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RESUMO 

 

O presente trabalho trata de uma análise topográfica do conteúdo de quatro coberturas 

esportivas do clássico Grenal realizadas pelo jornal Zero Hora. Nesta análise, há uma busca 

para traçar as características do clássico, o que mudou ao longo do tempo na cobertura 

impressa e principalmente mostrar a evolução de Zero Hora ao longo de dezessete anos, 

desde 1992 até os dias atuais. O jornal acima citado foi o veículo escolhido para a análise 

deste trabalho porque hoje é o maior impresso em circulação no estado do Rio Grande do 

Sul. Para realizar esta pesquisa, foram estudados os processos de midiatização, sua relação 

com o meio esportivo, a produção jornalística e o jornalismo esportivo. Nomes como 

Mouilland, Alsina, Traquina, Sodré, entre outros autores e outras bibliografias 

complementares, também ajudaram na construção deste. A seleção do corpus foi determinada 

por aqueles clássicos que tiveram um apelo especial e uma grande cobertura midiática do 

jornal, a partir de 1992, passando por 1999, 2004, e chegando por fim, ao ano de 2009, Ano 

que se comemora o aniversário de 45 anos de jornal Zero Hora e o centenário do clássico 

Grenal. 

 

 

Palavras-chave: Midiatização, Jornalismo esportivo, Cobertura esportiva, Clássico Grenal. 

 

 

ABSTRACT 

 

 The present  work deals topographical analysis of content of four esportivas coverings of 

Grenal classic carried through by the periodical Zero Hora .In this  analysis it has a search to 

trace the characterize of  the classic, what it changed throughout  the time in the covering 

printed and  mainly to trace the evolution of Zero Hora throughout seventeen years of 

1992until the current days. Zero Hora was the chosen vehicle for the analysis of this work 

because  it is today the grater printed matter in circulation in Rio Grande do Sul . T o carry  

through this research the processes of mediation ,its relation with the  half esportivo ,the 

journalistic production and the esportivo journalism had been studied. Names as Mouilland 

,Alsina ,Traquina , Sodré  among others complementary authors  and bibliographies helped in 

the construction  since work.The election of the corpus was determined by those classics that 

had had a special appeal and a greater covering mediation periodical from 1992,passing 

per1999,2004 and arriving finally 2009, year that if commemorates  of 45 years of Zero Hora 

and the centenrian of the classical Grenal. 

 

Key words:  Mediation, Sporting journalism, Sporting covering, classic Grenal 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Mesmo sendo o veículo de comunicação mais antigo da história, o jornal até hoje 

segue sendo um dos principais meios midiáticos. Há uma grande e variada circulação de 

impressos no Brasil e em qualquer parte do mundo. Desde o seu surgimento, no século XVII 

a.C, onde eram apenas pequenas publicações criadas e distribuídas regularmente pelos 

governos, passando pelo Acta Diurna, considerado o primeiro jornal regular, que eram 

simples folhas afixadas nos espaços públicos trazendo notícias de fatos diversos, até os dias 

atuais, o impresso sempre ganhou destaque e apreço por parte do público leitor. É notória a 

evolução do meio impresso ao longo do tempo, que tem como objetivo principal chamar a 

atenção de seu receptor, os leitores.  

  

 O jornal de maior circulação no Rio Grande do Sul e o sétimo maior do país é o jornal 

Zero Hora que hoje  é um dos principais nomes do meio impresso brasileiro. Neste ano de 

2009, completou 45 anos de história, e assim como meio impresso em geral, também sofreu 

um progresso. Desde sua fundação em 1964, o jornal passou por diversas modificações seja 

no seu “corpo” ou na sua linguagem. Sabendo disso, a presente pesquisa traz como proposta 

fazer um levantamento sobre a evolução de Zero Hora, através de sua cobertura sobre um 

tema que gera grande interesse público, discussões, debates, polêmicas e que neste ano 

completou cem anos de história: o clássico Grenal. 

  

 A partir a primeira partida disputada entre Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e o 

Sport Club Internacional, o clássico Grenal passou a fazer parte da vida do povo gaúcho, que 

por sua vez, é muito apegado a suas tradições e fiel aos seus clubes. O jogo se tornou um 

marco para as equipes, para as torcidas e para a imprensa. Desde o primeiro simples cartaz do 

jogo no velho estádio Fortim da Baixada, na tarde de domingo, 18 de Julho de 1909, a 

cobertura jornalística caminhou ao lado do clássico Grenal nesses cem anos de rivalidade. 

  

Zero Hora, sabendo da paixão do gaúcho pelo clássico, ao longo desses 45 anos 

esteve sempre presente e dedicou uma atenção especial a realização dessa cobertura. Ao 

todo, 209 partidas entre tricolores e colorados foram notificadas pelo jornal. Destas 
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centenas de jogos foram escolhidos quatro clássicos para traçar a evolução jornalística 

de Zero Hora que foram aqueles que tiveram um chamamento especial, por isso, o 

jornal fez-se presente com uma ampla cobertura esportiva. Os clássicos analisados 

datam do ano de 1992, 1999, 2004 e 2009. Através dessas partidas, será possível 

resolver a problemática deste trabalho o qual descrever o avanço de Zero Hora. 

 

O TFG está dividido em quatro capítulos de desenvolvimento do assunto, mais 

um dedicado a metodologia e outro com as considerações finais. No primeiro capítulo 

será visto a dupla Grenal e o clássico. Desde seu primeiro jogo até os dias 

atuais,mostrando a história desses dois clubes e do clássico e também conta com os 

depoimentos de jornalistas atuantes na cobertura esportiva do Grenal. 

 

O segundo capítulo trata do processo de midiatização que vem ocorrendo 

principalmente no meio esportivo. Traça os conceitos básicos deste e de como ele afeta 

o meio esportivo, mostrando sua influência no campo. Falar-se-á também, sobre o 

processo de produção jornalística atual. Foram observadas as técnicas que fazem parte  

do mecanismos nas rotinas de produção. 

 

No terceiro capítulo é feita uma contextualização do jornal. Onde ele surgiu, sua 

trajetória no Brasil e no Rio Grande do Sul. Aqui, é feita uma dissertação aos leitores da 

pesquisa sobre o jornal Zero Hora falando sobre o surgimento, o que aconteceu nesses 

45 anos, mais outros assuntos pertinentes ao impresso, o dia-a-dia nas redações também 

é lembrado nesta parte. Ainda nesta parte chega-se ao Jornalismo Esportivo, 

descrevendo suas características e seu perfil, chegando à editoria de esporte de Zero 

Hora, mostrando como ela trabalha com a rivalidade do clássico. 

 

O capítulo quatro é dedicado a metodologia utilizada e ao corpus escolhido para 

esta pesquisa. Seguido da análise e das conclusões finais, levantadas após o término 

deste trabalho. 

 

A justificativa pela escolha deste tema deve-se a motivação e gosto pessoal,pelo 

mundo esportivo com o meio impresso. No caso, o clássico entre Grêmio e Inter e o 

jornal Zero Hora. A relevância desse estudo, no campo da Comunicação, é o interesse 
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que gera em praticamente todo o estado pela partida entre as duas maiores agremiações 

do sul do país, e pela numerosa circulação do jornal no Estado. A intenção entre outras 

que este TFG tem, é o de mostrar o trabalho da mídia na cobertura de eventos 

importantes. 
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2. A DUPLA GRENAL 

 

2.1 GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE 

 

 Como um bom time de futebol, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense nasceu de uma 

bola, como asseguram os relatos da época. Uma bola enviada de São Paulo, como presente 

para Cândido Dias da Silva, curtumeiro , que foi o grande responsável pela criação do 

tricolor gaúcho. A bola, o que muitos dizem, foi a primeira a chegar à capital gaúcha. 

Cândido Dias trabalhava em Sorocaba, interior de São Paulo, com sua família onde vendiam 

artefatos de couro. Mais tarde, mudou-se para Porto Alegre para também trabalhar com 

artigos de couro na casa de Júlio Becker. Foi nessa época que ele recebeu a bola de presente, 

pois ainda não havia nada semelhante na loja em que trabalhava. “A loja de Becker distribuía 

arreios, botinas, rédeas e chicotes,... ainda assim, faltaria uma bola. Então a tal bola paulista 

foi enviada de presente para Cândido Dias – e o circulo se iniciou.” (BUENO, 2005; p.30) 

 

 O paulista que era “uma boêmio que amava a bola”, como foi definido por Marcelo 

Ferla, autor do livro Imortal Tricolor, morava em uma república de solteiros, onde começou 

com um grupo de amigos, que foi apelidado de “grupinho da bola”, a chutar aquela esfera em 

couro. Começaram a praticar e exercitar a nova paixão. 

 

 Porém, um dos principais fatos que levou a criação do Grêmio aconteceu na 

primavera de 1903, quando Porto Alegre assistiu ao primeiro jogo de futebol de sua história. 

No dia 7 de setembro, o Sport Club Rio Grande - o mais antigo time do Brasil – veio à 

capital gaúcha para um jogo de exibição. E foi nesta ocasião que Cândido Dias, deu mais um 

passo importante para a criação de seu futuro clube, como relata Eduardo Bueno: 

 

“... Na metade daquele jogo histórico, entre titulares e reservas do S. C. Rio 

Grande, a bola... murchou. Talvez porque tivesse sendo shootada com 

vontade excessiva, talvez porque não desse no couro. O fato é que, em meia 

a consternação geral, Cândido Dias – que evidentemente comparecera ao 

evento, junto com o “grupinho da bola” – invadiu o gramado e 

generosamente emprestou sua legendária pelota. Em troca, recebeu, após o 

prélio, informações sobre como fundar um clube de futebol.” (BUENO, 

2005, p.32) 
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 O curtumeiro boêmio apaixonado pela modalidade esportiva recebeu dos jogadores as 

primeiras lições sobre futebol e, principalmente, deles ficou sabendo como agir para fundar 

um clube de futebol
1
. Uma semana depois do jogo, no dia 15 de setembro foi fundado o 

Grêmio Foot Ball Porto Alegrense, um dos maiores clube brasileiros. 

 

 Após 106 anos de vida, o Grêmio já eternizou seu nome na história do futebol. O 

tricolor, como é conhecido por ter nas suas cores o azul, o preto e o branco, tem como seus 

principais triunfos, o de Campeão do Mundo em 1983, maior glória para um clube de futebol. 

Também em duas ocasiões foi campeão da Copa Libertadores da América. Conquistou dois 

Campeonatos Brasileiros, quatro Copas do Brasil, uma Recopa Sul Americana e já venceu 

trinta e cinco vezes o campeonato estadual, o Gauchão. A maioria dessas conquistas, 

aconteceram dentro do Estádio Olímpico Monumental, atual casa do tricolor Gaúcho. 

 

 Entre as maiores glórias do Grêmio, sempre estiveram presentes homens fortes e de 

valores, dentro e fora de campo. Nos anos 30, em seu primeiro estádio, o Fortim da Baixada, 

surgiram os primeiros ídolos que são lembrados pelos gremistas até hoje: Eurico Lara, o 

goleiro que está no hino do clube, Luiz Carvalho, conhecido como “rei da virada” – 

trabalhou em tudo no clube, chegou à presidência nos anos 70 - e o mestre Oswaldo Rolla, o 

“Foguinho”, jogador que revolucionou o futebol gaúcho mais tarde como treinador. 

 

 Já no estádio Olímpico, surgiram nomes como o zagueiro Airton, o meio campo 

Gessi, André Catimba, o lateral Ortunho, e o centroavante Juarez, o “tanque”. Já nos anos 80, 

uma década gloriosa na história do tricolor, eram os tempos de Renato Portaluppi, Hugo de 

Leon, China e Mazarropi. Na década seguinte, Paulo Nunes, Jardel e Dinho e companhia, 

escreveram definitivamente o nome do Grêmio como uma das maiores equipes futebolísticas 

do mundo. Depois vieram craques como Ronaldinho e Anderson, jovens formados no clube, 

além de outros nomes que se destacam a cada nova temporada. 

 

 O clube hoje um dos maiores do Brasil, conta com mais de 54 mil associados, é o 

segundo clube do país com maior número de sócios, atrás apenas do Internacional. Os 

                                                 
1
 Portal Oficial do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense: Disponível em 

<http://www.gremio.net/page/view.aspx?i=historia&language=0> 

http://www.gremio.net/page/view.aspx?i=historia&language=0
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gremistas representam hoje a maior torcida do sul do Brasil e também considerada a sexta do 

país
2
, conforme uma pesquisa realizada pelo Datafolha entre os dias 26 e 29 de novembro de 

2008. O Grêmio também lidera o ranking da Confederação Brasileira de Futebol
3
, é o 

terceiro melhor clube no ranking de times brasileiros da Conmebol
4
 - Confederação Sul-

Americana de Futebol, e ocupa o 13º lugar no ranking da Federação Internacional de História 

e Estatísticas do Futebol (IFFHS), o ranking dos maiores clubes do mundo. 

 

 

2.2 SPORT CLUB INTERNACIONAL 

 

 Os três irmãos Poppe - Henrique, Luis e José – foram os grandes responsáveis pela 

fundação do Sport Club Internacional. O jovens nascidos no Rio de Janeiro, chegaram ao 

estado em 1901, vindo de São Paulo com sua mãe e mais dois irmãos mais novos. Em 1908, 

José e Luiz tinham o desejo de jogar futebol, um esporte muito competitivo e que os irmãos 

Poppe já conheciam, pois tinham assistidos algumas partidas em São Paulo e inclusive 

participaram de algumas delas. Procuraram um clube para praticar a modalidade, mas como 

eram novos na cidade e alguns clubes eram restritos apenas aos germânicos, foram rejeitados 

por todos, inclusive pelo Grêmio, como contam os jornalistas Coimbra e Noronha: 

 

 “... Os três irmão Poppe, Henrique, José e Luis, que deram a idéia de 

formar um club de foot-ball, tinham menos de 20 anos... Como praticavam 

o foot-ball em São Paulo, ao chegarem a Porto Alegre tentaram ingressar 

numa sociedade dedicada a esse esporte. Escolheram o detentor do melhor 

team da capital, o Grêmio Porto Alegrense. Que os rechaçou. A alegação: 

eram recém chegados, não tinham nenhuma indicação nem conhecidos 

ilustres a cidade. A única saída portanto era fazer um club de foot-ball deles 

para eles. Assim nasceu o Internacional.” (COIMBRA; NORONHA; 

SOUZA; 2004, p.14)  

 

 Como foram rejeitados e estavam revoltados com tal discriminação fundaram, em 

1909, um clube aberto a todos porto-alegrenses, brasileiros ou estrangeiros. Logo na primeira 

reunião do grupo que ia contra a hegemonia dos alemães no futebol, os irmãos Poppe 

                                                 
2
 Pesquisa realizada pelo Datafolha. <http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=538> 

3
 Site da Oficial da CBF. Disponível em <http://www.cbf.com.br/ranking/ranking.pdf> 

4
  Site da Conmebol.< http://old.conmebol.com/conmeboltest/ranking_pais_index.jsp?pais=bra&slangab=S> 

http://old.conmebol.com/conmeboltest/ranking_pais_index.jsp?pais=bra&slangab=S
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juntaram um grupo de amigos e foram aparecendo outros rapazes que assim como eles, 

foram impedidos de jogar por não serem de origens germânicas. O encontro reuniu 40 

participantes. A idéia dos irmãos era mesmo criar um clube para o povo, e assim, o próximo 

passo seria a escolha do nome desse clube que representa-se as massas, como relata a Revista 

Goool, edição histórica em homenagem ao colorado: 

 

“Os irmão Poppe lançaram a idéia do nome Sport Club Internacional, pois 

haviam atuado num quadro com o mesmo nome em São Paulo. O referido 

clube havia sido campeão paulista no ano anterior, o que pode ter ajudado 

na escolha com forma de homenageá-los. Já que era um clube para 

brasileiros e demais origens étnicas, Internacional seria um nome sugestivo 

e a proposta foi logo aceita” (REVISTA GOOOL, 2009; p4) 

 

 Na terceira reunião do grupo, num domingo dia 4 de abril de 1909, concretizou-se a 

fundação do clube que mais tarde, conquistaria todos os títulos possíveis para um clube de 

futebol profissional. Foram escolhidas também as cores da equipe, o vermelho e o branco. 

Para concretizar o mais novo clube porto-alegrense, era preciso ser eleito um presidente. E 

não foi nenhum dos irmãos Poppe. Henrique indicou José Leopoldo Seferin, então com 18 

anos, para a presidência do clube. Henrique foi nomeado orador, uma grande escolha, ainda 

mais que na época as partidas de futebol eram, sobretudo, cerimônias sociais
5
.  

 

 Para o clube ter uma credibilidade diante a sociedade, já que a maioria não eram 

pessoas influentes, o capitão Graciliano Ortiz foi escolhido presidente de honra do 

Internacional. Desejavam uma pessoa mais velha, que passagem uma imagem de seriedade 

para a entidade, que era formada basicamente por jovens. Graças a Ortiz, o clube desde os 

primeiros dias recebeu espaço na imprensa local, e também foi quem conseguiu o primeiro 

campo do clube alvi-rubro. 

 

 Grandes jogadores já vestiram a camisa alvi-rubro. No longínquo na década de 40, no 

time que ficou conhecido como Rolo Compressor, uma equipe que “quem viu jogar afirma 

que nunca houve nada igual”
6
, surgiram Tesourinha e Carlitos. Dois atacantes e principais 

nomes da célebre história colorada. Nos anos seguintes, com o Rolinho, time que sucedeu o 

                                                 
5
 Revista Goool, Edição Histórica, especial do centenário colorado, 2009, p5 

6
 Revista Goool, Edição Histórica, especial do centenário colorado, 2009, p16 
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Rolo Compressor, destacam-se Paulinho e o santamariense Oreco. Depois com o goleiro 

Manga, o chileno Figueroa, com Falcão e Paulo Cesar Carpegiani, o Internacional se 

consolidou no cenário brasileiro como uma das principais equipes desportivas. Gamarra, o 

zagueiro paraguaio, também é apontado como um dos grande ídolos da história colorada, 

assim como Fernandão, Rafael Sobis e Iarley, que levaram o Inter a ser conhecido 

mundialmente. 

 

 Neste ano de 2009, o Sport Club Intenacional completou um século de história  

repleta de títulos e conquistas, o que fez levar o clube a ser um dos maiores do planeta. 

Ganhou todos os títulos possíveis de conquistar por uma equipe de futebol. Entre as 

principais conquistas estão um Mundial de Clubes FIFA e uma Copa Libertadores da 

América. É tri-campeão Brasileiro, sendo um desses campeonatos, conquistada de forma 

invicta,tem o titulo da Recopa, e por último, o da Copa Sul-Americana – único clube 

brasileiro a ser campeão desta Copa- o Internacional  tornou-se ao lado do Boca Juniors da 

Argentina um dos clubes a possuir todos os títulos oficiais presentes na América Latina. 

 

 O Colorado é hoje o clube com maior número de sócios do Brasil e da América 

Latina. Em uma grande campanha, o Inter chegou à marca de 100 mil associados, o que 

permitiu o clube atingir a 6ª posição mundial em termos de número de sócios
7
. Mais fator 

que colora o Sport Club Internacional, estes os grandes do futebol mundial. 

 

 

2.3 O CLÁSSICO 

 

Há 100 anos dava-se o primeiro passo de uma das maiores rivalidades entre dois 

clubes. Rivalidade que transformou uma disputa esportiva em uma grande paixão. “Cronistas 

esportivos consagrados, dirigentes esportivos e personalidades gaúchas já afirmaram que a 

força de um é o que realmente mexe com o outro. Sempre foi assim. Desde seus primeiros 

anos de existência, no inicio do século 20.
8
”  

 

                                                 
7
 Disponível em < http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-socios-dos-clubes-2009> 

8
 Jornal Seleção Grenal, 2009, p8 

http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-socios-dos-clubes-2009
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Foi num domingo, no Bairro Moinhos de Vento, na cidade de Porto Alegre, que se 

travou a primeira batalha entre dois clubes que mais tarde viriam a ser conhecidos no mundo 

todo. No dia 18 de julho do ano de 1909, Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e Sport Club 

Internacional se enfrentavam pela primeira vez. O Grêmio, fundado há seis anos, possuía um 

time forte, treinado e com jogadores experientes e jogava diante de seus torcedores no 

estádio Fortim da Baixada. Do outro lado, o Internacional, com um time jovem, inexperiente, 

já que não se passava mais que três meses de sua fundação. 

 

 No dia 21 de junho de 1909, quatro dirigentes do clube recém criado, o Internacional, 

encontraram-se com a direção do Grêmio. O colorado, que precisava jogar sua primeira 

partida, desafiara o experiente time tricolor para este jogo. Os dirigentes do Grêmio, sempre 

magnânimos, aceitaram o desafio e ofereceram o seu segundo quadro (time reserva) para a 

partida. Os colorados foram contra a idéia imposta pelos gremistas e exigiram o primeiro 

time, minutos mais tarde, o Grêmio topou novamente o desafio. Assim, estava marcado o 

primeiro embate entre as duas equipes. Quase um mês depois, as duas equipes se 

encontraram novamente. Dessa vez, no estádio Fortim da Baixada, para ali, escreverem as 

primeiras linhas de uma história centenária.  

 

Naquele tempo, não se cobravam ingressos para jogos de futebol, e duas mil pessoas 

assistiram e aplaudiram com entusiasmo aquele primeiro clássico. “Os jogadores do Grêmio 

ostentavam fardamento estilo inglês, com camisas metade azul, metade branca, e calções 

pretos, os colorados camisas listradas de vermelho e branco e calções brancos, á moda 

italiana
9
” No jogo, o Grêmio “amassou” o jovem time do Inter, por 10 a zero. Placar que até 

hoje é considerado a maior goleada nos 378 clássicos disputados. 

 

Naquele tempo, após as partidas os dirigentes de ambas as agremiações realizavam 

um jantar e um baile. O Inter, antes da partida, anunciou que iria pagar todas as despesas. 

Contudo os dirigentes do Grêmio ameaçaram cancelar a partida se não pagassem as contas da 

confraternização, alegavam que o Internacional era o convidado de honra na casa gremista. 

Só assim, os dirigentes do Inter cederam, e as despesas ficaram a cargo do Grêmio. Então 

logo após a partida aconteceu a celebração, como contra Coimbra e Noronha: 

 

                                                 
9
 COIMBRA, David; NORONHA, Nico e SOUZA, Mário Marcos de, 2004, p19 
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“Às 18h, juízes, jogadores e dirigentes foram até a sede dos Atiradores 

Alemães, ao lado da Baixada, e lá beberam cerveja e bailaram até a 

madrugada. Os colorados brindaram e homenagearam os vencedores, como 

rezava a boa educação, e aproveitaram a festa.” (COIMBRA, David; 

NORONHA, Nico e SOUZA, Mário Marcos de, 2004, p.21) 

 

A expressão Grenal, no entanto, surgiu anos mais tarde. O jornalista esportivo Ivo dos 

Santos Martins, que em 1926 exercia as funções de redator no jornal Correio do Povo, 

cansado de sempre escrever por extenso o nome dos dois clubes cada vez que ambos se 

enfrentavam, refletiu e naquele ano lançou o acrograma mais conhecidos pelos gaúchos. 

Antes tentara Inter-Gre, mas como Martins era gremista, optou por colocar o Grêmio na 

frente, formando em definitivo o Grenal, como Coimbra e Noronha relatam: 

 

“Inicialmente, Martins propôs Inter-gre, mas, como bom gremista, não 

queria colocar o Internacional na frente. Decidiu-se, então, por Grenal. 

Escreveu a palavra várias vezes na mesa de mármore do café e pediu aos 

amigos que ajudassem a divulgá-la. Não publicou a nova expressão no 

Correio por temer que um secretário de redação colorado a proibisse. Mas 

ele e os amigos saíram pelas ruas a chamar o clássico de Grenal. Aos 

poucos, a população foi usando o termo. Até que um dia, em 1933, quando 

Martins já abandonara o jornalismo, viu a palavra Grenal impressa na 

pagina de esporte do Correio do Povo. Pronto, tornara-se oficial.” 

(COIMBRA, David; NORONHA, Nico e SOUZA, Mário Marcos de, 2004, 

p.42) 

 

 O clássico centenário é apontado por David Coimbra
10

, editor de esporte de Zero 

Hora desde 1996, como o grande jogo de futebol, o maior clássico e aquele com a maior 

rivalidade, devido a todo envolvimento e toda emoção que existe no Grenal. Por ser um 

Estado praticamente divido entre colorados e gremistas, essa competição entre as duas 

agremiações é maior, devido a isso, essa rivalidade é maior do que nos outros estados 

brasileiros. Coimbra completa: 

 

“Em termos de rivalidade é a maior do Brasil. Em nenhum estado tem só 

dois grandes clubes. Em Minas tem o Cruzeiro e o Atlético, mas tem o 

América também, e no interior de Minas eles torcem muito para os times do 

                                                 
10

 COIMBRA, David. Entrevista ao pesquisador no dia 12/11/2009 
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Rio. O único estado do Brasil que torce para o Grêmio e para o Inter é aqui 

no Rio Grande do Sul. É mais ou menos dividido.” 

 

 Leonardo Oliveira
11

, repórter e coordenador de produção no esporte de Zero Hora, 

afirma que o “Grenal é mais intenso, a rivalidade é maior”, do que se comparado aos outros 

clássicos entre clubes do Brasil. Pode ser considerado um símbolo do Rio Grande do Sul, já 

que é tão estimado pelo seu povo. Para Oliveira, no Grenal “o gaúcho está representado da 

melhor forma possível, em termos de competição, de batalha, de espírito, de perfil, de 

guerrear, ele tem que brigar pra se impor, isso é o Grenal”. Para o jornalista, o clássico 

chegou a este ponto, pelo fato do povo gaúcho ter a característica de ser apegado as suas 

tradições, e acrescenta: 

 

“Hoje que o Grenal é a maior instituição do gaúcho, é dele. O gaúcho nasce, 

tirando Pelotas, ou ele é gremista ou colorado. Quando ele nasce, na porta 

do quarto do hospital, vai ter uma roupinha do Grêmio ou do Inter. É uma 

coisa que se leva consigo essa rivalidade. Virou um símbolo do estado. Por 

isso que o gaúcho gosta tanto. O gaucho é apegado as suas coisas e o Grenal 

é paixão pura. 

È a simbolização do que é o povo gaúcho. O estilo de jogo, a entrega, a 

paixão, aquela briga, e até meio obtuso, meio feio, o clássico simboliza o 

que é o gaúcho.” 

 

 Diogo Olivier
12

, que há 12 anos trabalha com campo esportivo, define o clássico 

como um evento cultural, um instrumento de afirmação do Rio Grande do Sul, e pelo fato do 

gaúcho ter esse sentimento regional muito forte, ser bairrista, o Grenal chegou a esse 

tamanho. Olivier, no entanto, pondera ao dizer se o clássico é o maior do país. Para ele, há 

certa ufania dos gaúchos ao colocar a partida em primeiro lugar, mas concorda com David 

Coimbra e Leonardo Oliveira, em se tratando da rivalidade de Grêmio e Inter. Sobre isso, diz 

Olivier: 

 

“É uma rivalidade absurda... uma rivalidade concentrada. Aqui se tu não és 

uma coisa tu és outra e isso acirra a rivalidade. O Rio Grande do Sul tem 

essa característica de dicotomia, de ser uma coisa ou outra, não ficar em 

                                                 
11

 OLIVEIRA, Leonardo. Entrevista ao pesquisador no dia 12/11/2009 
12

 OLIVIER, Diogo. Entrevista ao pesquisador do dia 12/11/2009 
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cima do muro. É algo absurdamente forte, mas não me atreveria dizer se é o 

maior clássico, acho que é meio gauchismo isso.” 

 

 Certa vez, Ildo Meneghetti, ex-governador do Rio Grande do Sul, soltou a pérola 

“Grenal é Grenal”. A obviedade da frase de Meneghetti talvez dispense qualquer outra 

tentativa de explicar o que representa este clássico. Outra frase muito curiosa, que causou 

impacto na época, e de Rudy Armim Petry, ex-presidente do Grêmio nos anos 60. Petry 

falou: “O Grêmio é grande devido á grandeza do Internacional”. Causou escândalo nos 

gremistas e alegria aos colorados. Mesmo que Petry estava somente sendo cordial, esta frase 

diz a plena verdade. A história desses dois clubes é marcada pela disputa, um querendo se 

sobre sair sobre “o co-irmão”. O Internacional precisa ser melhor que o Grêmio, e o Grêmio 

precisa ser melhor que o Internacional. Esse sentimento é o que levou o clássico a ser um dos 

principais do país, em termos e disputa e rivalidade. Hiltor Mombach, colunista do Correio 

do Povo, completa sobre o clássico: 

 

“Não vai muito, uma revista esportiva de circulação nacional ouviu 

jornalistas para apontar o maior clássico brasileiro da atualidade. O 

escolhido foi o Grenal. Há quem diga, e não sem razão, que a história de 

conquistas dos dois clubes é escrita, até hoje, pela rivalidade. E foi assim, 

um querendo sempre suplantar o outro, que o Grêmio tornou a terra azul 

para, depois, o Inter pintá-la de vermelho.”(MOMBRACH, Hiltor; Correio 

do Povo; 2009; p2) 

 

Ainda sobre a rivalidade e sobre esta partida de futebol, Kenny Braga, torcedor colorado e 

colunista do jornal Zero Hora, afirma: 

 

“Embora saibamos que existe outras rivalidades localizadas no futebol 

brasileiro, eu considero a rivalidade  

Grenal a mais intensa e a mais fabulosa. Até porque os torcedores colorados 

e os torcedores gremistas são maravilhosamente fiéis aos seus clube. E 

sendo fiéis, esta rivalidade se torna mais importante.”(Kenny Braga, 

jornalista e colorado, Jornal Seleção Grenal, 2009, p.7) 

 

Do lado gremista, Luís Carlos Silveira Martins, o Cacalo, ex presidente do Grêmio, 

acrescenta sobre a rivalidade: 
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“Esta rivalidade Grenal e o que existe de mais forte no futebol brasileiro. E 

sempre, a partir da realização do primeiro jogo, em 1909, ela transcende o 

Rio Grande do Sul. Não há no país, com toda a certeza, nenhuma outra 

rivalidade igual.” (Cacalo, ex presidente Gremista, Jornal Seleção Grenal, 

2009, p.7) 

 

Os números do principais clássicos gaúcho: 

 

 Total de Grenais disputados: 378 

 Número de vitórias do Grêmio: 119 

 Número de vitórias do Inter: 142 

 Número de empates: 117 

 Número de gols: 1041 

 Gols a favor do Grêmio: 501 

 Gols a favor do Inter: 540 

 Média de gols: 2,7 gols por clássico 

 

3. MIDIATIZAÇÃO 

 

 Para Verón, a midiatização seria hoje um aspecto que muitos chamariam de 

globalização. A globalização que chegou ao mundo no final do século XX e início do século 

XXI é um fenômeno gerado pela necessidade de aprofundamento da integração econômica, 

social, cultural, política. Esse processo diz respeito à forma como os países interagem e 

aproximam pessoas de diferentes nichos, ou seja, interligam o mundo. A sociedade regeu a 

globalização e hoje rege a midiatização como Sodré nos esclarece: 

 

“...a sociedade contemporânea (dita “pós-indrustrial”) rege-se pela 

midiatização, que dizer, pela tendência a virtualização das relação humanas, 

presentes na articulação do múltiplo funcionamento institucional e de 

determinadas pautas individuais de conduta com as tecnologias de 

comunicação. A estas deve-se a multiplicação das tecnomediações 

setoriais.” (SODRÉ, 2006, p20) 
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 Segundo Verón, o termo midiatização foi adotado há vários anos na área acadêmica, e 

com o passar do tempo foi sendo utilizado pelos meios de comunicação. Antigamente os 

meios de comunicação não eram utilizados somente para informar. Com o tempo, com o 

boom da tecnologia, a comunicação passou a seduzir mais seu público e fazer parte do 

cotidiano do mesmo. 

  

 A sociedade contemporânea é regida pela midiatização, ou seja, pela tendência a 

virtualização das relações humanas. Vivemos em uma sociedade totalmente midiatizada, 

como aponta Verón, que cita fala que “a sociedade moderna é, em última instância, uma 

sociedade midiatizada.  

 

 Diferente da mediação e distinguindo-se sutilmente da interação, Muniz Sodré 

acredita que a midiatização, é uma ordem de mediações socialmente realizadas, com um tipo 

particular de interação, uma tecnomediação. Sobre isso, Sodré completa: 

 

“O conceito de midiatização – ao contrário do de mediação - não recobre, 

entretanto, a totalidade do campo social, e sim, o da articulação hibridizante 

das múltiplas instituições (formas relativamente estáveis de relações sociais 

comprometidas com finalidades humanas globais) com as várias 

organizações de mídia, isto é, com atividades regidas com estritas 

finalidades tecnológicas e mercadológicas, além de culturalmente afinadas 

com uma forma ou um código semiótico específico.” (SODRÉ, 2006, p.22) 

 

 Vivemos num mundo cada vez mais midiatizado, em que já nos habituamos e por 

muitas vezes carecemos dessa midiatização. A modernidade está estreitamente ligada com a 

midiatização, tendo como base o idéia de Gomes, que “comunicação midiática significa o 

espaço de ponta da modernização, o motor da modernização industrial.”(GOMES, Pedro 

Gilberto, 2006, p128). Aceitá-la significa darmos um grande salto qualitativo no modo de 

construir um sentido na sociedade e nos coloca numa nova ambiência, num novo meio para 

vivermos. 

 

 Gomes chama esse novo meio em que vivemos, em um novo bios, uma forma da 

existência humana, concebido primeiramente por Aristóteles na sua principal obra, a Ética a 

Nicômaco.  Para Sodré cria-se um novo bios especifico: 
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“A midiatização pode ser pensada como um novo bios, uma espécie de 

quarta esfera existencial, com uma qualificação cultural própria (uma 

“tecnocultura”), historicamente justificada pelo imperativo de redefinição 

do espaço público burguês.” (SODRÉ, 2006, p22) 

 

 Esse novo bios defendido por Sodré ou nessa nova ambiência que propôs Gomes, já 

chegou na nossa sociedade. Conversar pelo Messenger, acompanhar um jogo em tempo real 

através da Internet – aliás, a navegação pela rede mundial de computadores e uma grande 

prova da midiatização na sociedade – ficar na sala de casa assistindo a uma partida de 

futebol, ter um contato através de uma webcam, entre outras simples ações que realizamos 

diariamente, tendo um papel significativo na vida da sociedade, isso a midiatização 

transformou e segue transformando no  mundo atual.  

 

 Cada vez mais os acontecimentos são midiatizados, e como o esporte é hoje uma dos 

editorias que mais chamam a atenção da população, os eventos esportivos são muito 

explorados pela mídia. “Todos os dias, as mídias impressas, televisivas, radiofônicas e 

virtuais utilizam “fatos esportivos”, transformando-os em inúmeros acontecimentos sociais 

para seu público leitor. ”(BORELLI, 2001, p. 3) 

 

 

3.1 O ESPORTE AFETADO PELA MÍDIA 

 

 Na mídia atual todas as áreas esportivas ganham espaço e investimentos, gerando 

discussão pelos meios de comunicação. Segundo Borelli, “os espetáculos esportivos 

modernos se tornam um dos principais emblemas do chamado “processo de midiatização” de 

eventos culturais.” (BORELLI, 2001, p. 3). Cada veículo de comunicação se apropria e lança 

suas estratégias para cobrir os fatos. Muitas vezes, estes narrados pela mídia se tornam 

complexos porque além de representá-la num jogo, numa competição, refletem também 

características culturais, sociais, políticas, étnicas e religiosas, por se tratarem de grandes 

movimentos sociais.  
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 A força da mídia no meio esportivo é tamanha, pois alguns esportes se modificaram 

para uma melhor cobertura como o vôlei, enquanto outros sofreram pequenas alterações, se 

enquadrando no que foi proposto por ela, citamos como exemplo o futebol, que há partidas 

remarcadas em função da grade de programação televisiva. Outro exemplo é a Fórmula 1, 

que chegou a marcar uma corrida á noite no circuito de Cingapura, na Malásia, para 

conquistar maior audiência por parte do europeus, já que no horário local de Cingapura, não 

coincidia com o horário europeu. 

 

“O espaço dedicado todos os dias ao esporte é fruto de negociações, de disputas, 

de jogos de interesse travados dentro e fora das mídias. A cobertura do esporte 

resulta, então, desta polêmica, deste jogo de vozes, destas injunções polifônicas de 

todos os campos sócias na luta por notoriedade, visibilidade e, enfim, 

legitimação.” (BORELLI, 2002, P. 7)  

 

 Embora todas as modalidades esportivas recebem espaço no meio midiático, o futebol 

continua sendo o número um na preferência do público e dos investidores. Pega-se como 

exemplo a Copa do Mundo de futebol, o maior torneio futebolístico do planeta. Para a Copa 

do Mundo da África do Sul, no ano que vem, a audiência televisiva global está estimada para 

ser a mesma da Copa do Mundo da Alemanha, em 2006, conforme informado pela FIFA do 

dia 20 de Abril de 2009. Para 2010, na Copa da África, há uma estimativa de que 26,3 

bilhões de telespectadores acompanharam os jogos. Sendo transmitida para 214 países e 

territórios. Só para termos a certeza de que a sociedade mudou, se tornou midiatizada, a Copa 

do Mundo de 1938 realizada na França, foi a primeira na história transmitida por rádio para 

vários países do mundo. Borelli (2001) diz que “o espetáculo só se solidifica com a presença 

da platéia, pois os atores por si só não compõem um todo, o evento esportivo. Este necessita 

do público (como uma espécie de testemunhas) para ser legitimado” (BORELLI, 2001, p. 3). 

 

 Agora pega-se como exemplo, os milhões necessários para a realização de uma Copa 

do Mundo. Para a Copa do Brasil em 2014, a FIFA “vai despejar no país mais de 400 

milhões de dólares. Essa verba será administrada pelo comitê organizador, que usará a 

quantia para remunerar seus integrantes e manter as arenas durante a Copa.”
13

 Notamos com 

                                                 
13

 Revista Placar, Julho de 2009, p.36 



 23 

essas afirmações o tamanho de uma Copa do Mundo e o quanto ela pode gerar interesse das 

mídias. 

 

 Outro exemplo que se pode utilizar para demonstrar o quanto cada vez mais a 

sociedade está midiatizada, é o episódio que aconteceu recentemente na Argentina. Também 

envolvendo altas cifras, futebol e televisão. Em agosto desse ano, “a Asociación del Fútbol 

Argentina (AFA) decidiu romper unilateralmente o contrato que mantinha com a TSC, 

empresa do Grupo Clarín, desde meados dos anos 80 até agosto de 2009, o futebol argentino 

era exclusivo do canal TyC Sports, pelo sistema de pay-per-view. A TyC também produzia 

um programa dominical Fútbol Del Primera, no Canal 13, e desde 1992 nenhum outro canal 

podia mostrar os gols até o fim do programa.”
14

 Nessa caso foi preciso romper um contrato 

com uma emissora para o futebol chegar as massas, chegar a sociedade. Mostra uma 

sociedade de certo modo de vista, atrasada em relação à midiatização. A prova disto é o 

monopólio que o grupo Clárin tinha sob o campeonato argentino que foi o último clássico 

entre Boca Juniors e River Plate, times mais populares do país, foi visto de graça na 

Argentina foi em 1976. Hoje o Campeonato Argentino é transmitido pelo Canal 7 – a TV 

pública do país. Uma frase do chefe de gabinete da presidência argentina, Aníbal Fernández, 

mostra que a midiatização está acontecendo no nosso país vizinho; “O governo quer que o 

futebol na televisão seja grátis para todos os argentinos.” Este espaço conquistado é 

importante para o desenvolvimento do esporte. 

 

 É notória a evolução que a transmissão esportiva sofreu ao longo do tempo. No 

princípio era o rádio e só o som. Hoje, de dentro de sua casa, os telespectadores enxergam 

mais detalhes do que se estivessem nas arquibancadas. Em alguns jogos, 20 câmeras chegam 

a registrar tudo, inclusive as entrevistas dos repórteres. Hoje conta-se na transmissão de uma 

partida de futebol, com ricos elementos e efeitos que com o tempo foram surgindo para levar 

ao receptor, uma melhor cobertura esportiva. A evolução dos gráficos e das câmeras de 

vídeoe e estão  cada vez mais  fazendo uso de outras mídias.  Sites descrevem lances minuto 

a minuto para computadores e celulares, pelos quais o torcedor envia mensagens e participa 

da transmissão. O esporte definitivamente foi afetado pela mídia. 

 

                                                 
14

 Revista Placar, Setembro de 2009, p85 
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3.2 O PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA ATUAL 

 

 No período atual, onde cada vez mais as pessoas buscam as notícias de imediato, a 

instantaneidade, onde cada vez mais meios de comunicações vão ganhando forma, o jornal 

ainda continua vivo e apesar de ser o primeiro espaço de atividade profissional do jornalismo 

que existiu no mundo, continua sendo uma das principais mídias e esta longe de dar a sua 

última palavra. 

 

“O jornal pertence à rede de informações que começou a tecer-se em 

torno de nosso globo no século passado e que envolve e um fluxo 

imaterial que está em perpétua modificação” (Mouillaud, 2005, 32) 

 

 Ao tentar conceituar a palavra jornal, encontra-se algo como „folha diária, gazeta, 

qualquer periódico noticioso‟. Os impressos em geral, apresentam um vasto conteúdo, 

publicam opiniões e notícias que abrangem um grande número de interesses sociais. Ou seja, 

o jornal vive da notícia, que é passada para seu leitor, que sempre está em procura a mesma. 

Na busca de saber o relato de tal acontecimento. Toda notícia é um produto e tem 

características e elementos comerciais, e o jornal, acima de tudo, é uma empresa que precisa 

vender seu produto. 

 

 O acontecimento é o inicio da produção da notícia, como aponta Miguel Alsina 

(2009), é também é o acontecimento que dá início a produção de um jornal, já que este e os 

outros meios de comunicações de massa, tem como dever levar ao seu público informações 

de fenômenos sociais que gerem interesse. Na mesma idéia de Alsina, esta o autor Mouillaud 

(2005), que aponta o acontecimento, como o objeto de uma construção, ou da produção de 

um impresso. Esse acontecimento noticiado é algo desconhecido, algo novo para a sociedade. 

Nenhum acontecimento é igual ao outro. Sobre o que é notícia Motta acrescenta: 

 

A “notícia seria o “anormal”, aquilo que é o contrário á ordem 

habitual das coisas, contrário as normas. Ou seja, para um 

acontecimento ganhar o estatuto de notícia, ele teria que representar 

um rompimento com a ordem natural das coisas, um desvio do 

comportamento esperado.” (MOTTA, 2002, p. 307) 
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 Essa busca da notícia factual e pela novidade, é um dos principais desafios do 

jornalista na construção de um jornal. Na sociedade cada vez mais midiatizada em que 

vivemos, o jornal tem que buscar atrativos para essa competição com os demais impressos e 

com as demais mídias, como a televisão, o rádio e a internet. Matérias especiais, reportagens 

mais aprofundadas, cadernos de diferentes editorias e cotações, são alguns dos artifícios 

usados pelos impressos hoje em dia, para compensar a falta do imediatismo no meio 

impresso, se comparados os veículos instantâneos.    

 

 Outro desafio da profissão e do impresso é possuir a confiança do público. Ter 

credibilidade com o seu leitor. No jornal, através de uma vasta descrição e de uma boa 

narrativa, provando tudo o que está dito, o receptor passa a depositar sua confiança no 

impresso. O uso de testemunhas ou fontes jornalísticas na reconstrução do fato noticiado é 

umas das principais ferramentas na busca desta credibilidade. O jornalista tem o dever de 

provar o que está escrito nas páginas dos jornais, e as testemunhas, pessoas que participaram 

ou presenciaram tal acontecimento relatado, são as principais provas. Pega-se o caso do 

futebol para usarmos como exemplo, em específico um jogo do clássico Grenal. A fim de 

trazer ao público o que ocorreu em uma partida, além de uma boa observação do jogo, o 

repórter entrevista os jogadores da dupla, que são as principais testemunhas do fato ocorrido, 

no caso, a partida de futebol. 

 

 As fontes jornalísticas também contribuem para que o veículo tenha credibilidade. 

Essas fontes, chamados por Alsina de promotores da notícia, na maioria das vezes são 

pessoas, documentos, órgãos do governo, grandes empresas ou entidades que fornecem 

informações aos jornalistas. Cabe ao profissional verificar os dados obtidos e a veracidade 

das informações que lhe foram passadas. Por isso, ter boas fontes, sobretudo confiáveis, é um 

essencial nos meios de comunicações. No entanto, Alsina lembra que “as inter-relações entre 

os jornalistas e as fontes são complexas e nem sempre são fáceis” (ALSINA, 2009, p168). 

Em inúmeras ocasiões, os jornalistas foram ludibriados pelas suas fontes. Nesses casos, as 

fontes são as culpadas pelo erro. Cabe ao profissional, o quanto antes, desfazer-se do mal 

entendido ou da falsa informação passada pra o leitor. “As fontes devem ser facilmente 

acessíveis e fornecer uma informação útil ao jornalista.” (ALSINA, 2009, p.171) 
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 Um dos passos iniciais para a produção de um jornal é a diagramação. Também 

conhecida como paginação, a diagramação e o ato de determinar a distribuição dos elementos 

gráficos em um determinado espaço nas páginas dos periódicos. Na maioria dos casos, a 

diagramação segue certas características adotadas pelos impressos, seguindo os objetivos e as 

linhas gráficas do periódico, mantendo uma identidade daquele jornal em toda publicação. Os 

principais elementos gráficos que são tratados da diagramação são: texto, título, foto, arte, 

vinheta, box ou caixa, fio, cabeçalho e rodapé, cor, espaçamento e fontes tipográficas. Esses 

elementos são o que constituem a maior parte dos jornais da atualidade. O diagramador, a 

pessoa encarregada da paginação do impresso, normalmente é um jornalista, um publicitário 

ou até mesmo um designer, devido a isso, hoje em dia o diagramador também é considerado 

um designer gráfico. 

 

 O jornalista é quem fala em nome do jornal. Ele pode não estar conectado aos fatos 

relatados nas páginas dos impressos, mas sim estar ligado às falas as quais são de uma 

testemunha, de um especialista, de representante, de um jogador, entre outras fontes de um 

jornal. Sempre o jornalista precisa considerar o que é de interesse público do veículo em que 

trabalha. Precisa seguir a linha editorial da redação, além de se preocupar e levar em conta, 

os interesses das empresas. 

 

 

4. O JORNAL 

 

4.1 HISTÓRICO DO JORNAL IMPRESSO 

 

Desde seu surgimento, quando era montado de uma letra por letra, palavra por 

palavra, até os dias atuais, onde tem-se no Rio Grande do Sul a mais moderna fábrica de 

jornais do Brasil – parque gráfico da Zero Hora – os jornais passaram por inúmeras 

mudanças desde o século XVII . Embora se tenha notícia que o primeiro jornal regular surgiu 

no ano de 59 a.c, na Roma Antiga, onde por vontade do imperador Julio César, folhas de 

noticias de fatos diversos (notícias militares, obituários, crônicas, entre outros assuntos) as 

Acta Diurna. Foi Gutenberg, no ano de 1438, que revolucionou o modo das pessoas se 

comunicarem no mundo. Não por acaso, o inventor alemão, foi considerado o pai da 

imprensa. 
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Johannes Gutenberg criou um modo de impressão, onde letras eram fixadas no papel, 

dando início ao processo de prensa de tipos móveis, a tipografia. Na época em que só se 

dispunha dos manuscritos, a reprodução gráfica era considerada veloz e permitia a edição de 

cadernos de até 16 páginas. A partir do invento de Gutenberg, o mundo passou a se 

comunicar através de notícias, informações, opiniões que eram gravadas pela novo processo 

de impressão. 

 

 Em 1442, em Estrasburgo, no leste da França, Gutenberg imprimiu na sua prensa 

original, onze linhas em um pedaço de papel. Oito anos depois no início da década de 50, de 

volta a Mainz, sua terra natal, o alemão iniciou a impressão da famosa Bíblia, que em 1455 

se tornou o primeiro livro impresso em tipografia. Entre os anos de 1456 e 1470, a imprensa 

já tinha conquistado nove cidades germânicas e várias localidades italianas, bem como Paris 

e Sevilha. O grande salto da imprensa já tinha sido dado. Em 1500, se tinha registro de 226 

oficinas de impressão. 

 

Entre as cidades que se destacavam por sua imprensa, estavam, Veneza - considerada 

a capital da imprensa na época – seguida de Paris, Lyon, Frankfurt e Antuérpia, segunda 

maior cidade da Bélgica. E foi justamente nessa cidade Belga, que a imprensa deu outro 

importante salto. Em 1650 surge na cidade o primeiro jornal da Europa, o periódico bimensal 

Nieuwe Tijdinghen, ou Noticias da Atuérpia. No século seguinte, em 1708, nasce o primeiro 

jornal diário do mundo, o The Daily Courant, nas colônias britânicas da América do Norte. 

Criado por Samuel Buckley, jornalista que foi diretor do jornal, o Daily Courant, que tinha 

apenas uma só folha impressa na parte da frente, foi importante para a história do impresso, 

pois dele nasceria a escola anglo-saxônica, segundo a qual a objetividade é a virtude 

considerada até hoje essencial do jornalismo. 

 

De 1789 a 1800, com a Revolução Francesa, há um impulso extraordinário na 

imprensa da época. Entre esses onze anos, foram publicados mais de 1500 títulos novos, duas 

vezes mais do que nos 150 anos anteriores. A imprensa já se fazia presente em toda Europa, 

parte da Ásia e parte da América do Norte. 

 

 



 28 

4.2 O JORNAL NO BRASIL 

 

 A imprensa que já atingia boa parte do mundo, chega Brasil em 1808, com a chegada 

da família real portuguesa ao país. Até então, era proibida a atividade de imprensa no Brasil. 

Graças a Imprensa Régia, criada em 13 de maio de 1808, foi possível imprimir legalmente no 

Brasil, seu primeiro impresso.  

 

 No dia 1º de junho, é editado e impresso em Londres pelo jornalista exilado Hipólito 

José da Costa – considerado o patrono da imprensa brasileira - o primeiro número do Correio 

Braziliense, primeiro jornal brasileiro. Hipólito o imprimiu clandestinamente para escapar da 

censura e nele passou a defender idéias liberais, como o fim da escravidão e a liberdade de 

imprensa. O Correio Braziliense ou Armazém Literário era dividido em quatro seguimentos 

(editorias), Políticas, Comercio e Artes, Literatura e Ciências e Ciências e Miscelânea, esta 

dividida em duas subseções, Reflexões e Correspondência. O periódico circulou até o ano de 

1823, e ao total teve 29 volumes editados. 

 

 No mesmo ano, em dez de setembro 1808, no Rio de Janeiro, é publicado a Gazeta do 

Rio de Janeiro, que acabou se tornando o primeiro jornal publicado em território nacional, 

graças a Imprensa Régia, hoje conhecida como Imprensa Nacional. O primeiro exemplar que 

deu origem a imprensa brasileira tinha apenas quatro páginas, foi editado pelo Frei Tibúrcio 

José da Rocha e consistia basicamente, de comunicados do governo, o que se via era um 

discurso parcial e opinativo exaltando notícias da Corte Real, ora que outra, também 

publicava notícias sobre a política internacional, ou seja, seu conteúdo era praticamente 

restrito aos interesses da Coroa.  

 

 Foi na Gazeta que circulou no país, o primeiro anúncio publicitário e o primeiro 

clichê tipográfico. Além de contar com o primeiro jornalista profissional brasileiro, Manuel 

Ferreira de Araújo Guimarães. Até o final de 1808, foram impressos 32 números e mais 19 

edições extraordinárias da Gazeta do Rio de Janeiro. Até 31 de dezembro 1822, data em que 

a Gazeta do Rio deixou de circular, devido a Independência Brasileira, o impresso publicou 

7.495 páginas de informação. 
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 A Imprensa Régia, junto com o Correio Braziliense e a gazeta do Rio de Janeiro, 

foram os principais responsáveis pelo surgimento do jornalismo no Brasil, que possui mais 

de 200 anos. Hoje no território nacional, conforme dados da Associação Nacional de 

Jornais
15

, a ANJ, há um total de 4.103 jornais em circulação, sejam eles diários, aqueles 

publicados no mínimo quatro dias por semanas, semanais, quinzenais, mensais e etc. Em 

72% dos municípios há jornal diário, 44% possuem jornal semanal e 33% possuem jornal 

com outro período de distribuição
16

. De acordo com estudos da Marplan, a penetração do 

jornal na classe A é de 78%; na B, de 65%; na C, de 46%; na classe D, de 28%; e na E, de 

18%. 

 

 Embora a cada ano cresça o número de impressos, dados revelados pelo Instituto 

Verificador de Circulação, o IVC, mostram que o número de leitores dos jornais no país tem 

despencado. No primeiro semestre deste ano, de Janeiro a Julho, foram vendidos cerca de 4 

milhões de exemplares por dia, número 4,8% menor, se comparado ao mesmo período do 

ano passado. A ANJ atribuiu à queda no número de leitores, a crise econômica mundial 

ocorrida este ano, no entanto acredita-se que a maioria dos leitores migrou para o mundo on-

line. Com o boom da internet, onde jornalistas de jornal e revista deixaram as redações e 

aderiram ao jornalismo on-line, cresceu o número de leitores de jornais online. Dos 25,5 

milhões de internautas residenciais brasileiros, cerca de 40% lêem seus jornais preferidos 

pela internet. Os jornais têm um longo futuro, cada vez mais, integrado com as novas 

tecnologias. 

 

4.3 O JORNAL NO RIO GRANDE DO SUL 

 

 A imprensa chegou ao Estado  muito tarde se comparada às outras províncias 

brasileiras. No Rio Grande do Sul o impresso deu seu primeiro passo no ano de 1822. Foi 

nesse ano, que o então presidente da província, o português João Oliveira e Daun, comprou 

por subscrição pública, uma máquina tipográfica do Reino Unido. Como João Oliveira e 

Daun, acabou sendo preso e levado a corte, a criação do primeiro impresso gaúcho atrasou. 

                                                 
15

 Site ANJ. Disponível em <http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/numero-de-

jornais-brasileiros/> 
16

 Site do IBGE. Disponível em < http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/noticias/municipios.html> 
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Somente no ano de 1827, em primeiro de julho, apoiado pelo presidente da província da 

época, o Brigadeiro Salvador José Maciel, que foi criado o Diário de Porto Alegre. 

 

 O primeiro impresso gaúcho tinha pouco mais que uma folha. Nele, em um formato 

reduzido, com pobre conteúdo, geralmente assuntos do dia-a-dia eram misturados com 

publicações oficiais, que ora eram a favor e ora contra o governo. Tinha formato de 12cm x 

29cm com folha dupla em duas colunas, e nesse espaço seu redator, João Inácio da Cunha, 

que tinha a ajuda fundamental de dois franceses para operar a tipografia - Claude Dubreuil e 

Estivalet – publicavam atos do governo, anúncios de compra e venda, aluguéis, achados e 

perdidos, fugas e entrada e saídas de embarcações no porto de Guaíba. 

 

 O Diário de Porto Alegre teve vida curta, pouco mais de um ano. O primeiro impresso 

gaúcho circulou até 30 de Junho de 1828, pouco mais de um ano após sua fundação, mas foi 

um marco para a imprensa no estado do Rio Grande do Sul. Porém cinco dias após a sua 

última edição, surge em Porto Alegre, o impresso Constitucional Rio-Grandense, 

substituindo o Diário de Porto Alegre. 

 

 O Constitucional Rio-Grandense, que era dirigido pelo jornalista Vicente Ferreira 

Gomes, o Carona, que já havia trabalhado como redator no Diário de Porto Alegre, 

substituindo João Inácio da Cunha, era declaradamente político. Mas assim como os outros 

impressos da época, teve vida curta. O jornal encerrou suas atividades em 28 de março de 

1831, e até esta data foram impressos 282 números do Constitucional Rio-Grandense. 

 

 Antes do fechamento do jornal Constitucional Rio-Grandense, Porto Alegre já 

contava com um bom número de impressos. São eles: O Amigo do Homem e da Pátria, O 

Vigilante, A Sentinela da Liberdade na Guarita ao Norte da Barra do Rio Grande de São 

Pedro, O Imparcial, O Cruzeiro, O Telégrapho, Correio da Liberdade e O Compilador. A 

maioria porém desses impressos teve vida curta. Nos anos que antecederam a Revolução 

farroupilha, os periódicos partidários se multiplicavam acirrando as disputas políticas, por 

isso esses e outros impressos encontravam sérias dificuldades para a sua circulação. Na 

década de 1830, com o agravamento dos conflitos políticos, surgiram 41 jornais em Porto 

Alegre, e na década seguinte foram criados apenas quatorze periódicos. 
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 Em 1833, circulou no estado, o primeiro jornal criado fora da capital gaúcha. Criado 

pela elite local, formada principalmente por comerciantes, o periódico O Propagador da 

Indústria Rio-Grandense foi um jornal publicado na cidade de Rio Grande, sul do estado. No 

entanto o jornal também sobreviveu pouco mais de um ano, fechando suas portas um ano 

após sua fundação, quando seu redator, o jornalista luso-brasileiro José Marcelino da Rocha 

Cabral, pediu sua renúncia. 

 

 Até o fim do primeiro período do impresso no estado, que vai de 1827 até 1851, quase 

trinta jornais foram criados no Rio Grande do Sul. Na fase seguinte, que foi conhecida como 

a fase de consolidação do impresso no estado, datada entre 1852 e 1895, mais de sessenta 

novos periódicos foram criados. Nesse período, os jornais afastam-se da política e passam a 

dar mais atenção a notícia, surgem mais jornais fora dos grandes centros e jornais em língua 

alemã, muito falada até então no Rio Grande do Sul. 

 

 Em primeiro de outubro de 1895, é criado em Porto Alegre por Caldas Junior, então 

com apenas 26 anos de idade, o jornal Correio do Povo, que é considerado outro marco para 

a imprensa gaúcha. É considerado o primeiro jornal moderno, com estrutura técnica e 

administrativa de empresa no estado. O veículo se destacou por ser neutro quanto aos 

assuntos políticos. O jornal róseo, como era chamado inicialmente o Correio do Povo, 

circulou por 89 anos ininterruptamente no estado, até 1984 – muito do seu fechamento se 

deve a uma elevada dívida assumida para a instalação da TV Guaíba, e a criação de Zero 

Hora, impresso que será estudado a seguir, que em 1982 ultrapassou o Correio no número de 

tiragens. Com isso tornou-se o periódico de mais longa publicação na capital gaúcha. Reabriu 

em 1986, sob o comando de uma nova direção.  

 

 Depois da criação do Correio do Povo, surge uma nova concepção no meio impresso, 

o jornalismo informativo moderno. A partir do início desta fase, que vai de 1896 a 1945, 

mais um bom número de jornais surge no Rio Grande do Sul. Cada vez mais, o jornal é 

difundido para o interior do Estado, deixando de estar apenas nas grandes cidades. Na 

próxima fase, a chamada de Contemporânea, o jornalismo impresso está definitivamente 

consolidado no Rio Grande do Sul. Já possui bons periódicos, bons jornalistas, com um 

jornalismo de qualidade e com um público cada vez mais fiel e crescente. 

  



 32 

 Nesta fase, na década de 70, Porto Alegre chegou a possuir cinco jornais circulando 

diariamente. Eram eles; O Correio do Povo, Folha da Manhã, Folha da Tarde, Diário de 

Notícias e Zero Hora. Porém os anos seguintes não foram felizes para estes impressos. O 

Diário de Noticias, que já estava em circulação a mais de 50 anos, enfrentava uma grande 

crise, que havia começado no ano de 54, quando foi depredado em uma manifestação 

popular, devido a uma campanha contra Getulio Vargas, que se matou naquele ano. Fechou 

suas portas em 1979.  

 

 Em 1980, os jornais Folha da Manhã e Folha da Tarde saíram de circulação. Dois 

anos mais tarde, foi a vez do Correio do Povo sair de circulação por alguns meses. 

Com a decadência desses quatro jornais, foi a vez do jornal Zero Hora Passar a ser o mais 

vendido no Rio Grande do Sul, e se consolidou na história do jornalismo impresso gaúcho.  

 

 Hoje pode-se encontrar no Rio Grande do Sul, jornais de todos os tamanhos e 

formatos. Entre os maiores está Zero Hora. 

 

 

4.4 O JORNAL ZERO HORA 

 

A Zero Hora é o principal periódico em circulação no Rio Grande do Sul. Como já foi 

mencionado anteriormente e é o veículo mantido pelo Grupo RBS (Rede Brasil Sul de 

Comunicações), é atualmente o sétimo impresso mais lido no país
17

. Desde o seu surgimento 

o jornal passou por grandes mudanças no layout do jornal. Mudou do formato até a 

disposição das manchetes. Um dos objetivos deste projeto é evidenciar essa evolução. 

 

O veículo foi fundado em 4 de maio de 1964 servindo de porta-voz do Regime 

Militar, e teve durante este período a sua melhor fase de crescimento. “Nasce hoje um novo 

jornal. Autenticamente gaúcho. Democrático. Sem vínculo ou compromissos políticos.”
18

 

Essa declarão de princípios, constava na edição número um de Zero Hora, que tinha 24 

                                                 
17

 Site da ANJ. Disponível em <
 
http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-

jornais-do-brasil> 
18

 Jornal Zero Hora – 04/05/2004 

 

http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-jornais-do-brasil
http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-jornais-do-brasil
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páginas e custava 35 cruzeiros. O novo jornal nasce da antiga Última Hora, impresso fechado 

um mês antes, e sua primeira redação situava-se na Rua Sete de Setembro, no centro de Porto 

Alegre. 

 

Um ano após sua fundação, Zero Hora começa a circular o mais antigo suplemento do 

jornal, o Segundo Caderno, na época chamado de Caderno 2. Em 1969, a redação do jornal, 

transfere-se para a Avenida Ipiranga, número 1075, onde encontra-se até hoje. Nesse ano, 

Zero Hora circula em mais de 110 municípios gaúchos e empregava cerva de 200 

profissionais. No mesmo ano, mais um salto na produção jornalística da época, começa a 

impressão de fotos em cores. Em 1970 o Grupo RBS assume o controle do impresso e dedica 

mais espaço as reportagens e ao noticiário internacional sob o comando de Maurício Sirotsky 

Sobrinho que introduz métodos modernos, como as pesquisas de mercado. 

 

A partir de 1971, o jornal passa a circular sete dias por semana. Um ano depois, a 

linotipia é substituída pela fotocomposição eletrônica, e a circulação de Zero Hora atinge 

todo o Estado. Em 1973, um dos capítulos mais tristes da história de Zero Hora. Um incêndio 

destruiu a redação, o arquivo fotográfico e o acervo da antiga Última Hora. Apesar do 

episódio, no dia seguinte Zero Hora chega as bancas contando a própria tragédia. “Incêndio 

não parou o jornal”, exaltava a manchete de capa. Em 1975, a Marplan, uma das mais 

respeitadas empresa de pesquisa do país, revela que Zero Hora é o jornal de maior venda 

avulsa do Rio Grande do Sul, circulando em 323 municípios. No ano de 79, o jornal lançou 

seu primeiro caderno de anúncios de classificados. 

 

Nos anos 80, o jornal já está consolidado de vez em solo Riograndense. As edições 

dominicais tornam-se cada vez mais charmosas, chamando a atenção do leitor. Há a 

introdução dos cadernos coloridos, como a Revista da TV. Em 1988, as máquinas de escrever 

são substituídas por um sistema eletrônico de edição. As notícias de agências nacionais e 

internacionais passam a ser visualizadas diretamente nos monitores dos computadores. Um 

ano mais tarde, em 1989, com 30 mil assinantes e a marca de 130 mil exemplares em cada 

dia útil, o impresso foi submetido a uma ousada reformulação gráfica, que torna mais 

agradável a leitura. 
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Quando completava 30 anos de história em 1994, o jornal adota o tradicional logotipo 

horizontal, entre outra reformulações gráficas. Em 1997, começa a operar uma nova rotativa, 

a Newsliner, uma gigante de 900 toneladas que exige a ampliação do parque gráfico e 

multiplica por quatro a capacidade de impressão nas páginas coloridas. Cada vez mais o 

jornal Zero Hora representa qualidade e rapidez, imprimindo até 70 mil exemplares por hora. 

Em 22 de Julho de 1998, é impresso em Cruz Alta, o primeiro número de Zero Hora 

impresso no interior do Estado. O novo parque gráfico permite que o jornal chegue mais cedo 

aos leitores e dezenas de municípios da região.  

 

Já no novo século, no ano de 2000, mais um avanço tecnológico do impresso. “Os 

leitores de Zero Hora tornam-se os primeiros do Brasil a ter em mãos um diário produzido de 

forma inteiramente digital”
19

. Em 2004, o jornal publicava 180 mil exemplares diários. No 

ano de 2007, Zero Hora entra na era da informática e coloca disponível na internet o site da 

Zero Hora On Line, nele , notícias são atualizadas em tempo real com fotos e vídeos. O 

internauta tem a possibilidade de ler a versão impressa na tela, podendo ”folhear” as páginas 

e clicar nas notícias. Em 2009, o Grupo RBS inaugurou o novo parque gráfico chamado de 

Jayme Sirotsky que equivalente a 17 quadras de futsal e  permiti a impressão de 75 mil 

exemplares do jornal por hora, ou 20,8 jornais por segundo. O limite de páginas coloridas por 

caderno que antes era de 48, sobe para 64. Além da qualidade de impressão, os leitores 

ganharam em agilidade, porque Zero Hora chega mais cedo às ruas. É uma nova era de 

agilidade e de excelência gráfica. O jornal tem a forma de tablóide, “considerado o mais 

prático para a leitura por permitir fácil manuseio e, ao mesmo tempo, desenhos de página 

criativos”
20

,  Zero Hora domina inteiramente a tecnologia de desenho e edição nesse formato 

e é uma das referências internacionais em jornais tablóides.  

 

As editorias do jornal são: Atendimento ao Leitor, Arte, Diagramação, Economia, 

Esportes, Fotografia, Geral, Interior, Mundo, Opinião, Polícia, Política e Segundo Caderno. 

As demais seções e os 23 cadernos são vinculados a alguma dessas editorias. O jornal dá 

grande importância a coluna que um dos gêneros opinativos mais usados no jornalismo 
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 Jornal Zero Hora – 04/05/2004 
20

Seção Zero Hora Responde. Disponível em <http://zerohora.clicrbs.com.br > 
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brasileiro e  possui cerca de 60 colunistas. Hoje, Zero Hora é o jornal mais lido no estado
21

, 

publica cerca de 187.220 mil exemplares por dia. 

 

 

4.5 O DIA-A-DIA NAS REDAÇÕES 

 

 O dia-a-dia na redação de um jornal diário, assim como em qualquer outro meio de 

comunicação de massa, é uma intensa corrida contra o relógio, e apesar das dificuldades, o 

jornalista tem de estar sempre atento ao desconhecido, com um olhar no amanhã, 

especialmente se tratando da produção de um jornal diário, já que não busca o imediatismo 

como em outros veículos de informação instantânea, como o rádio, a televisão e a internet. 

Segundo Erbolato  o trabalho nas redações é feito  da seguinte maneira: 

 

“Na redação dos jornais, a atividade é sempre das mais intensas, com notícias que 

chegam ininterruptamente. Os encarregados de recebê-las (Produção e Recepção) 

as encaminham aos redatores, para que possam ser tratadas, de acordo com a 

importância do que se reveste” (ERBOLATO, Mário, 2004, p.220) 

 

 Esta corrida contra o tempo muitas vezes se torna uma inimiga na produção 

jornalística. Devido a isso, podemos notar que as redações de alguns impressos, estão se 

modificando, encontrando moldes e artifícios para levar ao leitor um bom texto, mesmo que 

com um tempo limitado. Ricardo Noblat é totalmente contra essa pressa em informar, 

segundo ele, “apurar bem exige tempo. Escrever bem exige tempo. E não existe mais razão 

de jornal ser feito as pressas” (NOBLAT, 2004, p38) 

 

 Zero Hora normalmente “fecha o jornal”, edita e conclui, no final da tarde, 

estabelecendo os espaços destinados a publicidade e o que vai em cada página. Por volta das 

19 horas, os editores se reúnem durante 10 minutos, afim de vislumbrar a capa do jornal e 

confirmar as prioridades da edição. Em Zero Hora, assuntos de maior relevância e com boas 

fotos ganham mais espaço. Logo após, diagramadores e editores desenham página por página 

no computador. Depois de completa com textos, títulos, fotos e legendas, a página é 

conferida por pelo menos duas pessoas antes de ser mandada para a área de impressão. O 
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 Dados do ICV, Instituto Verificador de Circulação. Retirado do site: 

http://niviaandres.blogspot.com/2009/01/tres-jornais-gauchos-estao-entre-os-dez.html 
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jornal adota dois horários de fechamento. A primeira edição que é encaminhada para o 

interior do Estado deve estar pronta às 22 horas e 45 minutos, para que possa ser impressa e 

chegar mais cedo aos leitores que moram em cidades distantes. A segunda edição, voltada ás 

notícias que interessam mais a Região Metropolitana, normalmente tem seu fechamento á 

uma hora.  Quanto aos eventos que acontecem tarde da noite, como jogos de futebol, os 

horários são remanejados. No mesmo instante que o jornal é impresso, a redação vai 

atualizando a edição. 

 

 Como este trabalho analisou as coberturas esportivas do clássico Grenal realizadas 

pelo jornal Zero Hora, o dia-a-dia na redação do impresso, em dias de jogos entre a dupla, 

também foi indagado. A cobertura do derby começa uma semana antes da data da partida. É 

uma cobertura esportiva diferente de qualquer outro jogo, devido a isso, merece muito 

cuidado. Para Leonardo Oliveira, que já trabalhou em 49 jogos entre tricolores e colorados, 

“dia de clássico é diferente, a semana Grenal é diferente”. Nas redações, muito trabalho 

buscando sempre um material diferenciado. Segundo Oliveira, no dia do jogo, o jornalista 

chega a ter uma certa angústia, já que todo o estado espera por aquela partida. “Se um milhão 

de pessoas lê seu jornal normalmente, naquela semana dois milhões vão ler”. No Grenal se 

“Tem uma ansiedade maior, não é como fazer um jogo comum”. Oliveira ainda complementa 

sobre a cobertura do clássico: 

 

“Um jogo qualquer é um dia normal de trabalho. O Grenal é diferente 

porque pra chegar ao estádio é diferente, os nervos estão mais a flor da pele 

na torcida, parece que o ar fica suspenso no Grenal... Já fiz Grenal de dentro 

do campo, já fiz Grenal no interior, é diferente. Mexe contigo, já que todo o 

estado esta esperando esse jogo. O jogo em si é uma disputa ruim, o legal 

do Grenal é o ambiente, é o clima, é a semana Grenal.” 

 

 Para David Coimbra, que desde 1996 esteve presente em todos os clássicos, a 

cobertura do Grenal é diferenciada, já que mexe diretamente com o povo gaúcho. E Coimbra 

acrescenta: 

 

“É uma cobertura especial. Sempre é uma cobertura especial, mesmo que 

seja um amistoso. Então, antes se faz um planejamento detalhado, com o 
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reforço de outras editorias, pois é uma cobertura sempre muito ampla. 

Precisa de muita organização, cada uma fazer sua tarefa.” 

 

 Coimbra ainda alerta, que dependendo da partida, é necessário fazer uma parada no 

decorrer do jogo ou no intervalo, e ver qual caminho que a cobertura vai tomar, já que às 

vezes muda. Cabe ao jornalista ter uma boa observação do jogo e saber o rumo que a 

cobertura deve seguir. O próprio jogo muda todo o planejamento. Diogo Olivier, jornalista 

que desde 1997 trabalhou na cobertura de todos os clássicos até o momento, completa a idéia 

de Coimbra e de Oliveira, e salienta: 

 

“...o Grenal ao contrário de qualquer outro jogo, é um ser vivo, ele vai 

mudando. È o comportamento da torcida, é uma vaia, é um gol, é um 

episodio, é uma briga que pode mudar tudo. Então o repórter que tá  lá, tem 

que  ter essa percepção.” 

 

 Como na cobertura do Grenal podem ocorrer mudanças, alguns artifícios são usados 

para se obter uma melhor cobertura esportiva. Olivier conta que os repórteres e fotógrafos 

que vão para o clássico, levam um telefone celular ou algum rádio para contato. Para ele, a 

observação é o que mais vale em uma cobertura. Hoje em dia, o jornal compete com os mais 

variados veículos que exaurem completamente toda a cobertura. Um gol que saiu na partida, 

até o jornal chegar à banca no outro dia, já foi reproduzido muitas vezes. Olivier afirma que a 

observação e o grande diferencial para uma boa cobertura esportiva: 

 

“O importante é a função do cara que ta lá, a função jornalística mesmo. Tu 

não fazes nada sem o repórter. O cara que vai para um Grenal, vai com 

olhos de quem vai para o Grenal. Tem que estar sempre com olhos de 

buscar para o impresso, um diferencial que a rádio não deu, que o online 

não deu, tem que estar sempre com esse olhar. A observação vale muito, 

mais do que se imagina.” 

 

 Por ser um dos principais jogos do país, a cobertura da partida não pára após o apito 

final. Muita coisa acontece depois do jogo. É um jogador que foi vaiado, um dirigente que 

fez alguma declaração, um técnico que foi demitido. Tudo isso é notícia, referente à partida e 

de interessa ao leitor. O jornalista deve levar às pessoas algo novo. Tem que oferecer o que 

ainda não foi repassado aos leitores. Olivier ainda acrescenta: 
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“O objetivo central é fazer uma cobertura que seja mais analítica, 

interpretativa, buscando um outro olhar do que ficar no factual. Tem que 

buscar algo diferente, isso que é um esforço jornalístico impressionante.” 

 

 Hoje, com todas as limitações que o futebol envolve e com as dificuldades que o 

repórter esportivo encontra, como os técnicos que não dão entrevista, os jogadores que tem 

entrevistas com conteúdo limitado, o jornalista tem que descobrir informações diferentes do 

que um veículo instantâneo já noticiou. Para Oliveira, o repórter “tem que ver o que os outros 

não viram ou saber o que os outros não sabem”. Apesar do Grenal ser um fator que por si só, 

já chama a atenção do leitor, o jornalista de impresso deve saber usar recursos para 

compensar o pontos que perde se comparado a outros meio de comunicação. Sobre essa 

questão, Oliveira relata como o jornalista deve agir: 

 

“O Grenal tu vê ao vivo, tu vê na internet, tu vê tudo na TV e ouve na rádio. 

O grande lance é que tu vai chega na segunda feira, com aquela coisa que tu 

só vai ver na Zero Hora. Por mais que ele (leitor) tenha visto tudo, ele vai 

querer ler a Zero Hora, vai ver o que a Zero Hora diz. Só que ela não vai 

dizer o que os outros disseram, tem que dizer os que eles disseram e mais 

alguma coisa de um formato diferente. Uma matéria especial, um caderno 

envelhecido, um caderno novo com coisas diferentes, uma cotação com 

responsabilidade... Tem que ter ângulos diferentes.” 

 

 

4.6. JORNALISMO ESPORTIVO 

 

 É chamado de jornalismo esportivo toda aquela cobertura midiática relacionada aos 

esportes em geral. Fatos como jogos, hobbies, ginástica e outras atividades esportivas fazem 

parte do cotidiano do jornalista esportivo. As pautas que incluem o jornalismo esportivo são 

a cobertura de eventos, as instituições que geram produtos e fatos ligados a modalidades 

esportivas, as politicas públicas da área e o dia –a-dia do setor, o ineditismo. 

 

O jornalista esportivo convive diariamente com atletas, dirigentes de clubes, entidades 

esportivas, autoridades esportivas como ministros, secretários, especialistas como médicos, 
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fisioterapeutas , com o público em geral e os torcedores os quais são as fontes do meio 

esportivo. O repórter deve manter um bom contato com suas fontes. 

 

No Brasil, o desporto que domina a pauta do jornalista esportivo é o futebol. Os 

demais esportes são abordados, mas dificilmente ganharam espaço igual a ele, somente 

quando for um grande acontecimento .Uma das razões para o esporte ser tão popular no país 

é por ele ser praticado pelas minorias brasileiras, por pessoas de precárias condições de vida.  

Normalmente as outras modalidades como vôlei, basquete e tênis, são agrupados como 

esportes amadores, embora grande parte deles já seja profissional. Para Marques, “há uma 

preocupação quase exclusiva com o futebol, como se não existissem interessados e 

praticantes de outros esportes,  ainda como se o Brasil não tivesse competência explícita e 

reconhecida em muitas outras áreas.”(MARQUES, 2005,p20) 

 

Hoje nosso país conta com atletas da elite mundial em todos os esportes. Com isso o 

espaço na mídia vai crescendo para essas modalidades. Se pegar a grade da programação e 

trasmissões esportivas de uma determinada emissora televisiva, nota-se, além do futebol que 

deve ocupar metade da grade esportiva – outras modalidades em que atletas brasileiros se 

destacam. Citamos como exemplo, a Fórmula-1 com Felipe Massa e Rubens Barrichello, a 

supremacia brasileira no voleibol, a natação com César Cielo, a Ginástica Artística com os 

irmão Diego e Daniele Hypólito, entre outros esportes praticados pelos atletas do país. Um 

grande salto para quebrar as barreiras ainda existentes no espaço que a mídia oferece aos 

demais esportes, será as Olimpíadas de 2016 que será realizada no Rio de Janeiro, que será a 

primeira cidade sul-americana a ser sede de jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Nas 

Olimpíadas, o país sede deve mandar atletas para competir em todas as modalidas esportivas. 

Com isso, a divulgação e o interesse por outras modalidades deve crescer. 

 

Assim como qualquer outra editoria, o jornalismo esportivo precisa de profissionais 

com esforço, independência, imparcialidade e criatividade. Muitas vezes o meio esportivo 

chegou a ser considerado menos importante por parte do público e de alguns jornalistas, 

confundindo frequentemente jornalismo esportivo com puro entretenimento. BARBEIRO e 

RANGEL tratam desta questão, e apontam o próprio repórter como causador dessa má 

opinião: 
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“Os reporteres esportivos precisam por um fim nas piadas que fazem a respeito do 

seu trabalho, e mostrar que é posssível porduzir boas reportagens, como em 

qualquer outro assunto” (BARBEIRO; RANGEL, 2006, p20) 

 

Essa idéia foi saindo de cena com o passar dos anos. Hoje grande parte da imprensa 

mundial dedica uma atenção especial a esta área, já que atrai milhares de leitores, ouvintes ou 

telespectadores. A prestação do serviço deve ser como em qualquer outra matéria, com 

qualidade, seriedade, exatidão e credibilidade. 

 

A cobertura jornalística esportiva vai além das quatro linhas do campo ou da quadra. 

Não se pode confundir jornalismo esportivo com pequenos boletins de conteúdo especulativo 

e sem profundidade. Questões fundamentais no meio esportivos devem e vem sendo 

abordadas. Como o caso de dopping, confirmado pela Confederação de Atletismo, que 

confirmou o uso de uma substâncias proibidas por alguns atletas brasileiros ou como a lesão, 

ou o mau condicionamento fisico daquele esportista. Todo aspecto que envolve o dia-a-dia de 

um atleta, deve ser noticiado pela mídia. Como Marques resalta: 

 

“...a cobetura esportiva limita-se a um espaço de atuações limitada, que se 

confunde, quase sempre, com o antes, durante e depois dos jogos e competições. 

Não há vida fora dos torneios, e, por isso, as pautas ficam pobres, endereçando-se 

para a fofofa e a intriga, quando já temas absolutamente fundamentais para serem 

tratados”(MARQUES, 2005, p.21) 

 

Uma reportagem não é uma simples notificação de um fato. É necessário um 

detalhamento, uma escolha de um ângulo ainda não explorado. 

 

Partindo da idéia de Barbeiro e Rangel que “a reportagem é a alma, a essência do 

jornalismo,” lembra-se que qualquer boa reportagem depende de boas perguntas nos 

momentos certos, já que é o reporter é considerado o elemento mais importente na cadeia de 

produção em qualquer área do jornalismo, incluindo o campo esportivo. O jornalista não 

deve virar um repórter ator. Sua missão é informar, e não aparecer. “Uma disputa esportiva é 

um espetáculo e o profisssional divulga os acontecimentos, mas não participa deles.”( 

BARBEIRO, Herodoto; RANGEL, Patrícia, 2006, p92) 
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Uma das obrigações jornalísticas que se encontra em seu código de ética, é fiscalizar 

e denunciar “toda vez que os interresses particulares se sobrepuserem ao interesse público.” 

(BARBEIRO; RANGEL, 2006, p118). No meio esportivo não é diferente. O esporte é uma 

atividade que também mexe com o poder, gera grandes verbas publicitárias, públicas ou 

privadas. Por isso deve-se fiscalizar. Por ser um grande gerador de lucros, muitas vezes a 

corrupção e a manipulação invadem o campo esportivo. Prova disso, foi o escândalo de 

arbitragem que abalou o futebol brasileiro em 2005, episódio que ficou conhecido como 

Máfia do Apito
22

. Revelada em outubro de 2005 em reportagem da revista VEJA, a Máfia do 

Apito foi um esquema que envolveu árbitros de futebol, entre eles Edílson Pereira de 

Carvalho (integrante do quadro da FIFA), e golpistas de sites de aposta durante o 

Campeonato Brasileiro daquele ano.  

 

Com os resultados combinados com os juizes, que chegavam a lucrar 15 mil reais por 

jogo, a quadrilha lucrava em apostas milionárias feitas na internet. Na Itália também 

aconteceu uma episódio parecido no mesmo ano. No escândalo que ficou conhecido como 

“Calciopoli”, estavam envolvidos árbitros e dirigentes de clubes renomados da Itália como 

Juventus, Lazio e Fiorentina, ao todo, 26 pessoas estavam envolvidas no incidente, que 

realizava pagamento de propina para árbitros caso acontecessem uma combinação de acertos 

de resultados na Primeira Divisão do futebol do País. Na Itália os envolvidos foram 

devidamente punidos, já no caso Brasileiro, a Máfia do Apito, o escândalo foi arquivado sem 

provas, mesmo tendo todas elas gravadas em conversas telefônicas 

 

Os dois escândalos de manipulação de resultados foram descobertos por jornalistas. 

Dois casos em que o profissional realizou o seu trabalhado, o seu dever jornalístico. Agiram 

com isenção, com postura investigativa, equilíbrio e boa-fé. “Os bastidores do mundo do 

esporte ainda são pouco conhecidos pela sociedade, pouco divulgados e são raros, 

infelizmente, os profissionais que se dedicam a uma cobertura crítica do esporte”.( 

BARBEIRO, Herodoto; RANGEL, Patrícia, 2006, p119) 

   

 Embora a credibilidade hoje do jornalismo esportivo não tenha um grande conceito, 

devido muitas vezes a falta da capacitação do profissional, a falta de estrutura das emissoras 

e redações e a falta de investimentos, a credibilidade do jornalista esportivo nunca deve ser 
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 http://veja.abril.com.br/280905/p_072.html 
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vendida. No lucrativo mundo esportivo, muitas portas podem ser abertas e por vezes, o 

jornalista acaba esquecendo seu verdadeiro papel. Herodo e Patricia alertam sobre este 

perigo: 

 

“As oportunidades de negócios aparecem no meio esportivo, basta você decidir e 

ter consciência se é um jornalista, um empresário, um profissional do marketing ou 

um assessor de impresa. Esssas funções são distintas.” (BARBEIRO, Herodoto; 

RANGEL, Patrícia, 2006, p21) 

 

 Para realizar um jornalistmo competente, e por fim buscar uma maior credibilidade ao 

Jornalismo Esportivo, os profissionais da área devem ficar atentos a fatos que nem sempre 

dizem respeito diretamente ao esporte. Algo inesperado pode acontecer durante uma 

cobertura. O jornalista esportivo deve estar sempre atento ao regulamento do campeonato, ou 

de qualquer outro evento esportivo e deve ter sempre a mão para qualquer dúvida. Heródoto 

e Patrícia, afirmar que “estudar as regras do esporte que cobre e manter-se sempre atualizado 

com os outros esportes é rotina para um bom repórter.” (BARBEIRO, Herodoto; RANGEL, 

Patrícia, 2006, p21).A linguagem da reportagem deve ser acessível, embora o jornalismo 

esportivo tenha um público-alvo, os termos técnicos não podem atrapalhar o seu 

entendimento. Seguindo essa linha, seguindo os deveres para a prática de um correto e bom 

jornalismo, o meio esportivo pode ter uma credibilidade como qualquer outra editoria. Para 

isso, depende apenas dos próprios jornalistas. 

 

 

4.7 A EDITORIA DE ESPORTES EM ZERO HORA 

 

 Por muitos anos a editoria de esporte, em geral, foi uma das menos prestigiadas nos 

jornais e emissoras de TV. Isso começou a mudar quando o Brasil chegou às grandes 

conquistas em modalidades variadas. Com a evolução do nível dos atletas brasileiros, a 

editoria também evoluiu. Se o país e o Estado contam com atletas e estrutura no mais alto 

nível é preciso ter uma imprensa bem preparada. As grandes mídias cediam cada vez mais 

espaço para o esporte, principalmente para o futebol, que continua a ser o carro chefe das 

coberturas esportivas, e com isso mais profissionais surgiram nesse meio e a credibilidade da 

editoria esportiva cresce rapidamente. 
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 O apreço que o povo gaúcho tem pelo esporte, em especial com o futebol, faz com 

que a Zero Hora invista e dê grande ênfase a editoria esportiva do jornal. Não é exagero 

dizer, que esta editoria conta hoje com a equipe mais qualificada do estado. Seja pelo seu 

texto ou por sua cobertura. A editoria de esportes de Zero Hora conta hoje com uma equipe 

de quinze profissionais. Leonardo Oliveira, coordenador de produção da editoria, compara a 

equipe como um time de futebol, mantendo sempre uma base. O jornalista conta que a 

editoria mantém uma espécie de “coluna vertebral” dos profissionais, que não muda. Esse 

fator segundo Oliveira ajuda, faz com que a produção jornalística aconteça com mais 

naturalidade, maturidade e agilidade. 

 

 A maioria dos profissionais da equipe está na editoria desde os anos 90, ou seja, a 

editoria mantém mesmo a base dos profissionais. Dos três jornalistas entrevistados nesta 

pesquisa, todos estão há um bom tempo no campo, e fazem parte desta “coluna vertebral” 

citada por Oliveira. David Coimbra, atual editor executivo do esporte em Zero Hora, trabalha 

com o esporte no veículo desde 1995, e em 1996 virou editor. Léo Oliveira desde 1995 é 

repórter da editoria, hoje é o coordenador de produção, e Diogo Olivier que entrou na 

editoria de esporte do impresso em 1997. Nota-se com isso, que editoria de Zero Hora, preza 

pela continuidade no trabalho jornalístico, mantém a base como foi referido por Oliveira. 

Para ele, os profissionais responsáveis pelo esporte do jornal estão hoje em outro nível, há 

uma qualidade grande de texto e bons colunistas, e ainda coloca o texto de David Coimbra, 

como o melhor do estado.  

 

 Como há a rivalidade entre Grêmio e Inter, “a Editoria de Esportes de Zero Hora tenta 

manter o equilíbrio da cobertura das atividades da dupla Gre-Nal, inclusive procurando 

estabelecer o mesmo número de páginas para cada um” 
23

. No entanto, o desequilíbrio 

acontece em nome da informação. Quando um dos clubes está prestes de uma grande 

conquista, de um título, ou vem de uma derrota vexatória, por exemplo, a cobertura desse 

fato ganhará mais atenção, mais espaço. Esse espaço também depende da importância e do 

interesse que o fato desperta. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Para realizar este estudo, foi analisada a cobertura jornalística sobre determinados 

clássicos Grenais marcantes na história. Foi investigado o que sofreu mudanças no Jornal 

Zero Hora ao longo de duas décadas de cobertura do clássico, e por fim, traçado a evolução 

da cobertura esportiva pelo meio impresso. 

 

 O corpus de análise do projeto compreende quatro clássicos disputados entre Grêmio 

e Internacional, de 1992, 1999, 2004 e terminando na partida que marcou o centenário dos 

Grenais, neste ano de 2009. Abaixo a lista dos clássicos escolhidos para análise: 

 

 - Grenal 317– 17/11/1992 – Beira Rio - Inter 1 x 1 Grêmio (3 x 0 nos pênaltis) 

 

 - Grenal 341– 20/06/1999 – Olímpico - Grêmio 1 x 0 Inter 

 

 - Grenal 360 – 10/07/2004 – Beira Rio - Inter 2 x 0 Grêmio 

 

 - Grenal 377 – 19/07/20009 - Grêmio 2 x 1 Inter 

 

 Foram escolhidas essas quatro partidas pelo seu apelo especial e pela grande 

cobertura realizada pelo impresso. O clássico Grenal nunca foi um simples jogo. Considerado 

por muitos especialistas em futebol como o maior clássico regional do país
24

, por dividir ao 

meio o estado do Rio Grande do Sul entre o lado azul, Grêmio, contra o lado vermelho, Inter, 

é um acontecimento complexo, que ultrapassa as linhas do campo e contagia a todos amantes 

do futebol. A partida, também é considerada o clássico mais longevo do Brasil
25

, o Fla-Flu 

(partida entre Flumiense-RJ contra Flamengo-RJ) só surgiu em 1912, enquanto os outros 

clássicos brasileiros, anos depois. O duelo é considerado uma paixão para todo povo do 

estado. Cativante pela sua rivalidade, pela sua energia e pela mobilização que acontece em 
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 Dados Revista Trivela de 10/2008 
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 Dados do Livro Grêmio Nada Pode Ser Maior; Eduardo Bueno 
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todo o Rio Grande do Sul. Coloca frente a frente não somente os dois times no embate, mas 

sim um sentimento que todo gaúcho carrega dentro de si. 

 

O futebol é um dos esportes mais praticados no mundo todo. Embora a modalidade 

esportiva tenha sido inventada pelos ingleses, é o Brasil, que leva o nome de país do futebol. 

Grande parte disso se deve a conquistas das cinco Copas do Mundo pela Seleção Brasileira 

com seu futebol que encantou a todos. Uma paixão nacional. Ao lidar com um fato dessa 

relevância e tão polêmico quanto à política, deve-se ter muito cuidado. No Rio Grande do Sul 

essa paixão futebolística é uma das maiores do país. Prova disso é o número de associados à 

dupla, e a média de público registrada nos jogos do Campeonato Brasileiro.Como o clássico 

completa 100 anos neste ano de 2009, e devido a sua importância para o povo gaúcho e para 

o futebol, este projeto busca através das coberturas esportivas resgatar fatos marcantes que ao 

longo do tempo foram sendo modificados ou não pela mídia impressa.  

 

Estudar o jornalismo esportivo e verificar como a imprensa gaúcha trabalha com 

acontecimentos como o Grenal com seus leitores é algo instigante. Seja pelo fato que no dia 

seguinte milhões de leitores estarão com o jornal em suas mãos, ou seja pela questão da 

imparcialidade que no meio esportivo é encarado todo o dia. 

 

O projeto significa muito mais que uma simples busca de matérias do passado. Como 

tema principal é o Grenal, o projeto vem somar tanto no campo da comunicação como no 

meio social. Já que ambas carecem e fazem parte da disputa entre os dois principais times do 

RS. Será de grande importância, ao término de todas as pesquisas, saber e trazer para a 

sociedade interessada, o que mudou ao longe do tempo na cobertura jornalística esportiva. 

Qual foi sua evolução junto com a comunidade. Além é claro, de um grande aprofundamento 

na história traçada ao longo de cem anos de rivalidade. 

 

 Os clássicos escolhidos para a análise, o corpus, foram quatro dos principais jogos 

que aconteceram desde 1992, já que o material disponível no Centro de Informações da RBS 

é a partir de 1990, antes disso só possui as capas digitalizadas e conteúdo que pode ser visto 

por meio de um microfilme. A última partida estudada entre os dois times, foi o Grenal que 

marca o centenário do clássico, n o dia 19 de Julho, partida válida pelo Campeonato 

Brasileiro 2009. Os clássicos escolhidos chamam atenção seja pelo resultado, pela 
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competição em que foi disputado ou por algum outro fator que recebeu destaque na cobertura 

esportiva.  

 

O estudo desses materiais será feito com base numa análise topográfica. Uma técnica 

de investigação que permite uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

proposto. A análise topográfica contará com um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos 

às condições de produção das mensagens. Por se tratar de uma análise do conteúdo, a 

primeira parte do trabalho busca uma descrição geral do que será estudado e por fim, uma 

interpretação do material recolhido. 

  

 Outra definição para a análise, está defendida por Wilson Corrêa da Fonseca Junior,  e 

se refere a análise como uma investigação de fenômeno simbólico por meio de várias 

técnicas de pesquisas, ou seja, exatamente aquilo proposto para examinar a evolução do 

jornal Zero Hora, através dos clássicos escolhidos. Se por exemplo, na crítica literária a 

análise de conteúdo permite destacar os traços característicos do estilo de um autor, essa 

mesma análise permite destacar a característica do jornal ZH ao longo dessas anos, e por fim, 

comprovar a sua evolução passo a passo, desde a primeira partida estuda até os dias atuais.  

 

 Seguindo as referências de nomes como Laurence Bardin, Antonio Teixeira de Barros 

e de Maria das Graças Targino, em que definem as principais técnicas utilizadas na análise, o 

projeto adotou como base estas técnicas que podem perfeitamente ser aplicada na análise 

sobre o Jornal Zero Hora. Uma investigação da estrutura do jornal, através de uma análise 

topográfica, buscando uma descrição detalhada de determinado objeto de estudo revelando 

conteúdos até implícitos e procura por condições de produção. 

 

Uma pesquisa bibliográfica também foi definida como parte do estudo que tem como 

objetivo identificar, selecionar, localizar e obter documentos (impressos Zero Hora) de 

interesse e relevância para a realização do trabalho. Bibliografias especializadas no clássico 

também receberam espaço na pesquisa, já que carregam informações pertinentes ao tema. 
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Outro método de pesquisa utilizado para conseguir obter êxito na análise, foi a 

entrevista em profundidade. Esta técnica, “é um recurso metodológico que busca, com base 

em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a partir da 

experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter informações que se deseja 

conhecer”. (DUARTE, Jorge, 2005; p 62). As entrevistas ocorreram com profissionais 

ligados há Zero Hora e aos clássicos estudados. Foram entrevistados na redação do próprio 

jornal, David Coimbra, repórter e editor do Esporte em Zero Hora desde 1996, Diogo Olivier, 

que desde 1997 atua no campo esportivo do impresso, e Leonardo Oliveira, repórter e 

coordenador de produção do esporte de Zero Hora, há quatorze anos no veículo. 

 

 Através da entrevista, com jornalistas ligados aos clássicos estudados, é possível 

descrever e focar sobre o tema Grenal. Como para a realização destas entrevistas o projeto 

adotou um roteiro base em que a cada fonte gere novas hipóteses. A entrevista em 

profundidade utilizada foi a semi-aberta, partindo das definições de Durte (2005). Esta 

entrevista, que busca explorar ao máximo o tema, tem um roteiro estruturado, pré 

estabelecido, o que é a principal característica da entrevista fechada. Mas ao mesmo tempo, 

ela pode fluir livremente, gerando novas indagações que é uma característica da entrevista 

aberta. 

 

 A entrevista semi-aberta se sustentou em um roteiro de sete questões, todas tratadas 

individualmente como perguntas abertas. Em cada pergunta aos entrevistados, foi explorado 

ao máximo suas respostas, fundamental para o objetivo do trabalho. “Cada questão é 

aprofundada a partir da resposta do entrevistado, com um funil, no qual perguntas gerais vão 

dando origem a específicas”(DUARTE, Jorge, 2005; p. 66). Em cada resposta deve-se buscar 

exemplos, detalhes, especificações, criando novas perguntas em cada resposta.  
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6 UMA ANÁLISE SOBRE A EVOLUÇÃO DO JORNAL ZERO HORA 

 

 A seguir, teremos a análise das quatro coberturas de Zero Hora proposto pelo 

trabalho. Como já foi explicitado anteriormente, os jogos foram escolhidos por terem um 

atrativo a mais do que uma partida qualquer. Nessas partidas analisadas, a Zero Hora realizou 

uma minuciosa cobertura esportiva. Os valores notícia que o veículo leva em conta ao cobrir 

o fato, é principalmente quanto a sua relevância ao povo gaúcho. Sua amplitude, sua 

freqüência e seu significado, também contribuem para o clássico ganhar destaque na 

cobertura jornalística. 

 

 

6.1 ANÁLISE DO JORNAL ZERO HORA – DATA 18 DE NOVEMBRO DE 1992 

 

PLANEJAMENTO  

GRÁFICO  

 

 

Preocupa-se mais em levar a informação do que na sua 

apresentação. Não faz uso de muitos detalhes, é simples. 

INFOGRÁFICOS 

 

 

 

Há somente um infográfico informando a escalação dos dois 

times, o resultado e outras informações sobre a partida, como a 

arbitragem, cartões amarelos, local da partida, gols e a renda do 

clássico.  

TEXTO 

 

 

 

Os textos são curtos, diretos e objetivos. O principal, conta o jogo 

enquanto os demais, se preocupam com acontecimentos extra- 

campo. 

ESPAÇO DE  

OPINIÃO 

 

 

O único espaço de opinião desta edição e a Cotação. Onde são 

atribuídas notas aos jogadores da partida. 

FOTOS 

 

 

 

Há poucas fotos e todas são preto e branco. Três delas mostram 

lances da partida, enquanto as outras duas são dedicadas a fatos 

que ocorreram fora de campo. A qualidade é baixa. 

PÁGINAS DA  

EDITORIA 

7 páginas. Da 52 à 58. 

PÁGINAS DEDICADAS  

AO CLÁSSICO 

3 páginas. Da 52 à 54. 

 

 A cobertura do Grenal de número 317 realizada por Zero Hora, é feita de forma 

breve, sem muita ênfase, no entanto ganha maior destaque na editoria de esporte. Para 

Alsina, “se isso interessa aos leitores, se interessa aos seus chefes, e se for possível, de 
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acordo com o material que possui, essa notícia pode ser feita”(Alsina, 2009, p.295). No caso 

do Grenal, a magnitude do acontecimento leva a ser noticiado.  O texto principal, na primeira 

página da editoria de esporte, relata como foi à partida, que é contada com alguns detalhes, 

mas de forma sucinta. Na página seguinte, os textos relatam acontecimentos pós jogo. Um 

sobre a festa dos jogadores, outro sobre a indignação gremista sobre a arbitragem, e um 

último, refere-se a fatos que aconteceram devido à partida, também extra-campo. O outro 

texto sobre o Grenal encontrado nesta edição de Zero Hora trata da torcida na busca por 

ingresso para o clássico. Não se faz o uso de adjetivos para ilustrar as notícias Todos os 

textos são objetivos e diretos. 

  

 O planejamento gráfico do jornal é bastante simples. Sem adornos e atrativos para 

chamar a atenção do leitor. Chega a ser incômoda a leitura pela forma como as fotos e textos 

são distribuídos. As fotos retratam cenas dentro e fora de campo, sem muita qualidade. Na 

principal delas, mostra os jogadores do Inter comemorando a vitória após a cobrança dos 

pênaltis. Outras duas registram lances do jogo e mais duas mostram a torcida, uma delas 

revela um confronto com a Brigada Militar e outra as filas para a busca dos ingressos. 

 

 Só a um espaço de opinião neste volume, a Cotação. Espaço onde são atribuídas notas 

de 0 a 10 e pequenos comentários sobre para a participação dos jogadores da dupla na 

partida. Só foi utilizado pelo jornal um infográfico, onde trás as informações da partida, a 

escalação de Grêmio e Inter, o trio de arbitragem, quem levou cartão amarelo, a renda e o 

local do jogo, mais os autores dos gols. 

  

 

6.2 ANÁLISE DO JORNAL ZERO HORA – DATA 21 DE JULHO DE 1999 

  

PLANEJAMENTO  

GRÁFICO  

 

 

Há um bom planejamento gráfico, com cada seção bem dividida 

uma da outra. O colorido de algumas páginas e o tamanho das 

fontes chamam a atenção. 

INFOGRÁFICOS 

 

 

 

Utiliza bons infográficos para ilustrar e informar sobre a partida. 

Além da súmula da partida, há quadros para o desempenho dos 

times, para o juiz da partida, para os principais momentos e duas 

páginas mostrando em detalhes cada jogador do Grêmio e a 

campanha até a conquista do título Gaúcho. 

TEXTO Em todas as 17 páginas destinadas a cobertura do clássico há 
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texto. O jornal passa ao leitor grande cobertura do clássico. Nota-

se que há o acréscimo de uma crônica relatando o jogo, 

adornando o relato da partida. 

ESPAÇO DE  

OPINIÃO 

 

Já há um acréscimo no espaço destinado a opinião. Além da 

Cotação dos jogadores, quatro colunistas de Zero Hora contam a 

partida como a viram. 

FOTOS 

 

 

 

Há um grande número de fotos, 22 ao total. Retrata claramente a 

partida como o momento do gol, os dois técnicos, a comemoração 

da conquista e alguns outros detalhes do jogo, como o juiz e 

disputas de bola. As fotos são, na maioria, coloridas. 

PÁGINAS DA  

EDITORIA 

24 páginas em um caderno especial. 

PÁGINAS DEDICADAS  

AO CLÁSSICO 

17 páginas. 

 

 Por se tratar do terceiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho de 2009, o clássico 

número 341 recebeu uma dedicação especial. As 24 páginas da editoria de esporte formam 

um caderno especial sobre o jogo. “Os jornais e revistas adotam a descrição em detalhes dos 

bastidores, a comprovação e explicação dos fatos esportivos acontecido no sai anterior” 

(Barbeiro e Patrícia, 2006, p.55) A cobertura tem como ponto principal a atuação do jovem 

Ronaldinho, que brilhou na partida. Até hoje este clássico é lembrado por muitos como o 

“Grenal do Ronaldinho”. Há textos contando fatos do clássico em praticamente todas as 

páginas que se referem ao jogo. O que chama atenção nesta edição de Zero Hora é a forma 

como David Coimbra relata a partida. Coimbra conta em detalhes minuciosos da partida 

através de uma crônica. Se aproxima da literatura ao inserir no texto jornalístico, adjetivos e 

situação que normalmente não são encontradas no relato de um fato. 

  

 Outros textos destacam os técnicos da dupla, Celso Roth e Paulo Autuori. Descrevem 

como agiram, seus depoimentos e o comportamento durante a partida. Percebe-se que a um 

repórter para cada treinador, encarregado de apenas relatar a atuação dos comandantes. Há 

textos contando a comemoração por parte dos gremistas, tanto jogadores como torcida, logo 

após a conquista do Campeonato Gaúcho e também destacando a insatisfação colorada. 

Textos narrando a participação de alguns jogadores como o zagueiro Ronaldo Alves do 

Grêmio, o centroavante colorado Christian e principalmente de Ronaldinho, melhor jogador 

em campo, são encontrados no caderno. Os textos destacam a atuação da jovem promessa 

gremista e não poupam elogios ao jogador.  
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 Há um bom número de fotos mostrando lances durante e detalhes após a partida. 

Novamente aqui, Ronaldinho ganha destaque. Além de estampar a capa da edição, o meia  

ganha ênfase no interior do caderno. Fotos mostram o momento do seu gol, que deu o título 

ao Grêmio, e a sua comemoração após a vitória. Todas as atenções estavam voltadas para ele. 

Foi a grande afirmação do jogador. David Coimbra
26

, relembra a partida que ficou marcada 

para sempre na histórias do Grenais: 

 

“Foi um Grenal marcante. Primeiro porque o Inter havia feito uma série de 

contratações caras. Gonçalves, Dunga. apresentou os jogadores com festa. Era a 

volta do Dunga, o capitão do tetra, tinha jogado a Copa de 98 um ano antes. No 

primeiro jogo da decisão, o Ronaldinho ganhou o Grenal, e o Dunga passou a 

semana prometendo o Ronaldinho. Tinha muita expectativa sobre o que ia 

acontecer. E o Ronaldinho destruiu naquele Grenal, mostrou quem ele era.” 

 

 Diogo Olivier
27

, setorista do Grêmio na época, também recorda sobre o clássico e a 

atuação do craque gremista: 

 

“Durante o jogo tu tinha a dimensão de que tinha visto alguma coisa 

excepcional. Transcendia tudo. Transcendia Inter e Grêmio. Foi 

especialíssimo. O que ele fez naquele jogo não existe.” 

 

 O jornal abusa do uso das imagens. Há figuras mostrando lances da partida, o 

árbitro Carlos Simon, os treinadores das duas agremiações, a festa dos jogadores e da 

torcida inclusive no interior do Estado. Todas as fotos casam com o texto. 

 

 Os infográficos ganham destaque a fim de elucidar lances e resultados da 

partida. Há uma ficha com os dados técnicos das equipes, seus desempenhos, um 

quadro salientando os acertos do técnico gremista Celso Roth e um com a foto e a 

descrição de cada jogador gremista que participou da conquista de 1999, junto com a 

campanha do clube no campeonato. 

  

                                                 
26

 COIMBRA, David. Entrevista ao pesquisador no dia 12/11/2009 
27

 OLIVIER, Diogo. Entrevista ao pesquisador no dia 12/11/2009 
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 O planejamento gráfico desta edição de Zero Hora chama atenção. Com seções bem 

divididas e fazendo o uso de cores, variando o tamanho de algumas fontes, a edição parece 

cativar e chamar a atenção do leitor, proporcionando uma boa e agradável leitura. 

 

 O espaço de opinião também ganha destaque na cobertura. Além da habitual 

Cotação dos jogadores, cinco colunistas contam a seu modo o clássico Grenal. São eles: 

Paulo Roberto Falcão, Ruy Carlos Ostermann, Wianey Carlet, Mário Marcos de Souza e 

de Silvio Ferreira. Todos contam com uma seção destinada a sua opinião sobre o 

clássico. Contam com suas palavras seguindo suas características do que presenciaram 

da partida. 

 

 

6.3 ANÁLISE DO JORNAL ZERO HORA – DATA 12 DE JULHO DE 2004 

 

PLANEJAMENTO  

GRÁFICO  

 

 

As páginas do impresso continuam divididas. Fez-se o uso de 

boas e variadas imagens, na maioria delas coloridas, como 

algumas fontes. O cor nas palavras foi usada para salientá-las.   

INFOGRÁFICOS 

 

 

 

Perderam espaço nesta edição. Há infográficos mostrando dois 

lances polêmicos da partida. A ficha técnica do clássico e mais 

um quadro mostrando os números da partida. Outro infográfico 

tráz informações sobre Fernandão, o grande destaque desta 

partida. 

TEXTO 

 

 

 

Também perderam um pouco o espaço para as fotos e para 

opinião, mas mesmo assim, contam todos os detalhes da partida, 

dando ênfase ao milésimo gol marcado em clássicos. 

ESPAÇO DE  

OPINIÃO 

 

 

Há um bom espaço destinado a opinião. Ao invés de pequenas 

colunas, os colunistas do jornal ganham uma página inteira para 

opinarem a respeito do clássico. Em quatro desses espaços, 

charges ilustram e divertem o que foi dito pelos colunistas. A 

Cotação dos jogadores também é detalhada, uma página inteira 

destinada a ela. 

FOTOS 

 

 

 

Cada vez mais as fotos vão ganhando espaço no jornal. Nesta 

edição de Zero Hora, mais de 40 fotos ilustram o clássico. Em sua 

maioria são coloridas. 

PÁGINAS DA  

EDITORIA 

20 páginas em um caderno especial. 

PÁGINAS DEDICADAS  

AO CLÁSSICO 

17 páginas 
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 Mesmo não sendo uma partida de decisão, o clássico 360 teve como apelo especial o 

milésimo gol marcado em Grenais. Segundo Barbeiro e Patrícia (2006, p. 27) “tudo o que é 

relevante para a sociedade e de interesse público é objeto de pauta: assuntos variam de 

economia e política a artes e espetáculos. E com o esporte não é diferente”. Pelo ineditismo 

do fato, Zero Hora mais uma vez realizou uma cobertura diferenciada da partida.  Sendo o 

foco principal da edição, o gol marcado por Fernandão. Mais uma vez, fez-se o uso de um 

caderno especial para noticiar o Grenal. Das 20 páginas do caderno, apenas três são 

dedicadas aos outros acontecimentos, o resto tudo se refere ao clássico.  

 

 Há uma divisão nos textos, entre opinativos e noticiosos. Os espaços de opinião 

recebem bom espaço do jornal. David Coimbra aparece como colunista logo na página dois, 

narrando através de uma crônica a partida entre os clubes, colocando o autor do gol mil, 

como personagem principal da história. Paulo Roberto Falcão, Ruy Carlos Ostermann, 

Wianey Carlet, Mário Marcos de Souza e Luiz Zini, disponibilizaram de uma página inteira 

destinada a opinião sobre a partida. Charges, desenho satírico com personagens do noticiário, 

foram utilizadas para ilustrar o que é dito pelos colunistas, divertindo os leitores.  Toda uma 

página é destinada a Cotação, fazendo boas observações e críticas aos jogadores da dupla. 

Nesta seção, também se faz o uso do humor através de uma charge ilustrando o bom 

desempenho de Rafael Sobis pelo lado colorado, e a má atuação de Tavarelli, goleiro tricolor. 

 

 Enquanto o gênero jornalístico ganhou destaque e espaço nesta cobertura, os textos 

noticiosos aparecem em menos número, mas mesmo assim, passar uma informação precisa, 

detalha e clara do que foi a partida. Destaca dois lances polêmicos ocorridos no jogo, a 

situação dos treinadores Joel Santana e Plein após a partida, a tranqüilidade do Grenal pelo 

lado das duas torcidas e faz duras críticas a dois jogadores do Grêmio (Christian e Tavarelli) 

pela má atuação e suas atitudes na partida. O texto que ganha maior evidência na edição com 

certeza é o que se refere ao milésimo gol marcado em Grenais por Fernandão. São dedicadas 

duas páginas centrais do jornal ao fato ocorrido, numa delas há o conto do feito e a outro, trás 

um breve histórico do jogador, que pelo gol marcada já adquirira status de ídolo. 

 

 Uma sequência de quatro fotos mostram passo a passo o lance do gol de Fernandão. 

Uma retrata o momento em que o jogador cabeceia a bola, outra a bola se encaminhando ao 

gol, a seguinte gol a bola no fundo das redes e com o goleiro gremista atirado ao chão, e a 
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última a comemoração do gol, em que o jogador aparece agachado e agradecendo pelo gol 

marcado. Fotos da vida particular de Fernandão também foram publicadas. Há uma série de 

delas mostrando também o primeiro gol colorado. Novamente quatro fotos mostram lance a 

lance o momento de glória. Na última, uma página inteira colorida mostrando a 

comemoração dos jogadores colorados. A torcida também ganha destaque em uma página. 

Dez fotos mostram o clima da torcida no estádio e fora dele. Até nas colunas fez-se o uso de 

fotos para uma melhor ilustração. Mais uma vez as fotos ligam-se muito bem aos textos. 

 

 O planejamento gráfico também ganhou destaque nesta edição graças ao gol mil. Em 

algumas palavras notamos a mudança de cor na fonte a fim de destacar o titulo da matéria. 

Titulo que para Mouillaund, “representa uma região-chave do jornal” (2002, p.100) As 

imagens ganharam mais espaço no jornal, trazendo uma melhor elucidação do que aconteceu 

na partida. O uso do colorido das páginas torna uma leitura mais agradável e aprazível do 

jornal. 

 

 

6.4 ANÁLISE DO JORNAL ZERO HORA – DATA 20 DE JULHO DE 2009 

 

PLANEJAMENTO  

GRÁFICO  

 

 

É o grande destaque e atrativo da edição. Para comemorar o 

centenário do clássico foi construído um caderno especial 

remetendo ao passado, fazendo referência aos 100 anos de 

rivalidade. A fonte também foi modificada para dar um tom de 

jornal antigo. Símbolos e ídolos do passado também receberam 

destaque. Colunistas e repórteres aparecem usando trajes típicos 

de tempos atrás. 

INFOGRÁFICOS 

 

 

 

O jornal não fez muito uso desta técnica. Nas 13 páginas 

referentes ao clássico, encontramos o uso de apenas duas 

representações visuais de informação. A ficha técnica da partida e 

os números do jogo, como faltas cometidas, cartões amarelos, 

finalizações. 

TEXTO 

 

 

 

Há um bom número de textos nessa edição. Explicando, 

notificando, mostrando, todos os fatos ocorridos no clássico. Traz 

o leitor para dentro do jogo.  

ESPAÇO DE  

OPINIÃO 

 

 

Em sete páginas encontramos um espaço dedicado a opinião. As 

colunas continuam com um espaço definido na edição. O 

destaque para a opinião, fica por conta da Supercotação e na 

Prancheta ZH. No primeiro, uma página inteira é dedicada a 

cotação do jogos, de forma bem detalhada aplica notas e 

comentários a atuação de cada jogador. No Prancheta ZH ídolos 



 55 

do passado dão opiniões sobre questões referentes ao clássico. 

FOTOS 

 

 

 

Continua apresentando um bom número de fotos. Mostrando 

detalhes que muitas vezes passam despercebidos durante a 

partida. Todas elas são coloridas e receberam uma espécie de 

moldura, novamente para remeter ao passado. 

PÁGINAS DA  

EDITORIA 

16 páginas em um caderno especial. 

PÁGINAS DEDICADAS  

AO CLÁSSICO 

13 páginas. 

 

 Dos clássicos analisados o Grenal 377 é o que mais chama atenção do leitor. Pela 

partida marcar o centenário do clássico, Zero Hora deu grande importância para a cobertura 

da partida. O grande diferencial desta edição é a planejamento gráfico empregado no caderno 

de esportes Especial Grenal do Centenário. Zero Hora, como conta Leonardo Oliveira
28

, teve 

idéia de fazer um caderno voltado ao passado. Fontes, fotos, os símbolos do clubes e até as 

colunas foram modificadas para passar uma idéia de antigo, de centenário. Mas mesmo 

assim, o jornal não deixa de ser atual. Leonardo comenta: 

 

“O Grenal do cem anos teve todo uma coisa especial antes do jogo. Marcou 

mais pelo pré do que pela partida. Porque na semana toda a gente pensou 

numa coisa pra domingo e pra segunda... a gente teve uma idéia de fazer 

uma coisa volta mais pro passado.” 

 

 David Coimbra, que abre o caderno com uma bela crônica esportiva, relembra 

do clássico e o que foi observado durante a semana no decorrer da cobertura: 

 

“O que marcou desse Grenal é que o Grêmio passou o ano perdendo o 

clássico. A ansiedade que tinha da torcida do Grêmio, dos jogadores e da 

direção do Grêmio era tão grande que agente sabia que o Grêmio ia ganhar 

aquele Grenal. Eu dizia antes, não o Grêmio vai ganha o Grenal. Era muita 

mobilização e angustia de um lado, contra o outro lado que estava bem, 

estava relaxado.” 

 

 O textos relatam bem o que foi a partida. Dando destaque para o clássico em si, 

jogadores que se sobressaíram no jogo e foca a situação do lado perdedor. Todos os 

textos são bem descritivos e claros. “Um texto atraente contém o máximo de 

                                                 
28

 OLIVEIRA, Leonardo. Entrevista ao pesquisador no dia 12/11/2009 
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informações relevantes distribuídas de maneira claro e criativa. Cada linha chama a 

leitura da próxima, cada parágrafo desperta o interesse pelo seguinte” (Barbeiro e 

Patrícia, 2006, p.53). Em alguns deles, mais uma vez a literatura se faz presente nas 

notícias. Além de notificar o fato, os repórteres usam pequenos detalhes para enriquecer 

o texto. Apesar de alguns textos sejam longos, não se torno uma leitura cansativa pelo 

fato de como a noticia é repassada ao leitor. 

 

 A maioria das fotos mostram os principais lances do jogo. Mostram em uma 

sequência, o gol de Nilmar, de Souza e de Maxi López. Fotos mostrando a festa tricolor 

após a vitória também ganharam evidência. Outras fotos apresentam lance corriqueiros 

do clássico e as torcidas da dupla. Para cada texto há no mínimo uma foto ilustrado o 

que é noticiado. Na Prancheta ZH, espaço de opinião, fotos dos ídolos do passado, 

ajudam a passar uma idéia de época proposta pelo veículo. 

  

 Nota-se o uso menor de infográficos. Encontra-se no jornal, um quadro 

mostrando os números de cada time na partida (cartões amarelos, faltas cometidas, 

roubadas de bola, passes errados, finalizações e impedimentos) e outro com a ficha 

técnica dos clubes e da partida, mostrando escalação, marcadores dos gols, cartões 

amarelos, arbitragem, publico renda e local, além de noticiar os próximos jogos da 

dupla. A outro pequeno infográfico que trás estatísticas sobre a participação de Mário 

Fernandes, jogador do Grêmio, no Grenal. 

 

 Os espaços de opinião também sofreram mudanças para se enquadrar no clima 

antigo abordado pelo veículo. Todos os colunistas (Paulo Roberto Falcão, Ruy Carlos 

Ostermann e Wianey Carlet), assim como os outros profissionais, aparecem com roupas 

do passado e a coluna em si, também ganha um ar de antiguidade. Tudo isso se deve ao 

planejamento gráfico proposto pelo jornal. Outro espaço opinativo abordado pelo jornal 

foi a seção Supercotação. Uma página dedica as atuações de cada jogar que participou 

do clássico, atribuindo notas e comentários. O arbitro da partida também foi avaliado. 

Na página seguinte a Supercotação encontramos a Prancheta ZH. Aqui velhos ídolos 

colorados e gremistas dão suas opiniões sobre quatro questões a respeito do Grenal do 

Centenário. Há ainda a seção Bola Divida de Mário Marcos de Souza e um Especial 

Almanaque Grenal, contando um pouco da história do clássico, redigido por Olyr 
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Zavaschi. Nessas duas páginas além de expressarem suas opiniões, Mário e Olyr 

produzem pequenos textos noticiosos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este presente trabalho deixou claro desde o início, entre outros fatores,  que buscava 

traçar a evolução do jornal Zero Hora, do ano de 1992 até o presente. Para isso, o estudo 

contou com o auxílio de diversos autores e bibliografias complementares. A partir da análise 

de quatro clássicos Grenais que foram publicados pelo jornal neste período – de 1992 a 2009 

-  é possível afirmar que o jornal Zero Hora sofreu evolução drástica ao longo desses 

dezessete anos. Está claro, que Zero Hora, assim como os outros periódicos, se reformulou 

ao longo do tempo, a fim principalmente, de chamar atenção e satisfazer o seu público leitor. 

 

 O estudo desses materiais ocorreu através de uma análise topográfica, o que permitiu 

uma descrição objetiva do conteúdo proposto. Percebeu-se que a principal evolução de Zero 

Hora, foi na parte gráfica do jornal. Graficamente o veículo evoluiu muito, está mais 

moderno. Parques gráficos foram surgindo e auxiliando no progresso do jornal. Hoje, o 

parque gráfico do Grupo RBS,  Jayme Sirotsky, garante maior agilidade e qualidade de 

impressão de Zero Hora. Passando por vários modificações, é nítido o crescimento do jornal, 

se compararmos a cobertura do clássico entre Grêmio e Inter, pela Copa do Brasil em 1992, 

com a cobertura do Grenal do Centenário neste ano de 2009. O planejamento gráfico buscou 

estratégias para tornar a leitura do jornal mais agradável ao receptor. Faz o uso de cores e de 

fontes variadas nos títulos das matérias, com espaços bem divididos entre elas 

proporcionando uma aprazível leitura. 

 

 Sobre a cobertura esportiva do jornal, também é  clara a sua mudança e o seu avanço 

aos longo desses anos. Altera-se de época para época, de editor para editor, mas sempre 

buscando uma minuciosa cobertura midiática. Buscando sair do factual e procurando 

novidades para os leitores. Em 1992, a editoria de esportes de Zero Hora, tinha apenas sete 

páginas, em 1999 publicava um caderno especial com 24 páginas destinados aos esporte, 

hoje, em 2009, se encontram menos páginas destinadas ao campo desportivo, normalmente 

20 quando a editoria se apresenta em forma de caderno especial, mas igual, é uma cobertura 

intensa. 

 

 Além de evoluir graficamente e na cobertura esportiva, Zero Hora deu um salto 

quanto ao conteúdo publicado em suas páginas. Textos pequenos, simples, deram espaço 
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para amplas coberturas. Os textos dos profissionais que trabalham no jornal hoje esta mais 

lapidado, tem mais qualidade, as jornalistas estão com um texto mais apurado. Em 1992 a 

editoria fazia pouco o uso de espaços opinativos.. Hoje este espaço, em especial as colunas, 

são umas das seções mais respeitadas e lidas da editoria. Parte disso deve-se a credibilidade 

que Zero Hora construiu ao longo do tempo. Verificou-se que o veículo utiliza ferramentas 

para convocar a atenção do público. Como cadernos especiais, reportagens aprofundadas, 

fontes coloridas e cotações dos jogadores de Grêmio e Internacional. 

 

 Junto com esses crescimentos, a Zero Hora teve uma grande evolução ética como 

jornal, no seu comportamento. Muito importante nesse campo, a ética profissional, faz com 

que os profissionais respeitem seus semelhantes quando no exercício da sua profissão, com 

isso chegando a uma melhor aproveitamento de seu trabalho. Notou-se na análise e nas 

entrevistas, que a Zero Hora, como foi dito anteriormente, tem uma “coluna vertebral”, uma 

grade de profissionais que não muda. Nos clássicos de 1999, 2004 e 2009, nota-se a presença 

dos mesmo profissionais nestas coberturas. 

 

 Outro ponto que foi evidenciado com o estudo é o fato de Zero Hora, através de suas 

coberturas esportivas, alimentar a construção de novos ídolos, ainda mais se tratando de um 

Grenal. Percebe-se isso, na cobertura do clássico de 1999 e de 2004, onde Ronaldinho e 

Fernandão foram idolatrados e mais tarde, viraram dois grandes símbolos dos seus clubes. O 

caráter decisivo desses dois jogadores se afirmaram no Grenal, surgiram na decisão. Na 

cobertura esportiva não por acaso, gol em Grenal, uma bela atuação, transforma o jogador em 

ídolo, vai ser um atleta importante para o clube 

 

 Depois desses dezessete anos de coberturas do jornal Zero Hora sobre o clássico 

Grenal, evidenciou-se sua evolução jornalística. 
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9.ANEXOS 

 

 

Anexo A - Estatísticas do Grenal – Números por competição 
 

Competição Jogos 
Vitórias 

Grêmio 
Empates 

Vitórias 

Inter 

Gols 

Grêmio 

Gols 

Inter 

Total 

de 

Gols 

Amistoso 48 17 12 19 82 89 171 

Campeonato Citadino 82 32 14 36 164 174 338 

Campeonato Gaúcho 161 48 59 54 177 166 343 

Copa Sul 2 0 1 1 1 3 4 

Copa Sul-Minas 1 0 1 0 1 1 2 

Seletiva para a 

Libertadores 

2 0 2 0 2 2 4 

Torneio Roberto 

Gomes Pedrosa 

6 0 4 2 1 4 5 

Copa do Brasil 2 0 2 0 2 2 4 

Campeonato 

Brasileiro 

40 17 8 15 38 39 77 

Copa Sul-Americana 4 1 2 1 5 6 11 

Taça Cidade de Porto 

Alegre 

3 0 3 0 2 2 4 

Torneio de Honra 1 0 1 0 3 3 6 

Torneio Extra 10 0 5 5 5 17 22 

Torneio Relâmpago 1 0 0 1 2 3 5 

Torneio Noturno de 

Porto Alegre 

1 0 0 1 0 2 2 

Torneio Festa da Uva 1 0 1 0 0 0 0 

Torneio Quadrangular 

Jornal do Brasil 

1 0 0 2 1 3 4 

Torneio da Legalidade 2 1 1 0 3 2 5 

Torneio Triangular de 

Porto Alegre 

1 1 0 0 2 1 3 

Torneio Triangular 

Porto-Alegrense 

6 1 1 4 6 15 21 

Torneio Inauguração 

do Estádio Olímpico 

1 0 0 1 2 6 8 

Torneio Internacional 

de Porto Alegre 

1 1 0 0 2 0 2 

Total 378 119 117 142 501 540 1041 
 

 

 

 

 

Retirado do site: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Gre-nal#N.C3.BAmeros_por_competi.C3.A7.C3.A3o> 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Citadino_de_Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Ga%C3%BAcho_de_Futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_Sul-Minas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seletiva_para_a_Libertadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seletiva_para_a_Libertadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Torneio_Roberto_Gomes_Pedrosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Torneio_Roberto_Gomes_Pedrosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Brasileiro_de_Futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Brasileiro_de_Futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_Sul-Americana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_da_Uva
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Torneio_da_Legalidade&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio_Ol%C3%ADmpico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gre-nal#N.C3.BAmeros_por_competi.C3.A7.C3.A3o
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Anexo B - Número de Sócios dos Clubes 2009 

 
 MUNDIAL   BRASIL  

1. SL Benfica – POR 171.000  Internacional 100.000 

2. FC Barcelona – ESP 163.000  Grêmio  53.000 

3. Manchester United - ING 151.000  Corinthians 46.000 

4. Bayern Munique – ALE 146.000  São Paulo 42.000 

5. FC Porto – POR 115.000  Vasco da Gama 28.000 

6. Internacional – BRA 100.000  Santos 25.000 

7. Sporting CP – POR 96.000  Atlético PR 22.000 

8. Real Madrid – ESP 92.000  Cruzeiro 18.000 

9. River Plate – ARG 82.000  Coritiba 18.000 

10. Schalke 04 - ALE 72.000  Ceará 10.000 

Notas:(1) O nº de associados é aproximado e dependente de novas atualizações. (2) O 

nº de associados incluí todos os adeptos registrados como sócios independentemente de 

terem a sua situação regularizada. (3) Dados dos clubes Brasileiros: fonte “Clube dos 

13″ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retirado do site: http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-socios-dos-clubes-2009 

http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-socios-dos-clubes-2009
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Anexo C - Ranking da Confederação Brasileira de Futebol 

 

 O Ranking da CBF é um sistema de classificação dos clubes de futebol 

brasileiros, instituído pela própria CBF. Leva em conta a participação e o 

aproveitamento dos clubes nas competições organizadas pela CBF. Abaixo, os 20 

primeiros clubes brasileiros do ranking da Confederação. 

 

Pos. Equipe Pontos 

1º Grêmio (RS) 2039 

2º Corinthians (SP) 1998 

3º Vasco (RJ) 1981 

4º Flamengo (RJ) 1974 

5º São Paulo (SP) 1939 

6º Atlético (MG) 1922 

7º Palmeiras (SP) 1900 

8º Inter (RS) 1863 

9º Cruzeiro (MG) 1834 

10º Santos (SP) 1695 

11º Fluminense (RJ) 1608 

12º Botafogo (RJ) 1567 

13º Guarani (SP) 1429 

14º Goiás (GO) 1423 

15º Sport (PE) 1422 

16º Coritiba (PR) 1419 

17º Portuguesa (SP) 1329 

18º Bahia (BA) 1287 

19º Atlético (PR) 1270 

20º Vitória (BA) 1238 

 
* Ranking de 1 de janeiro de 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retirado do site ClicRBS. Disponível em <http://www.clicrbs.com.br/esportes/rs/futebol/lista-de-

rankings/> 

http://www.clicrbs.com.br/esportes/rs/futebol/lista-de-rankings/
http://www.clicrbs.com.br/esportes/rs/futebol/lista-de-rankings/
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Anexo D – Ranking da IFFHS 

 

 O ranking da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol 

(IFFHS) é o ranking dos maiores clubes do mundo. Leva em consideração os resultados 

de todos os clubes no último ano. Abaixo, o ranking das primeiras 29 equipes do 

período dos últimos 12 meses, entre 1º de novembro de 2008 a 30 de outubro de 2009. 

 

 Pos.  Equipa   País Pts 

 1  Man Utd    Inglaterra 326 

 2  Barcelona    Espanha 298 

 3  Shakhtar    Ucrânia 293 

 4  Chelsea    Inglaterra 283 

 5  Hamburger SV    Alemanha 274 

 6  Estudiantes    Argentina 265 

 7  Werder Bremen    Alemanha 263 

 8  Arsenal    Inglaterra 245 

 9  Cruzeiro    Brasil 231 

 10  Roma    Itália 228 

 11  Galatasaray    Turquia 222 

 12  Olympiakos    Grécia 215.5 

 13  Grémio    Brasil 212 

 14  Bayern München    Alemanha 209 

 15  FC Porto    Portugal 204 

 16  Lyon    França 201 

 17  Juventus    Itália 195 

 18  Liverpool    Inglaterra 194 

 19  FC Twente    Holanda 187.5 

 20  Inter    Itália 185 

 21  Valência    Espanha 184 

 22  U. de Chile    Chile 183.5 

 23  Ajax    Holanda 183 

 23  Palmeiras    Brasil 183 

 25  Lille    França 180 

 26  Dynamo Kyiv    Ucrânia 178.5 

 27  Internacional    Brasil 178 

 28  Boca Juniors    Argentina 177 

 29  Bordeaux    França 174 

 29  Sevilla    Espanha 174 

  

 

 

 

 

 

 
Retirado do site <http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp> 

http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Man%20Utd&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Inglaterra&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Barcelona&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Espanha&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Shakhtar&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Ucrânia&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Chelsea&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Inglaterra&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Hamburger%20SV&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Alemanha&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Estudiantes&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Argentina&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Werder%20Bremen&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Alemanha&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Arsenal&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Inglaterra&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Cruzeiro&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Brasil&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Roma&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Itália&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Galatasaray&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Turquia&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Olympiakos&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Grécia&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Grémio&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Brasil&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Bayern%20München&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Alemanha&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=FC%20Porto&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Portugal&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Lyon&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=França&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Juventus&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Itália&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Liverpool&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Inglaterra&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=FC%20Twente&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Holanda&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Inter&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Itália&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Valência&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Espanha&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=U.%20de%20Chile&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Chile&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Ajax&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Holanda&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Palmeiras&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Brasil&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Lille&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=França&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Dynamo%20Kyiv&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Ucrânia&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Internacional&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Brasil&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Boca%20Juniors&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Argentina&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Bordeaux&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=França&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/info_equipa.asp?equipa=Sevilla&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp?pais=Espanha&mes=10&ano=2009
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp
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Anexo E - Ranking dos times brasileiros da Conmebol (Confederação Sul Americana 

de Futebol) 

 

 

Pos.  Equipo PTS CTL MCF CI SC CMMS CC RC MSC MCC CO CIA SCI CGC 

1º  São Paulo FC 702 314 44 80 97 76 28 40   17 6       

2º  Cruzeiro 565 248     170 90   20 19   18       

3º  Grêmio 457 266   40 72 52 6 20     1       

4º  Santos FC 434 204   80 60 32 28           30   

5º  Flamengo 418 162   40 92 107         17       

6º  Palmeiras 395 276       117 2               

7º  Vasco da Gama 267 148 8   12 91 8               

8º  Corinthians 242 108 48     76 10               

9º  Atlético Mineiro 175 66       28 76     2 3       

10º  Internacional 128 92       36                 

11º  São Caetano 82 66       16                 

12º  Botafogo 79 48         30     1         

13º  
Atlético 
Paranaense 

56 56                         

14º  Guarani 50 48         2               

15º  Fluminense 50 24       20 6               

16º  EC Bahia 28 28                         

17º  Coritiba FC 28 24       4                 

18º  Criciúma 20 20                         

19º  Paysandú 16 16                         

20º  Juventude (RS) 16 12       4                 

 
PTS: Puntos MCF:  Mundial Clubes FIFA 

CTL:  Copa Libertadores/Copa Toyota Libertadores RC: Recopa Sudamericana  

CC:  Copa Conmebol MSC:  Master Supercopa 

SC:  Supercopa João Havelange MCC: Master Copa Conmebol 

CMMS:  Copas Merconorte/Mercosur/Sudamericana CO: Copa de Oro Nicolás Leoz 

CI:   Copa Interncontinental CIA: Copa Interamericana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retirado do site da Conmebol. Disponível em 

http://old.conmebol.com/conmeboltest/ranking_pais_index.jsp?pais=bra&slangab=S 

http://old.conmebol.com/conmeboltest/ranking_pais_index.jsp?pais=bra&slangab=S
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EDIÇÕES DE ZERO HORA ANALISADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

 

 

 

 

 

18 DE NOVEMBRO DE 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 
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20 DE JULHO 2009 

 


