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Título: Imprensa e torcidas: os grandes clubes brasileiros em 50 anos da revista Placar
(1970-2020).

A revista Placar em 2020 completa 50 anos de existência. Neste período, entre 1970 e
2020, se tornou o principal periódico esportivo do país cobrindo principalmente o
futebol. Essa cobertura foi dada desde as Copas do Mundo, os torneios continentais, os
campeonatos regionais e estaduais do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e mais
recentemente a Copa do Brasil. Números especiais também se dedicaram a disputas já
extintos, como a Taça Brasil e o Torneio Rio-São Paulo. A revista anualmente distribui
prêmios para os jogadores desse campeonato: a Bola de Prata Placar para os mais
destacados em cada posição, a Bola de Ouro para melhor de todos, e a Chuteira de Ouro
para o goleador do ano. Devido a importância do periódico na imprensa esportiva
brasileira e sua repercussão entre jogadores e dirigentes, este trabalho pretende analisar
a cobertura que a revista dá aos torcedores dos principais clubes brasileiros.
O objetivo é estudar qual é o espaço destinado para a presença destes na revista,
e se o tratamento que o periódico dispensa aos torcedores é o mesmo que o destinado
aos clubes e aos jogadores. Foram trabalhados principalmente os números especiais de
Placar; seja sobre os principais campeonatos, como o já citado Campeonato Brasileiro
(principalmente os guias anuais elaborados pela revista), a Copa Libertadores da
América a Copa América e a Copa do Mundo, assim como sobre os grandes clubes.
Este trabalho vincula-se ao projeto Província em Chuteiras: o Futebol no Rio Grande
do Sul (História e Identidade), associado ao seu sucedâneo A Construção de
Identidades Nacionais: o futebol no Brasil e na Argentina (um estudo comparativo).
Para tanto foi muito importante uma prática de pesquisa anterior associada a esses
projetos, voltada para o estudo das torcidas argentinas (Iniciação Científica Voluntária
de julho de 2017 a julho de 2018, e como Bolsista PIBIC/CNPq de agosto de 2018 a
julho 2019.

