TORCIDA DO CORINTHIANS NO PARANÁ: O APAGAMENTO DOS
TORCEDORES MISTOS NA CULTURA DO ESPORTE LOCAL

Resumo
Amanda Koiv
Este artigo busca discutir a desvalorização de torcedores-mistos na mídia
esportiva paranaense, analisando a forte presença de torcedores do Sport Club
Corinthians Paulista no estado, com o objetivo de aprofundar os estudos sobre
a cultura do futebol no Paraná, suas peculiaridades e “porquês” quanto à
pluralidade de torcidas no estado e, sobretudo, a força da torcida alvinegra. Para
entendermos o problema, utilizamos duas metodologias, exploratória e
descritiva, visando evidenciar as hipóteses alcançadas ao longo da pesquisa e
fornecer às futuras gerações de jornalistas esportivos uma nova perspectiva de
abordagem dos conteúdos, que considere a presença dos torcedores mistos e a
sua relevância na audiência do jornalismo esportivo. A torcida do Corinthians
presente no Paraná possui uma relevância muito significativa para a manutenção
da audiência dos veículos de comunicação e, portanto, precisa ser levada em
consideração no ofício jornalístico, no que diz respeito especificamente à
abordagem dos conteúdos e a forma como estes torcedores quase nunca são
citados como parte do povo paranaense e do público esportivo local. Se o
jornalismo é a cura para a desinformação, a prática diária da inteligência e um
meio para se escrever a história, este artigo nos ajuda a pensar neste nobre
ofício como um meio indispensável para dar voz ao que não é ouvido, capaz de
iluminar e fazer refletir sobre temas que às vezes já foram até superados pela
opinião pública e pela mídia, ou caem no esquecimento, mas não deixam de
existir e ter seus desdobramentos ao longo da história e, portanto, podem se
tornar objetos de estudo, gerando novas perspectivas e mostrando quais são as
atuais necessidades de um contexto social, de uma época ou de um povo.
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