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RESUMO 

 
Este trabalho analisa como a mídia esportiva pode influenciar de maneira positiva e/ou 

negativa na carreira de um jogador de futebol. Considerando que o futebol é o esporte 

mais popular do Brasil e que a mídia possui grande influência sobre o jogo, o problema 

de pesquisa busca entender de que forma o jornalismo online representa a imagem de 

um jogador de futebol? Logo, o objetivo é compreender como o 

gauchazh.clicrbs.com.br constrói a imagem do jogador gremista Luan. Também 

buscamos identificar como o atleta é retratado pela plataforma online, mapear os 

aspectos da representação de Luan nas reportagens e apontar como o site 

gauchazh.clicrbs.com.br trata a imagem de Luan. Para isso, nos valemos de conceitos 

apresentados por autores da área, como Sérgio Vilas Boas, Heródoto Barbeiro, Patrícia 

Rangel, Paulo Vinicius Coelho, entre outros. A metodologia vale-se da Análise de 

Conteúdo (AC), de Laurence Bardin. O resultado evidencia que, ao contrário do que se 

esperava, o site procura sempre trazer uma imagem positiva do jogador Luan. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Futebol; Jornalismo esportivo; Jornalismo online; 

Representação.  



SPORTS JOURNALISM: THE REPRESENTATION OF THE PLAYER 

LAUN, FROM GRÊMIO, IN GAUCHAZH.CLICRBS.COM.BR 
 

ABSTRACT 

 

The present paper aims to analyze, through reports chosen by the researcher, how the 

sports media can influence positively and/or negatively the career of a soccer player. 

Considering soccer as the most popular sport in Brazil, and the influence of the media in 

this sport and games, this paper aims to answer the following question:  How 

gauchazh.clicrbs.com.br build the image of the soccer player Luan, from Grêmio? In 

order to answer this question, the concepts presented by authors of the field, as Sérgio 

Vilas Boas, Herótodo Barbeiro, Patrícia Rangel, Paulo Vinicius Coelho, among others 

are considered in this research. The methodological procedures are developed based on 

the Content Analysis (CA) according to Laurence Bardin.  

 

 

KEYWORDS: Soccer; Sports Journalism; Online Journalism; Image 

representation/construction.   
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INTRODUÇÃO 

 

Para um jogador de futebol ser bem-sucedido na sua carreira, não basta somente 

apresentar um bom futebol. Outro elemento indispensável na fórmula do sucesso do 

mundo futebolístico é o atleta permear as pautas da mídia. Nesse sentido, o tema desta 

pesquisa é a representação do jogador gremista Luan na editoria online de esportes do 

gauchazh.clicrbs.com.br. 

A GaúchaZH é o recente portal, lançado em setembro de 2017, que reúne os 

tradicionais veículos da RBS Zero Hora e Rádio Gaúcha. Com grande circulação e 

impacto, ela também é responsável pela construção da imagem, sendo ela positiva e 

negativa, da carreira de vários atletas, sobretudo de clubes gaúchos. A partir disso, é 

importante ressaltar o papel da internet como meio de acesso rápido à informação, assim 

como seu caráter multimídia que possibilita o consumo de diversos formatos 

simultaneamente. 

Considerando que o futebol é o esporte mais popular do Brasil e que a mídia 

possui uma grande influência sobre o jogo e a carreira do atleta, o problema de pesquisa 

busca entender de que forma o jornalismo online representa a imagem de um jogador de 

futebol? 

O objetivo geral da pesquisa é compreender como a gauchazh.clicrbs.com.br 

constrói a imagem do jogador Luan, do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. Também 

buscamos identificar como o atleta é retratado pela plataforma online, mapear os 

aspectos da representação de Luan nas reportagens e apontar como o site 

gauchazh.clicrbs.com.br trata a imagem de Luan. 

A relevância desse trabalho se dá pela força que a mídia, nesse caso a editoria 

online da gauchazh.clicrbs.com.br, exerce sobre os esportes no Brasil, mais 

precisamente no futebol, que é a principal modalidade do país. O trabalho também é de 

grande importância para o pesquisador, devido ao envolvimento com o futebol, o 

interesse pelo conteúdo esportivo compartilhado na internet e a torcida pelo Grêmio 

Foot-Ball Porto Alegrense.  

Quanto ao estado da arte, não foi encontrada nenhuma pesquisa que trate 

especificamente da representação do jogador Luan no gauchazh.clicrbs.com.br. Alguns 

estudos que se aproximam, como o trabalho do acadêmico Marcelo Bechara, da 

Faculdade Cásper Líbero, de São Paulo, O Espetáculo do Futebol no Jornalismo 
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Esportivo na Internet, de 2015, que procura mostrar como o jornalismo esportivo na 

internet trabalha para reproduzir todo o espetáculo nas reportagens, através de inúmeras 

tecnologias disponíveis no meio digital. Para isso, foram observadas matérias de três 

portais diferentes com o objetivo de perceber a relação entre notícia e espetáculo na 

produção jornalística. 

Outro trabalho que trata de uma temática parecida é do acadêmico do Centro 

Universitário Franciscano, Matheus Beltrame, de 2006, Futebol na TV: A Subjetividade 

da Reportagem. Nessa monografia, trabalhou-se com a relação entre o campo da TV e 

do futebol, com destaques para alguns elementos e aspectos importantes verificados ao 

se observar as matérias televisivas que imprimem leveza no texto televisivo. 

Para realizar essa pesquisa, trabalhamos o referencial teórico por meio de 

capítulos, nos quais buscamos trazer os principais conceitos abordados neste trabalho. 

No capítulo I, Jornalismo esportivo e representação, as principais questões tratadas 

foram as relações entre as mídias esportivas e os jogadores de futebol, como se dá essa 

representação nos meios de comunicação. Para analisar esses conceitos, utilizamos 

alguns autores como Awad (2005), Vilas Boas (2005), Galarreta (2015) e Brinati e 

Mostaro (2013). Ainda, neste capítulo, apresentamos parte do nosso objeto de análise, o 

jogador Luan, abordando como ele iniciou sua trajetória no Grêmio, suas características, 

títulos conquistados e prêmios individuais. 

No capítulo II, sobre Jornalismo online, apresentamos os principais avanços 

tecnológicos e como isso contribuiu para o jornalismo esportivo, a interação nos meios 

de comunicação, as vantagens da internet no meio futebolístico e como isso auxilia na 

cobertura esportiva, além de destacar o futebol na plataforma online. Aqui trouxemos a 

mídia que integra o nosso objeto, detendo-nos no portal gauchazh.clicrbs.com.br. 

No capítulo III, esmiuçamos a metodologia e a análise desta pesquisa. Para a 

realização dessa investigação, foram selecionadas matérias do site 

gauchazh.clicrbs.com.br publicadas entre agosto de 2016 e maio de 2018, tendo em 

vista as atuações do jogador Luan vestindo a camisa do Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense e a repercussão na mídia. A pesquisa é de caráter qualitativo e como método 

principal de investigação usamos a Análise de Conteúdo (AC), a partir de Bardin 

(2007). Após mapear 43 matérias, selecionamos nove, sendo três de 2016, três de 2017 

e três de 2018, cada uma delas em cada ano referente às categorias polêmicas, 

negociações e protagonista.  
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Uma vez que, em se tratando de um jogador de futebol, sempre exposto aos 

holofotes, cria-se a percepção de que em algum momento sua imagem pode ser 

“arranhada” pelos meios de comunicação, seja por uma confusão extra campo, ou um 

ato incomum que venha envolver seu nome. No entanto, nas reportagens selecionadas 

para esta pesquisa, o site procura fazer essa representação da imagem do jogador Luan, 

do Grêmio, sempre de maneira positiva na sua editoria de esportes.  
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1 JORNALISMO ESPORTIVO E REPRESENTAÇÃO 

 

Neste capítulo, analisamos o futebol no jornalismo e como ele se tornou o 

esporte mais popular no Brasil, a relação dos jornalistas esportivos com os jogadores, da 

representação dos jogadores na mídia e a influência que ela possui na carreira de um 

atleta, além de destacar nosso objeto de estudo, Luan, e detalhar sua trajetória como 

jogador. 

1.2 O futebol no jornalismo 

 

 O futebol tornou-se o esporte mais popular no Brasil, e um dos principais 

responsáveis por esse boom é o jornalismo esportivo. O espaço que essa modalidade 

possui nos jornais, sites e revistas é infinitamente maior que outros esportes, como 

vôlei, basquete e fórmula 1, por exemplo.  

 Porém, o jornalismo não pode ser considerado o único responsável pelo futebol 

ter espaço maior que outros esportes. O leitor, telespectador, internauta, também  

endossa essa preferência.  

 

[…] os meios de comunicação oferecem o que os consumidores 

de notícia querem. Ainda no mesmo raciocínio, qual jornal 

venderia mais? Qual site seria mais acessado? Aquele com 

Ronaldo “Fenômeno” na primeira página ou com o ganhador da 

São Silvestre? E é justamente o futebol, objeto que causa dor, 

ódio, alegria, tristeza, irritação, descontração, alívio e, por vezes, 

grandes discussões entre maridos e mulheres, namorados e 

namoradas, amigos, familiares e parentes, que se tornou o carro-

chefe da mídia esportiva[…] (AWAD, 2005, p. 49).  

 

Segundo Awad (2005), os meios de comunicação trabalham para levar aos 

leitores e telespectadores matérias que lhes trarão retorno, ou seja, as notícias que 

atraem um público maior, por isso, muitas vezes, os esportes que não possuem a 

audiência que o futebol proporciona ganham um espaço menor na editoria esportiva. 

Um dos motivos que leva o futebol ser mais popular, no Brasil, comparado a 

outros esportes, são as altas cifras nele investidas. A mídia tem o poder de transformar 

simples partidas de futebol em verdadeiros espetáculos midiáticos, utilizando-se das 

marcas dos clubes e elevando jogadores talentosos ao nível de ídolos nesse esporte. Os 

veículos de comunicação, principalmente aqueles destinados à cobertura esportiva, 
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procuram dar ênfase ao futebol mais do que os outros esportes, por ser um negócio mais 

rentável, ter mais audiência e envolver mais empresas dispostas a patrocinar os eventos 

futebolísticos. Exemplo disso, no Brasil, é a TV Globo, detentora dos direitos de 

imagem dos principais campeonatos do país, possui grande influência junto à 

Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nas datas e horários para as partidas, 

adequando-as a programação da televisão.  

Para além dessa programação pensada para ir ao ar ao vivo na televisão aberta, 

nas quartas, às 21h45min, e aos domingos, às 16h, há os jogos ao vivo transmitidos 

pelos canais fechados, pelos campeonatos nacionais (Copa do Brasil e Campeonato 

Brasileiro, séries A e B), em quase todos os dias da semana, a ser: segunda-feira - série 

A, 20h ; terça-feira - série B, às 19h15min e 21h30min; sexta-feira - série B, às 

19h15min, às 21h30min e aos sábados - série A, às 19h. Toda essa programação 

também pauta outros veículos, como rádio, jornais e mídias online e a vida dos 

jornalistas esportivos. 

No jornalismo esportivo, a rotina é muito estressante, pois estar atento a tudo 

que acontece ao seu redor é um modo de estar preparado para qualquer situação que 

possa mudar o foco da pauta inicial. 

 

É preciso estar antenado em tudo, mesmo que não seja diretamente 

relacionado ao tema da matéria. É comum em horas ou minutos depois 

da entrevista que acabou de ser feita ocorrer algum fato que mude o 

rumo ou mesmo a pauta da matéria. Isso também mostra que o futebol 

é muito desgastante e asfixiante para jornalistas. Acredito que, hoje em 

dia, pelo menos 95% das informações que o futebol provoca são 

factuais e descartáveis. (AWAD, 2005, p. 48).  

 

 

Para Awad (2005), o desgaste para o jornalista esportivo está cada dia mais 

frequente, pois as informações referentes ao futebol, principalmente, mudam muito 

rápido, e o que antes era notícia pode perder a relevância minutos depois.  

 

A cada dia que passa é notório o distanciamento que a imprensa tem 

no mundo do futebol.  Cada vez menos temos acesso aos jogadores e 

técnicos e aos “escândalos” que envolvem a modalidade. As matérias 

especiais são cada vez mais escassas. A imprensa recebe apenas a 

“borra”, o lixo da informação. Claro que a imprensa também é culpada 

por merecer esse tipo de tratamento, pois ela jamais se impôs perante 

o futebol. Aceita passivamente as regras e busca enquadrar-se nelas 

(VILAS BOAS, 2005, p. 50).  
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Segundo Vilas Boas (2005), a dificuldade de obter informações passa, muitas 

vezes, por parte da imprensa que não se opõe sobre o mundo futebolístico, ficando 

refém de empresários e assessorias de clubes e jogadores que ditam regras e escondem 

“escândalos” que podem vir a prejudicar a imagem do jogador ou clube.  

A relação entre jornalistas esportivos e jogadores de futebol foi mais próxima 

em décadas atrás. Exemplo disso eram as entrevistas coletivas que antecediam as 

partidas ou mesmo após o término delas, onde os atletas sentiam-se mais “livres” ao 

responder as perguntas feitas pela imprensa ou até provocar os rivais, sem sofrer 

“pressão” de seus assessores para emitir um discurso politicamente correto, tornando as 

coletivas de imprensa hoje em dia um tanto previsíveis e com falas, na maioria das 

ocasiões, engessadas.  

 Por ser o desporto número 1 no Brasil, o futebol está muito à frente dos demais 

esportes, como vôlei, basquete, tênis, entre outros. Além da maior visibilidade e retorno 

financeiro, o futebol tem a capacidade de envolver a sociedade, levar multidões aos 

estádios, aflorar um turbilhão de sentimentos como amor, união, força e até raiva (nas 

derrotas). Muitas vezes, o futebol tornou-se uma válvula de escape para a população 

brasileira, que tanto sofre com problemas sociais como corrupção, fome, discriminação 

racial, e que vê nesse esporte um motivo para sorrir, um sentimento de justiça sendo 

feita, pelo menos quando seu time ganha.  

Essa referência em relação ao futebol também mexe com os sonhos das pessoas 

e faz com que muitas crianças, principalmente as de classes menos favorecidas, vejam 

no futebol a oportunidade de crescer na vida, sair da pobreza, ajudar a família e ser 

reconhecida mundialmente. Esse sonho é construído, sobretudo pela representação que a 

mídia constrói em cima desse esporte e também em relação aos jogadores de futebol. 

 

1.2 Representação: o jogador na mídia 

 

Mídia, fama e dinheiro influenciam jovens atletas a todo o momento, desde o 

engajamento destes no meio esportivo até a geração de conflitos dos jogadores com seus 

clubes, por exemplo. Para alguns deles, estas questões podem ser importantes, 

ajudando-os a alcançar uma carreira de sucesso, que, juntamente com um bom 

relacionamento com a mídia e uma imagem positiva, podem gerar fama e alto retorno 

financeiro. Para outros atletas, essas mesmas questões acabam por prejudicar a sua 
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carreira esportiva, resultando em dificuldades financeiras, principalmente após a sua 

aposentadoria.  

Os meios de comunicação já foram responsáveis por alavancar a carreira de 

jogadores de futebol, como David Beckham (ex-Real Madrid, Manchester United, 

Milan, Paris Saint Germain e Los Angeles Galaxy), que além de ser um grande jogador, 

fez sua fama e construiu seu império usando a mídia ao seu favor. Além de ser elogiado 

pelas coberturas esportivas, ele participou de comerciais, lançando suas próprias marcas 

de roupas e estilos de cortes de cabelos. Beckham utilizou-se mais da mídia esportiva do 

que o próprio esporte que praticava. É considerado o jogador mais pop star da história 

do futebol mundial. Hoje em dia, outro atleta que se utiliza muito bem da mídia é o 

jogador Neymar, do Paris Saint Germain. 

Mas alguns jogadores ficam marcados pela mídia por suas imagens negativas. É 

o caso do jogador Adriano, ex-Flamengo, que surgiu como grande promessa do futebol 

brasileiro e fez sucesso na Itália. Porém, sua imagem ficou associada a bailes funk, 

drogas e até fotos posando com armas na mão. Acabou abandonando o futebol aos 30 

anos. 

O caso mais recente é o do atacante Jobson, que surgiu como uma grande 

promessa pelo bom futebol apresentado no Botafogo (2009), começou a conviver com o 

assédio da mídia e ganhou as capas de jornais, sites e programas de televisão pelo seu 

bom futebol. No ano de 2010, o jogador foi flagrado no exame antidoping, assumiu o 

seu envolvimento com narcóticos, novamente estampou capas de sites, mas agora como 

alvo de críticas negativas em programas esportivos. 

Na mídia, a construção de imagens de atletas de alto nível nunca foi novidade, e 

por ser um dos esportes mais praticados e visto no país, o futebol possui uma grande 

relação com o espaço que os veículos de comunicação dão a ele, comparado a outros 

esportes. 

Enquanto a mídia constrói novos ídolos para chamar a atenção dos 

espectadores e, da mesma forma, esta audiência se identifica com os 

jogadores, almejando ser como eles, podemos dizer que acaba criando 

um círculo vicioso, no qual as pessoas identificam-se com o futebol, 

gostam e o praticam, tornando-se telespectadores para os programas 

esportivos. (GALARRETA, 2015, p. 55). 

 

 

Para o autor, esta é a forma encontrada pelos meios de comunicação para criar 

novos ídolos no mundo futebolístico, valorizar o espetáculo, atrair patrocinadores e 

continuar despertando o interesse do público a consumir seus produtos. 
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Aquilo que o indivíduo chama de realidade é, em grande medida, 

construído pelos filtros e escolhas discursivas feitas pelas instituições 

responsáveis por sua formação – contemporaneamente, cada vez mais 

os meios de comunicação. Do mesmo modo, aquilo que o indivíduo 

diz ser sua identidade também é influenciado por estas instâncias. 

(BRINATI; MOSTARO, 2013, p. 4). 

   

Os meios de comunicação têm por sua vez a facilidade de moldar identidades e 

vendê-las ao público. Transformar pessoas simples em heróis devido ao seu dom no 

esporte que praticam e, assim, há uma espécie de troca entre imprensa e jogador, em que 

o atleta se beneficia dos veículos jornalísticos, elevando seu patamar na carreira e, por 

outro lado, os meios de comunicação utilizam-se da imagem e tudo que cerca a vida 

desse atleta com o intuito de ganhar dinheiro em cima disso.  

 

O desafio aumenta à medida que se constata que se vive hoje uma era 

de intensificação das transformações identitárias. Nas últimas décadas, 

as sociedades têm experimentado rápidas mudanças, especialmente no 

que diz respeito aos efeitos da globalização. Segundo Zygmunt 

Bauman (2001), vivemos numa “modernidade líquida”, na qual tudo é 

temporário, efêmero, líquido, porque não é capaz de manter a forma. 

Não há mais um enraizamento, pois tudo é desmontado a cada 

momento. (BRINATI; MOSTARO, 2013, p. 3). 

 

Segundo o autor, vivemos hoje em uma era na qual as identidades se modificam 

e se reconstroem rapidamente, não se criam mais raízes, a qualquer instante tudo pode 

mudar. No futebol, por exemplo, isso fica ainda mais evidente, pois, o atleta pode passar 

de herói a vilão em questão de segundos, alterando assim a representação que se faz 

dessa figura na mídia. 

O jornalismo ofertado pelas diversas mídias (inclusive a internet) é 

fundamental na construção dessa realidade. Por meio dos discursos 

adotados por eles, os sujeitos são influenciados e têm as suas 

identidades reconfiguradas. Com isso, emergem novas identidades 

culturais, produzidas nas relações sociais. (BRINATI; MOSTARO, 

2013, p. 4). 

 

Para os autores, a formação da identidade e a relação de identificação e de 

pertencimento com determinado jogador, nesse caso, está ligado à construção da 

imagem que os veículos de comunicação adotam no meio futebolístico.  

 

 As representações dos jogadores não são realizadas sem motivo 

algum, cada construção envolve diferente significado e tem como pano 

de fundo o sucesso do evento esportivo (venda de ingressos) ou do 

programa (maior audiência de telespectadores para a emissora). 

(GALARRETA; 2015, p. 56). 



 

18 

 

 

Mas como fazer isso de forma a chamar a atenção do público? “De fato, um 

fenômeno de massa não consegue se sustentar por muito tempo sem a presença de 

“heróis”, “estrelas” e “ídolos”. São eles que levam as pessoas a se identificarem com 

aquele evento. Eles representam a nossa comunidade” (HELAL, 2001, p. 154 apud 

GALARRETA; 2015, p. 56). 

 Galarreta (2015) relata que as diferentes representações dos jogadores na mídia 

são realizadas justamente para as pessoas se identificarem com o evento e/ou jogador, 

criando heróis, mitos, celebridades, mantendo assim o público interessado em consumir 

seus produtos. “Na condição de herói, cabe ao atleta realizar um ato heróico, que lhe dê 

destaque e possa ser consagrado como tal, como por exemplo, realizar o gol da vitória 

de sua equipe” (GALARRETA, 2015, p. 59).  

Essa é a história que vende e dá audiência e que mantém o público conectado 

com os próximos passos que o jogador dará em sua carreira e como isso pode 

influenciar o seu time do coração, pois “como o herói está vinculado a um evento 

mítico, seus feitos são perpetuados, imortalizados e relembrados por muito tempo”. 

(GIGLIO, 2007, p. 123 apud GALARRETA; 2015 p. 59). 

Exemplo disto aconteceu no jogo entre Grêmio x Náutico em 2005, válido pela 

série B do campeonato brasileiro, no qual o goleiro gremista Galatto defendeu um 

pênalti no final da partida, quando o time tricolor estava com apenas sete homens em 

campo, tornando-se um herói para a torcida até hoje. Galarreta (2015, p.58) cita 

Campbell (1990) ao definir a ideia de que “o herói seria aquele que realizou alguma 

proeza, uma ação inesperada, além do normal, uma experiência ou realização de 

destaque”. 

 Diferente do herói, a condição de ídolo não é permanente e depende muito 

daquilo que o jogador apresentar dentro de campo, pois, no momento em que o ídolo 

não puder mais apresentar o mesmo futebol que o consagrou, ele começará a ser 

cobrado pela torcida, direção, imprensa, e consequentemente perderá este posto para 

outro atleta.  

 A figura do mito no futebol, por sua vez, está ligada ao que o jogador consegue 

desempenhar dentro de campo. Suas habilidades e suas façanhas dentro das quatro 

linhas, aliadas aos comentários exagerados da mídia e da torcida elevam o atleta ao 

patamar de mito. Um exemplo é o jogador Pedro Geromel, zagueiro do Grêmio. Além 

de ser habilidoso e ter ganhado vários prêmios individuais como o Bola de prata da 
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Revista Placar/ESPN, de melhor zagueiro do campeonato brasileiro nos anos de 2015, 

2016 e 2017, o prêmio Craque do Brasileirão (parceria da Rede Globo junto a CBF) em 

2016 e 2017, e o prêmio Rei da América (Jornal El País), como melhor em sua posição 

no ano de 2017. Por tudo isso, aliado as suas atuações, gols, entrega dentro de campo, a 

identificação com a torcida e com o clube, recebeu o carinhoso apelido de “Geromito”, 

sendo considerado um dos melhores jogadores do setor defensivo no país.  

Por outro lado, as celebridades no meio futebolístico ganham espaço não só pelo 

que apresentam dentro de campo, mas também pelo que fazem fora das quatro linhas. 

  

Podemos então dizer que elas são construídas pela mídia. Atores, 

esportistas, políticos, mas também pessoas do cotidiano podem tornar-

se parte desta definição. Na medida em que uma pessoa ganha espaço 

na mídia, ela acaba tornando-se um celebridade, independente das suas 

atividades ou qualidades. (GALARRETA; 2015, p. 61). 

  

O jogador/celebridade tem o poder de influenciar não só os fãs do jogo, mas 

também aqueles que não se identificam com o esporte. O maior exemplo disso foi o 

inglês David Beckham (ex-jogador), que além de talentoso, trabalhava muito bem a sua 

imagem na mídia, lançando vários estilos de corte de cabelo, suas próprias marcas de 

roupas, comerciais, entre outros. Hoje em dia, Neymar é quem assumiu esse posto, tudo 

que ele faz, o lugar que ele aparece, a roupa que está vestindo, vira notícia nas capas de 

jornais, sites, revistas e demais meios de comunicação.  

 

1.3 O objeto: o histórico do jogador Luan  

 

Luan Guilherme de Jesus Vieira, mais conhecido como Luan, nasceu em São 

José do Rio Preto (SP), em 27 de março de 1993. Luan iniciou sua carreira aos oito anos 

no futsal. Após passagens por equipes amadoras, em 2012 foi jogar pelo Tanabi, na 

série B-1 do campeonato Paulista de futebol. Voltou para sua cidade natal em 2013 

disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo América-SP, sendo um dos 

destaques da equipe. Antes de chegar a Porto Alegre ainda passou pelas categorias de 

base da Catanduvense.  

Já em Porto Alegre completou sua formação nas categorias de base do Grêmio, 

antes de subir para o time profissional em 2014 em partida válida pelo Campeonato 

Gaúcho contra o São José. Luan marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor no 
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estádio Bento Freitas, em Pelotas, contra o Brasil de Pelotas, dez dias depois de sua 

estreia nos profissionais. 

Mas só um ano depois da sua estreia como profissional que Luan começou a 

chamar a atenção do País com suas atuações. Foi eleito para a seleção do Campeonato 

Brasileiro de 2015 e premiado com a Bola de Prata (pela revista placar em parceria com 

a ESPN). 

O ano de 2016 serviu para Luan afirmar seu nome no cenário Nacional e 

começar a despertar os olhares do futebol internacional. Apesar de um primeiro 

semestre abaixo do esperado com a camisa gremista e a eliminação na Taça 

Libertadores da América, o segundo semestre do ano reservou a Luan suas primeiras 

glórias como profissional.   

Em agosto de 2016, o atacante foi convocado para defender o Brasil nas 

Olimpíadas do Rio. Iniciou a competição no banco de reservas, mas ganhou a posição 

de titular no decorrer do torneio. Terminou as Olimpíadas como destaque do time e 

ajudou o Brasil a conquistar a inédita medalha de Ouro.  

De volta ao Grêmio, Luan, agora campeão Olímpico, tinha a missão de ajudar o 

tricolor a encerrar um jejum de títulos que já duravam quinze anos. A espera gremista 

chegou ao fim com a conquista da Copa do Brasil. O quinto título da história do clube e 

com Luan mais uma vez sendo um dos protagonistas da equipe e marcando um golaço 

em pleno estádio Mineirão, em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro na semifinal da 

competição.  

Em 2017, o clube gaúcho mais uma vez disputava a Libertadores da América, e 

via em Luan seu grande trunfo para buscar o Tricampeonato do torneio. Logo na estreia 

Luan deixou sua marca, assim como faria outras sete vezes ao longo da competição.  

O jovem gremista foi umas das peças principais do time na Libertadores. O 

clube depositava muita esperança no seu craque, e Luan não decepcionou. Anotou 8 

gols e terminou como vice artilheiro do torneio e seu time, o Grêmio voltou a conquistar 

a competição após 22 anos e garantiu vaga no Mundial de Clubes disputado nos 

Emirados Árabes Unidos, no final do mesmo ano. Além disso, Luan foi escolhido o 

melhor jogador da Libertadores da América. 

Foi em 2017 também que Luan recebeu sua primeira convocação para a seleção 

brasileira principal, para os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, 

contra Equador e Colômbia. 
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No final do ano de 2017, com a conquista da Libertadores, disputa do Mundial 

onde ficou com o vice campeonato, Copa do Brasil (perdeu na semifinal) e Campeonato 

Brasileiro (terminou na quarta colocação), Luan foi eleito o Rei da América, prêmio 

concedido ao melhor jogador Sul-americano da temporada. 

O jogador já recebeu outros prêmios individuais na curta carreira profissional, 

sendo escolhido a revelação do campeonato gaúcho em 2014 e escolhido para a seleção 

do gauchão em 2014 e 2018. Ganhou o prêmio Bola de Prata em 2015 e 2017. O Prêmio 

de Craque do Brasileirão em 2015. No ano de 2017 o melhor de sua carreira até então 

venceu as eleições de Craque da Copa Libertadores da América e de melhor jogador da 

América. Além disso, levou para casa o Prêmio Brasil Olímpico em 2017, escolhido o 

futebolista do ano. Luan também é o maior goleador da Arena do Grêmio com 32 gols 

atualmente e está na 21ª posição na lista de artilheiros do clube de todos os tempos, com 

64 gols marcados, está a 10 gols de ultrapassar Renato Gaúcho, maior ídolo da história 

do clube. 

Mas não é apenas de prêmios individuais que preenche a carreira do jogador. 

Com o Grêmio já conquistou as taças da Copa do Brasil em 2016, Copa Libertadores da 

América em 2017, Campeonato Gaúcho e Recopa Sul-Americana em 2018, além do 

Ouro inédito nas Olimpíadas do Rio em 2016, com a seleção brasileira, sempre como 

um dos principais destaques das equipes.  
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2. JORNALISMO ONLINE  

 Neste capítulo, abordamos o surgimento do jornalismo esportivo na internet, no 

Brasil, os avanços tecnológicos deste meio de comunicação, a interação que este meio 

nos proporciona, além de trazer como se deu o início do jornalismo esportivo no portal 

gauchazh.clicrbs.com.br.  

2.1 O jornalismo esportivo na internet 

 

O jornalismo esportivo no Brasil apareceu na plataforma online em 1997 com o 

diário esportivo Lance! pelo site http://www.lancenet.com.br. Segundo Luís Augusto 

Evangelista (2004), com a expansão da internet, o site foi criado para fincar uma 

bandeira nesse novo mercado, pois o sucesso não era garantido. Mas com a 

popularização da internet a aposta deu certo e o lancenet saiu na frente dos 

concorrentes.  

O avanço da tecnologia proporcionou ao jornalismo esportivo a velocidade na 

informação, o registro de imagens detalhadas com uso de câmeras especiais, replays, 

expressões faciais e a reação do torcedor no estádio. Hoje em dia é possível acompanhar 

uma transmissão esportiva, de minuto a minuto ou mesmo ao vivo, pela internet.  

Diferente das mídias tradicionais, que sempre tiveram algum tipo de interação, 

como nas seções de cartas de jornais e TVs e nos programas de rádio, por meio de 

telefonemas, no Jornalismo Online, a interação atinge o seu ápice, pois o leitor tem a 

opção de selecionar caminhos para ler as notícias, participar de discussões e enviar 

comentários sobre um determinado assunto.  

 

No webjornalismo a notícia deve ser encarada como o princípio de 

algo e não um fim em si própria. Deve funcionar apenas como o "tiro 

de partida" para uma discussão com os leitores. Para além da 

introdução de diferentes pontos de vista enriquecer a notícia, um maior 

número de comentários corresponde a um maior número de visitas, o 

que é apreciado pelos leitores (CANAVILHAS, 2001, p. 3). 

 

 

Para Canavilhas (2001), a notícia na web é um ponto de partida e não o fim de si 

própria, pois com a variedade de ferramentas acessíveis os leitores podem aprofundar-se 

no assunto e debater com outros leitores, por meio de comentários, links e vídeos 

disponíveis nos sites. 

A internet foi fundamental e é o principal canal para limitar o grande 

público em pequenos grupos. Afinal, ela não sofre o problema de 

http://www.lancenet.com.br/
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limite de espaços, como o impresso, podendo dedicar-se mais a outros 

esportes. Dessa forma, surgem as páginas destinadas a um só esporte, 

trazendo informações mais específicas. (SILVEIRA, 2009, p.75). 

 

 

 Para a autora, uma das principais vantagens da internet, além da agilidade na 

informação e instantaneidade, é poder “separar” os internautas por grupos. Aqueles que 

preferem buscar notícias sobre futebol, vôlei, basquete entre outros, podem dirigir-se 

para as páginas específicas. Por exemplo, no site globoesporte.com, existem os links 

que o levam para a seção de sua preferência, como futebol, basquete, vôlei, Fórmula 1, 

MMA, esportes olímpicos, entre outras opções. 

Para Barbeiro (2006), a velocidade da tecnologia na internet não pode interferir 

na qualidade do jornalismo. Essa evolução tecnológica deve andar de mãos dadas com a 

informação. 

Por ser ágil e imediato, os comentários na rede são reduzidos. O 

comentarista mostra ainda mais o seu conhecimento quando escolhe de 

maneira adequada a informação que é mais importante, escreve de 

forma sucinta, objetiva, mas que seja clara e compreensível ao leitor. O 

jornalista, no entanto, não deve perder o fundamento básico da notícia 

que é checar a informação antes de ela ser publicada. A internet, por 

vezes, prega a rapidez acima desse critério jornalístico. (SILVEIRA, 

2009, p. 76). 

 

Segundo a autora, devido aos comentários reduzidos e a agilidade que a internet 

exige, o jornalista deve estar muito bem preparado e demonstrar todo seu conhecimento 

para selecionar a matéria que irá lhe render mais visualizações e a levar até o leitor de 

forma clara e objetiva, sem descuidar-se de checar a informação antes de publica-la.  

Além disso, hoje, as Federações de futebol e os clubes através de seus sites 

comunicam-se entre si e com seus torcedores, com serviços de venda de ingressos para 

jogos, planos para associar-se ao clube do coração, entre outras informações que 

envolva o clube.  

Mas engana-se quem pensa que as manchetes acabam após o apito final do 

árbitro. O pós-jogo também pode ser muito agitado, dependendo da ocasião. As 

coletivas de imprensa sempre são um atrativo para os jornalistas e delas saem muitas 

pautas, geralmente com destaque para aquele jogador que foi protagonista na partida.  

Por exemplo, buscou-se por reportagens após o jogo entre Grêmio x Defensor 

(Uruguai), dia 23 de maio de 2018. Todas deram muito destaque para Luan, autor do 

gol da vitória do Grêmio por 1 a 0. Somente no site da zerohora.com, foram encontradas 
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mais de 10 matérias no dia seguinte da partida, exaltando a representação do jogador 

gremista, considerado o protagonista da partida.  

 

2.2 O esporte em GaúchaZH 

  

O jornal Zero Hora é o maior jornal em circulação no Rio Grande do Sul e um 

dos maiores do país. Hoje o jornal está disponível na plataforma online do 

http://www.clicrbs.com.br, mas tudo começou no ano de 1995. Foi neste ano que os 

conteúdos passaram a ser publicados na internet, semanalmente.  

Já em 1996, o Grupo RBS lançou a ZH Digital. No início, as notícias eram 

transportadas do impresso para o online e a versão na internet só era disponibilizada 

para os usuários após a circulação do jornal impresso, pois entendiam que a plataforma 

digital não poderia anteceder a matéria do jornal impresso do dia seguinte 

(MIELNICZUK et. al, 2015). 

A ZH Digital teve o seu período de duração entre dezembro de 1996 a julho de 

2000. A partir do dia 3 de julho de 2000, o Grupo RBS lançou o portal clicRBS 

(http://www.clicrbs.com.br).  Segundo Luciana Mielniczuk et. al. (2015), o novo site 

apresentava os conteúdos de todos os veículos do Grupo RBS, além do jornal impresso, 

as TVs e rádios também tinham espaço no online. Em 2006, durante a Copa do Mundo 

da Alemanha, houve uma aproximação do clicRBS com a redação do jornal impresso 

articulando um trabalho conjunto entre os jornalistas do impresso e do online. 

A partir do ano de 2007, o jornal Zero Hora lançou oficialmente o site 

zerohora.com, com uma equipe atuando junto à redação do impresso para produzir 

informações para o site do jornal, assim, a responsabilidade de gerar conteúdos para o 

site, conforme Mielniczuk et. al. (2015), ficou a cargo da redação de Zero Hora e não 

mais do clicRBS. O serviço passou a ser cobrado a partir do ano de 2010. Hoje o jornal 

também está presente em plataformas como Facebook, Twitter, Instagram. Em 2017, 

com a união do Jornal Zero Hora e da Rádio Gaúcha na internet, surgiu o GaúchaZH 

(gauchazh.clicrbs.com.br). 

 Para Felippi (2008), na linha editorial do jornal Zero Hora, um critério chama 

atenção: o localismo. 

 
Durante as entrevistas e observação da rotina em Zero Hora, quando os 

editores-chefe, editores executivos das editorias e coordenadores de 

produção foram perguntados acerca dos critérios de noticiabilidade, 

eles enumeraram os principais, comuns à imprensa, entre eles 

http://www.clicrbs.com.br/
http://www.clicrbs.com.br/
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“importância/relevância” e “interesse”, e um particular do jornal, o 

“localismo”. (FELIPPI, 2008, .64). 

 

O jornal atende à prioridade de organizar seus conteúdos conforme eles têm 

maior proximidade com o Rio Grande do Sul. A escolha das notícias é determinada por 

conta do interesse público, tudo que tem a ver com o Rio Grande do Sul, desde pessoas 

nascidas no estado, mas que moram em outro país, os habitantes que aqui residem, 

qualquer matéria que envolva um cidadão nascido no Rio Grande do Sul tem espaço no 

jornal.  

Um exemplo é a repercussão nas páginas esportivas do site da Zero Hora sobre a 

convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, onde os gaúchos Douglas 

Costa (ex-Grêmio e hoje na Juventus, da Itália), o atacante Taison (ex-Internacional e 

hoje no (Shakhtar Donetsk, da Ucrânia), o goleiro Cássio (Corinthians-SP) e o zagueiro 

Pedro Geromel (Grêmio), este último apesar de não ser gaúcho, atua pelo time de Porto 

Alegre, foram lembrados pelo técnico Tite para a disputa do Mundial na Rússia. 

No futebol, mais precisamente as matérias que estampam o site são 

primeiramente dos dois gigantes do esporte no Estado, Grêmio e Internacional. Todo 

conteúdo relacionado a esses times e aos outros clubes do Rio Grande do Sul possuem 

prioridade na hora de organizar as notícias. 

Além disso, o site possui os aplicativos Colorado (apenas notícias que envolvem 

o Internacional) e Gremista (apenas notícias que envolvem o Grêmio) na sua editoria de 

esportes. Para se ter uma ideia do volume de conteúdo produzido somente na editoria de 

esportes relativas ao Grêmio, buscou-se por reportagens de zerohora.com no período de 

23 a 30 de maio de 2018, onde foram mapeadas 127 matérias, e dessas, 15 tinham como 

representação a figura do jogador Luan como destaque principal.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo, nos valemos das teorias de Bardin (2007) para realizar as análises 

de conteúdo, após a seleção das matérias, que foram separadas em três categorias tendo 

em vista a representação de Luan em gauchazh.clicrbs.com.br. 

 

 

3.1 Análise de Conteúdo  

 

 A pesquisa tem caráter qualitativo e seu método principal consiste em uma 

Análise de Conteúdo (AC) das reportagens selecionadas. Para Bardin (2007), a Análise 

de Conteúdo está presente como instrumento de investigação em vários casos nas 

ciências sociais e humanas. O autor define o tipo de pesquisa em três pólos cronológicos 

distintos, nos quais se configuram a pesquisa, ou as fases da análise de conteúdo. São 

eles: 1) A pré-análise; 2) A exploração do material; 3) O tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação.         

 Dessa forma, a primeira fase trata da etapa de organização e sistematização de 

ideias elaboradas em um plano. Bardin (2007) define esse plano como flexível, porém, 

preciso. Nesta parte da pesquisa, fez-se um apanhado das reportagens publicadas na 

plataforma online do jornal Zero Hora sobre o jogador Luan entre o segundo semestre 

de 2016 até o segundo semestre de 2018. 

As reportagens foram selecionadas para análise de acordo com a evidência do 

jogador Luan nas matérias publicadas nesse período, para que fossem identificados 

termos, expressões ou frases que caracterizassem a positividade, negatividade ou 

neutralidade na produção do material analisado. Nas fases posteriores da investigação, a 

partir desse mapeamento, definiu-se as categorias de análise e procedeu-se com o 

tratamento do material para analisar e interpretar como se dá a representação do 

jogador.  

 Para a análise, foram feitas buscas diárias no site da gauchazh.clicrbs.com.br 

usando as palavras-chave, “Luan”, “Grêmio” e “futebol”, observando todas as matérias 

que envolvessem o nome do nosso objeto de estudo, no caso, o jogador Luan. De todas 

as matérias encontradas sobre o jogador Luan, foram mapeadas 43 reportagens ao longo 

do período selecionado, dessas, escolhemos 9 para analisar. 
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Para analisar as reportagens elegemos três categorias: 1) polêmicas, que analisou 

qualquer matéria que envolvesse o jogador Luan, do Grêmio, fora das quatro linhas, seja 

ela, positiva ou negativa para a representação do atleta; 2) negociações, todas as notícias 

e especulações sobre o futuro do jogador, as propostas do exterior, a renovação de 

contrato com clube gaúcho, a permanência dele no Grêmio; 3) protagonista, os 

momentos de Luan sendo um dos principais jogadores do elenco gremista, decidindo 

partidas, tornando-se ídolo da torcida. Além disso, buscamos trazer uma reportagem por 

ano em cada categoria, isto é, uma referente à 2016, uma à 2017 e outra com data de 

2018. 

Assim, na categoria polêmicas, foram escolhidas as reportagens dos dias 08 de 

dezembro de 2016, 28 de maio de 2017 e 12 de maio de 2018. Na categoria 

negociações, foram elencadas as matérias dos dias 19 de agosto de 2016, 23 de agosto 

de 2017 e 18 de janeiro de 2018; Já na categoria protagonista, trabalhou-se com as 

publicações de 13 de agosto de 216, 30 de novembro de 2017 e 11 de março de 2018. 

 

3.1.1 Polêmicas 

 

 Para essa categoria foram mapeadas 12 reportagens que envolveram o nome de 

Luan em polêmicas entre agosto de 2016 e maio de 2018. Selecionamos as matérias do 

dia 08 de dezembro de 2016, 28 de maio de 2017 e 12 de maio de 2018, onde o jogador 

gremista teve sua imagem retratada pelo site gauchazh.clicrbs.com.br em polêmicas fora 

do campo de jogo. A seleção dessas matérias deve-se ao fato de Luan, que transmite um 

imagem de ser uma pessoa tranquila, se envolver em conflitos como a provocação de 

Eduardo Sasha, chegando a ofender o atleta do Internacional, a briga com D’Alessandro 

ao final do Gre-Nal e a multa por excesso de velocidade e documentos atrasados. 

 Na figura a seguir, que traz o recorte da reportagem referente à dezembro de 

2016, Luan responde às provocações de Eduardo Sasha, então jogador do Internacional, 

maior rival do tricolor gaúcho. 
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Figura 1: Luan responde a Sasha 
1
 

 

 
Fonte: gauchazh.clicrbs.com.br, quinta-feira, 08 de dezembro de 2016. 

Reportagem assinada por Adriano de Carvalho. 

 

Na reportagem, em meio à comemoração do título da Copa do Brasil em 2016, 

Luan fez questão de rebater a provocação feita por Eduardo Sasha, então jogador do 

Internacional, meses antes. O jogador havia dançado a valsa em alusão aos 15 anos sem 

títulos gremistas, e Luan, na ocasião, rebateu as declarações do atacante colorado de 

forma ríspida: “Acho que não tem necessidade. Na final do Gauchão, ele começou a gritar 

que "aqui não era Grêmio". Ele tinha razão. Lá não é Grêmio. Neste ano, a gente saiu 

campeão. Ele não devia ter falado estas coisas. A gente é campeão e ele é um c...”, desabafou 

o gremista. 

A declaração de Luan, mesmo que de forma indelicada para com o companheiro de 

profissão, não tem tanta ênfase para o jornal a ponto de interferir na sua imagem, já que o 

jogador gremista utilizou-se de um palavrão referindo-se ao jogador do Internacional, mas o 

jornal preferiu não se ater a esse fato, enfatizando mais a festa do título do que a declaração 

do camisa 7 gremista. 

                                                 
1
 Matéria disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2016/12/luan-rebate-

provocacao-de-sasha-a-gente-e-campeao-e-ele-e-um-c-8658330.html, acessada em 15 de out. de 2017. A 

imagem não está disponível no post original. 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2016/12/luan-rebate-provocacao-de-sasha-a-gente-e-campeao-e-ele-e-um-c-8658330.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2016/12/luan-rebate-provocacao-de-sasha-a-gente-e-campeao-e-ele-e-um-c-8658330.html
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Na figura a seguir, que traz o recorte da reportagem referente à maio de 2017, 

Luan é barrado pela polícia após cruzar o sinal vermelho em alta velocidade. Com o 

IPVA atrasado em sem portar a carteira de motorista, o jogador teve seu carro recolhido. 

 

Figura 2: Dessa vez não teve drible
2
 

 

 

 
 

Fonte: gauchazh.clicrbs.com.br, domingo, 28 de maio de 2017. 

Reportagem assinada por Kathlyn Moreira. 

 

O jogador gremista Luan foi abordado, multado e teve seu carro recolhido pela 

Brigada Militar, em Porto Alegre, após cruzar o sinal vermelho. A BMW que o atleta 

dirigia encontrava-se com os documentos atrasados e Luan não portava a Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH).  

Segundo a reportagem, os policiais começaram a “acompanhar” o veículo que o 

jogador dirigia, após o mesmo passar em alta velocidade na Rua Mostardeiro, e 

abordaram o jogador em um posto de combustíveis na Rua Casemiro de Abreu. A 

assessoria confirmou a abordagem, mas disse desconhecer as informações de 

documentos vencidos e ausência de CNH, ainda informou que o atleta atendeu aos 

policiais e foi liberado. 

                                                 
2
 Matéria disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2017/05/com-ipva-

vencido-e-sem-cnh-luan-tem-carro-recolhido-pela-policia-em-porto-alegre-9802051.html Acessada em 

20 de nov. de 2017. 

 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2017/05/com-ipva-vencido-e-sem-cnh-luan-tem-carro-recolhido-pela-policia-em-porto-alegre-9802051.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2017/05/com-ipva-vencido-e-sem-cnh-luan-tem-carro-recolhido-pela-policia-em-porto-alegre-9802051.html
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Por se tratar de Luan, jogador do Grêmio, umas das principais equipes de futebol 

do Rio Grande do Sul, a reportagem amenizou o fato como podemos ver no termo 

usado na matéria, quando refere-se à abordagem usa-se a palavra “acompanhar”, 

diferente do termo que seria utilizado caso não fosse uma pessoa pública, no qual 

suponha-se que a palavra poderia ser “perseguir”, já que se tratava de uma infração de 

trânsito.  

A imagem que acompanha o texto é de um lance que Luan perdeu ou errou 

durante uma partida de futebol. Ela corrobora com a representação do jogador na 

matéria de forma a amenizar o tom da infração de trânsito. Caso a reportagem quisesse 

dar mais peso ao conteúdo, a fotografia poderia ter um apelo mais acusatório ou 

debochado. 

Na figura a seguir, que traz o recorte da reportagem referente à maio de 2018, 

destaca-se a briga de Luan e D’Alessandro após o Gre-Nal pelo primeiro turno do 

campeonato brasileiro. A confusão começou ainda no gramado e continuou na sala onde 

os jogadores são submetidos ao exame antidoping.  

 

 

Figura 3: Luan x D’Alessandro
3
 

 

 
 

Fonte: gauchazh.clicrbs.com.br, sábado, 12 de maio de 2018. 

Reportagem assinada por Eduardo Gabardo. 

                                                 
3
 Matéria disponível em:  https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/eduardo-gabardo/noticia/2018/05/os-

detalhes-da-confusao-entre-luan-e-d-alessandro-no-gre-nal-cjh3zmrhu04ml01pakzm3zirk.html Acessada 

em 15 de maio de 2018. 
 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/eduardo-gabardo/noticia/2018/05/os-detalhes-da-confusao-entre-luan-e-d-alessandro-no-gre-nal-cjh3zmrhu04ml01pakzm3zirk.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/eduardo-gabardo/noticia/2018/05/os-detalhes-da-confusao-entre-luan-e-d-alessandro-no-gre-nal-cjh3zmrhu04ml01pakzm3zirk.html
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Após o clássico Grenal, Luan foi atingido por um soco de D’Alessandro, jogador 

do Internacional. Irritado, o jogador gremista foi atrás do argentino que estava em uma 

sala esperando para realizar o exame antidoping. Os dois trocaram insultos e, segundo a 

matéria, não chegaram a fazer as pazes.  

 A reportagem representa Luan muito nervoso, querendo tirar satisfações com 

D’Alessandro: “Luan estava exaltado”. O atacante do Grêmio começou a forçar a porta, que 

estava fechada, enquanto gritava: "quero ver dar soco agora, vem me dar um soco agora". O 

atacante teve que ser contido pelos seguranças do clube.  

 As palavras “exaltado” e “forçar a porta” nos traz um imagem de Luan como um 

jogador de personalidade forte e que não leva desaforo para casa. A imagem também 

ajuda a recriar a situação ao mostrar Luan acuado, cercado pelo time colorado. 

 

3.1.2 Negociações 

 

 Nesta categoria foram mapeadas 14 reportagens entre agosto de 2016 e maio de 

2018 envolvendo as especulações sobre o futuro do jogador Luan. As três matérias 

escolhidas são dos dias 19 de agosto de 2016, 23 de agosto de 2017 e 18 de janeiro de 

2018. As matérias selecionadas são devido à relevância que elas tiveram em relação ao 

futuro do jogador. A relação do gremista com Neymar, principal jogador brasileiro na 

atualidade, as altas cifras que envolviam o negócio e a tensão que essas notícias geraram 

na torcida tricolor. 

 Na figura a seguir, que traz o recorte da reportagem referente a agosto de 2016, 

Luan aparece ao lado de Neymar, um dos símbolos do futebol brasileiro, como peça 

chave para uma futura negociação com times europeus. 
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Figura 4: Amizade com Neymar vira vitrine para Luan na Europa
4
 

 

 
 

Fonte: gauchazh.clicrbs.com.br, sexta-feira, 19 de agosto de 2016. 

Reportagem assinada Luís Henrique Benfica e Marco Souza. 

 

A matéria traz Luan, nova aposta na seleção olímpica do Brasil, como sendo o 

novo parceiro de Neymar, inclusive postando fotos ao lado do craque brasileiro. Isso, 

segundo o jornal, serve como vitrine para Luan, em uma possível negociação no futuro.  

A reportagem exalta o entrosamento de Luan com Gabriel Jesus e 

principalmente Neymar. Segundo a notícia, o repórter que acompanhava a seleção 

escreveu que Luan voltará “com outra cabeça", isso quer dizer que as propostas e 

especulações sobre seu futuro estão deixando o camisa 7 gremista com os pensamentos 

voltados para a Europa. A matéria também traz a palavra “prestígio” quando refere-se à 

Luan, isso demonstra a importância que o jogador gremista possui na seleção olímpica. O 

mesmo ocorre quando é utilizada a palavra “afinidade” para definir a relação de Luan com 

Neymar, ao mencionar que os dois tornaram-se amigos na seleção. 

A imagem, destacada pela matéria, traz Luan e Neymar comemorando um gol pela 

seleção olímpica reforçando a representação do entrosamento entre os dois jogadores dentro 

e fora de campo. 

                                                 
4
 Matéria disponível em:  https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2016/08/na-mira-de-

clubes-estrangeiros-luan-vira-amigo-de-neymar-e-ja-pensa-com-cabeca-de-jogador-europeu-

7295056.html Acessada em 12 de março de 2017.  

 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2016/08/na-mira-de-clubes-estrangeiros-luan-vira-amigo-de-neymar-e-ja-pensa-com-cabeca-de-jogador-europeu-7295056.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2016/08/na-mira-de-clubes-estrangeiros-luan-vira-amigo-de-neymar-e-ja-pensa-com-cabeca-de-jogador-europeu-7295056.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2016/08/na-mira-de-clubes-estrangeiros-luan-vira-amigo-de-neymar-e-ja-pensa-com-cabeca-de-jogador-europeu-7295056.html
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A figura a seguir, que traz o recorte da reportagem referente a agosto de 2017, 

trata-se da negociação do Grêmio com Luan para a renovação de contrato. O tricolor 

gaúcho tenta manter seu principal jogador, que é especulado por times da Europa. 

 

Figura 5:Grêmio tem carta na manga para segurar Luan
5
 

 
 

 
 

Fonte: gauchazh.clicrbs.com.br, quarta-feira, 23 de agosto de 2017. 

Reportagem assinada por Leonardo Oliveira. 

 

A notícia fala sobre a negociação de renovação de contrato do Grêmio com o 

atacante Luan. Em meio a especulações sobre sua saída, o clube tenta negociar com o 

jogador a permanência dele na equipe e mantê-lo em atividade visando à Copa do 

Mundo da Rússia.  

Na matéria, o repórter usa a palavra “inflexibilidade” quando se refere a Luan e 

seu empresário, durante a renovação de contrato. Desse modo, faz o leitor pensar que 

Luan estaria fazendo jogo duro sobre renovar seu contrato com o Grêmio, e assim, 

fazendo a torcida imaginar que o jogador quer ir embora do clube. A reportagem usa a 

palavra “brilhar” para destacar as atuações de Luan, tanto no Grêmio quanto na seleção, 

para seguir na briga por um lugar no selecionado brasileiro comandado por Tite. 

                                                 
5
 Matéria disponível em:  https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2017/08/leonardo-

oliveira-o-trunfo-do-gremio-na-negociacao-com-luan-9877121.html Acessada em 22 de novembro de 

2017 
 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2017/08/leonardo-oliveira-o-trunfo-do-gremio-na-negociacao-com-luan-9877121.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2017/08/leonardo-oliveira-o-trunfo-do-gremio-na-negociacao-com-luan-9877121.html
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A imagem que acompanha a reportagem demonstra o jogador com a testa 

enrugada e parte do rosto encoberto, insinuando preocupação por parte do camisa 7. A 

fotografia foi realizada em uma coletiva de imprensa, cujas perguntas trataram das 

negociações do atacante. 

Na figura a seguir, que traz o recorte da reportagem referente a janeiro de 2018, 

Luan aparece como principal alternativa para o Newcastle, da Inglaterra, para tentar se 

manter na elite do futebol inglês. 

 

 

Figura 6: Rumo à terra da Rainha?
6
 

 

 
 

Fonte: gauchazh.clicrbs.com.br, quinta-feira, 28 de janeiro de 2018. 

Reportagem assinada por Rodrigo Oliveira. 

 

Segundo o jornal inglês The Sun, o Newcastle, da Inglaterra, está de olho em 

Luan. Conforme a reportagem, o time inglês estaria disposto a pagar a multa rescisória 

de 20 milhões de euros para contar com o atacante gremista. 

Na reportagem, o jornal cita que o interesse do Newcastle em Luan surgiu 

devido as “impressionantes atuações” do camisa 7 gremista, o que eleva a representação 

do jogador tornando-o alvo de várias equipes. Para o jornal, Luan seria o “sangue novo” 

                                                 
6
 Matéria disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2018/01/mais-um-

clube-ingles-entra-na-briga-com-o-liverpool-para-ter-luan-do-gremio-diz-jornal-

cjcyp84ur04wk01ph6ejupexd.html Acessada em 29 de abril de 2018. 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2018/01/mais-um-clube-ingles-entra-na-briga-com-o-liverpool-para-ter-luan-do-gremio-diz-jornal-cjcyp84ur04wk01ph6ejupexd.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2018/01/mais-um-clube-ingles-entra-na-briga-com-o-liverpool-para-ter-luan-do-gremio-diz-jornal-cjcyp84ur04wk01ph6ejupexd.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2018/01/mais-um-clube-ingles-entra-na-briga-com-o-liverpool-para-ter-luan-do-gremio-diz-jornal-cjcyp84ur04wk01ph6ejupexd.html


 

35 

 

em referência à equipe que luta contra o rebaixamento. O Jogador traria ânimo para o 

time inglês que luta contra o rebaixamento na Premier League.  

A imagem, que traz Luan num dia de treino, corrobora com a leitura de que o 

jogador está tranquilo em relação a sua carreira e a suas atuações nos gramados. 

 

 

3.1.3 Protagonista 

 

Nesta categoria foram mapeadas 17 reportagens entre agosto de 2016 e maio de 

2018 envolvendo as especulações sobre o futuro do jogador Luan. As três matérias 

escolhidas são dos dias 13 de agosto de 2016, 30 de novembro de 2017 e 11 de março 

de 2018. A seleção dessas matérias deve-se ao fato da importância que Luan teve na 

seleção olímpica do Brasil, a representatividade dele na conquista da Copa Libertadores 

da América e ser decisivo no Gre-Nal, que é considerado um dos maiores clássicos do 

futebol mundial. 

 A figura a seguir, que traz o recorte da reportagem referente a agosto de 2016, 

retrata Luan como um dos principais nomes da seleção olímpica do Brasil na busca pelo 

ouro inédito no futebol. Único título que o país do futebol não tem em sua galeria de 

troféus. 
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Figura 7: Luan vira peça-chave na Seleção Olímpica
7
 

 

 
 

Fonte: gauchazh.clicrbs.com.br, sábado, 13 de agosto de 2016. 

 

Na reportagem, Luan surge como um dos principais jogadores da seleção 

olímpica e que mudou o jeito da seleção jogar, mostrando maturidade, espírito de 

equipe e tranquilidade, o que tornou o jogador um dos líderes do jovem time brasileiro. 

Ao lado dos amigos Neymar e Gabriel Jesus, ele tem a total confiança do treinador 

brasileiro Rogério Micale, de quem recebeu elogios. 

 A matéria trata Luan como um jogador de muita personalidade, que não sente a 

pressão por estar vestindo a camisa da seleção. “Luan parece um iceberg. Mesmo sob 

pressão, ele mantém uma tranquilidade que impressiona. E isso vem impressionando a todos 

na CBF” – comentou uma fonte, com acesso à comissão técnica. O termo “iceberg” retrata 

Luan como um jogador frio, com a cabeça no lugar e que não deixa o sucesso atrapalhar sua 

carreira. A matéria também traz Luan sendo apontado como “novo Neymar” pela imprensa 

espanhola, isso demonstra a importância e o respeito que o jogador adquiriu fora do país.  

  Na imagem, Luan aparece atuando pela seleção Olímpica do Brasil, o destaque no 

jogador também confirma a relevância que ele tem para sua seleção e reforça a ideia que traz 

a matéria onde o gremista é tido como “novo Neymar” para a imprensa espanhola. 

 

                                                 
7
 Matéria disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/olimpiada/noticia/2016/08/lideranca-

naturalidade-e-entrosamento-como-luan-se-tornou-titular-da-selecao-olimpica-7254120.html Acessada 

em 15 de maio de 2017 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/olimpiada/noticia/2016/08/lideranca-naturalidade-e-entrosamento-como-luan-se-tornou-titular-da-selecao-olimpica-7254120.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/olimpiada/noticia/2016/08/lideranca-naturalidade-e-entrosamento-como-luan-se-tornou-titular-da-selecao-olimpica-7254120.html
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 Na figura a seguir, que traz o recorte da reportagem referente a novembro de 

2017, Luan que aparece na foto abaixo com a taça da Libertadores, festeja o título junto 

ao torcedor gremista na Arena. 

 

 

Figura 8: O camisa 7 tricolor comandou a festa na arena
8
 

 

 
 

Fonte: gauchazh.clicrbs.com.br, quinta-feira, 30 de novembro de 2017. 

Reportagem assinada por Amanda Munhoz. 

 

A festa dos jogadores na Arena do Grêmio comemorando o título da 

Libertadores da América, onde Luan mais uma vez foi decisivo para o time, anotando o 

segundo gol na vitória por 2 a 1 diante do Lanús, time argentino. Na comemoração na 

Arena, o jogador fez questão de provocar o rival com o cântico que virou marca das 

conquistas do Grêmio.  

“Um minuto de silêncio, Shhhhhh, para o Inter que está morto”, gritava Luan ao 

microfone, já no gramado da Arena do Grêmio, e comandava a festa do tri da Libertadores 

junto da torcida. O atacante gremista foi escolhido o melhor jogador da competição e acabou 

o torneio com 8 gols, ficando na vice artilharia.  

                                                 
8
 Matéria disponível em:  https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2017/11/sob-o-

comando-de-luan-gremio-comemora-o-tri-da-libertadores-na-arena-cjamqh4mw006601mkdjbcf0ht.html 

Acessada em 20 de março de 2018. 

 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2017/11/sob-o-comando-de-luan-gremio-comemora-o-tri-da-libertadores-na-arena-cjamqh4mw006601mkdjbcf0ht.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2017/11/sob-o-comando-de-luan-gremio-comemora-o-tri-da-libertadores-na-arena-cjamqh4mw006601mkdjbcf0ht.html
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  O atacante era um dos mais “empolgados”, como diz a matéria, desde o final da 

partida na Argentina, e, mesmo na chegada em Porto Alegre, o camisa 7 tricolor era o 

responsável por puxar os cânticos junto a torcida e companheiros de equipe. 

 A imagem que mostra Luan com a Taça da Libertadores em mãos, levantada 

diante da torcida, corrobora com a reportagem que destaca o jogador como sendo um 

dos mais entusiasmados na festa do tricampeonato. 

Na figura a seguir, que traz o recorte da reportagem referente a março de 2018, 

Luan vira o homem Gre-Nal e decide o clássico a favor do Grêmio com boa atuação, 

digna do melhor jogador gremista no atual momento. 

 

 

Figura 9: Luan, o homem Gre-Nal
9 

 

 
 

Fonte: gauchazh.clicrbs.com.br, domingo, 11 de março de 2018. 

Reportagem assinada por Marcos Bertoncello. 
 

Luan era dúvida para o clássico Gre-Nal, mas entrou em campo, teve uma boa 

atuação, marcando os dois gols do Grêmio na vitória por 2 a 1 em cima do Internacional 

em pleno Beira-Rio. Com os gols, segundo a matéria, o jogador chegou aos 61 gols com 

                                                 
9
 Matéria disponível em:   https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/marcos-

bertoncello/noticia/2018/03/luan-decide-gre-nal-e-ultrapassa-icone-na-lista-de-artilheiros-do-gremio-

cjendg7c5023001p4hsl205lm.html Acessada em 14 de maio de 2018. 

 

 
 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/marcos-bertoncello/noticia/2018/03/luan-decide-gre-nal-e-ultrapassa-icone-na-lista-de-artilheiros-do-gremio-cjendg7c5023001p4hsl205lm.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/marcos-bertoncello/noticia/2018/03/luan-decide-gre-nal-e-ultrapassa-icone-na-lista-de-artilheiros-do-gremio-cjendg7c5023001p4hsl205lm.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/marcos-bertoncello/noticia/2018/03/luan-decide-gre-nal-e-ultrapassa-icone-na-lista-de-artilheiros-do-gremio-cjendg7c5023001p4hsl205lm.html
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a camisa do Grêmio e ocupa a 24ª colocação na lista de maiores goleadores do tricolor 

gaúcho. 

Assim como o próprio título já diz, “Luan decide Gre-Nal”, o jogador gremista 

foi a principal referência para o time do Grêmio no clássico. Segundo a matéria “a 

grande apresentação do Grêmio teve nome: Luan”. Em uma tarde iluminada, conforme 

a matéria, o atacante comandou a equipe gremista marcando os dois gols que deram a 

classificação tricolor para a próxima fase do campeonato gaúcho. A imagem mostra 

Luan com as mãos levantadas para o céu, como se estivesse agradecendo a Deus pelos 

gols e pela atuação que teve no clássico.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste trabalho, tivemos como objetivo principal analisar como o site 

gauchazh.clicrbs.com.br constrói a imagem do jogador gremista Luan. Também 

buscamos identificar como o atleta é retratado pela plataforma online, mapear os 

aspectos da representação de Luan nas reportagens e apontar como o site 

gauchazh.clicrbs.com.br trata a imagem de Luan. Para atingir o objetivo proposto no 

trabalho, foram mapeadas 43 reportagens publicadas entre agosto de 2016 e maio de 

2018, que traziam Luan como tema central, sendo nove delas selecionadas para análise 

de conteúdo. 

As reportagens foram escolhidas de acordo com a evidência do jogador Luan nas 

matérias publicadas nesse período. Nas fases posteriores da investigação, a partir desse 

mapeamento, definiram-se as categorias de análise e procedeu-se com o tratamento do 

material para analisar e interpretar como se dá a representação do jogador.  

Para analisar as reportagens selecionamos três categorias: polêmicas, que 

analisou qualquer matéria que envolvesse o jogador Luan, do Grêmio, fora das quatro 

linhas, seja ela positiva ou negativa para a representação do atleta; negociações, todas 

as notícias e especulações sobre o futuro do jogador, as propostas do exterior, a 

renovação de contrato com clube gaúcho, a permanência dele no Grêmio; protagonista, 

os momentos de Luan sendo um dos principais jogadores do elenco gremista, decidindo 

partidas, tornando-se ídolo da torcida. Por meio dessa análise, foi possível identificar 

como a imagem do jogador Luan, do Grêmio, é representada em 

gauchazh.clicrbs.com.br. 

Quando se fala em polêmicas, o site traz a representação de Luan como sendo 

um jogador de personalidade forte, por vezes um pouco explosivo em suas atitudes e 

declarações, porém não retrata o atleta de forma negativa em suas matérias, ao invés 

disso, tenta sempre manter uma imagem que não vá denegrir o atleta. 

Na categoria negociações, a figura de Luan é retratada como um jogador 

promissor, despertando interesse de vários clubes europeus, sempre destacando suas 

atuações. 

Como protagonista, o site gauchazh.clicrbs.com.br traz a representação de Luan 

como um dos principais jogadores do Grêmio na atualidade, procura sempre evidenciar 

suas habilidades e poder de decisão nos jogos. 
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 Como nosso objeto analisado foi a representação do jogador Luan no site 

gauchazh.clicrbs.com.br, vale ressaltar que a maneira com que a imagem do atleta é 

retratada no site surpreendeu, uma vez que ao iniciar o estudo, esperava-se que a 

representação também trouxesse conteúdo negativo referente ao jogador. Isso porque se 

tratando de um jogador de futebol, a rotina e a exposição na mídia é muito grande, ao 

mesmo tempo que vem os elogios, também são feitas duras críticas. Nesse sentido, o 

que percebemos através da análise é que o site procura sempre trazer uma imagem 

positiva do jogador Luan. 

No início desta pesquisa, pelo fato de acompanhar diariamente as notícias sobre 

esportes nos mais diversos meios de comunicação e sabendo da influência que a mídia 

possui quando se trata de um desportista de elite, esperava-se encontrar mais 

abordagens que representassem uma imagem negativa do nosso objeto de estudo, 

porém, nesse caso a representação de Luan em gauchazh.clicrbs.com.br é o contrário do 

que se imaginava. 

Por fim, acreditamos ter alcançado os objetivos propostos inicialmente no 

trabalho, podendo assim colaborar posteriormente com pesquisas que abordem esse 

tema ao evidenciar para os leitores a maneira que a mídia constrói a representação de 

um jogador de futebol.  
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