado em nível mundial.  

Na linha de apoio encontramos os valores de curiosidade, conhecimento e 

drama. A curiosidade está na explicação dos “passos na reconstrução” em: 
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“contratação de 25 jogadores, paciência para encontrar o time ideal, capacidade de 

reação, sinergia com sobreviventes e força na Arena Condá”. O conhecimento está na 

expressão “inédito bi estadual” e o drama nos fragmentos “sobreviventes”, “capacidade 

de reação” e “pavimentam o caminho”.  

No início do primeiro parágrafo, identificamos cinco valores–notícias que 

norteiam a informação.  O primeiro deles é conhecimento e, está, novamente, em 

“bicampeonato inédito” e “159 dias”. O segundo valor é impacto e percebemos em: 

“processo de reconstrução consolidado”, ao ressaltar a conquista do título catarinense. O 

drama está nas expressões “reconstrução”, “voltou a sorrir”, ”fatídico acidente”, 

“temporada mais importante da sua história” e “trocar as lágrimas”. 

O quarto valor que percebemos é a curiosidade trazida no título do Verdão do 

Oeste, em: “mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Avaí, levantou o sexto campeonato 

catarinense de sua história”. O último valor identificado é a proeminência ao abordar 

as instituições futebolísticas, a cidade e país: “Chapecoense”, ”Avaí”, “Colômbia” e 

“Chapecó”.  

No segundo parágrafo, delimitado pelo índice “montagem de elenco” 

encontramos os mesmo valores citados anteriormente, na linha de apoio e no parágrafo 

anterior. No início encontramos conhecimento e curiosidade ao relatar o tempo em que 

o clube levou para se reerguer: “quatro meses e um dia”. O impacto está também ao 

exaltar a conquista com: “transformar um elenco montado praticamente do zero em 

campeão estadual”.  Em sequência, identificamos a curiosidade e a proeminência 

(nome do atleta) no fragmento: “do time titular na decisão com o Avaí, apenas Moisés 

Ribeiro estava no clube no ano passado”.  

A proeminência também aparece ao citar a “Chapecoense”, “Chape”, “Seijas”, 

“Moises Ribeiro” e “Brasileirão”. Outro valor que percebemos foi o drama, nas 

palavras “transformar”, “paciência”, “decisão” e “expectativa”.  

 No terceiro parágrafo, destinado a contar sobre a “equipe mutante”, tem como 

principal valor a proeminência, pois cita atletas, o treinador “Vagner Mancini” e 

entidades futebolísticas. No trecho também temos conhecimento em apresentar ao 

grande público a formação que o time vem atuando, “esquema 4-3-3” e, também a 
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curiosidade, sobre a forma como a equipe se adaptou em: “alternância nas peças mudou 

bastante o posicionamento e postura do time”.  

No parágrafo de número quatro, voltado a “capacidade de recuperação”, 

percebemos três valores-notícias. O primeiro deles é a proeminência, mais uma vez, ao 

listar equipes futebolísticas, torneios e atletas, como “Libertadores”,”Lanús”, “Luiz 

Antonio” e etc. Em sequência, temos o conhecimento nos trechos: “uma série de 12 

partidas invictas no Estadual”e “sequência de sete vitórias consecutivas” e, drama/ 

negatividade com “péssima”, “abalou” e “frustração”. 

   No quinto parágrafo, dos “sobreviventes e remanescentes”, o jornalista faz uso de 

valores-notícias como o drama, impacto, proeminência e curiosidade. O valor drama está na 

utilização de palavras como “acidente”, “vítimas”, “sobreviventes”, “preocupação” e 

“reconstrução”. O impacto está em  “acidente de 29 de novembro” e “uma nova história estava 

sendo escrita”. No decorrer do parágrafo encontramos a curiosidade em que ressalta que os 

únicos campeões no campo que jogaram a temporada passada pelo clube foram os atletas 

“Moises Ribeiro e Nenem”.  

Ao nome dos atletas, instituições de futebol e competições, entendemos como caráter de 

proeminência.  

O último parágrafo desta matéria, “alçapão condá” faz alusão a casa da Chape, a Arena 

Condá. Neste trecho percebemos quatro valores-notícias. O impacto está revelado nas palavras 

“invencibilidade” e “recorde”, o drama nos fragmentos “derrota” e “o palco que ficou marcado 

pelas homenagens e pelo velório coletivo há tão pouco tempo voltou a sorrir e a receber uma 

festa”. A curiosidade está em dois momentos: “o minuto 71 (aos 26 do segundo tempo) se 

tornou um marco na união entre time e torcida” e “com 19.141 presentes, faltaram 34 para 

igualar o número da partida com o Grêmio pelo Brasileirão de 2014”. Ainda temos a 

proeminência nas equipes de futebol e competições esportivas. 

 

5.1.7. Seis meses após tragédia, Chape bate o Avaí e lidera Brasileiro pela primeira 

vez 

A publicação do jornalista Cahê Motta, às 21h52 min do dia 29 de maio, com 

atualização às 22h10min do mesmo dia, “seis meses após tragédia, Chape bate o Avaí e 
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lidera Brasileiro pela primeira vez” traz um feito então inédito para o futebol de Santa 

Catarina, ter uma equipe como líder do campeonato Brasileiro.  A matéria foi feita após 

a vitória no clássico regional diante do Avaí, feito que lhe garantiu a ponta da tabela.  

O texto apresenta nove parágrafos, sendo divididos nos seguintes índices: 

“primeiro tempo”, “segundo tempo”, “como ficou”, “quem mudou, melhorou”, 

“arrancada” e “mitou”. Este último uma promoção ao jogo/ aplicativo Cartola da Rede 

Globo. 

No título da matéria, percebemos quatro valores. O ineditismo/ impacto estão 

destacados na liderança do campeonato: “pela primeira vez” . O segundo é o drama em: 

“após tragédia”, o ineditismo, ao trazer a informação da liderança, o conhecimento com 

“seis meses após tragédia” e a proeminência em “Chape”, “Avaí” e “Brasileirão”. 

Na linha de apoio, o jornalista apoia seu texto em valores de curiosidade, 

impacto e proeminência. A curiosidade está expressa nos fragmentos: “gols de 

Wellington Paulista e Reinaldo no primeiro tempo” e “visitantes seguem sem vencer e 

amargam Z-4”. O impacto em: “alcança a primeira colocação da Série A de forma 

inédita de sua história”. A proeminência está mais uma vez em termos relacionados a 

entidades futebolísticas, campeonatos e atletas referidos: “Wellington Paulista”, 

“Reinaldo”, “Chapecó” e “Série A”. 

No início do primeiro parágrafo, percebemos o valor de drama: “o destino e suas 

peças. Seis meses. Metade de um ano foi tempo suficiente para Chapecoense mostrar ao 

mundo seu poder de recuperação”. Neste trecho ainda podemos pinçar os valores de 

curiosidade/ conhecimento em “seis meses”- tempo contado pós-tragédia. Em 

sequência, o texto segue de forma dramática com entonações como: “o mesmo tempo 

chuvoso, e as lágrimas de exatos seis meses atrás deram lugar a sorrisos por uma 

vitória histórica” e “o clube deixou a indefinição sobre futuro pela alegria de um 

passado que aponta para liderança inédita do Campeonato Brasileiro após três 

rodadas”.  

Ao termo “vitória histórica” também entendemos como impacto. Encerrando a 

análise deste parágrafo observamos os valores de curiosidade com “Wellington Paulista 

e Reinaldo construíram o placar ainda na etapa inicial” e proeminência, novamente, 

em relação a competições, times de futebol e atletas.  
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  O segundo e terceiro parágrafo são limitados a contar a história do primeiro 

tempo do jogo entre Avai e Chapecoense. No segundo parágrafo, identificamos o valor 

de impacto na frase: “a Chapecoense foi senhora da partida”, dando a entender que o 

Verdão do Oeste foi superior no jogo. Em sequência, há o valor de curiosidade, ao 

trazer relatos da atuação para conseguir a vitória: “pelos lados, como de costume, ou em 

chutes de fora, antes raros, o Verdão pressionou e abriu vantagem”. Outros valores 

observados são a negatividade em “apático” e “refém” e, proeminência pontuada no 

nome dos clubes de futebol.  

O segundo paragrafo neste trecho, o terceiro do texto, começa com o valor de 

curiosidade, ao descrever lances do jogo: “Arthur escorou no rebote e Wellington 

Paulista abriu o placar aos 16” e “20 minutos depois ampliou com Reinaldo, que 

aproveitou mais uma bola ajeitada por Arthur e chutou rasteiro: 2 a 0”. Neste 

parágrafo também se destaca a proeminência com o nome dos jogadores da Chape.  

O quarto e quinto parágrafo são destinados a um ambiental do “segundo tempo”. 

No quarto parágrafo, percebemos três valores-notícias. O primeiro deles é o drama 

presente na palavra “assustava”, o segundo é a curiosidade ao descrever os lances mais 

perigosos da etapa final: “o time da casa deu campo ao Avaí e passou a apostar nos contra-

ataques” e “quase deu certo quando Arthur recebeu na frente de Kozlinski, mas cavou pênalti e 

recebeu amarelo”. Por fim, temos a proeminência, mais uma vez, relacionada à nome de 

atletas e dos clubes.  

No quinto parágrafo, logo na primeira linha, temos o drama e a curiosidade, ao 

jornalista descrever o ambiente: “a neblina aumentava e o jogo ficava mais chato”. O drama 

tem sentido de narrativa, que corrobora com a ideia da negatividade. O drama também aparece 

no decorrer em: “sem forças para reagir”, “expulsão de Luiz Otávio” e “luta contra o 

rebaixamento”.  

Neste fragmento ainda percebemos o impacto na expressão: “o campeão 

estadual” e a proeminência em referenciar atletas dos times, citar o campeonato e os 

clubes.  

  O sexto parágrafo é limitado a traçar um panorama de momento da tabela de 

classificação. Neste espaço, percebemos o conhecimento, a curiosidade, a utilidade 

pública e a proeminência como valores-notícias. Logo na primeira linha temos o 
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conhecimento com: “A vitória leva a Chapecoense aos sete pontos, ao lado de Cruzeiro e 

Corinthians”, somado a curiosidade em: “com vantagem no saldo de gols: 3 contra 2 dos rivais”. 

Em sequência temos o valor de utilidade pública, ao trazer o próximo compromisso de cada 

equipe: “quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá, na volta das oitavas de final da 

Copa do Brasil”, “domingo, às 19h, no Mineirão” e “recebe o Sport, domingo, 11h, na 

Ressacada”.  

A curiosidade volta a aparecer no texto em: “1 a 0 para os mineiros na ida”, sobre o 

confronto entre Chape e Cruzeiro, no jogo de volta da Copa do Brasil, e também no fragmento: 

“segue no Z-4, com um ponto”, relativo a campanha do Avaí.. O valor da proeminência segue os 

mesmos critérios já apresentados em parágrafos anteriores. 

No parágrafo de número sete, temos um comparativo entre as duas equipes, comparadas 

a elas mesmas sobre a ótica dos seus desempenhos nas finais do campeonato catarinense 2017. 

“Quem mudou, melhorou”, rótulo dado ao parágrafo, tem como norte a proeminência associada 

ao conhecimento, drama e curiosidade.  

A proeminência, característica marcante no texto, está identificada nas referências as 

instituições futebolísticas e ao nome dos atletas dos clubes. O drama pode ser visualizado em: “se 

reencontraram”, “suspenso”, “nenhuma”, “iludiu”, “coincidência”, “dominado” e 

“derrotado”. A curiosidade, identificamos em: “22 dias após a decisão do Catarinense”- 

curiosidade causada pelo “reencontro”-, e “Jandrei, Apodi, Victor Ramos e Seijas entraram nas 

vagas de Artur Moraes, João Pedro, Grolli e Moisés Ribeiro”, explicando as alterações feitas 

pela Chape comparado com os jogos das finais.   

No último parágrafo de análise, desta matéria, entramos no trecho nomeado de 

“arrancada” que traz um relato sobre os primeiros jogos da Chape no Brasileirão. No 

fragmento, percebemos seis valores-notícias. O primeiro deles é o impacto com “liderança do 

brasileirão” e “invencibilidade”. O segundo é o drama com: “volta por cima” e “derrota 

emblemática”. Em sequência, observamos conhecimento em: “cinco partidas de 

invencibilidade, com quatro vitórias consecutivas”, curiosidade relacionada a sequência invicta, 

“duas pela Libertadores e duas pelo Nacional”, e outra à “vitória emblemática”, “o 4 a 1 para o 

Atlético Nacional, na final da Recopa”. A intensidade é outro valor encontrado na palavra 

“arrancada”. O último valor identificado foi a proeminência, presente nas palavras: “Chape”, 

“Brasileirão”, ”Atlético Nacional”, “Recopa” e “Libertadores”. 

 

5.1.8 Acabou o encanto? Chape perde o equilíbrio e sofre com choque de realidade 
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Na matéria “acabou o encanto? Chape perde o equilíbrio e sofre com choque de 

realidade”, assinada pelo jornalista Cahê Motta, publicada às 7h02min do dia 26 de 

junho deste ano, com atualização às 7h05min, relatou a oscilação na campanha do time 

catarinense, após 10 rodadas de campeonato. A publicação foi feita horas após o Verdão 

do Oeste perder em casa para o Atlético-MG.  

No título “acabou o encanto? Chape perde o equilíbrio e sofre com choque de 

realidade” temos a presença de três valores-notícias. O primeiro, nas expressões 

“acabou o encanto?” e “choque de realidade”, chamamos de estratégia discursiva que 

causam impacto. Esse valor tem uma característica estratégica para chamar a atenção 

dos leitores para a matéria. No segundo, temos a presença de negatividade/ drama em 

“acabou”, “perde” e “sofre”. O terceiro é relativo à proeminência presente em 

“Chape”, associada ao clube da Chapecoense.  

Na linha de apoio, identificamos mais elementos que corroboram com a ideia de 

oscilação, ou como traz no título, “perda de equilíbrio”, Na expressão, “em seis 

partidas, equipe vai de melhor para segunda pior defesa”, temos a presença dos valores 

de curiosidade, para a oscilação, e impacto ao destacar de “melhor” para “pior”. Em 

sequência, temos o valor de consequência, para a queda de desempenho, “cai para 13º 

na tabela”.  Neste fragmento, também percebemos o valor de proeminência em 

“Brasileirão” e de drama em “presa fácil”.  

No corpo do texto, no primeiro parágrafo, identificamos os valores-notícias de 

drama. Ele aparece em “toda frustração é proporcional à expectativa”. Esse trecho ganha 

ainda mais destaque, se for levado como parâmetro a análise anterior, em que a Chape foi líder 

do Campeonato Brasileiro. Este valor também está presente em trechos, “o Verdão flertou com 

uma trajetória tranquila na Série A e agora vê o sinal de alerta apitar em muitos decibéis na 

Arena Condá”, “as vaias com cobranças ríspidas após a derrota para os reservas do Atlético-

MG” e “tom de preocupação do torcedor com um time que perdeu o equilíbrio”.  

Outros valores que aparecem no parágrafo são a consequência, para as com cinco 

derrotas nos últimos seis jogos, desceu para o 13º na tabela e a proeminência nos termos 

“Chapecoense”, “Brasileirão”, “Arena Condá” e “Atlético- MG”.  
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A partir do segundo parágrafo, o jornalista lista motivos para a queda de rendimento da 

Chapecoense no campeonato, “fragilidade defensiva”, “bolas aéreas em excesso”, “má 

pontaria”, “faltam peças de reposição” e “derrotas em casa”. 

O segundo parágrafo, nomeado de “fragilidade defensiva” faz uma analise dos 

erros que levaram a Chape a ter um decréscimo de produção, na avaliação do cronista 

esportivo, se deve ao sistema defensivo. Neste trecho encontramos o valor-notícia de 

curiosidade presente em, “a equipe líder na quinta rodada dividia com o Corinthians o posto 

de menos vazada, com apenas um gol, e agora só sofreu menos gols que o Vasco: 20 a 19” e 

“18 bolas nas próprias redes em seis jogos, média de três por partida”.  

Outro valor que identificamos é o drama/ negatividade presente nas palavras “queda 

abrupta”, “fragilidade” e “o problema vai além”. Ainda neste parágrafo, podemos destacar a 

proeminência inserida nas referencias “Flamengo”, ”Chapecoense”, “Corinthians”, “Vasco”, 

“Mancini”, “Grolli”, “Fabrício Bruno”, “Victor Ramos” e “Luiz Otávio”. 

No terceiro parágrafo, podemos identificar a presença de mais três valores-

notícias. O primeiro deles é a curiosidade, presente em, “dez dos 14 gols marcados no 

Brasileirão tiveram relação direta com cruzamentos”, que fortalece sentido ao subtítulo 

do trecho, “bolas aéreas em excesso”. O valor se faz presente também com “foram 115 

jogadas aéreas e somente um gol” e “24 cruzamentos certos e 91 errados”. 

Outros valores como drama/ negatividade, que pode ser identificado no uso das palavras 

“refém”, “derrotas” e “dificuldade” e, da proeminência, que faz uso da representatividade dos 

jogadores da Chapecoense. 

O parágrafo de número quatro é limitado a analisar o desempenho do ataque no 

quesito de finalizações, “má pontaria”. Neste trecho, identificamos o valor de 

curiosidade que reforçam o sentido, nas expressões: “quinto ataque da competição”, 

“14 gols marcados”, “em 45 finalizações neste período, apenas nove tiveram a direção 

do gol e uma foi parar no fundo das redes”, “foram 13 tentativas e apenas uma no 

alvo”.  Outro valor percebido neste trecho foi à proeminência, ao trabalhar com a ideia 

de relevância com nome de atletas, dos clubes de futebol, Chapecoense e Atlético-MG- 

no fragmento como Galo- e da competição de maior destaque nacional, o Brasileirão. 

O quinto parágrafo tece uma crítica ao processo de formação do elenco da 

equipe do oeste catarinense para a temporada 2017. O primeiro valor-notícia que 
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encontramos, no parágrafo, foi a curiosidade, “em oito da 10 primeiras rodadas, Vagner 

Mancini repetiu a escalação titular quase que em sua totalidade”, segue com, “as 

lesões em sequência, porém, minaram a capacidade de variação do treinador”,  e “a 

Chape viaja para Argentina e deixa Moisés Ribeiro, Nadson, Osman, Victor Ramos e 

João Pedro no departamento médico, sem contar Amaral, que já está fora há três 

meses”. 

Os demais valores identificados foram o drama, nas expressões, “lesões em 

sequência”, e “contratar é preciso” e proeminência ao usar como ferramenta para 

fortalecer sentido a matéria nomes dos jogadores e técnicos do time catarinense, dos 

clubes, “Chapecoense”, “Defensa y Justiça”, “Argentina” e da competição “Sul- 

Americana”.  

No último parágrafo da matéria, desta análise, limitado a contar sobre os 

fracassos da Chapecoense em seus domínios, “derrotas em casa”, encontramos quatro 

valores-notícias. O primeiro deles é o conhecimento, ao relatar que “cinco derrotas nos 

últimos seis jogos”. Em sequência, observamos a curiosidade como norteadora no 

sentido do texto, na expressão, “Grêmio, Botafogo e Atlético-MG (com reservas) foram 

a Chapecó e voltaram com três pontos”. O drama é outra ferramenta presente em, 

“sinal de alerta” e, por fim, temos a proeminência, ao listar clubes de reconhecimento 

nacional na matéria, “Grêmio”, ”Botafogo” e “Atlético-MG”.  

 

5.1.9 Vagner Mancini diz que faltou lealdade da diretoria da Chape: "Houve 

desrespeito 

Na matéria “Vagner Mancini diz que faltou lealdade da diretoria da Chape: 

"Houve desrespeito”, publicada no dia 7 de julho de 2017, às18h06min, sendo 

atualizada 18h37min, assinada pelo jornalista Cahê Motta, traz uma entrevista com o 

ex- técnico da Chapecoense, Vagner Mancini, após sua demissão.  

A publicação de onze parágrafos traz índices que norteiam o texto, como: 

processo de demissão, momento do time, decepção, falta de reconhecimento, conversa 

com maninho, nível de exigência e reforços. 

No título identificamos três valores-notícias. O primeiro deles é a proeminência 

que pode ser percebida no uso das palavras “Vagner Macini” e “Chape”, tendo em vista 
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que a primeira se refere a um profissional reconhecido do esporte nacional e a outra faz 

menção a Associação Chapecoense de Futebol, que passa a ser acompanhada pela 

imprensa mundial pós-tragédia, sobretudo neste primeiro ano de reconstrução.  

O segundo valor identificado no título foi o drama/ negatividade nas expressões 

“faltou lealdade” e “houve desrespeito”. A estes termos também creditamos o valor-

notícia de impacto, fortalecendo os motivos que levaram o jornalista a publicar a 

matéria. 

Na linha de apoio, observamos mais uma vez o valor-notícia de drama nos 

fragmentos: “foi surpreendido com demissão do time catarinense” e "a decepção foi 

proporcional". Ainda podemos considerar que o estado de choque e a decepção do 

treinador são uma consequência, outro valor- notícia.   

No primeiro parágrafo continuamos percebendo o valor-notícia de drama, 

sobretudo somado ao conhecimento e curiosidade. O drama, mais uma vez, é relativo ao 

sentimento do treinador: surpresa, revoltou e críticas. Em sequência temos o 

conhecimento, ao trazer a informação da demissão e a curiosidade com “demitido na 

manhã desta terça-feira”. 

O parágrafo de número dois, identificamos o valor-notícia de curiosidade, logo 

nas primeiras linhas com: “ele se revoltou por ter acompanhado o treino da equipe no hotel 

pela manhã, dia seguinte ao empate por 3 a 3 diante do Fluminense, no Rio”, e pode ser pinçado 

também em “a decisão pela sua demissão aconteceu em uma reunião entre os cartolas após a 

partida”.   Encerrando a análise deste parágrafo, observamos a proeminência ao 

fortalecer o texto com a proeminência ao citar um dos maiores clubes do futebol 

brasileiro, “Fluminense” e também ao fazer menção de uma das cidades mais 

conhecidas do país, “Rio”. 

No terceiro parágrafo temos um discurso de autoridade, do treinador Vagner 

Mancini, permeado pela curiosidade e o drama. A curiosidade está na descrição de 

como ele recebeu a notícia da sua demissão: “pela manhã, vesti o uniforme e fui com os 

atletas para o treinamento na academia. Quando retornei, recebi a informação que 

estava demitido”. O drama é identificado na expressão “faltou respeito da diretoria por 

me fazer ir ao treino já demitido”. Este trecho está destacado como olho da matéria.  
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O quarto parágrafo, assim como o anterior, é norteado pela curiosidade somado 

à informação, ao valor de conhecimento. A curiosidade está no fragmento em que os 

atletas teriam sido orientados a não falar com a imprensa: “os atletas foram proibidos 

de comentar a demissão durante o embarque no Rio de Janeiro”. O valor de 

conhecimento foi identificado em duas expressões “a diretoria da Chapecoense não se 

manifestou sobre o assunto” e “não há ainda substituto escolhido”. A proeminência 

também está presente em “Chapecoense” e “Rio de Janeiro”, tendo em vista que o 

clube passa ter repercussão em nível global e a cidade do Rio de Janeiro é reconhecida 

internacionalmente. 

O parágrafo de número cinco, limitado a contar sobre o “processo de demissão”, 

sobre o ponto de vista do treinado Vagner Mancini, temos dois valores-notícias. O 

primeiro deles é a curiosidade, ao relatar, por parte do profissional, como foi este 

processo: “semana passada, conversamos e o presidente falou que estaríamos juntos 

até o fim, que confiava no trabalho. Ontem (segunda), depois da janta, fui para meu 

quarto e soube que houve uma reunião para definir minha demissão. Deveriam ter me 

avisado para que eu tomasse as medidas necessárias. Houve um desrespeito”. 

O segundo valor deste trecho é o drama, identificado nas palavras “demissão” e 

“desrespeito”.  

Nesta linha de raciocínio, o jornalista constrói o sexto parágrafo, que conta o 

“momento do time”. Neste trecho temos três valores-notícias. Continuamos a identificar 

o valor de curiosidade em, “demos retorno ontem (segunda), fizemos um bom jogo 

contra o Defensa e estamos nos recuperando. Passamos por uma tempestade e estamos 

recuperando”. O segundo valor identificado foi o drama em, “estamos nos 

recuperando”, “passamos por uma tempestade”, “jogaram juntos”, “não houve 

lealdade” e “não houve paciência”. Por fim, temos, neste parágrafo a proeminência ao 

citar o clube o clube argentino, “Defensa (Y Justiça)”. 

No parágrafo de número sete, que tem como índice a “decepção”, identificamos 

o drama como principal valor em: “toda felicidade que envolveu minha escolha para 

fazer a reconstrução, onde dei minha parcela, virou choque na saída. A decepção foi 

proporcional”. Em sequência, temos o valor de curiosidade na expressão, em paralelo 

ao conhecimento: “fomos campeões do estadual, classificamos em campo na 
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Libertadores, estamos vivos na Sul-Americana e em 13º no Brasileiro (15° na 

verdade)”.  

A proeminência também está presente ao jornalista fazer uso de palavras que faz 

menções aos dois maiores campeonatos internacionais da América do Sul e do 

campeonato nacional: “Libertadores”, “Sul- Americana” e “Brasileiro”.  

No oitavo parágrafo, rotulado de “falta de reconhecimento”, identificamos o 

valor-notícia de drama, ao refletir o sentimento de angústia e indignação do treinador 

com o desfecho da sua trajetória no time catarinense: “aceito a demissão por ser 

empregado, mas não como foi feito. Ficou pesado para quem se doou tanto e fez tudo 

para que a Chape rapidamente tivesse um time. As pessoas esquecem facilmente do 

ontem. Esquecem a dedicação, as noites de sono. Fico chateado”. 

No parágrafo de número nove, que traz o relato da “conversa com o maninho”, 

percebemos os valores-notícias de curiosidade, drama e proeminência. A curiosidade 

está, mais uma vez, na descrição, por parte de Mancini, de momentos que antecederam 

sua demissão: “o presidente falou que "estaríamos juntos até o fim" antes do jogo com o 

Atlético-MG, na minha sala. Perdemos, e ele foi dar coletiva. Tivemos uma semana 

tranquila”. Em sequência, temos o drama nas expressões: "estaríamos juntos até o fim" e 

"estaríamos abraçados até quando tivesse resultado". A proeminência está presente no 

nome da instituição futebolística, “Atlético-MG”, considerada uma das maiores do 

Brasil. 

O décimo parágrafo, “nível de exigência”, também em tom de desabafo do 

técnico, remete as expectativas criados no clube, no torcedor e nos jornalistas sobre o 

primeiro semestre do time neste período de reconstrução. No trecho, identificamos a 

proeminência ao citar, novamente, as competições, “Brasileirão” e “Libertadores”, e 

os países “Argentina” e “Uruguai”.  

No fragmento, ainda temos o drama como principal valor, presente em: “todo 

mundo sabia que a Chape teria dificuldade, mas ganhamos o estadual, encaramos os campeões 

da Argentina e do Uruguai e não nos classificamos na Libertadores por um erro administrativo. 

De repente, lidera o Brasileirão, fica no G-4 e a expectativa fica alta. Quando perdemos peças 

importantes em um elenco que não é numeroso, sentimos dificuldades”.  
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No último parágrafo de análise desta matéria, o décimo primeiro, limitado aos 

“reforços” observamos a curiosidade como valor-noticia norteador do texto em: 

“vínhamos falando em reforços há muito tempo. Inclusive, me passaram que havia 

folga no orçamento e estávamos em cima disso”.  

Ainda na matéria, o jornalista fez uso de uma ferramenta de interação para 

buscar saber se a torcida concordava com a direção da Chape. O título da enquete é 

“Você concorda com a demissão do técnico Vagner Mancini?”. 93,87% dos 

participantes foram contrários a demissão, enquanto 6,13% foram favoráveis.  

5.1.10 Chape vacila no fim, comete pênalti, e perde a Copa Suruga para Red 

Diamonds 

A matéria “Chape vacila no fim, comete pênalti, e perde a Copa Suruga para 

Red Diamonds”, assinada pelo jornalista Cahê Motta, publicada às 9h25min, no dia 15 

de agosto deste ano, traz uma crônica da partida que definiu o campeão da Copa Suruga 

2017. O texto se propõe a fazer um ambiental do jogo e fazer uma análise de momento 

da Chapecoense. 

Logo no título observamos dois valores notícias. O primeiro deles é o impacto 

causado pela perda do título, presente também em “vacila no fim” e “comete pênalti”. 

Em sequência, podemos destacar a proeminência identificada nas expressões “Chape”, 

que faz menção a Chapecoense, “Copa Suruga”- competição de futebol oficial criada 

pela Confederação Sul-Americana de Futebol em parceria com a Japan Football 

Association- no qual o campeão da Sul- Americana enfrenta o campeão da Liga 

Japonesa e, “Red Diamonds”, time popular na Ásia e Japão.   

Na linha de apoio, encontramos três valores-notícias. O primeiro deles é o 

impacto, presente na expressão “Abe decide o título para o time de Urawa em infração 

muito questionada pelos brasileiros”. Em sequência temos a curiosidade, relatada pelo 

repórter, da atitude dos jogadores do time catarinense após o gol: “que ironizaram 

arbitragem com aplausos”. O terceiro valor é a proeminência ao citar o atleta que fez o 

gol decisivo da partida, “Abe”, o clube Urawa (Red Diamonds)”, um dos mais 

populares da Ásia e Japão,  e também em “Brasileirão”. 

 No primeiro parágrafo, identificamos o valor-noticia de drama/ negatividade, 

utilizado pelo jornalista para transpor aspectos ambiental da partida, e está presente nas 
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expressões: “fadado”, “pior”, “baixo nível” e “raras”. Os outros valores são a 

proeminência, pelos mesmos atributos citados nesta análise, ao citar “Chapecoense”, 

“Urawa Red Diamonds”, “Copa Suruga”, “Brasileirão, “Saitama 2002 Stadium”- 

estádio construído para a Copa do Mundo de 2002- “Brasil”, e “Japão”, e a curiosidade 

identificada na expressão, “o Verdão volta para o Brasil com premiação reduzida em 

menos da metade e pressionado no Z-4 do Brasileirão”. 

 No parágrafo de número dois, identificamos, mais uma vez o uso da curiosidade 

para dar sustentabilidade à matéria, sobretudo a termos já citados pelo jornalista no 

texto: “ao apito final, os jogadores reclamaram da marcação de falta de Grolli dentro 

da área, no lance que definiu a partida” e “no fim, a delegação aplaudiu ironicamente 

a saída do trio para o vestiário”. Neste trecho, continuamos percebendo a 

proeminência em “Chapecoense” e “Urawa”. 

No terceiro parágrafo temos cinco valores-noticias. O primeiro deles é o drama 

nas expressões “aumentar a pressão”, “sem vencer” e “zona de rebaixamento”. Em 

sequência há a curiosidade, presente nos fragmentos: “sem vencer desde o dia 23 de 

julho, quando bateu o Vitória, em Salvador”, “está na zona de rebaixamento do 

Brasileirão - com um jogo a menos” e “três dias depois, há duelo com o Corinthians, 

em jogo atrasado, em Chapeco”. O conhecimento também é outro valor que aparece 

neste trecho em: “Verdão tem quatro derrotas nos últimos cinco jogos”.  

 O quarto valor é a proeminência ao usar instituições futebolísticas e competições 

para fortalecer o texto: “Vitória”, “Salvador”, “Corinthians”, “Palmeiras”, 

“Chapecó” e “Brasileirão”. Encerrando este parágrafo listamos o valor-notícia de 

utilidade pública, ao agendar o torcedor para o próximo compromisso da Chape no 

campeonato: “Domingo, o compromisso é contra o Palmeiras, às 19h (de Brasília), na 

Arena”.  

 A partir do quarto parágrafo, o texto passa a contextualizar “o jogo” de forma 

mais descritiva.  Neste trecho observamos, logo no início, o valor de drama na 

expressão: “foi para o vestiário com motivos para comemorar depois do primeiro 

tempo. Isso pelo simples motivo de o placar continuar 0 a 0. Sem atitude e acuado 

diante de um adversário que abusava organização, mas carecia de técnica e 

criatividade”.  

 Ainda temos o valor-notícia de curiosidade somado ao conhecimento em “os 

66% de posse de bola dos japoneses” e a proeminência presente em Chapecoense. 
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 No quinto parágrafo, o jornalista mescla relatos do jogo com projeções, identificado 

como valor de curiosidade nas expressões em “a Chape foi nula no meio-campo e, nas raras 

chance em que tentou sair para o ataque, apelou para bolas esticadas”, “o Urawa, por outro 

lado, demonstrava tranquilidade e tinha campo para pensar o jogo”. Além da curiosidade, 

podemos pinçar a proeminência, tendo em vista que o atleta “Apodi”, por se tratar de uma figura 

pública, e a “Chape” e o “Urawa” terem sido citados no trecho. 

 O sexto parágrafo, segue a mesma ideologia do anterior. Neste fragmento os mesmos 

valores citados, no quinto parágrafo. A curiosidade está presente nas expressões: “com maior 

posse de bola, conseguiu se manter no campo ofensivo e minimizava os riscos” e “o placar de 

finalizações que chegou a estar 0 a 2 passou para 7 a 3 em pouco mais de 20 minutos”. A 

proeminência está identificada nas menções aos atletas- figuras públicas-, “Enomoto” e “Apodi”, 

e a “Chape”. 

 No último parágrafo desta matéria, o sétimo da publicação, o comunicador mantem a 

característica do texto ao trazer relatos da partida, como forma de curiosidade. Este valor fica 

nítido na expressão: “a oportunidade de cobrar a infração máxima, entretanto, surgiu antes 

para os japoneses. Grolli derrubou Zlatan na área. Abe cobrou já aos 47 e definiu o título”. A 

proeminência também aparece, mais uma vez, ao citar o nome dos jogadores e fazer menção as 

equipes.  

 

5.1.11 Vinícius Eutrópio se despede da Chapecoense e afirma: “Não cai” 

A matéria “Vinícius Eutrópio se despede da Chapecoense e afirma: “Não cai””, 

assinada pelos jornalistas Eduardo Florão e Cahê Motta, publicada às 12h39min do dia 

12 de setembro de 2017, repercute a saída do técnico da Chapecoense, Vinícius 

Eutrópio, após sucessivas derrotas no campeonato Brasileiro. O texto é motivado por 

uma entrevista coletiva dupla do então técnico da equipe e do presidente do clube, 

Plínio David de Nês, conhecido como maninho.  

No título da matéria, temos quatro valores-notícias identificados. Os valores de 

impacto e ineditismo são causados pela saída do treinador do clube e da afirmação entre 

aspas: “não cai”- impacto. O segundo valor é o drama gerado pela ferramenta da 

palavra “se despede” e por fim, temos a proeminência aos comunicadores fazerem uso 

do nome do técnico, “Vinicíus Eutrópio”, figura pública reconhecida no meio do 
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futebol nacional, e da Chapecoense, reconhecida e acompanhada em nível mundial, pós 

tragédia aérea da Colômbia.  

Na linha de apoio, temos o impacto na expressão relacionada ao processo de 

reconstrução do Verdão do Oeste e dos elogios do presidente ao profissional: “processo 

dentro do clube está sendo bem feito” e “continua sendo meu amigo e meu filho”. 

  No primeiro parágrafo, observamos os valores de impacto, curiosidade e 

proeminência. O impacto está presente na expressão “não acredita que o Verdão será 

rebaixado no Brasileirão”. A curiosidade está identificada no relato de como foi conduzida a 

saída do treinador e da entrevista coletiva: “aconteceu de forma harmoniosa, diferente de seu 

antecessor” e “agradeceu a oportunidade que teve no comando da equipe”. A proeminência, 

está mais uma vez na menção ao técnico, à Chapecoense e também ao citar o maior campeonato 

nacional: “Brasileirão”. 

O parágrafo de número dois segue a mesma característica do primeiro, sobretudo 

apoiado nos valores de curiosidade e da proeminência- esta mais uma vez, relacionada ao 

Eutrópio e ao presidente, Plinio David De Nes Filho. A curiosidade está presente em: “Ambos 

possuem uma relação de amizade que foi enaltecida pelo mandatário que chegou a chamar 

Eutrópio de filho”. 

No terceiro parágrafo temos um discurso de autoridade, do presidente do clube, 

conhecido como maninho sobre o treinador. Neste fragmento temos o impacto, já 

revelado anteriormente, em: “meu amigo e meu filho”.  

O quarto parágrafo, serve como um ambiental para o depoimento do profissional de 

futebol. Neste fragmento observamos os valores de proeminência, explícito em “Eutrópio” e 

“Chapecoense” e, o impacto em “o Verdão não será rebaixado”.  

No quinto parágrafo, temos um segundo discurso de autoridade, agora do ex-técnico do 

clube, Vinícius Eutrópio. Neste trecho podemos identificar o valor impacto, ao ressaltar uma fala 

em que o profissional salienta o processo de reconstrução do clube: “tenho certeza que 

Chapecoense não cai, porque o processo está sendo correto e quando faz certo as coisas dão 

certo”. Neste parágrafo, também podemos identificar a proeminência, presente nas referências 

ao time catarinense, “Chapecoense”.  

A partir do sexto parágrafo, o texto dos jornalistas traz destaques das entrevistas do 

maninho (6º e 7º) e do Eutrópio (8, 9 e 10º). Neste parágrafo, “amizade com Eutrópio” temos a 
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curiosidade como valor-notícia que norteia a narrativa. Este valor está presente em: “meu amigo, 

companheiro e competente técnico do futebol brasileiro, que conheci há muitos anos e 

acompanho em sua trajetória vitoriosa em outros clubes, como palestrante da CBF para outros 

técnicos brasileiros”. Em menção a “CBF”, podemos creditar como uma proeminência, tendo 

em visto que se refere a entidade máxima do futebol nacional.  

O sétimo parágrafo, da “demissão”, tem como valores norteadores do texto o impacto e 

a proeminência. O impacto, está presente, mais uma vez, na demonstração de carinho do 

presidente da Chapecoense para com o treinador: “continua sendo meu amigo e meu filho”. A 

proeminência está no discurso ser direcionado ao treinador: “o Vinícius (Eutrópio)”. 

A partir do oitavo parágrafo, os jornalistas pinçam trechos da entrevista coletiva do 

técnico de futebol e a separam em três momentos: agradecimento, avaliação do trabalho e 

confiança no futuro da Chape.  

No primeiro deles, agradecimento, o treinador presta uma homenagem aos amigos que 

já tinha e aos quais ele adquiriu nesta última passagem pelo Verdão do Oeste. Neste fragmento, 

identificamos a proeminência como valor-notícia norteador da narrativa, estando presente em: 

“Chapecoense”, “Plínio”, “Rui (Costa)”, “(João Carlos) Maringá” e “Nivaldo”.  

Em sequência, no fragmento “avaliação do trabalho”, observamos a presença de três 

valores-notícias. O primeiro deles é o drama presente em: “reconstrução do time” e “perda de 

cinco jogadores e depois sete”. O segundo valor é a curiosidade, encontrada nas expressões 

“estávamos entre as seis melhores defesas do Brasileiro” e “Chegamos a estar entre os cinco 

times que menos sofreram ataque durante os jogos”. Por fim, temos a proeminência, relativa a 

citação de atletas da Chape, localidades e competições: “Rossi”, “Girotto”, “Roma”, 

“Cruzeiro” e “(Campeonato) Brasileiro”.         

Encerrando esta análise da matéria, em “confiança no futuro da Chape”, observamos 

dois valores-notícias, o drama e o impacto. O drama está presente nas expressões que se referem 

as dificuldades encontradas pelo comandante: “infelizmente o resultado de jogo acabou não 

acontecendo”, “o próximo treinador que vier não vai pegar o trabalho do zero. Eu não peguei 

do zero, mas peguei uma fase de construção. Ele vai pegar uma fase acima dos 60% porque 

tudo está sendo feito”. 
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O impacto deste fragmento, já foi citado anteriormente no primeiro capítulo da análise 

desta matéria: “Tenho certeza que Chapecoense não cai, porque o processo está sendo correto e 

quando faz certo as coisas dão certo”. 

5.1.12 Com missão de seguir na Série A, Gilson Kleina acerta com a Chapecoense 

A matéria “Com missão de seguir na Série A, Gilson Kleina acerta com a 

Chapecoense”, publicada às 14h15min sendo atualizada às 16h12min, do dia 16 de 

outubro de 2017, assinada pelo jornalista Cahê Motta, traz a informação da contratação 

do técnico Gilson Kleina para ser o novo treinador do Verdão do Oeste para o restante 

do campeonato brasileiro. A produção é norteada pelo ineditismo, uma vez que pode se 

considerar o anúncio uma informação nova e então desconhecida do grande público. 

No título “com missão de seguir na Série A, Gilson Kleina acerta com a 

Chapecoense” percebemos quatro valores-notícias. O primeiro deles, já referido 

anteriormente, o ineditismo, é propiciado por uma revelação: a contratação de Gilson 

Kleina. Em sequência, podemos pinçar o impacto, causado pela objetividade do 

anúncio. O terceiro valor é o drama, identificado na utilização da palavra “missão”, 

dando a entender que não seria uma tarefa fácil a permanência do clube na elite do 

futebol nacional. A proeminência também está presente ao se referir de um profissional 

reconhecido no Brasil, “Gilson Kleina”, e da “Chapecoense”, clube que passou a ser 

acompanhado em nível mundial.  

Na linha de apoio, encontramos mais subsídios que sustentam a notícia quanto 

ao seu valor. O trecho “treinador assina até o fim de 2018 e chega juntamente com os 

auxiliares Juninho e Xhá”, agrega conhecimento, consequência e curiosidade. Estes 

dois últimos valores se devem pela contratação do novo treinador e podem ser 

observados em “chega juntamente com os auxiliares Juninho e Xhá”. 

No fragmento “interino Emerson Cris segue na comissão técnica permanente” 

também pode ser reconhecida a curiosidade como um valor norteador, tendo em vista 

que o jornalista teve preocupação em citar o profissional que estava à frente do cargo e 

sua sequência dentro do clube.  

No início do primeiro parágrafo, logo na primeira linha, encontramos três 

valores: ineditismo, impacto e proeminência, sobre a mesma ótica já citada 

anteriormente no título: “Gilson Kleina é novo treinador da Chapecoense”. Em sequência, os 



73 
 

valores de proeminência, consequência, intensidade e drama são observados no texto. A 

proeminência está ao jornalista se referir do clube de futebol de maior torcida no Brasil, 

“Flamengo”, a consequência é entendida pelo contexto de que a derrota da Chape para o clube 

carioca e a proximidade da zona de rebaixamento motivou a contratação de um novo técnico: “o 

clube voltou ao mercado em busca de um nome de peso para o lugar do interino Emerson Cris”.  

Ainda neste trecho podemos associar a ideia de drama, com “voltou ao mercado” e 

“proximidade com a zona de rebaixamento”. A intensidade está aferida aos termos “nome de 

peso” e “interino”.  

Encerrando este fragmento, temos os valores de curiosidade em “as negociações tiveram 

início durante a madrugada e foram concluídas no início da tarde desta segunda-feira”, 

conhecimento e curiosidade, pelos mesmos motivos citados na linha de apoio, “o ex-comandante 

da Ponte Preta chega acompanhado dos auxiliares Juninho e Fabiano Xhá e assina contrato até 

o fim de 2018”. A palavra “Ponte Preta” também pode ser atrelada o sentido de proeminência, 

pois remete a um dos clubes mais antigos em atividade no país.  

O segundo parágrafo foi norteado pelo conhecimento e a curiosidade. O conhecimento, 

pois revela informações de bastidores, que também são compreendidas como curiosidade, como 

no trecho: “o desejo da diretoria da Chape por Kleina é antigo.  Após a derrota para o Avaí, 

pela 22ª, quando Vinicius Eutrópio ainda era o comandante, o clube buscou informações sobre 

a situação do treinador na Ponte Preta”. Neste parágrafo também há os valores de 

proeminência ao citar o nome de profissionais e clubes reconhecidos no futebol, “Avai”, “Ponte 

Preta”, “Gilson Kleina” e “Eutrôpio”.  

O parágrafo de número três, temos cinco valores-notícias. O valor de curiosidade está 

identificado em “o interino, por sinal, seguirá no clube independentemente da chegada de um 

novo treinador”. O conhecimento podemos perceber no fragmento “ele comandará a atividade 

da tarde desta segunda-feira no centro de treinamento da Água Amarela”, a utilidade pública se 

faz presente na passagem “duelo com o Atlético-MG, quarta, no Independência”. O drama é 

identificado nos termos “segue fora da zona de rebaixamento” e “no limite”. A proeminência, 

mais uma vez, está na situação de entidades futebolísticas como “Atlético-MG”, “Ponte Preta”, 

“Avaí”, “Coritiba” e “Atlético-GO”. 

No quarto e último parágrafo da matéria, encontramos os valores de 

conhecimento, curiosidade, consequência e utilidade pública, além da proeminência. O 
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conhecimento pode ser entendido em “o novo treinador da Chapecoense está em Curitiba”. 

Em sequência, temos a curiosidade e a consequência, na mesma frase: “Onde passa por uma 

bateria de exames”. A curiosidade está na ação que o novo técnico faz em Curitiba, e a 

consequência, pois os exames são devido à contratação. Encerrando este parágrafo, há 

proeminência, novamente atrelada a nomes, como “Kleina”, “Chapecoense”, “Curitiba”, 

“Chapecó” e “Belo Horizonte”, e a utilidade pública, já falada no parágrafo anterior, sendo 

reforçado o serviço de que “o Verdão enfrenta o Atlético-MG, na próxima quarta-feira”.    
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Resumo dos valores-notícias nas análises: 

Matéria Valores-notícias  Jornalista- parágrafos 

#1 Uma nova Chape: 

reconstrução já tem mais 

de dois times para pré-

temporada- 30/12/2016 

Impacto (2x) 

Ineditismo 

Conhecimento (2x) 

Intensidade 

Curiosidade 

Utilidade Pública 

Proeminência (3x) 

Consequência 

 

Cahê Motta  

5 parágrafos 

#2 Muito mais que futebol! 

Chape recomeça com 

empate com Palmeiras- 

21/01/2017 

Drama (3x) 

Conhecimento (4x) 

Intensidade 

Curiosidade (3x) 

Utilidade Pública 

Proeminência (4x) 

Consequência 

Ineditismo 

Impacto 

Cahê Motta 

11 parágrafos 

#3 Chape tem jejum de 

vitórias, e Mancini afirma: 

"Não podemos jogar a 

toalha- 11/02/2017 

Impacto (2x) 

Drama (7x) 

Proeminência (4x) 

Conhecimento (2x) 

Curiosidade (2x) 

Utilidade Pública  

Não assinada 

8 parágrafos 

#4 100 dias da tragédia: 

com feridas ainda abertas, 

Chapecoense busca 

evolução- 09/03/2017 

Impacto (6x) 

Drama (7x) 

Proeminência (4x) 

Curiosidade (2x) 

Consequência (3x) 

Conhecimento (2x) 

Utilidade Pública  

Eduardo Florão 

16 parágrafos 

#5 Mancini elogia 

marcação alta e prevê jogo 

"mais difícil" em Medellín-  

04/04/2017 

Impacto (6x) 

Drama (3x) 

Intensidade (6x) 

Curiosidade 

Negatividade (5x) 

Impacto (3x) 

Conhecimento (3x) 

Utilidade Pública 

Não assinada 

10 parágrafos 

#6 Da tragédia ao título em 

159 dias: cinco passos na 

reconstrução da Chape 

campeã- 08/05/2017 

Proeminência (6x) 

Drama (3x) 

Intensidade (5x) 

Curiosidade (4x) 

Negatividade (5x) 

Impacto (3x)  

 Conhecimento (3x) 

Utilidade Pública 

Cahê Motta 

6 parágrafos 
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#7 Seis meses após 

tragédia, Chape bate o 

Avaí e lidera Brasileiro 

pela primeira vez- 

29/05/2017 

Impacto (6x) 

Negatividade  

Curiosidade (6x) 

Drama (2x) 

Proeminência (6x) 

Conhecimento (3x) 

Cahê Motta 

9 parágrafos 

#8 Acabou o encanto? 

Chape perde o equilíbrio e 

sofre com choque de 

realidade- 26/06/2017 

Impacto (2x) 

Negatividade (2x) 

Drama (6x) 

Curiosidade (6x) 

Proeminência (5x) 

Conhecimento  

Cahê Motta 

6 parágrafos 

#9 Vagner Mancini diz que 

faltou lealdade da diretoria 

da Chape: "Houve 

desrespeito- 04/07/2017 

Proeminência (8x) 

Drama (10x) 

Negatividade 

Impacto 

Consequência 

Conhecimento (3x) 

Curiosidade (7x) 

 

Cahê Motta 

11 parágrafos 

#10 Chape vacila no fim, 

comete pênalti, e perde a 

Copa Suruga para Red 

Diamonds- 15/08/2017 

Impacto 

Curiosidade (6x) 

Proeminência (7x) 

Drama (3x) 

Negatividade 

Conhecimento (2x) 

Cahê Motta 

7 parágrafos 

#11 Vinícius Eutrópio se 

despede da Chapecoense e 

afirma: “Não cai”- 

12/09/2017 

Impacto (5x) 

Ineditismo 

Impacto (2x) 

Curiosidade (4x) 

Proeminência (7x) 

Drama (2x) 

Cahê Motta e Eduardo 

Florão 

10 parágrafos 

#12 Com missão de seguir 

na Série A, Gilson Kleina 

acerta com a Chapecoense- 

16/10/2017 

 

Ineditismo (2x) 

Drama (3x) 

Proeminência (7x) 

Curiosidade (5x) 

Conhecimento (4x) 

Impacto 

Consequência (2x) 

Utilidade Pública 

Cahê Motta- 

4 parágrafos 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste Trabalho Final de Graduação (TFG), procuramos identificar os valores-

notícia utilizados na formação da narrativa jornalística das matérias que tinham como 

norte o ressurgimento da Chapecoense como equipe de futebol. Para isso, utilizamos, 

como base de análise, doze matérias sobre a temática publicadas no portal 

Globoesporte.com, pertencente à Rede Globo de Comunicação. 

Com a técnica da análise de conteúdo, empregamos uma definição construída 

por meio de oito divisões para estudo das matérias e desconstrução dos textos, quanto 

aos valores-notícia no contexto do webjornalismo: impacto/intensidade/consequência, 

proeminência, incomum/ineditismo/curiosidade, conflito/denúncia, utilidade pública, 

negatividade (tragédia, drama, crime e violência), governo/política, e 

conhecimento/cultura/ciência. Além de levar em consideração as estratégias discursivas 

utilizadas pelos jornalistas. 

Os valores-notícias que aparecem com mais veemência nas publicações do 

portal são o impacto, o drama e a proeminência. O valor impacto é encontrado em uma 

grande maioria das matérias. A usualidade se propõe já nos próprios títulos e linhas de 

apoio das matérias em análise, com o intuito de elevar o potencial das publicações e 

instigar o internauta a acessar o conteúdo e elevar o número de visualizações no site. 

O drama é usado não só como uma ferramenta para evidenciar as dificuldades no 

processo de reconstrução, do ressurgimento da equipe da Chapecoense neste primeiro 

ano pós-tragédia sob a ótica da negatividade, mas também como uma característica de 

narrativa para envolver o receptor.   

O valor proposto como drama/negatividade nas análises é entendido por trazer 

aspectos ruins que refletem, na maioria das vezes, consequências da tragédia aérea. Nas 

matérias, essa característica foi identificada em adjetivos ou expressões que sinalizavam 

momentos de dificuldades e tensão, seja pelo desempenho ou condições que o clube 

detinha ou estava enfrentando. 

O valor de proeminência, uma das principais características do atual 

webjornalismo, aparece em todas as matérias. Neste contexto, podemos citar que o valor 
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é perceptível, seja aos jornalistas quando falaram da Chapecoense e demais instituições 

clubísticas brasileiras e internacionais - algumas sendo reconhecidas mundialmente -, 

atletas do clube - que passaram a ter também um acompanhamento em nível mundial -, 

campeonatos futebolísticos e profissionais do esporte que cercam a equipe. 

Os valores-notícias menos encontrados nas publicações do portal 

Globoesporte.com foram intensidade, utilidade pública e conhecimento/cultura/ciência. 

A intensidade foi identificada nas publicações 1, 2, 5 e 6, sendo relacionada como um 

qualificador as atuações dos dirigentes e dos atletas da Chapecoense.  

Cabe ressaltar que o valor de utilidade pública esteve presente em expressões 

referentes aos próximos compromissos do clube, que também passaram a ter estigma de 

agenda para os torcedores.  O valor-notícia esteve explícito nas matérias 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

10 e 12. 

O valor de conhecimento/cultura/ ciência foi utilizado pelos jornalistas acerca de 

fatos que envolvem a tragédia aérea da Colômbia e táticas de jogo nas crônicas das 

partidas. Esta característica, embora apareça nas matérias 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, está 

inserida, na maioria das vezes, no início dos textos: título, linha de apoio ou no primeiro 

parágrafo. 

Sobre as referencias bibliográficas apresentadas nesta pesquisa, podemos 

salientar que os conceitos de valores-notícias e critérios de noticiabilidade no 

webjornalismo apresentam-se afinados. Ou seja, ambos podem ser entendidos como um 

potencial ao tratamento jornalístico no filtro para publicações em distintas plataformas, 

em um contexto globalizado dinâmico e até inconstante.   

Em relação à rotina produtiva dos jornalistas, podemos traçar um paralelo com o 

nosso referencial sobre Jornalismo Esportivo na web, que, a partir dos anos 90, passou 

por uma revolução. Razão pela qual, está relacionada a ambição dos mídias com 

pretensões de explorar uma nova plataforma e valorizar e alcançar um distinto patamar 

financeiro e de reconhecimento. 

O recurso da internet fez com que os profissionais buscassem se atualizar e 

utilizar a ferramenta para aliar qualidade e velocidade. Os segmentos especializados no 

esporte, na web, acirraram a competição midiática que envolve o furo jornalístico, no 

qual empresas pressionam os profissionais a trazerem conteúdos inéditos e exclusivos.  
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Essa situação pode ser entendida de forma negativa, todavia, que eventuais erros afetam 

a credibilidade dos veículos. 

Quanto à análise de conteúdo das matérias estudadas nesta pesquisa, podemos 

observar uma curiosidade, a qual creditamos ao processo de rotina jornalística: apenas 

três matérias não são assinadas pelos setoristas. O restante das publicações é de autoria 

dos profissionais Cahê Motta e Eduardo Florão.  

Na parte relacionada ao texto sobre o ressurgimento da Chapecoense como time 

de futebol, objetivo proposto pelo trabalho, compreendemos o uso de discurso de atletas 

e dirigentes como mediadores das dificuldades encontradas pelo clube neste primeiro 

ano, o que nem sempre é tido como verdade pelo jornalista, que tece críticas à equipe.  

Ainda sobre os textos, é possível perceber, como característica, narrativas 

consideradas longas, tendo com média de oito parágrafos, e subtítulos que quebram a 

leitura, mas conduzem o pensamento ao receptor de forma organizada.  

Especificamente sobre as críticas, encontramos nas publicações, falas dos 

jogadores, técnicos e dirigentes questionando os mídias sobre as cobranças. Paulo 

Vinicius Coelho (2004) propõe que os jornalistas têm memória curta, assim como o 

torcedor, pois antes de profissionais de imprensa, eles também são torcedores, e se 

permitem usufruir do seu papel de comunicador para tecer críticas ao clube, jogadores e 

técnicos, uma vez que suas expectativas projetadas não são correspondidas.  

Isto fica claro pós o título do Campeonato Catarinense e liderança do 

Campeonato Brasileiro por duas rodadas, em que chegou-se a comparar a Chape com o 

campeão inglês Leicester City, na temporada (2015/2016) - uma vez que este também é 

considerado um clube pequeno/médio - seguido de um decréscimo técnico que levou o 

Verdão do Oeste à zona de rebaixamento do Brasileirão. A pressão feita pelos mídias, 

somada a problemas internos entre o treinador Vagner Mancini e diretores do time, 

levou à demissão do técnico.  

Quanto as estratégias discursivas, utilizadas pelos jornalistas como ferramentas 

para dar objetividade e força as informações apresentadas nas matérias, podemos 

ressaltar que os profissionais de imprensa sobrepõem a subjetividade, anseios e 

sentimentos. Um exemplo disto é a colocação de expressões como “muito mais que um 

futebol!”, na segunda análise nesta pesquisa. 
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Encontramos, com esta pesquisa, um vasto caminho de materiais para leitura, 

principalmente relacionado à atuação do jornalista esportivo e valores-notícias no 

contexto de webjornalismo. Contudo, não encontramos tantas biografias (livros) que 

tratam de tragédias (luto), sobretudo no âmbito esportivo, mas podemos observar um 

vasto conteúdo em artigos que abordam dramas e tragédias contadas pelo jornalismo em 

outras camadas sociais.  

No começo desta pesquisa, tínhamos a ideia de que trabalharíamos com 

repercussões brandas por meio da imprensa, uma vez que entendemos que os 

profissionais não exigiriam grandes feitos e até aceitariam um provável rebaixamento 

nacional do clube, o que não ocorreu devido ao fato já citado anteriormente da 

expectativa dos comunicadores sobreposta à realidade da instituição.  

Entendemos ter alcançado os objetivos propostos neste Trabalho Final de 

Graduação, vindo a contribuir com futuras pesquisas. Com este trabalho, buscamos, 

também, além de uma reflexão sobre o processo de reconstrução do luto ao 

ressurgimento no esporte, um olhar sobre rotina produtiva dos jornalistas e a influência 

sobre torcedores e demais setores nos clubes.  

Pela identificação com a área do jornalismo esportivo e do tema, temos em 

mente seguir com estudos aprofundados no cunho, em cursos de especialização, até 

mesmo mestrado, com o intuito de compreender como os outros veículos de 

comunicação trabalham o conteúdo dessas matérias que contenham a temática proposta. 

Outra meta, como jornalista formado, é atuar na área esportiva de maneira responsável.    
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Anexo A-  Uma nova Chape: reconstrução já tem mais de dois times para pré-

temporada 
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Anexo B- 5.1.2 Muito mais que futebol! Chape recomeça com empate com 

Palmeiras 
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Anexo C- Chape tem jejum de vitórias, e Mancini afirma: "Não podemos jogar a 

toalha”  
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Anexo D- 5.1.4 100 dias da tragédia: com feridas ainda abertas, Chapecoense 

busca evolução 
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Anexo E- Mancini elogia marcação alta e prevê jogo "mais difícil" em Medellín 
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Anexo F- Da tragédia ao título em 159 dias: cinco passos na reconstrução da 

Chape campeã 
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Anexo G- Seis meses após tragédia, Chape bate o Avaí e lidera Brasileiro pela 

primeira vez 
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Anexo H- Acabou o encanto? Chape perde o equilíbrio e sofre com choque de 

realidade 
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Anexo I- Vagner Mancini diz que faltou lealdade da diretoria da Chape: "Houve 

desrespeito 
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Anexo J- Chape vacila no fim, comete pênalti, e perde a Copa Suruga para Red 

Diamonds 
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Anexo K- Vinícius Eutrópio se despede da Chapecoense e afirma: “Não cai” 
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Anexo L- Com missão de seguir na Série A, Gilson Kleina acerta com a 

Chapecoense 

 

  

 

 

 

 

 


