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RESUMO: O futebol exerce um fascínio sobre os brasileiros de forma geral, principalmente quando esse 
esporte se destaca em relação aos demais. É comum observarmos a preocupação de pequenas 
comunidades ao utilizarem as equipes locais de futebol para se apresentarem no cenário regional, estadual 
e, muitas vezes, no cenário nacional. Enquanto isso, o que se observa na população maringaense é o 
quase esquecimento dessa modalidade esportiva, restando poucas memórias que permitam ressignificar as 
conquistas que equipes de futebol conseguiram ao longo da história do esporte no Paraná. Para encontrar 
meios de analisar o futebol maringaense com destaque para o período de 1960 a 1970, na referida cidade, 
a presente pesquisa explorará o passado do futebol, suas “glórias” e a influência que o mesmo deixou para 
a cidade, na época em que atuou no âmbito nacional, estadual e regional. A pesquisa terá caráter 
qualitativo, pautando-se em estudos teóricos e informativos sobre história e jornalismo, além da 
decodificação de fontes documentais. O eixo norteador deste trabalho será o radiodocumentário, por sua 
estrutura dinâmica e investigativa, no qual serão retratados os resultados do percurso teórico-metodológico. 
Mesmo não sendo muito utilizado no Brasil, o radiodocumentário tem como ponto a seu favor a 
possibilidade de aprofundamento graças às várias opiniões que podem ser contempladas. Isso será 
utilizado no trabalho, para que as informações não sejam apenas superficiais, incluindo pesquisa de dados 
e arquivos sonoros que podem ser incorporados ao trabalho. Além disso, este meio pode mesclar a fala de 
jornalistas e de pessoas que conhecem o assunto, gerando uma troca entre as duas partes, tendo um 
dinamismo maior entre eles. 
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