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Resumo 

 

Este estudo tem o objetivo de verificar como jornais de Florianópolis, Criciúma e 

Joinville construíram a rivalidade entre os quatro principais clubes abarcados por tais 

cidades e a Associação Chapecoense de Futebol antes e depois de 29 de novembro de 

2016, quando o voo LaMia 2933, que transportava  a delegação da equipe de Chapecó, 

caiu nas proximidades de Medellín, Colômbia. Utiliza-se como procedimento 

metodológico a Análise Pragmática da Narrativa Jornalística. Parte-se da hipótese de 

que o desastre aéreo foi um momento de ruptura das narrativas jornalísticas usualmente 

construídas em torno das rixas futebolísticas de Santa Catarina. Adota-se como corpus 

edições de DiárioCatarinense, ANotícia e ATribuna que cobriram os últimos clássicos 

antes do acidente e os primeiros realizados apósa tragédia. 

 

Palavras-chave:jornalismo esportivo; análise pragmática da narrativa jornalística; 

identidade; Chapecoense; Santa Catarina. 

 

Questões Introdutórias 

 

Ao debruçar-se sobre o cenário futebolístico brasileiro, ver-se-á que, nesse 

contexto, Santa Catarina possui características bastante particulares; graças a fatores 

históricos, políticos, sociais, econômicos e demográficos, municípios de médio porte 

rivalizam e buscam espaços de afirmação no e por meio do futebol. Nos últimos anos, a 

presença de escudos catarinenses na elite nacional indica que o futebol barriga-verde 

evoluiu dentro e fora de campo. Assim sendo, o fortalecimento das agremiações 

também fortificou as rixas regionais entre estas. 

Mas, nos últimos anos, um dos ‘cinco grandes’
3
 clubes do estado vinha logrando 

resultados ainda mais expressivos: a Associação Chapecoense de Futebol. De uma 

localidade influenciada pela cultura futebolística gaúcha para potência do futebol 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Esporte do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutorando e Mestre (2015) em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (Posjor/UFSC), email: 

senso_de_humor@hotmail.com. 

 
3 Convencionou-se incluir a tal nomenclatura, além da Chapecoense, as equipes da capital (Avaí e Figueirense), 

Joinville e Criciúma. 
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catarinense; Chapecó abraçou o branco e o verde e, em dez anos, viu a Chapecoense 

atingir níveis de organização que jamais se testemunhara. E a temporada de 2016, na 

qual o alviverde se sagrou campeão estadual, garantiu com tranquilidade a permanência 

na Série A do Campeonato Brasileiro e chegou à final da Copa Sul-americana, parecia 

coroar o esforço de anos. Até que, em 29 de novembro, veio o maior golpe de sua 

história: o voo LaMia 2933, que transportava a delegação da Chape para Medellín, local 

dos primeiros noventa minutos da decisão do torneio continental, chocou-se contra um 

morro nas proximidades do aeroporto no qual deveria ter pousado. O acidente que 

vitimou 71 pessoas foi a interrupção nos sonhos de uma torcida, de uma cidade.  

Imediatamente após serem ventiladas as primeiras notícias vindas da Colômbia, 

a comoção se estendeu pelos mais variados rincões do planeta. Quanto à Santa Catarina, 

a hostilidade rival foi relegada em prol da solidariedade e unidade. É justamente desta 

premissa que parte o presente artigo, que tem o objetivo de verificar como jornais de 

Florianópolis, Criciúma e Joinville construíram a rivalidade entre os quatro principais 

clubes abarcados por tais municípios e a Associação Chapecoense de Futebol antes e 

depois do referido desastre aéreo. Tem-se a hipótese de que a tragédia foi um momento 

de ruptura das narrativas jornalísticas usualmente construídas em torno das rixas 

futebolísticas do estado aqui abordado. 

Para tanto, adota-se como corpus onze edições de três diários: Diário 

Catarinense, A Notícia e A Tribuna
4
. Estas remetem às coberturas condizentes ao último 

confronto das equipes conterrâneas de tais publicações com a Chapecoense antes do dia 

29 de novembro, à repercussão do ocorrido e aos primeiros quatro clássicos após a 

colisão da aeronave da LaMia. Chega-se ao número de onze edições porque o conteúdo 

jornalístico inerente aos enfrentamentos do alviverde de Chapecó com Avaí e 

Figueirense pertence ao DC. A investigação é desenvolvida sob os preceitos da Análise 

Pragmática da Narrativa Jornalística, esta proposta por Motta (2007).  

Primeiramente, propõe-se uma reflexão teórico-metodológica para sustentar o 

que está proposto. Esmiúça-se a abordagem empírica e se destaca algumas adaptações 

necessárias para o decorrer do processo analítico. Além disso, quando possível, associa-

se tais questões a contribuições teóricas que auxiliam na compreensão das 

circunstâncias de cada acontecimento jornalístico analisado e das condições e 

                                                 
4
 Do Diário Catarinense, foram escolhidos os dias 21 de março, 7 e 30 de novembro de  2016; 9 e 20 de 

fevereiro de 2017. De A Notícia, 9 de maio e 30 de novembro de 2016; 27 de janeiro de 2017. De A 

Tribuna, 24 de abril e 30 de novembro de 2016; 6 de março de 2017. 
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construção das narrativas jornalísticas pelos emissores. Por fim, expõem-se os 

resultados decorrentes e projetam-se algumas perspectivas. 

 

Questões Metodológicas e Teóricas 

 

Para o cumprimento dos objetivos acima mencionados, norteia-se por intermédio 

da Análise Pragmática da Narrativa Jornalística, proposta por Luiz Gonzaga Motta 

(2007). Esta visa se concentrar na investigação dos dispositivos narrativos presentes no 

conteúdo jornalístico, tendo como base a narratologia, que abarca os preceitos teóricos e 

analíticos das narrativas culturais.  

Como a concebemos aqui, a narratologia é um ramo das ciências humanas que 

estuda os sistemas narrativos no seio das sociedades. Dedica-se ao estudo das 

relações humanas que produzem sentidos através de expressões narrativas, 

sejam elas factuais [...] ou fictícias [...]. A narratologia procura entender como 

os sujeitos sociais constroem os seus significados através da compreensão e 

expressão narrativa da realidade, inclusive através da mídia (MOTTA, 2007, p. 

144). 

 Baseados nas ideias supracitadas, na defesa de um viés antropológico da 

narratologia e da premissa de que os atos de organização narrativa são elaborados por 

estratégias comunicativas conscientemente empregadas (ibidem, pp.145-146); Motta 

assinala que a Análise Pragmática da Narrativa Jornalísticapermite alcançar a 

“dimensão pré-jornalística” e, por conseguinte, “[...] o nível da cultura, das 

significações profundas, do plano moral” (ibidem, p. 166). 

Para que se analise o fenômeno e se logre sua essência, Motta estabelece seis 

movimentos principais – não necessariamente executados conforme a ordem sugerida: 

a) recomposição da intriga ou do acontecimento jornalístico; b) identificação dos 

conflitos e da funcionalidade dos episódios; c) construção de personagens jornalísticas; 

d) estratégias comunicativas; e) a relação comunicativa e o “contrato cognitivo” e; f) 

metanarrativas – significados de fundo moral ou fábula da história (op.cit, pp. 147-166). 

Para os fins deste item, seguir-se-á tal cronologia, intercalando algumas reflexões 

teóricas e justificando algumas opções metodológicas.  

Quanto ao primeiro movimento analítico proposto, Motta pontua que a 

construção do objeto, este intitulado como “acontecimento jornalístico”, é desenvolvida 

pela recomposição das notícias. O analista deve atentar-se aos ganchos e as 

ressignificações de contextos ou personagens. O pesquisador ainda complementa que, 

independentemente do nível de arbitrariedade, as escolhas devem ser rigorosas e 
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justificadas (op.cit, pp. 147-149). Observando os parâmetros estipulados e alguns textos 

nos quais o referido autor pratica a Análise Pragmática da Narrativa Jornalística
5
, nota-

se que a definição de acontecimento jornalístico é bastante clara e remete a episódios de 

grande valor noticioso, seja a cobertura de grandes pautas (eleições, posses...) ou 

trajetórias pessoais. Ainda que a já abordada tragédia aérea esteja inserida no corpus 

deste estudo, propõe-se uma perspectiva um pouco diferente: como a hipótese da qual se 

parte sugere, considera-se a queda do voo da LaMia como uma ruptura, isto é, um 

momento de interrupção no uso de uma série de estratégias comunicativas adotadas ao 

longo dos confrontos entre a equipe de Chapecó e os rivais catarinenses. Aqui, portanto, 

o “acontecimento jornalístico” é a rivalidade construída pelas cinco principais 

agremiações futebolísticas de Santa Catarina, que, inegavelmente, é recorrente nos 

veículos jornalísticos que destinam espaço parcial ou total à informação esportiva. Daí a 

necessidade de se incluir ao objeto empírico edições que cobriram clássicos antes e 

depois do desastre na Colômbia; para permitir a confirmação de tal ruptura em meio a 

um fluxo que, a priori, mantém-se contínuo. 

Antes de avançarmos, julga-se pertinente tecer algumas ponderações em torno 

da rivalidade barriga-verde. A construção de rixas futebolísticas, cá ou lá, sustenta-se 

por uma série de pilares e a questão das identidades seguramente é um deles. Questões 

identitárias que, graças à globalização e mercantilização do futebol pelo menos nas 

últimas três décadas, tornaram-se ainda mais evidentes. O “interesse pelo local” (HALL, 

2005, p. 79), como contraponto a tais processos, também gerou reflexos em Santa 

Catarina: Toledo e Campos (2013), por exemplo, indicam que o número de aficionados 

chapecoenses que praticam a “bifiliaçãoclubística”
6
 diminuiu, prognóstico que vai ao 

encontro do que se projeta em pesquisas que visam dimensionar o tamanho das torcidas 

dos referidos times
7
. A vista disso edas características demográficas de Santa Catarina – 

um estado composto por microrregiões pujantes e com traços culturais distintos –, 

defende-se que a rivalidade catarinense transcende às praças esportivas. Aliando tal 

pensamento à premissa de que as identidades são “ativamente produzidas” e pertencem 

a um contexto social e cultural (SILVA, 2004, p. 77), pode-se sustentar que os jornais 

                                                 
5 Ver, por exemplo, Berger e Motta (2003). 
6 Conforme os autores, encaixam-se nesta definição aqueles que torcem por mais de um clube. 
7 Segundo pesquisa desenvolvida pela empresa Lupi& Associados e encomendada pelo Grupo RBS, o número de 

catarinenses que torcem para clubes do estado aumentou mais de cinco vezes entre 1999 e 2011. Alguns dados podem 

ser encontrados em: <http://cacellain.com.br/blog/?p=19991>(Acessado em 12 de julho de 2017). 

http://cacellain.com.br/blog/?p=19991
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dos respectivos municípios, publicações com abrangência local, são um ambiente 

fecundo para a manifestação das particularidades identitárias regionais. 

Após o ato de recomposição do acontecimento jornalístico, parte-se para o 

segundo movimento previsto por Motta: o de identificar os conflitos e a funcionalidade 

dos episódios (MOTTA, 2007, pp. 149-151). Sob a percepção de que a narrativa tange o 

ciclo equilíbrio-desequilíbrio, o referido autor define conflito como: "[...] situação-

problema que desestabiliza, rompe o equilíbrio, traz ambiguidades. Pode ser a falta ou o 

excesso de alguma coisa, pode ser uma inversão ou transgressão, pode ser um conflito 

manifesto ou implícito” (MOTTA, 2007, p. 149). Nesse contexto, os clássicos entre 

Chapecoense e seus rivais estaduais, cobertos pela imprensa local, têm a função de 

realçar as relações identitáriasinerentes às rivalidades e, mais amplamente, aos 

municípios. Já o ocorrido em Medellín, reforça-se, é encarado como um momento de 

inversão de valores e estratégias comunicativas que, acredita-se, são retomadosnos 

jogos posteriores. 

A construção de personagens jornalísticas é o terceiro movimento idealizado por 

Motta (op.cit, pp. 152-154). À medida que as evidências apontam os episódios e a 

funcionalidade destes, também aparecem as personagens, sendo estas “atores que 

realizam coisas”. Verificar como o emissor da narrativa jornalística constrói essa 

personagem é o objetivo do analista, pois isto permitirá, de acordo com Motta, alcançar 

as “vias sociais/culturais”. 

O movimento assinalado no parágrafo anterior merece atenção especial. Isso 

porque a cobertura esportiva recorre à individualização para a transmissão dos 

acontecimentos. No segmento jornalístico destinado aos esportes, jogadores, 

treinadores, árbitros, auxiliares de arbitragem, dirigentes e tantos outros são 

habitualmente retratados como personagens, implícita (como parte do jogo) ou 

explicitamente (o artilheiro, o vilão, o craque, o larápio, o catimbeiro...). O processo de 

construção das personagens se dá não só em transmissões audiovisuais ao vivo – mais 

inclinadas ao entretenimento – como, também, nos diários impressos que só repercutem 

o fato esportivo no dia seguinte.  Quanto aos últimos, as crônicas e as contracrônicas, 

gêneros categorizados por Rojas Torrijos (2010, p. 412), destacam-se como espaços 

propícios para maior leveza. Estas, ainda que esporádicas em jornais não especializados, 

contêm elementos que se diluem nos gêneros informativo e de opinião.  
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Posto que a cobertura esportiva tenda à produção de textos individualizantes
8
 

que construam personagens, este segmento jornalístico é frequentemente investigado 

com o intuito de se analisar o retrato dos indivíduos ligados ao desporto como mitos ou 

heróis. Tal compreensão, unida aos entendimentos analíticos aqui enfatizados, serve de 

base para argumentar que o jornalismo esportivo também se mune de personagens – 

estas arquitetadas por meio da subjetividade do repórter e derivados de uma totalidade 

fática (MOTTA, 2007, pp. 153-154) – para transmitir dispositivos narrativos e, 

consequentemente, planos de fundo moral. Partindo deste ponto, presume-se que as 

especificidades culturais de cada região aqui contemplada se inserem dentro da carga 

subjetiva que influi na construção da personagem pelo emissor, o que pode ser 

explicado pela expectativa dos receptores de jornais locais de que o repórter adote 

posturas que teoricamente conflitam com dogmas jornalísticos, aspecto que já foi 

abordado em estudo anterior (MELLO, 2016, pp. 11-12). Por fim, tem-se a impressão 

de que as personagens jornalísticas, considerando todas as condições abarcadas na 

presente pesquisa, além de serem classificadas como protagonistas e antagonistas, são 

permeadas por estereótipos condizentes à esfera do senso comum, o que resultaria, 

assim, na identificação com aqueles que pertencem às agremiações das cidades dos 

jornais e no distanciamentodos vinculados aos outros municípios. 

Analisar as estratégias comunicativas consiste no quarto movimento do método 

proposto por Luiz Gonzaga Motta. Para refletir acerca de tais mecanismos 

argumentativos, Motta inicia a explanação elucidando as características da narrativa 

jornalística. O autor evidencia o distanciamento do emissor, como se ali não estivesse e 

nem interferisse. 

Assim, o jornalista opera constantemente um processo de de-subjetivação do 

real. A retórica jornalística trata de dissimular as estratégias narrativas. O 

jornalista é, por natureza, um narrador discreto. Utiliza recursos de linguagem 

que procuram camuflar seu papel como narrador, apagar sua mediação 

(MOTTA, 2007, p. 155). 

A estratégia de distanciamento e de produzir o “efeito de real” tornam a tarefa de 

se dar luz às estratégias comunicativas em algo complexo. Mas, no caso de produtos 

jornalísticos esportivos, os esforços do analista podem ser facilitados. A objetividade, 

por exemplo, elencada por Motta como um dos dispositivos argumentativos empregados 

pelo emissor, é menos exigida na editoria de esportes do que nas demais. Não se refere, 

                                                 
8 Ver Mello (2015b, p. 68). 
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aqui, à necessidade de apurar o fato através de métodos objetivos e confiáveis. 

Relaciona-se, ao invés, à linguagem e às estruturas textuais rotineiramente utilizadas em 

materiais informativos, como o lide e a pirâmide invertida. Inegavelmente, o jornalismo 

esportivo dota “[...] de uma linguagem própria, híbrida, mais floreada, mais analítica, 

mais ligada ao lúdico do que ao racional” (KISCHINHEVSKY, 2004, pp. 37-38). Isso 

resulta numa brecha para estratégias como títulos e linhas finas carregados de sinais de 

pontuação (incluindo interrogações e exclamações), primeiros parágrafos mais 

subjetivos, expressões mais coloquiais que remetam ao vocabulário torcedor, dentre 

tantos outros recursos. Crê-se, logo,que tais especificidades resultam num caminho 

frutífero para o apontamento das artimanhas impostas pelo narrador na construção de 

narrativas jornalísticas.  

 O quinto e penúltimo movimento analítico tange a relação comunicativa e o 

“contrato cognitivo” com o receptor (MOTTA, 2007, pp. 161-164). Nota-se o caráter 

contextual dessa etapa quando o autor pontua que o analista“deve concentrar-se na 

observação do entorno ou situação espáciotemporal onde se realiza a relação 

comunicativa para compreender as circunstâncias do ato de enunciação” (op.cit, p. 165). 

Debruçar-se sobre as condições contextuais da enunciação e a apropriação da narrativa 

jornalística pelo receptor, baseado em suas expectativas e interpretação imaginativa, é 

de fundamental importância para que se chegue à essência do fenômeno, à “dimensão 

pré-jornalística”. No caso desta pesquisa, trata-se de um estudo que envolve um estado 

brasileiro com demografia peculiar, em uma época na qual suas cinco principais 

agremiações futebolísticas gozam de uma estrutura estável e um número crescente de 

torcedores. Tal paridade, associada ao potencial político e econômico das quatro cidades 

que sediam os clubes supracitados, acaba por inserir o futebol nesse contexto e torná-lo 

reflexo das relações e disputas resultantes. Nesse sentido, como também já foi 

evidenciado neste item, os veículos jornalísticos dessas localidades, sobretudo na 

cobertura de eventos esportivos, podem vez ou outra serem cobrados por receptores que 

esperam postura que destoam de princípios como imparcialidade e isenção.  

 Finalmente, o último movimento previsto por Motta diz respeito às 

metanarrativas e os significados de fundo moral ou fábula da história (op.cit, pp. 164-

166). Aqui, almeja-se identificar o fundo moral e ético que permeia a narrativa 

jornalística que, mesmo pretensamente imparcial e isenta, não foge à regra. Tais 
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preceitos podem condizer a alguma lei, discernimento de certo/errado ou consenso 

cultural. Um caminho que pode acessar a metanarrativa é considerar o enfoque e o 

momento de ruptura empregado pelo narrador. Se este julgou que determinado 

acontecimento gerou um desequilíbrio, foi baseado em seus códigos de conduta e suas 

experiências. No jornalismo esportivo, naquelas pautas rotineiras e que envolvem 

diretamente aspectos exclusivos ao desporto, tal fundo moral pode ser entendido como 

máximas encaradas como virtudes, como, por exemplo, a importância de se competir, o 

apreço pelo jogo limpo ou, mais útil para o enfoque desta investigação, dedicar-se e ao 

coletivo e honrar seus ‘semelhantes’ (companheiros de equipe, técnico, torcedores...). 

 Antes de dar seguimento, é preciso ponderar que todos os movimentos da 

Análise Pragmática da Narrativa Jornalística foram adotados para o presente estudo. 

Neste item, para melhor compreensão, as etapas foram ordenadas de maneira fidedigna 

ao sugerido por Motta. No item a seguir, no entanto, a cronologia adotada será a dos 

fatos inseridos no corpus. Isto é, primeiramente se foca nas partidas realizadas antes do 

acidente aéreo envolvendo a delegação da Chapecoense. Posteriormente, atenta-se para 

a cobertura da tragédia. E, por fim, contempla-se os jogos disputados após o fatídico 29 

de novembro de 2016. 

 

As Narrativas Jornalísticas Antes da Tragédia de Medellín 

 

 Nas duas edições de Diário Catarinense condizentes às coberturas das últimas 

partidas entre chapecoenses e florianopolitanos antes da queda do voo da LaMia, não foi 

possível evidenciar aspectos que situassem nitidamente o emissor dentro de um 

contexto identitário. Isso pode ser explicado pelo fato de tais confrontos futebolísticos 

terem sido retratados por Darci Debona, repórter que vive em Chapecó. 

Independentemente disso, pode-se perceber que, em ambos os casos, foca-se nas 

consequências que as derrotas – Chapecoense venceu o Avaí por 4 a 0 e o Figueirense 

por 1 a 0 – ocasionaram nos clubes de Florianópolis, e não os desdobramentos das 

vitórias alviverdes. Em 21 de março de 2016, DC estampou em sua página 28 o título 

“Power Rangel ajuda a humilhar o Avaí” (DEBONA, 2016b, p. 28). Já em 7 de 

novembro de 2016, o referido repórter escreveu na linha fina do texto que a Chape havia 

deixado o adversário “à beira do abismo” (DEBONA, 2016a, p. 28). Tais trechos, 

mesmo que de forma sucinta, indicam que tanto Bruno “Power” Rangel (no primeiro 
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exemplo) quanto a agremiação chapecoense (no segundo) foram obstáculos no caminho 

dos dois escudos da capital. Entende-se, assim, que as personagens alusivas à cidade do 

Oeste são construídas como antagonistas, ou seja, opositores aos interesses dos times 

que, por pertencerem ao município no qual se localiza o jornal, são naturalmente 

tratados como os protagonistas. 

 Em A Notícia do dia 9 de maio de 2016, tocante à cobertura do segundo jogo da 

final do Campeonato Catarinense – no qual Chapecoense e Joinville empataram em 1 a 

1, confirmando o alviverde como campeão –, por envolver uma grande decisão, 

apresentam-se mais vestígios de rivalidade do que em Diário Catarinense. O escore 

resultou no terceiro vice-campeonato seguido para a maior cidade do estado. E a 

frustração pelos revezes consecutivos é explícita. O título da crônica do jogo, “Luta, 

empate e vice de novo (BALDUINO, 2016, p. 18)”
9
, é apenas um dos indícios. Talvez 

como contraponto ou como explicação para o insucesso tricolor, percebe-se que os 

emissores responsáveis por cobrir o duelo enaltecem as qualidades do oponente, 

sobretudo o nível de organização do departamento de futebol profissional. Ainda que 

tais elogios possam causar uma sensação de respeito pelo adversário, entende-se que 

tais dispositivos foram empregados para tornar a derrota como algo previsto. O enfoque 

na “luta” dos atletas do JEC, ao que parece, adquire a função de plano de fundo moral, 

isto é, a evocação de ideais desportivos – do competir como o mais importante– 

,metanarrativa que estanca os relatos frustrados. 

 Quanto à repercussão da vitória do Criciúma sobre a Chapecoense por 3 a 2 em 

A Tribuna, na edição de 25 de abril de 2016, a equipe do Oeste de Santa Catarina é 

designada por mais de uma vez como “rival”. Na crônica do jogo, aliás, essa expressão 

é a única empregada para se referir à Chapecoense (além, obviamente, do nome da 

agremiação). Paralelamente, o repórter apresenta uma série de palavras que recorrem ao 

Criciúma, como “Tigre” e “Tricolor” (MASTELLA, 2016, p. 25). É preciso salientar 

que, em que pese o recurso de utilizar os apelidos dos clubes para designá-los nos 

conteúdos jornalísticos esportivos, reitera-se que esse texto possui nítida distinção entre 

o tratamento dos times. 

 

 

 

                                                 
9 Grifo meu. 
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A Cobertura do Acidente Aéreo 

 

 As edições de A Tribuna, ANotícia e DiárioCatarinensede 30 de novembro de 

2016 deram amplo espaço ao desastre aéreo envolvendo a delegação da Chapecoense. 

De modo geral, a tônica principal da cobertura diz respeito a sentimentos como dor, 

incredulidade, perplexidade e compaixão. A equipe de Chapecó foi enaltecida e seus 

grandes feitos, especialmente nos últimos anos, foram destacados. Tais elogios também 

se estenderam aos jogadores e demais integrantes que representavam o clube naquela 

viagem. E, além disso, como será esmiuçado a seguir, foi possível observar variações de 

inserção dos emissores no contexto do ocorrido.  

 Nos três jornais analisados, percebe-se que os textos – sejam eles escritos por 

repórteres, articulistas ou colunistas – assumem posicionamentos múltiplos. Estes, às 

vezes, em um mesmo parágrafo. O primeiro e mais presente é, obviamente, a comoção e 

solidariedade pela dor do falecimento de alguém próximo e/ou quisto. O segundo tange 

o ‘ser catarinense’, elemento que serviu como catalisador das sensações causadas pela 

tragédia. O terceiro – e mais curioso, pois conflita diretamente com o segundo – é o 

distanciamento implícito nas referências àqueles que estavam na aeronave e aos 

chapecoenses. Exibem-se abaixo alguns trechos nos quais tais constatações ficam 

perceptíveis.  

 Em A Tribuna, ainda que não haja um editorial elucidando o posicionamento do 

veículo acerca do acontecimento trágico, o tema é abordado em várias seções da 

publicação. E, ao mesmo tempo em que se menciona a dor dos catarinenses, recorre-se a 

expressões que chamam a atenção por expressar o inverso, como, por exemplo, 

“meninos lá do Oeste” (SARDÁ, 2016, p. 2)
10

. Outro ponto verificado no decorrer das 

análises é o enfoque dado às atitudes solidárias tomadas pelos clubes do município 

(Criciúma e Próspera) após o acidente. 

 A cobertura do Diário Catarinense – que, lembra-se, perdeu funcionários na 

catástrofe aérea– foi o veículo que destinou o maior número de páginas (33, além da 

chamada de capa) para o acidente. Coincidentemente, foi em DC que se encontrou de 

maneira mais nítida os posicionamentos acima citados. Logo no editorial, intitulado “A 

força que nos une” (DIÁRIO CATARINENSE, 2016, p. 3), o jornal se coloca 

efetivamente como catarinense, utilizando expressões como “nosso Estado” e “orgulho 

                                                 
10 Grifo meu.  
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de Santa Catarina”. Em “Os sinos dobram”, Sérgio da Costa Ramos (2016, p. 4) agrupa 

os nascidos em solo barriga-verde por intermédio do pronome “nós”, estrategicamente 

posicionado ao lado de “catarinenses”. Tais exemplos figuram entre tantos outros da 

mesma natureza. Se comparado aos outros dois diários inerentes ao corpus, DC foi 

aquele com maior apelo à narrativa de unidade estadual. 

 Ainda com relação à edição do veículo florianopolitano, pondera-se que as 

designações que ocasionam sensação de distanciamento para com os habitantes de 

Chapecó também foram encontradas. No já mencionado editorial, o autor do texto se 

refere a Santa Catarina em determinado momento como o “Estado de várias capitais”. 

Na coluna de Moacir Pereira (2016, p. 28), este colunista descreve a equipe alviverde 

como “[...] a representação real da pujança econômica e política de Chapecó e do Oeste 

catarinense”. Em outra coluna, de Estela Benetti (2016, p. 30), volta-se a abordar a 

questão das microrregiões pujantes do estado: "[...] não raras vezes, se fala que Santa 

Catarina é dividida, cada região por si, tem sete capitais etc... Mas ontem o Estado se 

uniu em solidariedade a Chapecó". 

 Por fim, A Notíciaapresentou os três posicionamentos verificados nos demais. 

Antes de exemplifica-los, sublinha-se que a publicação joinvilense incluiu alguns textos 

veiculados em Diário Catarinense – ambos pertencem ao mesmo conglomerado de 

empresas, oGrupo NC –, diminuindo, assim, o espectro de análise.  

 No que tange à narrativa da unidade estadual, o editorial de A Notíciaé onde se 

alojam as principais marcas de tal posição (A NOTÍCIA, 2016, p. 6). Durante todo o 

texto, busca-se associar a maré de sentimentos resultantes da tragédia aos catarinenses. 

Outro ponto interessante é o amplo destaque, textual e gráfico, para os falecidos que 

passaram pelo Joinville Esporte Clube. Dentre estes, o atacante Bruno Rangel foi figura 

mais destacada. 

 Quanto às estratégias comunicativas que acabam por distanciar os chapecoenses, 

as análises mostraram que, no caso joinvilense, tais indícios foram menos perceptíveis. 

Um dos poucos momentos em que se verificou tal posicionamento foi na coluna de 

Elton Carvalho (2016, p. 22). O colunista começa construindo sua narrativa através da 

compaixão e da solidariedade para com outros seres humanos. Em seguida, ao comentar 

sobre o nível de organização da Chapecoense, escreve: "Quantas lições eles nos deram 
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sobre a formação de uma equipe profissional. Quantas vezes ouvíamos a frase: Por que 

não ir a Chapecó aprender a fórmula mágica deles?”
11

.  

 Outro aspecto que merece atenção é que, assim como em ATribuna, ANotícia 

também repercutiu as reações do JEC – dando voz ao presidente do clube, mencionando 

ações nas redes sociais oficiais da agremiação – e de seus torcedores – que se reuniram 

na Arena Joinville para homenagear as vítimas. 

 

As Narrativas Jornalísticas na Cobertura deClássicos Após o Desastre 

 

 Imaginava-se, antes do início da investigação do corpus, que a queda do voo da 

LaMia seria mencionado e contextualizado nas edições que cobriram as primeiras 

partidas de Joinville, Figueirense, Avaí e Criciúma depois do ocorrido em Medellín. Tal 

suspeita, contudo, não foi confirmada. A única menção feita foi em A Tribuna do dia 6 

de março de 2017. Em uma das colunas veiculadas nessa edição, destaca-se a primeira 

viagem internacional da equipe de Chapecó após o acidente.Dessa forma, trata-se 

apenas de uma alusão, não um elemento para a construção de alguma narrativa ou 

enunciação. Ainda no que tange este caso, deve-se ressaltar que foi o único texto 

destinado à equipe alviverde fora dos materiais referentes à cobertura das partidas 

contempladas pelo corpus e, obviamente, das edições do dia 30 de novembro de 2016.  

 As duas publicações de Diário Catarinense inseridas no corpus para esse 

momento analítico, curiosamente, não apresentaram nenhum vestígio mais evidente de 

narrativas jornalísticas que trouxessem traços identitários ou inserção dos emissores em 

posições de relato mais evidentes. Os textos se dedicaram exclusivamente a avaliar o 

desempenho tático e técnico dos clubes florianopolitanos nos confrontos.  

 Postura similar é verificada em A Notícia do dia 27 de janeiro de 2017; mesmo 

que o duelo entre chapecoenses e joinvilenses tenha sido o primeiro da equipe alviverde 

em competições oficiais após a tragédia aérea.AN propôs examinar a estreia do JEC na 

temporada e projetar tendências na equipe titular.  

 

 

 

 

                                                 
11 Grifos meus.  
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Considerações Finais 

 

Este artigo teve como objetivo averiguar como jornais catarinenses construíram 

as narrativas tangentes a rivalidade entre os principais times do futebol barriga-verde 

antes e depois da queda do voo LaMia 2933. Em primeiro lugar, deu-se luz aos 

parâmetros metodológicos para o desenvolvimento da análise aqui proposta, apontando 

adaptações necessárias e contextualizando teoricamente tais escolhas. Por fim, 

expuseram-se os resultados obtidos por intermédio da averiguação do corpus, estes 

ordenados cronologicamente.  

Ao considerar a rivalidade como acontecimento jornalístico, embora haja alguns 

vestígios, não foram verificados realces textuais mais claros de particularidades 

identitárias locais e de suas implicações no contexto catarinense. Constata-se, portanto, 

que as especificidades culturais das regiões onde os jornais estão localizados não 

permearam, ao menos diretamente,os autores das produções averiguadas. Talvez, 

pesquisas com corpus maiorespoderão trazer resultados mais conclusivos, sejam estes 

semelhantes ou distintos às resultantes deste estudo. Ademais, o fato de o conteúdo de A 

Notícia acerca da segunda partida da final do Catarinense 2016 ter atribuído contornos 

mais claros à rivalidade sugere que episódios de grande relevância, como decisões e 

duelos eliminatórios, podem fornecer indícios mais nítidos. 

Em que pese o parágrafo anterior, pôde-se observar que os emissores se inserem 

predominantemente numa perspectiva na qual a Chapecoense é a rival, a antagonista, a 

agremiação composta por onze personagens dispostas a minar as pretensões dos 

protagonistas, sendo estes os futebolistas que defendem o pavilhão conterrâneo do 

veículo jornalístico. E, como já argumentado, tal postura pode fazer com que o receptor 

desencadeie algumas expectativas que colidem com algumas premissas do Jornalismo. 

Já a cobertura do desastre envolvendo a delegação da Chapecoense construiu 

uma narrativa não encontrada nas edições que se atentaram aos clássicos: a de unidade 

estadual. Mesmo que rastros da narrativa de distanciamento e diferenciação entre as 

regiões tenham sido apontadas, sustenta-se que a cobertura do trágico acontecimento 

teve a função de ruptura; não por eliminar todas as pistasde especificidades identitárias 

e culturais das microrregiões, mas, sim, por manifestar uma narrativa jornalística 

ausente nos outros momentos analisados.  
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Por fim, mesmo que as análises das edições posteriores à tragédia não tenham 

fornecido indícios explícitos de personagens, estratégiascomunicativas ou planos de 

fundo, entende-se que a ausência de mençõessobre o ocorrido no ano anterior – e fatos 

subsequentes como a contratação de um grupo inteiro de atletas, ou a mudança brusca 

no quadro dirigente – mostra que o sentimento unitário realmente ficou restrito à 

perplexidade imediata.  
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